
Verstoppertje spelen op filosofisch niveau

Hoe fijn is het om onzichtbaar zijn?
René: Het grootste voordeel is dat je niet te 
zien bent. 
Marijn: Maar het is ook een nadeel. Als je juist 
even de aandacht wilt, dan val je bij niemand op. 

Hoe speel je met dingen of mensen die 
onzichtbaar zijn?
Marijn: Als je het niet gewend bent dan kan het 
wel heel speciaal zijn om dingen door de lucht 
te zien zweven. Er ontstaan wel verwarrende 
situaties. Soms komen we niet eens aan de 
voorstelling toe!

Welke rollen spelen jullie? 
René: Je kunt ook vragen of wij er wel zijn? Soms 
sta ik te spelen en dan denk ik “Waar is Marijn 
nou?” Dan is hij er wel, maar dan zie ik hem niet. 
Marijn: Onze rollen zijn wat vaag, soms.
Nimuë: …beetje schimmig.

Hebben jullie dat wel onder controle?
Marijn: Soms denk ik dat ik al een broek aan heb, 
maar dan heb ik die nog niet aan.
René: O ja, kwam hij een keer in de repetitie…
Nimuë: ..ben je niet iets vergeten?
Marijn: Nee, het is 'alledaagse' magie. 
Marijn: Ik had dat niet door. Ja, het voelde 

gewoon alsof ik een broek aan had.. Maar, dat 
komt ook door deze voorstelling natuurlijk. Het is 
een kwestie van d’r in geloven.

Zoals in een goochelshow?
Marijn: Nee, het is ‘alledaagse’ magie. 
 
Dus jullie zijn helemaal geen goochelaars?
Marijn: Het is me niet helemaal duidelijk of die 
nog komen. 
René: Nee, het staat wel in de folder maar.. 
 
En die cavia’s..?
Marijn: Dat vraag ik me ook af. Misschien zijn ze er 
wel, maar zie ik ze niet. Dat kan natuurlijk! 
 
Wat valt er dan eigenlijk wel te zien in deze 
voorstelling? 
René: Is dit wel een voorstelling? Dat vraag ik 
me wel eens af. 
Nimuë: En of je de voorstelling wel ziet als je er 
bent ..dat weet ik eigenlijk niet. 
Marijn: En of je er dan ook echt bent, dat is ook 
maar de vraag. 
Nimuë: Maar, dat is wel interessant…ik zou erbij 
willen zijn. 
René: Ja, je moet hem gezien hebben!
 

We praten met Marijn Brussaard, René van ’t Hof en Nimuë Walraven over De onzichtbare 
man. Dat is geen man, maar de titel van de nieuwste Artemisvoorstelling. De 
onzichtbare man zelf is er niet bij. Maar, de acteurs wel, en die zijn ook niet mis!

Theater Artemis, 20 februari 2018


