
Mensen die ik gekend heb



    ROODPALEIS speeltMensen
die ik gekend heb

naar het gelijknamige boek van Jan Fabricius (1871-1964)

God! Wat ben ik blij dat ik zo veel  
van vrouwen hou… 
van het leven…

Mijn hart, mijn dwaze dolle hart, 
stop met zwerven.

Het is tijd. Ik word ik,  
in het aangezicht van de ander.

De Drentse toneelschrijver Jan Fabricius (1871-1964) tekende 
op negentigjarige leeftijd zijn biografie op aan de hand van 
bijzondere anekdotes van mensen die hij tijdens zijn leven 
ontmoette: Mensen die ik gekend heb.
De bewerking van Mensen die ik gekend heb naar theater is een 
mozaïek aan verhalen, waarbij Fabricius steeds de leidraad vormt. 
Acteurs Ben Smit en Alina Kiers voeren ons mee in Fabricius’ 
denken. Met lichte spot, liefdevolle mildheid en mededogen kijkt 
hij naar zijn personages, wat soms een humoristisch effect heeft. 
(Live-)videobeelden en het spel van de acteurs vormen samen 
een associatief herinneringsproces. 
ROODPALEIS staat onder leiding van regisseur en theatermaker 
Betsy Torenbos (Annen, 1969) en is het huisgezelschap van 
Theater De Nieuwe Kolk in Assen. Torenbos werkt sinds 2013 
samen met de schrijver Jo Willems aan de boeken van Jan 
Fabricius.
Regie, multimedia Betsy Torenbos 
Spelers  Alina Kiers; Ben Smit 
Originele tekst Jan Fabricius (†1964) 
Theatertekst  Jo Willems 
Dramaturgie  Nina Thunnissen
Videotechniek Martin J.A. Lambeek 
Muziek   Andriessen, TeZ 
Online editing trailer  Sytse Kramer 
Pr/marketing  Hinke Beekman 
Zakelijke leiding, productie Henk Kappers 

www.roodpaleis.nl | facebook.nl/roodpaleis 
© ROODPALEIS 2015-2016
Jong vraagt oud: oral history  Rondom de voorstelling gaan 
jongeren met een camera op pad om ouderen te vragen naar 
beslissende ontmoetingen in hun leven. Dit beeldmateriaal 
verwerkt ROODPALEIS in het project.

Mensen die ik gekend heb is een coproductie tussen ROODPALEIS en Theater De Nieuwe Kolk Assen, in samenwerking met Actium. 
De productie kwam tot stand door steun van Provincie Drenthe, VSB Fonds, Stichting Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Gemeente Assen, 
Stichting Lambers-Burger, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Tynaarlo en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
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VOORSTELLINGEN in Theater De Nieuwe Kolk, Assen 
Try-out          woensdag 27 januari 2016 | 20.30u | Rabo Zaal
Première       donderdag 28 januari 2016 | 20.30u | Rabo Zaal
Festivaldag    zondag 24 april 2016 | 14.00u | 3e etage Actium

€12/ €15, verkoop via www.dnk.nl 
januari - december 2016: tournee langs theaters, scholen, 

dorpshuizen en verzorgingshuizen in Drenthe


