
oeuvre van belichting zulke golfbewegingen 
zijn. Je ziet een overgang naar iets anders en 
later zie je dan dingen van vroeger terug. 

ETCETERA: Kan je daar concrete 
voorbeelden van geven? 
VERSWEYVELD: Zoals ik net al zei: soms is een 
belichting - heel oneerbiedig gezegd en eigen-
lijk ook fout, want het klopt helemaal niet -
onbelangrijk in een voorstelling, en volslagen 
dienend aan wat je met de ruimte of de acteurs 
wilt doen. In De onbeminden bijvoorbeeld was 
de hele ruimte met tapijten bekleed. Daar 
vond ik de ruimte zo dominerend dat, als je er 
nog een heel ritmische belichting op zet, die 
voorstelling nergens naar leidt. De belichting 
is daar dus uit een heel nederige positie ont-
worpen. Ze richt zich op alles wat er al is. En 
soms vertrekt een ontwerp vanuit de belich-
ting. En daartussen heb je allerlei soorten 
extremen. Bij Tramlijn was dat een beginpunt. 
Bij Rijkemanshuis was de belichting bedoeld om 
voor de acteurs een mooi lichtruim te creëren, 
bijna een 'verlichting'. Ze was stabiel en bewoog 
dus niet. 

Ik kan me permitteren om 'niets' te doen als ik 
dat wil. Ik word gevraagd voor de vormgeving. 
Als ik beslis om één lampje te hangen en dat 
aan te doen in het begin en uit te doen na de 
voorstelling, dan kan dat. Dat is heel bevrijdend 
voor mij. 

Schets voor lichtplan JAN VERSWEYVELD 

ETCETERA: Tegelijkertijd valt op dat veel 
lichtontwerpers zich dienend opstellen, 
niet in hun praktijk, maar in hun attitude 
bij het maken van een voorstelling. 
VERSWEYVELD: Dat is flauw. Om als lichtont-
werper tot een goed concept te komen, moet je 
al heel snel een beeld hebben van wat de ruimte 
gaat worden. Je moet soms op voorhand grote 
risico's nemen door bijvoorbeeld lampen te 
bestellen die weinig courant zijn, maar een heel 
mooi licht geven. Dat durft niet iedereen zomaar. 
En daarom zie je vaak standaardbelichtingen. 
Ik vind dat licht veel meer moet kunnen zijn 
dan 'de ruimte zo goed mogelijk belichten'. 
Het moet iets losmaken en iets betekenen, net 
zoals de regie en het spel dat doen. Small Hands 
was in die zin ook heel spannend. We vertrok-
ken vanuit het lange, hoge raam in de Rosas 
Performance Space. Het licht van dat raam 
werd heel donkerblauw gefilterd. Ik wou weinig 
licht, want de kostuums waren nogal doorschij-
nend en de danseressen droegen geen onder-
goed, dus dat lag gevoelig. Mensen vonden het te 
donker of te licht, iedereen had er wel een mening 
over. En dan is het moeilijk om vast te houden 
aan je concept. Dan merk je pas hoe gevoelig 
men is voor licht. 

Emotie 
ETCETERA: Is licht voor jou een onbewogen 
beweger? Maak je bijvoorbeeld gebruik van 
de emotionele kracht van het licht? 
Probeer je gevoelens los te maken zonder 
dat mensen dat merken? 
VERSWEYVELD: Ja. Ik vind niet da t je dat per se 
moet doen, maar je moet je er wel bewust van 
zijn dat het mogelijk is. Ook daar heb je extre-
men. Ik heb zo een aantal dingen gedaan die 
bijna grof waren. In Lulu bijvoorbeeld, de opera 
die we in Antwerpen maakten, komt Lulu op 
het ogenblik dat ze vermoord zal worden door 
Jack The Ripper, tevoorschijn uit een luik en 
wordt ze teruggetrokken. Op dat moment ver-
tellen we eigenlijk de hele emotie met het licht. 
Het is een enorm lichteffect dat mensen echt 
van hun stuk brengt. Muziek en licht kunnen 
ongelooflijke kracht of emotie teweegbrengen. 
Het ander uiterste is dat je het licht zo langzaam 
manipuleert dat mensen niet in de gaten hebben 
dat er iets gebeurt, maar plots het gevoel hebben 
van 'oei, hier is iets veranderd, of was dat nu al 
de hele tijd zo?' Je wordt als het ware betrapt 
op het feit dat je niet hebt opgelet. Ook dat is 
een soort emotie. En als dat samengaat met 
wat een acteur op dat moment doet, dan kan 
dat een hele heftige emotie worden. 

ETCETE RA: Gebruik je bij het 'oproepen' van 
die emoties bepaalde codes (rood is warm 
bijvoorbeeld) of ga je daar heel intuïtief 
mee om, van wat de tekst je op een bepaald 
moment vertelt? 
VERSWEYVELD: Dat zijn twee verschillende 
dingen. Het eerste is de technische kennis, het 
andere is intuïtie, of de dramaturgie. Je probeert 
iets te vertellen en daar gebruik je dan je techni-
sche kennis voor. 

ETCETERA: Heb je geen enkele basis 
waaruit je dramaturgisch gezien vertrekt? 
Is er geen enkele 'code'? 
VERSWEYVELD: Weetje wat het probleem is met 
die wetten? Onze hersenen zijn heel slim en 
alle impulsen worden altijd genormaliseerd. 
Als ze ons te lang in rood licht zetten, dan zijn 
er wel mechanismen die je blijven waarschu-
wen dat dit geen normaal licht is, maar voor 
de rest stelt alles zich in het werk om dat zo 
normaal mogelijk te laten lijken, om je aan dat 
licht te laten aanpassen. Lichtontwerp is dan 
ook geënt op verschil. Je kan wel zeggen dat 
rood zogezegd een warme ldeur is, maar na een 
kwartier ziet niemand nog dat het rood is, dus 
dan slaat die wet nergens meer op. Je kan ook 
niet echt op je kennis rekenen. Elke keer als ik 
denk: dat aspect ken ik nu wel en ik weet hoe 
ik het moet gebruiken, dan loopt het mis. Er is 
altijd wel één omgevingscomponent die ver-
schilt, waardoor je ander licht krijgt. 
Dat is helemaal anders met vormgeving. Daar 
heb je veel meer stabiele factoren die je zeker-
heid geven. Bij licht niet. Je kan zo uit de bocht 
vliegen, zeker als je denkt te kunnen putten uit je 
ervaring. Er is natuurlijk de technische ervaring, 
maar verder moet je altijd opnieuw zoeken. Ik 
ben twintig jaar met licht bezig en ik ga nog 
steeds op mijn bek. In de zin van: breek dit 
maar af en we proberen iets anders. Daarbij 
komt nog dat de belichting altijd in pakweg 
tien dagen tot stand moet komen en dat in een 
periode waarin er nog veel andere technische 
problemen zijn. Het is heel stresserend. En als je 
dan dingen moet afbreken en weer opbouwen, 
kan dat heel vervelend zijn. 

ETCETERA: Jan Joris Lamers zei over jullie 
lichtontwerpen (in het boek van 10 jaar 
Zuidelijk Toneel) dat het als het ware inte-
rieurs zijn, in de psychische zin van het 
woord. Tegelijkertijd valt het op hoe 
monumentaal je lichtontwerpen zijn. 
Dat zijn schijnbaar tegenstellingen. 
VERSWEYVELD: Je kan mijn ontwerpen zo waar-
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