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BRUNO VANDEN BROECKE & RAVEN RUËLL ,  TWINT IG  JAAR MAK(K)ERS

‘Wij zijn twee indiaantjes 
op de speelplaats’

Theatermakers Bruno Vanden Broecke en Raven Ruëll presenteren binnenkort hun tiende 
voorstelling samen. Voor deze twee oudere kinderen bestaat er geen betere vorm dan het 
toneel om hun wonderlijke vriendschap brandende te houden. Al twintig jaar, ook al 
stond hun liefde een lange tijd op waakvlam.

Jelle Van Riet, foto’s Fred Debrock

Er moet worden gekust, vindt Bruno
Vanden Broecke, wanneer hij glim-
lachend van oor tot oor de huiska-
mer van zijn hartsvriend Raven Ru-

ell binnenkomt. ‘Vandaag is Kiss A Ginger 
Day!’ De acteur brengt het olijke feit als een 
heel klein liedje dat maar één dag per jaar 
mag worden gezongen. En dan zijn we ook 
nog eens – ‘o schoon toeval’ – met drie ros-
sen. Zijn vrolijkheid heeft de magische uit-
werking van een vuurwerkstokje: plotseling 
is het feest in de kamer, zitten we als drie 
jarigen rond de tafel. We praten over die an-
dere, grotere en snel dichterbij komende 
hoogtijdag: donderdag 24 januari. Dan spe-
len Vanden Broecke en Ruëll voor het eerst 
Ouder kind, hun tiende voorstelling, het 
hoogtepunt van twintig jaar vriendschap. 

Hoe Ouder kind er zal uitzien, is een 
mysterie. Zelfs binnen de KVS weet nie-
mand, op enkele technici na, wat te ver-
wachten. Het flinterdunne persdossier be-
staat uit een flardje monoloog van een vader 

die zijn zoon vertelt dat hij in het licht van 
de dood de dingen weer even zalig onbe-
wust ziet als een kind. Is dit aanstellerij? Is 
het waanzinnige succes van hun monologen 
Missie en Para hen naar het hoofd gestegen? 
Willen zij, in het besef dat met grote ogen 
naar hen wordt gekeken, onze nieuwsgierig-
heid nog verder aanblazen? Of moet de ge-
heimdoenerij toedekken dat ze nog zoeken-
de zijn? ‘We hebben vormelijk een steen-
goed idee’, fluistert Vanden Broecke. ‘Als we 
dat weggeven, is een deel van de fun voor 
het publiek al weg.’ 
Jullie delen een geheim dat de andere 
jongetjes op de speelplaats niet mogen 
kennen. Twee indiaantjes versus de 
cowboys?
RUËLL: ‘Wij zijn spelende indiaantjes, in de 
zin dat we theatermakende vrienden zijn, 
maar er zijn geen cowboys tegen wie we 
ons willen afzetten. Ons Far West-gevoel 
heeft te maken met het feit dat we dit stuk 
met ons tweeën maken. Er is geen ploeg, 

niks bindt ons aan het theater en dus heb-
ben we de afgelopen maanden bewust pu-
blieke plekken opgezocht om te werken: ca-
fés, foyers, de Zoo van Antwerpen.’ 
VANDEN BROECKE: ‘In een groot huis is de 
werkwijze in beton gegoten: je begint je 
eerste repetitiedag met gekende tekst, je re-
peteert een afgemeten aantal uren, het de-
cor is klaar... De beste manier om daaraan te 
ontsnappen, is het isolement. Wij laten de 
dingen graag chaotisch of organisch ont-
staan. Laag per laag zijn we alles gaan uit-
kleden, en hebben we een kader gevonden 
waarbinnen we het op een gefictionaliseer-
de en toch theatrale manier over onszelf 
kunnen hebben.’ 
RUËLL: ‘De ajuin pellend kwamen we uit bij 
de kunst en de fictie, maar ook bij het leven 
dat we delen en het leven dat we los van el-
kaar hebben. In de afgelopen twee decennia 
hebben Bruno en ik gemiddeld om de twee 
jaar een voorstelling gemaakt, maar er zijn 
ook jaren voorbijgegaan waarin we elkaar 
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nauwelijks tegenkwamen. Over die cycli van 
verheviging en verwatering in onze vriend-
schap viel iets te zeggen, vonden we. Alleen 
rees dan in alle heftigheid de vraag of we 
het aandurfden om over onszelf te spreken. 
Terwijl we beiden onmetelijk veel schrik 
hebben voor fout autobiografisch, te eerlijk 
toneel. En dus proberen we daar omheen te 
snijden zonder de pit van eerlijkheid te ra-
ken.’ 
Hoe naakt en eerlijk staan jullie 
tegenover elkaar?
VANDEN BROECKE: ‘Hebben wij geheimen 
voor elkaar, Bol?’
RUËLL: ‘Weinig, al ben ik wel een binnen-
vetter. Ik houd mijn geheimen lang bij. Te 
lang. Ik ben ook het type dat de rolluiken 
neergelaten houdt als het leven even niet 
meezit. In de periode dat we elkaar minder 
zagen en ik in nood was, heb ik Bruno niet 
gebeld. Waarom niet, terwijl ik toch wist 
dat hij me zou helpen? Ook daarover gaat 
het stuk: over dat raadselachtige mechanis-
me en de tijd die de dingen dramatischer 
maakt dan ze zijn.’ 
VANDEN BROECKE: ‘Ik vind een vriendschap 
niet meer of minder hecht omdat je wel of 
niet in staat bent de ander te bellen als je in 
nood bent. Het gaat erom hoe complemen-
tair je bent. Ik voel me gewoon gelukkig als 
ik bij Raven ben. Hoe wij lachend en elkaars 
zinnen afmakend de dagen vullen, de zin-
geving en de intimiteit die ik dan ervaar. Ik 
zou, gesteld dat ik vrijgezel was, met veel 
vrouwen in bed kunnen duiken, maar ik kan 
maar met heel weinig mensen een stuk 
schrijven. Hoe wij samen kunnen zitten 
zoeken en zwijgen, nu eens voorzichtig een 
zin formuleren dan weer ongetemd ideeën 
over en weer schieten, dat is zo schoon.’ 
Is het wat Nico Staelens, de 
paracommando uit ‘Para’, zegt over 
springen? Hij noemt het iets heel 
intiems, intiemer haast nog dan de 
geboorte van zijn dochter.
RUËLL: ‘Helemaal, want eigenlijk bedoelt hij 
dat er niks zo intiem is als met zijn maten 
klaar zitten om te springen. Mijn vrouw (de 
actrice Sophie Warnant, red.) en ik aan-
vaarden van elkaar dat de verheviging waarin 
we terechtkomen in de laatste weken voor 
een première, sterker is dan wat we samen 
hebben. We voelen enige schroom om dat 
toe te geven, want het klinkt alsof je liever 
theater maakt dan dat je bij elkaar bent, 
maar het is gewoon zo dat je dan in een 

baarheid, die exact dezelfde smaak: niet te 
gratuit, niet te groot, niet te romantisch en 
vooral nooit het publiek onderschatten. Er 
mag al eens een moeilijk moment vallen. 
Ook nu zal het een kwartiertje spannen, 
maar dan vinden we beiden dat we moeten, 
euh, springen.’
Was jullie liefde er een van op ’t eerste 
gezicht?
IN KOOR: ‘Ja! Ja! Ja!’
RUËLL: ‘1998. Ik zie hem nog binnenkomen 
met zijn gitaar op het RITCS, toen dat nog 
half een kraakpand was. Ik dacht onmiddel-
lijk: wie is dat? Bruno zat in een project van 
de jongens van het laatste jaar, naar wie ik als 
tweedejaars erg opkeek. Zij hadden het regis-
seursgezelschap Bronstig Veulen opgericht.’
VANDEN BROECKE: ‘Ik was net gestopt met de 
theaterschool, omdat mijn moeder ziek was. 
Ik zou Latijn of Grieks gaan onderwijzen, 
maar kreeg op geen van mijn veertig sollici-
tatiebrieven naar scholen een antwoord. Wel 
kreeg ik een telefoontje van Don Verboven: 
of ik wilde meewerken aan zijn eindwerk? 
Zo geraakte ik niet alleen in het RITCS maar 
ook in het theater verzeild. Bij Raven voelde 
ik me meteen goed, wat hij zei, vond ik inte-
ressant, en ik had zin om met hem iets te 
maken. Noem het een soort verliefdheid. Die 
vanzelfsprekendheid ook van samen willen 
zijn en daarin kunnen verwijlen omdat je 
nog geen lief, kinderen en verantwoordelijk-
heden hebt. Ik woonde toen ook in Brussel 
en herinner me vooral de spijt elke keer bij 
het afscheid en hoe we dat probeerden uit te 
stellen: nog even naar de Thai? Even het café 
in? Ook nu nog sturen wij meteen na het af-
scheid een sms’je om te zeggen hoe fijn het 
was.’
Bruno, jij hebt talent voor duurzame 
relaties. Ben jij zo makkelijk of 
verzamel je makkelijke mensen om je 
heen? 
VANDEN BROECKE: ‘Ik leef mijn leven natuur-
lijk niet in zelfreflectieve modus, maar te-
rugkijkend vat deze zin van D.H. Lawrence in 
Lady Chatterley’s Lover het een beetje sa-
men: It’s the way that sympathy flows and 
recoils that really determines our lives. Lief-
de en vriendschap zijn onderhevig aan getij-
den. Het is niet zo dat je je aan mekaar vast-
klikt, de afstand bepaalt en je vervolgens aan 
de regeltjes houdt. Ik geloof meer in de com-
binatie van een grote dosis soepelheid, het 
vermogen om grilligheden op te vangen en 
geluk. Je moet chance hebben dat een be-

roes en een eerlijkheid gaat die je zelfs met 
je geliefde niet kunt delen. Precies die ver-
schroeiend eerlijke repetities geven onze 
vriendschap vorm. Daar ook ligt het plezier. 
Eigenlijk komt het leven er maar wat bij, 
want zodra Bruno en ik elkaar zien, gaat het 
jeuken om samen iets te doen. Kijk, ik ben 
door een fase gegaan waarin ik heb willen 
bewijzen dat ik ook iets goeds kon maken 
zonder Bruno, maar nu denk ik: ik heb hem 
nodig.’

VANDEN BROECKE: ‘Echt waar?’
RUËLL: ‘Welja, en is dat erg? Nee, toch? On-
ze voorstellingen samen zijn gewoon, nu ja, 
bijzonder. Wij streven beiden vanzelfspre-
kend ogende eenvoud na, wat ongelooflijk 
moeilijk is, en durven elkaar ook een spie-
gel voor te houden. Voor Pakman bijvoor-
beeld had ik veel tekst geschreven die ik nog 
onzeker door Bruno liet lezen. “Driekwart 
ervan moet weg”, vond hij. Dat komt hard 
aan, maar van hem pik ik dat. Omgekeerd 
nam ik eens na een voorstelling de kortste 
weg naar zijn loge. Hij zat daar alsof hij net 
een dode had gezien. “Het was niet goed, 
hé?”, vroeg hij. “Nee”, zei ik.’
VANDEN BROECKE: ‘Met niemand anders deel 
ik die totale eensgezindheid, die herken-

VANDEN BROECKE:

‘Ik zou, gesteld dat 
ik vrijgezel was, met 
veel vrouwen in bed 
kunnen duiken, maar 
ik kan maar met heel 
weinig mensen een 
stuk schrijven’

RUËLL :

‘De laatste weken voor 
een première gaan we 
in een roes en een 
eerlijkheid die ik zelfs 
met mijn geliefde niet 
kan delen’
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paald percentage van je geliefde of je vriend 
je aanspreekt, ook al is dat maar 40 procent. 
Zolang die 60 procent niet weegt, is er niks 
aan de hand. De mate waarin je kunt om-
gaan met het jou storende percentage, be-
paalt of de relatie lukt of niet. Sommige 
mensen ergeren zich zo hard aan één as-
pectje van een ander dat ze er niet mee sa-
men kunnen zijn. Je moet dus gezegend zijn 
met een flexibel karakter en het geluk heb-
ben dat je iemand tegenkomt die goed bij je 
past. Wat bij mij het geval is, zowel met 
mijn vrouw Evie als met Raven.’
Toch hebben jullie, zo begrijp ik, een 
periode van kilte gehad?
VANDEN BROECKE: ‘Raven en ik hebben een 
storm meegemaakt: een fall-out van vier 
jaar, na Philoktetes. Raven regisseerde, Nico 
Sturm, Dirk Van Dijck en ik speelden. We 
zouden met de bestaande tekst van Sopho-
cles werken, maar schoven algauw richting 

een collagevoorstelling. Versta: beginnend 
van een leeg blad. Bij Dirk, die Raven niet 
kende, leidde dat tot zenuwachtigheid en 
onzekerheid. Eigenlijk heeft Dirk Raven 
nooit het volledige vertrouwen kunnen ge-
ven, wat Raven enorm kwetste. In de draai-
kolk naar de première is die spanning ge-
escaleerd in een woordenwisseling en is Ra-
ven weggelopen. Weg, hé! Jij bent dan wel 
teruggekomen, maar dat je het had afge-
bold… Na die uiteraard slechte voorstelling 
hadden we even genoeg van elkaar en voor 
je ’t weet duurt even vier jaar. Tot je denkt: 
mijn kinderen worden groot, Raven is peter 
van onze Max, en toen heb ik hem dus ge-
beld of ge-sms’t. Anyway, het is goed geko-
men en dat is het enige wat telt, want je 
mist mekaar zo verschrikkelijk hard.’
RUËLL: ‘Intussen ben ik tien jaar met ie-
mand samen maar tot mijn 32ste was ik 
monomaan met toneel bezig. Op een dag 

stak ik mijn kop uit mijn cocon en zag ik 
dat iedereen rondom mij een huis en een 
gezin had. Mensen met wie ik werkte, 
moesten plotseling al om halfvier een kind 
afhalen, waardoor ik meer en meer alleen 
zat door te werken. Shit, dacht ik, ik ben 
wel heel goed in het maken van voorstellin-
gen maar mijn leven schiet niet vooruit. En 
ik ben wel in staat om via het theater met 
mensen te communiceren, maar daarbuiten 
kan ik het niet. Dat onbehagen speelde ook 
mee. En toen ging het dus ook nog eens 
fout in het theater, een mokerslag. Want 
waarom zou je nog willen leven als zelfs het 
theater dat je hele leven omhelst, niet meer 
lukt? Nu kan ik toegeven dat Philoktetes iets 
minder geslaagd was, maar toen…’
VANDEN BROECKE: ‘Jij kon dat niet aanvaar-
den.’
RUËLL: ‘Ik kan niet goed om met kritiek en 
ben daar ook trots op. Ik voel me verwant 
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met Tom Barman, die toen men hem pro-
beerde te paaien door te zeggen dat de kri-
tiek niet over hem ging maar over zijn 
werk, antwoordde: maar ik bén mijn werk. 
Het is dus wél persoonlijk.’ 
Jij werkt in de onzichtbaarheid, terwijl 
Bruno op de scène staat. Hij ontvangt 
het applaus en een Louis d’Or. Steekt 
dat weleens? 
RUËLL: ‘Er is geen mooier cadeau voor een 
regisseur dan dat zijn speler een prijs krijgt. 
Ik maak theater dat staat of valt bij het spe-
len. “Je moet echt gaan kijken”, zeggen 
mensen. Ja, ja, maar de voorstelling moet 
wel nog gespeeld worden. “Toneel is vuur-
werk”, zegt Josse De Pauw. Precies dat efe-
mere maakt dat ik zo intens gelukkig kan 
zijn als ik een voorstelling zie lukken, zelfs 
al speelt Bruno ze voor de honderdste keer. 
Net omdat je de magie niet onder controle 
hebt, is toneel zo attractief en gevaarlijk.’
VANDEN BROECKE: ‘Toneel is de meest fra-
giele kunstvorm omdat het van veel factoren 
afhangt, je moet onder een gunstig gestern-
te zitten om het te laten welslagen. Om die 
reden kan ik wel goed om met kritiek: ik 
vind het eigen aan toneel dat het niet altijd 
lukt. Al vind ik het wel minder eigen aan to-
neel dat ons toneel niet lukt, omdat ik ons 
een match made in heaven vind. Waarbij we 
ook ginger David Van Reybrouck niet onver-
meld mogen laten. Zijn teksten waren ca-
deaus, maar zelfs dan blijft het elke avond 
de vraag of het stuk wel of niet zal leven. 
Ooit lag in een voorstelling van de Roovers 
een opblaasbaar plastic dekzeil op de scène. 
Je zag dat niet, tot gastacteur Benjamin Ver-
donck de luchtblazer opzette. Het zeil begon 
te golven, je dacht what the fuck is dat, tot 
het plastic helemaal was opgespannen en al-
le toeschouwers gelijktijdig “een o-li-fant” 
zagen. Op de a van fant zette Benjamin de 
blazer af en klapte het zeil weer ineen. Ik 
vind dat een mooie metafoor voor toneel: 
het publiek moet mee leven blazen in het 
materiaal, want alleen kan je dat niet.’ 
In de flard tekst uit jullie verder lege 
persbericht blikt een verteller terug op 
het moment dat hij zijn kind wilde 
leren hoe je een puzzel legt, maar 
jaloers moest vaststellen dat de 
anarchistische methode van zijn kind 
zoveel mooier was. Is theater maken 
een goeie manier om zoals een kind 
alle stukjes apart te blijven 
bewonderen?

RUËLL: ‘Absoluut! Picasso zei: ieder kind is 
een kunstenaar. De moeilijkheid is: hoe er 
een te blijven als je groot wordt. Ook daar-
om repeteren we buiten de KVS: we willen 
bij het kind komen. Met de jaren groeit het 
vakmanschap en creëer je ongewild een 
soort mal. Voor je het weet, sluipt dat bin-
nen in je esthetiek en lijkt het resultaat op al 
bestaande dingen. Toen we elkaar nog maar 
net kenden, zeiden wij niet: tien repetitie-
dagen? Zijt ge zot, dat doe ik niet! Wij heb-
ben toen in tien dagen tijd Jan, mijn vriend 
voor Bronks gemaakt. Ik had een tekst ge-
schreven, Bruno vond die prachtig en wilde 
die spelen, voilà.’ 
VANDEN BROECKE: ‘Kinderen tonen ons hoe 
opnieuw een kind te zijn. Hoe te spelen. Zij 
zeggen: ik ben de indiaan en jij bent de 
cowboy en boef je bent het. Prachtig, toch? 
Kinderen kunnen zichzelf ook buiten de tijd 
zetten. Ik ben daar jaloers op, want een van 

de betreurenswaardige zaken aan groot wor-
den, is dat het concept tijd in zo’n verba-
zingwekkend grote mate je leven bepaalt. 
Een kind zit te beybladen en zegt, wat je het 
ook vraagt: laat me beybladen, doe je niet 
mee? Ik leer mezelf aan om nog voor ik thuis 
de deur opendoe, mijn telefoon al op vlieg-
tuigmodus te zetten. Het is een totaal andere 
aanwezigheid en mijn gasten en mijn liefste 
voelen dat direct.’
Moeten we het leven als een speelplaats 
blijven zien, en niet als een klaslokaal? 
VANDEN BROECKE: ‘O, dat vind ik zo’n mooi 
beeld. Ons beroep is een speelplaats, letter-
lijk, terwijl veel beroepen schoollokalen zijn. 
In die zin zijn wij gezegend. Ik voel me so-
wieso gezegend, zowel privé als in mijn be-
roepsleven. Ik had twintig jaar geleden niet 
durven hopen dat ik zo goed zou terechtko-
men. Ik kus mijn pollen voor hoe mijn leven 
vaart. Namasté.’ 
Als kind hadden we vriendenboekjes 
waarin we voor elkaar versjes schreven 
zoals: ‘Bloemen verwelken, schepen 
vergaan, maar echte vriendschap blijft 
eeuwig bestaan’. Wat zouden jullie in 
elkaars schriftje schrijven?
VANDEN BROECKE: ‘Dagetweet.’
RUËLL: ‘Dagetookweet.’
VANDEN BROECKE: ‘Zo staan wij in mekaars 
contactenlijst. Wij sms’en ook altijd dezelfde 
vraag: hoe is ’t op uw werk? En dan zegt de 
ander: ...’ 
RUËLL: ‘Goed, en hoe is ’t in uwen hof?’ 
VANDEN BROECKE: ‘Spitten! Raven en ik heb-
ben een idioom ontwikkeld dat instant in 
gang gezet wordt. Ik weet perfect hoe ik hem 
moet laten lachen. (Raven proest het uit) 
Zie je?’
RUËLL: ‘Na onze kilte dacht ik dat het wel 
even zou duren om dat gevoel van weleer te-
rug te vinden, maar zodra we gingen samen-
werken, waren we meteen weer twee belha-
mels: twee indiaantjes op de speelplaats.’ 
VANDEN BROECKE: ‘Ik zie het leven niet als 
een boek met bladzijden die moeten worden 
omgeslagen. Ik geloof in wat A.F.Th. van der 
Heijden “leven in de breedte” noemt. Een 
oogopslag, een gedachte of een associatie 
volstaat om weer tien jaar te zijn. Ik wil het 
liefste dat ik op het einde van mijn leven met 
mijn ogen kan knipperen en meneer dan in 
alle leeftijden zie passeren. Met een gaatje 
van vier jaar, jawel, maar dat heeft ervoor ge-
zorgd dat het is zoals het nu is.’ 
‘Ouder kind’ van 24 tot 30 januari in KVS, Brussel.

RUËLL :

‘Ik kan niet goed 
om met kritiek en ben 
daar trots op. Ik voel 
me verwant met Tom 
Barman, die toen men 
hem zei dat de kritiek 
niet over hem ging 
maar over zijn werk, 
antwoordde: maar 
ik bén mijn werk‘

VANDEN BROECKE:

‘Ik kan goed om met 
kritiek: ik vind het 
eigen aan toneel dat 
het niet altijd lukt. 
Al vind ik het minder 
eigen aan toneel dat 
ons toneel niet lukt. 
Wij zijn een match 
made in heaven’


