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Persbericht 
Wegens succes terug in het theater 

De wereldverbeteraar  
van Erik Whien 

Bij Theater Rotterdam brengt Erik Whien zijn versie van De wereldver-

beteraar terug op het toneel. Een herneming van de voorstelling die hij 

in 2016 bij Toneelschuur Producties maakte en waarvoor acteur Sanne 

den Hartogh een Louis d´Or-nominatie ontving. 

In De wereldverbeteraar zien we een filosoof die teruggetrokken leeft in 

zijn huis. Ooit heeft hij een wetenschappelijke verhandeling geschreven 

ter verbetering van de wereld en vandaag ontvangt hij daarvoor een ere-

doctoraat. De voorbereidingen voor de ceremonie worden getroffen. 

 

Maar het gaat slecht met hem, hij is verbitterd en ook lichamelijk zwaar 

in verval. De wereldverbeteraar bestaat alleen nog maar in zijn hoofd: 

daar in de diepte van zijn denken, in een donker ravijn, raast een stroom 

van woorden en gedachten. Een hartstochtelijke tirade tegen de gehele 

wereld, de mensheid, de kunst, Zwitserland, de liefde en uiteindelijk zich-

zelf. 

 

Regisseur Erik Whien: “Bernhard schreef een genadeloos eerlijke studie 

naar de mens, in het bijzonder de denkende mens. Het is ontroerend om 

te zien hoe de man in De wereldverbeteraar steeds dieper wegzakt in zijn 

eigen woede en zijn onmogelijkheid contact te maken. Eigenlijk beschrijft 

Bernhard een universele angst van de mens: de angst om alleen te zijn, 

om alleen achter te blijven.” 

 

Nominatie Louis d’Or 

Voor zijn vertolking van de verbeten filosoof ontving Sanne den Hartogh 

(Van Waveren, De Vloer Op, A’dam – E.V.A.) in 2016 een nominatie voor 

de Louis d’Or – een belangrijke toneelprijs voor de meest indrukwek-

kende dragende mannenrol. Uit het juryrapport: “De wijze waarop Sanne 

den Hartogh de boog continu gespannen houdt en je onontkoombaar 

zijn wereld in trekt, getuigt van een waanzinnige acteerprestatie. De in-

gehouden emoties die doorklinken in zijn stem geven zijn monoloog een 

bijzondere geladenheid. In de regie en enscenering van Whien komt Den 

Hartogh volledig in zijn kracht.” 
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Erik Whien en Theater Rotterdam 

Erik Whien is één van de vaste makers van Theater Rotterdam, het 

nieuwe stadstheater van Rotterdam. In 2017 regisseerde hij twee succes-

volle voorstellingen: Find me a boring stone met Gijs Naber en Revolu-

tionary Road met Jacob Derwig, Malou Gorter, Teun Luijkx en Alejandra 

Theus.  

Theater Rotterdam werkt met een ensemble van makers, spelers, regis-

seurs en choreografen en leidt de nieuwste generatie theatermakers op. 

Onze schouwburg presenteert (inter)nationaal theateraanbod van excel-

lente kwaliteit. Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, interdis-

ciplinair theater dat het verschil, de diversiteit en de veelvormigheid 

toont. Rotterdam is de bron én de brug naar andere wereldsteden. Thea-

ter Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse 

Schouwburg en Productiehuis Rotterdam.  

 

credits 

tekst Thomas Bernhard vertaling Hans W. Bakx regie Erik Whien spel 

Sanne den Hartogh conceptueel advies Suzan Boogaerdt dramaturgie 

Rob Klinkenberg decor Julian Maiwald geluidsontwerp Wessel Schrik 

lichtontwerp Casper Leemhuis kostuum Rebekka Wörmann coproductie 

Theater Rotterdam en Toneelschuur Producties uitvoerend producent 

Theater Rotterdam 

 

speelperiode 

Rotterdam 10 t/m 11 januari en 24 februari 2018 (TR Witte de With)  

Tournee 12 januari t/m 20 februari 2018 

 

theaterrotterdam.nl/wereldverbeteraar 

 

Noot voor redactie 

Voor meer informatie, rechtenvrij beeldmateriaal en interviewaanvragen 

kunt u contact met Clint van der Hartt: 010-4044111 , 06-14131170, 

clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl. 
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