
JAN VERSWEYVELD 
Ik ben twintig jaar met licht bezig 
en ik ga nog steeds op mijn bek' 

Jan Versweyveld is als decor-

en lichtontwerper verbonden aan 

Toneelgroep Amsterdam. 

Daarnaast werkt hij samen met 

een aantal andere gezelschappen, 

waaronder Rosas. 

ETCETERA: Veel lichtontwerpers werken 
freelance en houden zich uitsluitend bezig 
met licht. Jij ontwerpt vaak het hele 
scènebeeld en bent waarschijnlijk ook nauw 
betrokken bij het hele productieproces. 
Hoe komt het licht binnen dat totaalconcept 
tot stand? 
JAN VERSWEYVELD: Soms vertrek ik van het 
licht voor ik de ruimte ontwerp. Of ik zie een 
ruimte in licht en die splitst zich pas later op in 
materie en licht. Bij de laatste productie waar-
voor ik het scènebeeld ontwierp, Small Hands 
van Rosas, zijn we bijvoorbeeld van het bestaan-
de licht in de ruimte uitgegaan. Het is ook moei-
lijk te scheiden. Voor mij zijn het decorontwerp 
en het licht onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Ik zou het heel moeilijk vinden om een 
decor te belichten dat ik zelf niet geïnitieerd 
heb. Het ontwerp voor Small Hands is ontstaan 
uit een ellipsvormige ruimte. Die is zelf weer 
ontstaan uit twee punten in een sterrenbeeld 
dat ik gebruikt heb voor de belichting. 

ETCETERA: Hoe belangrijk vind je de rest 
van het productieproces - regie, kostuums,... -
bij het bepalen van je lichtontwerp? 
VERSWEYVELD: Dat zijn verschillende stadia in 
een proces. Ik moet zeggen dat over een licht-
ontwerp, in tegenstelling tot een ruimteont-
werp, veel minder wordt gepraat. Misschien 
omdat ik geen freelance lichtontwerper ben die 
alleen daarvoor verantwoordelijk is, maar mis-
schien ook omdat mijn lichtontwerpen een 
voortvloeisel zijn uit mijn ruimte-ontwerpen. 
Als ik met een regisseur de gesprekken 
gevoerd heb over het ruimteontwerp, moet er 
over het licht niet veel meer gepraat worden. 

Er zijn veel soorten lichtontwerpen. Ie hebt ont-
werpen die heel 'bevrijd' zijn. Ze grijpen niet 
echt in op het bestaan van de acteurs in de 
ruimte, zodat de acteurs de totale vrijheid heb-
ben. Het licht is aanwezig, maar vormt geen 
enkele belemmering voor hun bewegingsvrij-
heid. Aan de andere kant heb je extreme licht-
ontwerpen die heel voorstellingbepalend zijn, 
die de acteurs als het ware opsluiten in een 
concept. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. 
Dat was zo bijvoorbeeld bij Doublé Points: one 
(dansvoorstelling op de Bolero van Ravel, red.) 
van Emio Greco, een lichtontwerp van Henk 
Danner. Daar is het licht echt de motor van de 
voorstelling. Het is ook heel mooi om te zien 
hoe Greco daarmee omgaat en met dat licht 
flirt. Dat zijn twee uitersten, maar ik zweem eer-
der naar het eerste. Ik vind het prettig dat die 
vrijheid er is voor de acteurs. En natuurlijk zitten 
in elke voorstelling afspraken, ook in dansvoor-
stellingen. Er zijn altijd punten waar dingen 
samen moeten komen. 

Lichtschuw 
ETCETERA: Kan je de relatie licht-decor nader 
omschrijven? In sommige voorstellingen, 
zoals bijvoorbeeld De Tramlijn die verlangen 
heet, is het licht decor. 
VERSWEYVELD: Daar is dat heel letterlijk zo. 
Daar is licht heel dramaturgisch aanwezig. 
Ruimte en licht zijn samen ontworpen rond 
de figuur van Blanche, die lichtschuw is omdat 
ze vindt dat ze er te oud uitziet voor haar leef-
tijd. Met Tramlijn zijn we heel vroeg beginnen 
denken over licht. Het viel me op in de tekst 
dat één personage voortdurend met licht 
bezig is. Dat gebeurt niet zo vaak en daarom 
vond ik het ook belangrijk om er iets mee te 
doen. In de voorstelling komt Blanche eigen-
lijk nooit in het licht. 
Ook in Caligula was het lichtontwerp het 
ruimteontwerp. De hele ruimte pulseerde 
onder het licht. Alle zones van de ruimte had-
den een verschillend licht: de ruimte van de 
senatoren, de ruimte van Caligula zelf. Op het 
einde is er chaos en dan lopen ook alle ruimtes 
door elkaar. Je hebt natuurlijk altijd periodes in 
je werk, maar dat was toch een heel extreem 

voorbeeld van muren weglaten en muren 
bouwen met licht. Bij Tramlijn heeft het licht 
de ruimte vormgegeven, maar het vertelde ook 
waarom die ruimte was zoals ze was. Terwijl 
het licht in Caligula bijna een filosofische bete-
kenis had, was het in Tramlijn gewoon een 
appartement gebouwd met licht. 

ETCETE RA: Waarom praat je over periodes? 
Vind je achteraf soms dat wat je gedaan 
hebt achterhaald is of niet klopte? 
VERSWEYVELD: Neen, dat bedoel ik niet. Als je 
altijd met dezelfde regisseurs werkt - ik werk 
maar met een heel beperkt aantal mensen - , 
voel je een soort van sinuslijnen of tendensen. 
Iedereen die meewerkt aan een productie heeft 
zijn eigen golfje, maar soms komen die golfjes 
allemaal samen, alsof het springtij is, of volle 
maan of onweer. Dan zijn er extreme uitingen 
en dan krijg je extreme dingen. Dat bedoel ik 
ook meer met 'periodes' in iemands oeuvre. 
Op foto's zul je ook zien dat er binnen mijn 
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