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ROBIN BROOS

De Nederlandse actrice
Kitty Courbois is zaterdag
in Amsterdam overleden
aan de gevolgen van een
hersenbloeding. In
Vlaanderen werd ze in de
jaren 70 bekend als
minnares van Hugo Claus.
Courbois werd 79 jaar oud.

“Een onvergetelijke grande
dame van het Nederlandse
toneel.” Zo noemt de Vlaming
Ivo van Hove, directeur van
Toneelgroep Amsterdam, de
zaterdag overleden actrice Kitty
Courbois. Ze was vooral bekend
bij onze noorderburen, waar ze
theater met acteerwerk in films
en tv-series afwisselde. Maar
ook in Vlaanderen maakte ze
naam, al was het maar omdat
ze twee keer een verhouding
had met schrijver Hugo Claus.
“De eerste keer dat ik verliefd

op hem werd, was tijdens de
toneelbewerking van zijn
roman Vrijdag, eind jaren 60”,
vertelde Courbois vorig jaar in
De Morgen. “Hugo was toen
getrouwd. Ik ook. Onze verhou-
ding verliep dus stiekem. De
tweede keer waren we beiden
gescheiden. Toen kon onze
affaire meer openheid verdra-
gen.”

Laatste woord
Claus’ roman Het jaar van de
kreeftuit 1972 gaat over die eer-
ste romance. Enkele jaren later
werd dat boek ook verfilmd. “Ik
ben destijds gevraagd om
mezelf te spelen”, zei Courbois
vorig jaar. “Ik heb geantwoord:
‘Alleen als Hugo himself mijn
tegenspeler wordt, doe ik mee.’
Mijn variant op ‘nee, bedankt’
dus.” Uiteindelijk speelden
Willeke van Ammelrooy en
Rutger Hauer de rollen van
Courbois en Claus.
Maar ook later had de actrice

nog een markante rol in het
werk van Hugo Claus. “Toen Het
verdriet van België klaar was,
riep hij door de kamer: ‘Kitty,
wat moet volgens jou het laatste
woord van deze roman worden,
waar zullen we mee afsluiten?’
‘Toch’, riep ik voor de grap terug.

Het was het eerste woord dat in
me opkwam”, aldus Courbois.
De betekenis van die ‘toch’ is
lang debat stof geweest onder
literatuurcritici.
Courbois debuteerde als

actrice bij de Nederlandse
Comedie en speelde vanaf 1971
bij verschillende gezelschappen.
Sinds de oprichting van
Toneelgroep Amsterdam in
1987 was ze er vaste speelster.
Toen ze in 2001 de pensioenleef-
tijd had bereikt, vroeg de pas
aangetreden directeur Ivo van
Hove haar om toch te blijven. En
dat is ze al die tijd blijven doen.

In 2015 speelde ze nog in de
voorstelling Kings of War.
“Kitty Courbois was een

eigenzinnige, bezielde vrouw
die het toneel een onvergetelijk
stempel meegaf”, zei Van Hove
gisteren in een persmededeling
van het gezelschap. “Een
ensemblespeler pur sang die de
kunst verstond om als geen
ander moeiteloos tussen het
theater, televisie, radio en film
te balanceren. Een voorbeeld
voor velen na haar.”

Lees ons laatste interview
met Kitty Courbois op
demorgen.be.

Kitty Courbois, actrice 
en minnares van 
Hugo Claus, overleden

Sister Sledge heeft niet
meer alle zussen bij zich.
Vrijdag overleed Joni
Sledge van de popgroep,
bekend van de hit ‘We Are
Family’ uit 1979. Joni Sledge
werd 60.

Haar familie maakte het nieuws
zaterdag bekend op de
Facebook-pagina van de groep.
“Gisteren werd onze familie
getroffen door een verdoofd
gevoel”, klonk het. “Met
droefheid informeren
we jullie dat onze lieve
zus, moeder, tante en
nicht Joni is overle-
den.”
Joni Sledge was

de tweede oudste
van de vier zus-
sen in de
groep. Volgens
het tijdschrift
Ebonywerd ze
teruggevon-
den in haar

huis in Phoenix, en is de doods-
oorzaak nog niet bekend. De
krant New York Daily News
schrijft dat de zangeres niet ziek
was.
Sister Sledge werd opgericht

in 1971. Naast Joni Sledge maak-
ten haar zussen Debbie, Kim en
Kathy deel uit van de discoband.
Hun hit ‘We Are Family’ ging
meer dan een miljoen keer over
de toonbank, en werd genomi-
neerd voor een Grammy.
Andere bekende nummers

waren ‘He’s the Greatest
Dancer’, ‘Lost in Music’
en een cover van de
Motown-klassieker
‘My Guy’. (RB/BELGA)

Courbois gaf Claus
het slotwoord voor
‘Het verdriet van

België’

Dat de transitie juist nu in een versnelling
komt, wijt Goeury aan verschillende factoren.
Niet het minst aan de voorafgaande crash –
“never waste a good crisis” – maar evengoed aan
de veranderde tijdgeest.
Goeury: “Tien jaar geleden vond iedereen

zo’n verticaal model ideaal voor een kunstenor-
ganisatie. Vandaag beseffen we dat zo’n pira-
mide niet houdbaar is.”

Radicale omslag
En dan is er nog de veranderde status van
Vooruit, dat sinds januari 2017 een ‘kunstin-
stelling’ is – een switch die een zelfbevraging
over de positie in het veld noodzakelijk
maakte. Met de sprong naar kunstinstelling is
Vooruit nu ook officieel een – naar Vlaamse
normen – ‘groot’ huis. Goeury en De Munck
zijn zich bewust van de ogen die op het 

Dirk De Clippeleir 
Algemeen directeur AB 

‘Het oude top-downmodel
werkt niet meer’
“Elke manager moet meer coach worden, minder
baas. Het oude top-downmodel werkt niet meer.
Maar de vraag rond de organisatiestructuur is in mijn
ogen minder relevant: belangrijker is de vraag of
mensen betrokken zijn. Als het brandt, moet je geen
zelfsturende groep bijeenroepen. Op zo’n moment is
het belangrijk dat iemand de touwtjes in handen
neemt.”

Cis Bierinckx 
Voormalig artistiek leider Beursschouwburg,
internationaal curator 

‘Alles draait om
communicatie’
“In Duitsland experimenteren stadstheaters al langer
met een horizontale collectieve leiding. Theater
Bremen probeerde het recent nog, maar geraakte
ondanks het nieuwe beslissingsmodel niet uit de cri-
sis. In een horizontale structuur is het belangrijk dat
de visie en missie van de organisatie door de hele
ploeg worden gedragen, en dat is niet eenvoudig.
Uiteindelijk draait het goed functioneren van een
huis steeds om doorgedreven communicatie.”

‘De major shift is dat we nu
álles wat in Vooruit gebeurt,
van performance tot café fuif,

beschouwen als het
programma’
MATTHIEU GOEURY

ARTISTIEK COÖRDINATOR 

► ‘We Are Fa-
mily’ zong
Joni Sledge
als lid van het
succesvolle

Sister Sledge.
© AFP

Sister Sledge verliest zus Joni

transitieproces gericht zijn.
Goeury: “Ik denk dat dit een radicale omslag

is, maar het is de transitie van dit huis, met zijn
unieke parameters. Je kunt ons model niet
zomaar toepassen op andere instellingen. Toch
denk ik dat we invloed kunnen hebben, door te
tonen dat horizontaliteit kán, ook in een groot
huis. Als dit lukt, wordt het voor raden van
bestuur van andere organisaties alvast moeilij-
ker om te zeggen ‘het is onmogelijk’.” (grijnst)

Vooruit nodigt medewerkers, partners,
publiek en sympathisanten uit op de
collectieve werkweek ‘Blauwdruk’. 
Van 13 tot en met 19 maart bouwt het huis 
– samen met u – aan zijn missie, visie en
programma. De week steekt vol
performance, muziek, feest en vooral 
véél gesprek. Info: www.blauwdruk17.org.

      Reacties van andere directeurs
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