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SAMENVATTING

Casper Vandeputte duikt in één van de meest besproken onderwerpen van dit moment; de

vluchtelingenproblematiek. Journalist Karel Smouter, adjunct-hoofdredacteur van De Correspondent,

gidste hem een jaar lang door de wereld van hekken, grenspatrouilles, mensensmokkelaars, IND

ambtenaren en asielaanvragen. Naar aanleiding van die tocht schrijft en regisseert Casper

Vandeputte nu de voorstelling Fit to fly, gespeeld door Vincent Linthorst.

“Eerder kondigde ik al eens aan een tijdje niet meer over het onderwerp te schrijven. Om het
hoofd fris te houden en me niet in dit onderwerp te verliezen. Precies in deze periode werd ik
gevraagd of ik een toneelstuk wilde helpen maken. Een vraag die als geroepen kwam. Want waar in
een journalistieke analyse onherroepelijk stellingen moeten worden betrokken, argumenten moeten
worden gewogen en keerzijdes moeten worden getoond, kan toneel dat allemaal tegelijk.”, Karel
Smouter

Over Fit to fly
Het is oudejaarsdag. Een psychiater wandelt door de gangen op weg naar de Eerste Hulp. Over een
uurtje is zijn dienst afgelopen. Maar eerst nog dit spoedgeval; een uitgeprocedeerde asielzoeker
heeft zich eerder op de dag in brand gestoken tijdens het luchten in vreemdelingendetentie. De
psychiater moet beoordelen of deze man een psychiatrische stoornis heeft. In dat geval mag de man
nog blijven om behandeld te worden. Zo niet, dan is hij ‘fit to fly’ en zal hij morgen worden
teruggevlogen.
Vincent Linthorst speelt de psychiater die het prima voor elkaar heeft en die, net zoals velen van ons,
het nieuws over vluchtelingen op veilige afstand volgde. Maar nu staat hij er middenin. Hoe ver ga je
om iemand te helpen, waar ligt jouw grens? 

première za 23 april, 20.30 uur in het Nationale Toneel Gebouw, Den Haag
tournee 19 april t/m 4 juni 2016

Talkshows bij Fit to fly
Bij Fit to fly organiseert Babel, het journalistieke programma van het Nationale Toneel, een reeks



gratis talkshows met gasten als advocaat Maartje Terpstra, auteur Toine Heijmans en Tweede
Kamerlid Joel Voordewind. Meer info nationaletoneel.nl/babel

Fit to fly
http://nationaletoneel.nl/fittofly

Babel
http://www.nationaletoneel.nl/babel
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