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Theatermaakster Fien Leysen verloor haar vader en schreef een brief aan Jef Colruyt. Die is het vertrekpunt van een hartroerende
multimediale voorstelling over gemis en verlies.

E en openstaande kist met videobanden. Een fotogene muur opgetrokken uit aaneengeplakte VHS-casse�es. Een tafel met een
papierstapel. Een exemplaar van de Van Dale, opengeslagen op de pagina met de le�er ‘g’. Alle woorden op de bladzijde zijn met
een zwarte stift weggestreept, behalve twee: ‘gemis’ en ‘gemissen’. Dat is het zowat. Verder zien we in de donkere kamer alleen Fien
Leysen en de zes andere bezoekers van de voorstelling ‘Wat (niet) weg is’.

Dat is het afstudeerproject van Fien Leysen (29) aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Het is geen eindwerk zoals
theaterscholen er dozijnen afleveren: verdienstelijk maar snel vergeten. Leysen laat haar vader Kris voortleven in het theater. Dat leert een
blik op de speellijst, want het stuk is dit cultuurseizoen overal, van Bonheiden en Hasselt tot de Arenbergschouwburg in Antwerpen en de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel. Kris Leysen, bij de VRT producer van onder meer ‘Het Liegebeest’ en ‘Tienerklanken’,
overleed in 2014 na een lange strijd tegen kanker.

De theatermaakster neemt ons mee naar een belendende ruimte. Het is er al even donker. We
krijgen elk een hokje toegewezen met een bureau, een koptelefoon en een scherm. De monitor
springt aan, Leysen kijkt ons recht in de ogen. In de video van een halfuur die volgt, licht ze toe
hoe moeilijk het was om de dood van haar vader een plaats te geven. We zien videobeelden die
hij van het gezinsgeluk filmde toen ze een kind was. Het verklaart de videobanden in het
decor.

Ze vertelt dat het lichaam van haar vader na zijn dood aan de wetenschap werd geschonken.
Vandaar de papierstapel van daarnet: het waren documenten van een universitair ziekenhuis
voor lichaamsdonatie voor wetenschappelijk onderzoek.

De rode draad van de multimediale voorstelling is een vijf pagina’s lange brief gericht aan Jef Colruyt, al 24 jaar CEO van de Colruyt Group.
‘Geachte Heer Jef Colruyt’, schrijft Leysen. ‘In mei 2011 kocht ik in uw filiaal te Mechelen een product van uw huismerk Kangourou. Het
betreft een doosje met tien inktwissers voor de prijs van 4,49 euro. Tintenkillers dus.’

©Nathalie Vermuyten
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Over de inhoud van de brief verklappen we niets, op dit na: Leysen schreef hem om de
supermarktkoning te bedanken voor de stiftjes. Ze hielpen haar een herinnering over te
houden aan haar vader. Iets met inkt en een blad papier. ‘Heel veel dank’, beëindigt de
theatermaakster haar brief aan de CEO, ‘voor het lezen, en voor de tintenkillers, en voor het
besef dat sommige dingen nooit verdwijnen, en andere iets te snel.’

Aan het einde van het mooie stuk krijgt elke toeschouwer een kopie mee naar huis, begeleid
door een kleine nota met de wenk om de brief naar Jef Colruyt op te sturen. En een adres in
Huizingen. Een foutief adres, vertelt Leysen ons na afloop, gezeten op een stoel tussen de
videobanden en de andere decorstukken.

Dat het adres verkeerd is, vertelde een nicht van de Colruyt-baas haar nadat ze de voorstelling zag op Theater aan Zee. Een ander familielid
heeft de brief per mail laten bezorgen aan de CEO. Of hij hem al gelezen heeft, weet Leysen niet.

Maakt het iets uit? ‘Toch wel. Dankzij de stiften van Jef Colruyt heb ik een tastbare herinnering aan mijn vader. In mijn hoofd is hij een
mythisch figuur geworden. Zoals andere mensen een schrijver hebben die voor hen van grote betekenis is geweest, heb ik Jef Colruyt. Ik
hoop ooit een reactie van hem te krijgen. Al is het maar: ‘Mevrouwtje, mijn stiftjes dienen daar helemaal niet voor.’’ (lacht)

Troostrijke ruimte

De tintenkillers van Jef Colruyt hebben het gemis een beetje draaglijker gemaakt. Daar was het haar in de eerste plaats om te doen met ‘Wat
(niet) weg is’: een troostrijke ruimte creëren waarin een complex en onvoorspelbaar rouwproces tastbaar kan worden.

‘Onze maatschappij laat weinig ruimte voor rouwen. Alsof we vinden dat er een houdbaarheidsdatum staat op gemis. Daar had ik het in het
begin verschrikkelijk moeilijk mee. Ik googelde erover: hoelang mag rouwen duren? Ik heb geleerd dat er geen deadline bestaat voor het
missen van een dierbare, dat het met pieken en dalen gaat.’

De speellijst van ‘Wat (niet) weg is’ staat op 

Thomas Peeters, Redacteur Weekend
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Advertentie

FIEN LEYSEN
THEATERMAAKSTER

Onze maatschappij laat
weinig ruimte voor rouwen.
Alsof we vinden dat er een
houdbaarheidsdatum staat op
gemis.

www.huubcolla.be 

Maak gratis een account
De tintenkillers van Jef Colruyt
4 MIN LEESTIJD LEES LATER  REAGEER    0

https://www.tijd.be/auteur/Thomas-Peeters.1102
javascript:window.open(window.clickTag)
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl8370/brChrome/brChrome65/brOSX/brdesktop/dmADV0/dmADV0/dmADV0/dmADV0/dtdesktop/ogcontrol/re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738/IIe53c0a2b-6e61-478d-a0b2-f7d6a816d258/isTelenet_N.V./coBE/tlall/inadttrcultuurnl/inadttrcultuurnl/A2188.189.75.187.1538837249203/ad15773/URhttps://www.tijd.be/partner/ing/funding/funding-compass-zet-ondernemers-op-de-juiste-weg/10051817.html
http://www.huubcolla.be/


6-10-2018 De tintenkillers van Jef Colruyt | De Tijd

https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/De-tintenkillers-van-Jef-Colruyt/10053578 3/6

RECENT NIEUWS MARKTEN

16:01 ‘De boosheid in onze maatschappij is levensgevaarlijk'

15:54 Aboutaleb: 'Drugsgeld is bijl aan de wortel van onze economie'

15:41 Iedereen kan mee investeren in 's werelds grootste windmolens

14:06 Bart De Wever (N-VA) vs Peter Mertens (PVDA): ‘Alles gratis maken is een fantasie.' ‘Alles voor de happy few ook.'

14:05 Lewis Hamilton over het geld in de F1, zijn ups en downs én plannen in de mode

13:59 Hinder verwacht door controles boze agenten

13:29 Werk Banksy vernietigt zichzelf op veiling

13:26 De prijs van besluiteloosheid

LEES MEER RECENT NIEUWS

LEES VERDER

Eind deze maand starten in het Brusselse Jubelpark de renovatiewerken aan de daken van drie musea: het Museum Kunst en Geschiedenis, Autoworld en het Legermuseum.
Het gigantische werk beslaat 31.000 vierkante meter en kost 21 miljoen euro.

ALGEMEEN

21 miljoen euro voor lekkende museumdaken

De Bende�lm ‘Niet schieten’ lost de vraag van één miljoen - wie is de reus? - niet op. Regisseur Stijn Coninx maakte wel een onderhoudend drama over de onmacht van de
slachtoffers.

ALGEMEEN

Jan Decleir overtreft zichzelf in Bende-film

Vergelijk uw kennis met die van de gemiddelde Belg. Doe de test.

GESPONSORDE INHOUD

Hoe goed is uw �nanciële kennis?

Met de dood van Charles Aznavour verdwijnt de laatste gigant van het Franse chanson van het toneel.

ALGEMEEN IN MEMORIAM

De kleine Armeniër die een grote Franse zanger werd

GESPONSORDE INHOUD

Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden de toegang tot het netwerk van De
Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

MEER LADEN

3 van 100

Maak gratis een account
De tintenkillers van Jef Colruyt
4 MIN LEESTIJD LEES LATER  REAGEER    0

https://www.tijd.be/dossier/europareeks/de-boosheid-in-onze-maatschappij-is-levensgevaarlijk/10056362.html
https://www.tijd.be/dossier/europareeks/aboutaleb-drugsgeld-is-bijl-aan-de-wortel-van-onze-economie/10056176.html
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/iedereen-kan-mee-investeren-in-s-werelds-grootste-windmolens/10056673.html
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/verkiezingen/bart-de-wever-n-va-vs-peter-mertens-pvda-alles-gratis-maken-is-een-fantasie-alles-voor-de-happy-few-ook/10056358.html
https://www.tijd.be/sabato/auto/lewis-hamilton-over-het-geld-in-de-f1-zijn-ups-en-downs-en-plannen-in-de-mode/10056307.html
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/hinder-verwacht-door-controles-boze-agenten/10056674.html
https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/werk-banksy-vernietigt-zichzelf-op-veiling/10056668.html
https://www.tijd.be/opinie/paleis/de-prijs-van-besluiteloosheid/10056213.html
https://www.tijd.be/meest-recent.html
https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/21-miljoen-euro-voor-lekkende-museumdaken/10055877.html
https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/jan-decleir-overtreft-zichzelf-in-bende-film/10056179.html
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl4111/brChrome/brChrome65/brOSX/brdesktop/dtdesktop/ogcontrol/re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738/IId76078f2-0ec7-48b8-806e-45da126b4e7f/isTelenet_N.V./coBE/tlall/inadttrcultuurnl/A20.0.0.0/ad12820/URhttps://binck.tijd.be/
https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/de-kleine-armenier-die-een-grote-franse-zanger-werd/10054594.html
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl8370/brChrome/brChrome65/brOSX/brdesktop/dmADV0/dmADV0/dmADV0/dmADV0/dtdesktop/ogcontrol/re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738/IIe53c0a2b-6e61-478d-a0b2-f7d6a816d258/isTelenet_N.V./coBE/tlall/inadttrcultuurnl/inadttrcultuurnl/A2188.189.75.187.1538837249203/ad15773/URhttps://www.tijd.be/partner/ing/funding/funding-compass-zet-ondernemers-op-de-juiste-weg/10051817.html
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad15669/URhttp://inzicht.tijd.be/groei/%20%C2%A0


6-10-2018 De tintenkillers van Jef Colruyt | De Tijd

https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/De-tintenkillers-van-Jef-Colruyt/10053578 4/6

De Belgische bedrijfsleiders zijn de robotisering en digitalisering gaan omarmen Lees meer
Groeien in een wereld die steeds digitaler draait

Maak gratis een account
De tintenkillers van Jef Colruyt
4 MIN LEESTIJD LEES LATER  REAGEER    0

http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad15669/URhttp://inzicht.tijd.be/groei/%20%C2%A0
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad13584/URhttps://www.tijd.be/connect/orange/geheel-nieuwe-mindset-in-de-telecom/we-staan-voor-een-gigantische-stroomversnelling/10045697.html


6-10-2018 De tintenkillers van Jef Colruyt | De Tijd

https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/De-tintenkillers-van-Jef-Colruyt/10053578 5/6

De telecomsector evolueert razendsnel. Ontdek de belangrijkste evoluties. Lees meer
We staan voor een gigantische stroomversnelling

Imec test de komende maanden op de E313/E34 nieuwe draadloze communicatie- en sensortechnologieën voor voertuigen. Lees meer
Praten auto’s praten binnenkort met elkaar?

Maak gratis een account
De tintenkillers van Jef Colruyt
4 MIN LEESTIJD LEES LATER  REAGEER    0

http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad13584/URhttps://www.tijd.be/connect/orange/geheel-nieuwe-mindset-in-de-telecom/we-staan-voor-een-gigantische-stroomversnelling/10045697.html
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad16831/URhttps://www.tijd.be/connect/auto-van-morgen/connected-cars-auto-s-praten-binnenkort-met-elkaar/10049124.html
http://clicks-mediafin.adhese.com/raylene//sl2481/brChrome;Chrome65;OSX;desktop//dtdesktop/ogcontrol///re68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f7365617263682e68746d6c/ur68747470733a2f2f7777772e74696a642e62652f63756c747575722f616c67656d65656e2f44652d74696e74656e6b696c6c6572732d76616e2d4a65662d436f6c727579742f3130303533353738////////////II33b5fa4c-f6b4-4a29-8c02-2e62c562b6f9///////////////////////////////////isTelenet_N.V./coBE/////////////////////////////tlall//inadttrcultuurnl;adttrcultuurnl//A2188.189.75.187.1538837249203/ad12800/URhttps://binck.tijd.be/


6-10-2018 De tintenkillers van Jef Colruyt | De Tijd

https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/De-tintenkillers-van-Jef-Colruyt/10053578 6/6

Vergelijk uw kennis met die van de gemiddelde Belg. Doe de test. Lees meer
Bent u op de hoogte van uw �nanciën?
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