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Toneel 
'Vlinders zijn vrij' (Butter-
flies are free) van Leonard 
Gershe. Nederlandse 
vertaling: Josefine van 
Gasteren. Gespeeld door 
Toneelvereniging DSO, 
regie Vincent Koch. Te zien 
op:17,18,19, 23 en 24 mei 
2019 in De Blinker, Korten-
hoef. www.toneeidso.n1 
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Kortenhoef *  Toneelspeler Vincent 
Koch (1959) is geen onbekende in het 
Gooise 	amateurtoneelwereldj e. 
Vroeger acteerde hij onder andere 
bij Kunst en Genoegen en bij To-
neelgroep Ars in Hilversum. 
Tegenwoordig is Toneelvereniging 
DSO in Kortenhoef zijn thuisbasis. 
Bij deze vereniging maakt hij nu 
zijn regiedebuut met de tragikome-
die 'Vlinders zijn vrij'. 
Sinds vorig jaar speelt DSO in het ei- 

gen theatertje De Blinker aan de 
Parklaan. „Jarenlang speelden we in 
De Dobber, maar dat was het toch 
niet helemaal", vertelt Vincent 
Koch. „Dit theatertje is veel beter 
uitgerust. Wij hebben een eigen 
ruimte en kunnen ongestoord repe-
teren." 
Koch, ambulancemedewerker met 
vervroegd pensioen: „Ik heb tijd ge-
noeg om mij te bemoeien met dit 
theater." Hij werd gevraagd om een 
stuk te regisseren en koos met het 
bestuur voor 'Vlinders zijn vrij' 
('Butterflies are free') van Leonard 
Gershe. „Dit stuk heb ik de jaren ze-
ventig gezien bij K&G en dat vond ik 

heel mooi. Vooral de rol van Don, die 
ik toen heel graag zelf wilde spe-
len." 

Onder het juk van z'n moeder 
Bekendheid kreeg `Butterflies are 
free' in 1972 in de gelijknamige to-
neelverfilming met de acteurs Gol-
die Hawn en Edward Albert. „Het is 
een echte tragikomedie. De blinde 
jongeman Don heeft altijd op het 
platteland gewoond. Hij zit onder 
het juk van zijn moeder en wil bij 
haar weg. Hij huurt een apparte-
ment in New York en daar ontmoet 
hij zijn buurmeisje de fladderige 
Jill, met wie hij wat krijgt. Dan komt 

onverwachts zijn moeder langs. Zij 
vindt het vreselijk hoe Don woont 
en wil hem weer mee naar huis ne-
men. Maar Don wil dat niet. Uitein-
delijk gaat het uit tussen Jill en Don 
omdat zij vreemdgaat met een regis-
seur." 
Koch over zijn regiestijl: „Van iedere 
regisseur onder wie ik heb gespeeld, 
heb ik wel iets overgenomen. Ik zet 
geen lijn uit van hoe de spelers het 
moeten spelen. Daar laat ik ze vrij 
in. Als ze zich er maar lekker bij voe-
len. Maar ik houd absoluut niet van 
schmieren en overdreven spelen." 
'Vlinders zijn vrij' wordt geen klef 
moeder-zoon-drama. „Nee, dat wil 

ik niet. Zijn moeder is een conserva-
tieve Amerikaanse plattelands-
vrouw. Ze is eigenlijk heel gewoon 
en zo zet ik haar ook neer. Ze heeft 
veel humor." 
Het podium wordt aangekleed in de 
sfeer van de jaren zeventig. „Er zijn 
visnetten, oranje dekens en een 
bandrecorder waarop een gitaar-
nummer van Don wordt gespeeld. 
Ook uit de vrije omgangsvormen 
spreekt de sfeer van de jaren zeven-
tig. Zo spreekt Jill heel vrij over seks 
en heeft ze het over het roken van 
hasj en marihuana. Ik hoop het pu-
bliek met dit stuk terug te brengen 
naar de flowerpowertijd." 


