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TITEL:  VAN ADAM TOT ZELFMOORDTOERIST 

 
AUTEUR: LUUK HOEDEMAEKERS 

 
GENRE: EIGENZINNIGE, TRAGI-KOMISCHE, TRAGI-KLUCHTIGE 

WERELDGESCHIEDENIS IN TAFERELEN 

 
AANTAL PERSONAGES: VAN 7 TOT 20 

 
Er zijn minimum 7 acteurs/actrices (4v-3m of 3v-4m) nodig, maar er zijn 
rolletjes voor iedereen…  
 
DECOR: Best werken met zetstukken en/of projectie. 

 
KORTE INHOUD: Burgemeester Guido Mondelaers van Broekrode wil zijn 
gemeente meer uitstraling en zelfs een internationaal karakter geven. Hij roept 
alle verenigingen uit Broekrode op om samen te werken aan een bijzonder groots 
opgevat project: een historische, muzikale evocatie waarin Broekrode als het 
middelpunt van de geschiedenis, als middelpunt van het heelal ook, centraal staat. 
Uiteindelijk zal het hele project iets kleinschaliger en minder internationaal 
uitvallen dan Guido voorzien en gedacht had. 
Rode draad doorheen de verschillende taferelen die gepresenteerd worden is een 
liefdesgeschiedenis. De rollen van de geliefden worden daarom in ieder tafereel 
misschien best door dezelfde acteurs vertolkt, maar dat is niet absoluut 
noodzakelijk. 
Een andere rode draad zou het koppel ‘Jef en Tilly’ kunnen zijn, een knorrig 
Waldorf&Statler-koppel, dat vanuit een loge in de zaal te pas en te onpas grappige 
commentaren levert op wat er zich op het podium afspeelt. Of bij gebrek aan 
koppel, een ouderwetse pastoor in soutane die het allemaal niet kan aanzien en 
geïrriteerd zijn ongenoegen komt uiten. 



Eventueel kan ook een verteller (bijvoorbeeld een nar of een bestofte historicus) 
de taferelen aan elkaar praten. 
 
MOGELIJKE TAFERELEN: 

§ Proloog – Broekrode, het mooiste dorp ter wereld 
§ De oerknal – Broekrode, Genesis 
§ Antigone in 15 minuten – De Sophocles van Broekrode 
§ De stedentijd – Broekrode, een dorp als geen ander 
§ Intermezzo 1 – De vogelclub van Broekrode 
§ Bezem en bok – Onrust in Broekrode 
§ 76 jaar België – Het Historisch Museum van Broekrode 
§ Intermezzo 2 – De visclub van Broekrode 
§ De Groote Oorlog – In Broekrode Fields 
§ De sixties – Broekrode in de shit 
§ Intermezzo 3 – Broekrode mort 
§ Apollo 11 – Broekrode on the moon 
§ Intermezzo 4 – De wandelclub van Broekrode 
§ De eindknal – Broekrode, Apocalyps 
§ Epiloog – Broekrode, een dorp als ieder ander 

 
 
 
 


