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De Kwelm vzw maakt  
nieuwe theatervoorstelling VOS  
tijdens Canteclaerjaar 
In 2022 buigt productiehuis De Kwelm vzw zich, na het succesvolle Het gezin van Paemel, 
opnieuw over een klassieker met een duidelijke link naar Deinze. Met VOS steekt 
schrijver en regisseur Dimitri Leue het satirische dierenverhaal Van den vos Reynaerde 
na meer dan 750 jaar in een modern jasje. Door machthebbers op een ludieke manier te 
wijzen op hun verantwoordelijkheden blijft het schelmenepos nog steeds relevant. Maar 
dat is niet de enige reden dat de vos besloten heeft om Deinze in 2022 met een bezoek te 
vereren. De stad heeft namelijk een bijzondere band met Canteclaer, de fiere haan uit het 
verhaal. Hij is de spilfiguur in de vijfjaarlijkse praalstoet die in 1962 voor het eerst door de 
straten van onze stad trok ter ere van de Deinse kiekenmarkt. Komend jaar flaneren de 
reuzen en hun gevolg opnieuw door de binnenstad. 2022 belooft dus niet enkel het jaar te 
worden van de vos, maar ook een periode waarin het Canteclaercomité en De Kwelm een 
heuse ‘kippensamenwerking’ zullen aangaan.

VERHAAL
VOS is een eigentijdse adaptatie van Leue van het oude dierenepos dat in 1260 werd 
geschreven door Willem die Madocke maecte. De setting is een Hofdag in het dierenrijk, 
waarop de bewoners bij hun leeuwenkoning Nobel klagen over de streken die 
Reinaert hun levert. Wanneer de dieren de vos aan een gerechtelijke procedure willen 
onderwerpen, leren ze al snel dat er met de listige Reinaert niet te sollen valt en dat ze het 
zich zullen berouwen.  
Dieren treden handelend, denkend en sprekend op in dit verhaal, alsof het mensen zijn. 
Mensen worden daarentegen als domme, instinctieve en redeloze wezens afgeschilderd. 
Door het publiek deze allegorische spiegel voor te houden, wordt de mens geconfronteerd 
met zijn eigen tekortkomingen zoals hebzucht, vraatzucht en corruptie.

REGIE EN HOOFDROLLEN
De Mortselse theatermaker en schrijver Dimitri Leue, bekend van Vaneigens, 
Windkracht 10 en Teamspirit, neemt ook de regie van VOS op zich. De van oorsprong 
Deinse Han Coucke, die meespeelde in de bekroonde serie Bevergem en algemeen gekend 
is onder zijn comedynaam Han Solo, vertolkt de sluwe Reinaert. Koning Nobel krijgt een 
vrouwelijke toets dankzij actrice Jits Van Belle, wiens theatrale roots in Deinze liggen.



LOKALE LIEFHEBBERSGROEP
Naast die ronkende namen zullen ook heel wat lokale liefhebbers op de planken 
staan. Liefhebbers, geen amateurspelers. Want zoals acteur Jo De Meyere het zo mooi 
verwoordde toen hij Het gezin van Paemel, het debuut van De Kwelm vzw, voorstelde: 
“Het woord ‘amateurs’ is negatief geladen en duidt op tweederangs. Dat zijn liefhebbers 
helemaal niet. Ze spelen uit liefde voor het theater.”  
De liefhebbercast van VOS bestaat uit Franky Bakeland, Kris Bakeland, Eva Degeyter, 
Sylvie Dekens, Lisa De Lange, Fien Dhont, John Lammertijn, Gilles Lavent,  
Rita Vancaneghem, Frederik Van Laere, Eline Vanlerberghe, Tim Verleyen,  
Debora Verzele en Judith Verzele.

SPEELDATA
VOS wordt 4 weekends in 2022 gespeeld in het Deinse Leietheater (Brielstraat 8,  
9800 Deinze). Op vrijdag 9, 16, 23 en 30 september vangt de voorstelling aan om 20 uur. 
Zaterdag 10, 17 en 24 september en zaterdag 1 oktober start het stuk ook om 20 uur.  
En zondag 11, 18 en 25 september zondag 2 oktober is het speeluur  18 uur. Als de reeks 
uitverkocht is, worden extra voorstellingen bijgeboekt op donderdag om 20 uur en op 
zondag om 11 uur.

•  Alle informatie en reservaties via: www.vosdeinze.be. 
•  Ticketprijs: 20 euro 
•  Groepstickets of huren van zaal is mogelijk. Info via Peter Lafosse  

(peter.lafosse@telenet.be)
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