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Waarom TMAB een toneelstuk
organiseert in het fort van Breendonk

• Als kind ben ik opgegroeid naast het fort van Breendonk. Het fort was toen nog geen
museum zoals het nu is. Wij bouwden er kampen en vlotten op de gracht rond het fort. Voor
mij is het dus een nostalgische plek waar ik al lang iets mee wilde doen.
•

Anderzijds kent het fort een enorm beladen geschiedenis. Een geschiedenis die niet
vergeten mag worden en die we naar het grote publiek brengen door middel van
belevingstheater omdat het ook belangrijk is om in huidige tijden van terreur en bangmakerij
de wereld te herinneren aan de ellende die een oorlog met zich kan meebrengen. Maar
ook hoe belangrijk hoop en liefde in diezelfde omstandigheden zijn.

•

Als eventbureau is hospitality naar bedrijven toe één van onze prioriteiten. Regelmatig
krijgen wij vraag naar nieuwe concepten. Met een theatervoorstelling op locatie willen wij
buiten de lijntjes kleuren en een volledig nieuw concept aanbieden.

•

Gesprekken met het fort van Breendonk lieten ook een ander licht schijnen op ons project.
Zo besloten we onze toneelbeleving uit te breiden naar voorstellingen voor het grote
publiek en scholen.

•

Tijdens onze research naar een krachtig waargebeurd verhaal, stootten we op Andy
Michiels, de achterkleinzoon van ons hoofdpersonage. Na een ontmoeting vielen de
puzzelstukjes in elkaar. Als acteur heeft hij een uitgebreid palmares in de theater- en
filmwereld en wilde hij al langer ‘iets doen met het verhaal van zijn overgrootvader’. Samen
besloten we onze schouders onder dit project te zetten.

Tot in het Fort van Breendonk!

Hartelijke groeten,
Kris Thys
Managing Director TMAB
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Belevingstheater op een unieke locatie

Paradis Perdu neemt de toeschouwer mee naar de verschrikkelijke
oorlogsjaren in 1944 en dompelt hen onder in het ontroerende en
waargebeurde relaas van Jos en Lucie Veerman. Een prachtig
koppel dat uit elkaar wordt gerukt. Een hard en pakkend verhaal,
maar bovenal een verhaal over hoop en liefde.

“ Een intense en

onvergetelijke ervaring

Meer dan louter een theatervoorstelling willen we een totaalconcept creëren. De ijzig kille en
vochtige muren van het fort van Breendonk zijn niet enkel de plaats waar de gebeurtenissen zich
zo’n 70 jaar geleden afspeelden. Het is als het ware een personage op zich dat beetje bij beetje
het verhaal prijsgeeft. De bezoekers ontdekken het fort en het tragische lot van de hoofdpersonages
aan de hand van een mix van verschillende kunstvormen. Muziek, poëzie en beeldende kunst leiden
het publiek doorheen het fort met als apotheose een theaterstuk van ongeveer één uur. Een intens
theaterspel laat het verleden herleven, waarbij de achterkleinzoon in de huid van Jos Veerman
kruipt. Belevingstheater van de bovenste plank.
Voor de eerste maal zal Breendonk het decor vormen voor een interactieve toneelervaring. Door
middel van een waargebeurd verhaal krijgt het publiek een inkijk in een stukje geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog. De voorstelling is voor een breed publiek bestemd en is ook voor scholen
een originele geschiedenisles.
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Het verhaal…

Mei 1944. Lucie Tijck is in alle staten. Voor het eerst in
maanden heeft ze iets van haar man, Jos Veerman,
gehoord. Zopas vond ze in haar brievenbus een
luciferdoosje. Hierin zat een klein papiertje met daarop de
boodschap “Hou de moed erin. Ik denk aan jullie”. Het
nieuws gaat al snel het dorp rond. Eindelijk een sprankeltje
hoop in deze barre tijden.
1925. Na veel getwijfel durft Jos - een getalenteerd
worstelaar uit Deurne - op een bal de goedlachse Lucie
ten dans te vragen. De vonk slaat over. Niet veel later
trouwen ze, Jos begint te werken bij de lokale politie en ze
krijgen drie prachtige kinderen.
Door de komst van de Tweede Wereldoorlog verandert
hun leven bruusk. De Duitsers bezetten België en hun
gelukkige leventje ervoor lijkt een ver vervlogen verleden.
Jos laat het hier echter niet bij en komt in het verzet terecht.
Wat begint met een paar kwajongensstreken wordt in de
loop van de tijd steeds gerichter en professioneler. Jos
wordt één van de kopstukken in het verzet.
14 januari 1944. Het tij begint te keren en na jarenlange bezetting beginnen de geallieerden aan
een opmars. Er is goede hoop, de oorlog is bijna gedaan. Maar niet voor iedereen. En zeker niet
voor Jos en Lucie. Hun lijdensweg begint pas. Jos wordt plots opgepakt door de Sipo-SD. Niet veel
later komt hij in Breendonk terecht. Lucie is in alle staten, maar ze krijgt hem niet meer te zien. Het
enige wat ze voor hem kan achterlaten, is een pak bruine suiker. Tot op een dag, enkele maanden
later, Lucie een briefje in haar bus krijgt met het handschrift van haar man. Een sprankeltje hoop in
deze barre tijden.
Zullen Jos en Lucie elkaar ooit nog te zien krijgen?
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… gebaseerd op waargebeurde feiten

De grote verhaallijnen van de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan bekend. De kleine, persoonlijke
verhalen veel minder. Enkele interessante historische personages tot leven laten komen, kan ons
echter zoveel meer bijleren over ons verleden dan een geschiedenisboek.
Het levensverhaal van Jos en Lucie leest als een boek. Erg tragisch en zo onwaarschijnlijk dat het
als het ware een roman lijkt, maar dan volledig historisch correct. Paradis Perdu geeft ons een inzicht
in de belevenis van de oorlog, van het verzet, tot het onderduiken van Joden en de
concentratiekampen tot de bevrijding door de geallieerden. Het vertelt ons niet hoe de Tweede
Wereldoorlog was, maar geeft ons wel een blik in de toenmalige realiteit van twee personen. Eén
in een concentratiekamp, de ander (onwetend) thuis.
In Deurne en omstreken zijn Jos Veerman en zijn collega’s geen onbekende figuren. Tijdens de nacht
van 14 op 15 januari het volledige politiekorps opgepakt door de SS. 66 agenten kwamen in
Belgische gevangenissen en Breendonk terecht. 43 agenten werden naar concentratiekampen als
Gross-Rosen en Buchenwald gedeporteerd. Slechts 8 overleefden de oorlog. Jos was één van hen.
Kleinzoon van het hoofdpersonage – Benie Michiels trad in de voetsporen van zijn grootvader en
werd agent bij het politiekorps van Deurne. Hij pluisde de afgelopen jaren alle mogelijke archieven
uit om het verhaal van zijn grootvader te reconstrueren en zette dit op papier. Zijn boek Bruine
suiker komt eind augustus uit.

Ook Lucie zat in
het verzet
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Oorsprong titel Le Paradis Perdu

Le Paradis Perdu. Een titel die perfect aansluit bij het levensverhaal van Jos en Lucie dat we op de
planken brengen.
De titel vat namelijk perfect de ervaring van Jos en Lucie
tijdens de Tweede Wereldoorlog samen. Hun leven voor
Breendonk was als het ware een paradijs. Dit is allemaal
verloren. Jos komt in de hel van Breendonk terecht. Zijn
warm nest, liefdevolle vrouw, schattige kinderen hij krijgt
ze niet meer te zien. Lucie zit dan weer onwetend thuis
in de meest barre levensomstandigheden met een
basisrantsoen en drie kinderen om te voeden. Beiden met
elkaar in gedachten en de vraag of ze hun geliefde ooit
nog zullen terugzien.
Maar… er schuilt meer achter deze titel.

Paradis Perdu is ook een langspeelfilm uit 1940
geregisseerd door Abel Gance. Het vertelt het verhaal
van een man die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de
frontlinie trekt. Het was één van de laatste films die Jos
zou zien voor hij in Breendonk terecht kwam. De
gelijknamige soundtrack van deze film zou een
belangrijke rol spelen terwijl hij zat opgesloten in het fort
en komt als een rode draad terug doorheen het stuk.
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De locatie

Breendonk kreeg zijn sinistere reputatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Was het toen geen
gevangenenkamp geweest, hadden slechts een paar enkelingen het fort nog gekend.

Het fort van Breendonk dankt zijn ontstaan aan het strategische belang dat eind 19e eeuw aan
Antwerpen werd toegekend. Antwerpen zou bij een vijandelijke inval een onneembare vesting
moeten worden, waar het leger en de regering zich zou terugtrekken tot men de belager kon
verjagen.
In 1909 begon men met de bouw van het fort. Bij de start van de Eerste Wereldoorlog was het fort
nog niet volledig klaar en bleek het ook niet beschut te zijn tegen het Duitse kanonnengeschut. Niet
veel na de start van de oorlog moest het fort en de stad Antwerpen zich overgeven.
In het Interbellum gebruikt het Belgische leger het fort af en toe om er soldaten in onder te brengen.
Dit verklaart de aanwezigheid van Belgische legerkostuums die later door de SS-gevangenen
werden gedragen i.p.v. een blauw gestreept gevangenisplunje.
Tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 werd het fort door de Nazi’s gebruikt als werk- en
doorgangskamp. Het is het enige kamp in West-Europa dat volledig intact bleef. Het is geen
vernietigingskamp zoals Auschwitz waar op systematische manier mensen van het leven werden
beroofd. Wel waren de omstandigheden er zo verschrikkelijk dat sommigen hun verblijf er nog erger
vonden dan in de echte concentratiekampen.
Vandaag wordt het fort erkend als één van België’ s belangrijkste gedenktekens van de Tweede
Wereldoorlog. Het fort werd ingericht als museum en is sinds 2003 volledig publiek toegankelijk.
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De makers en de cast

De Cast
Een meer geknipte acteur dan Andy bestaat er natuurlijk niet om de rol van Jos Veerman op zich
te nemen. Als achterkleinzoon heeft hij hem nog gekend tot hij acht jaar was. Celien De Pelecijn
neemt de rol van Lucie Tyck op zich.

Andy Michiels
Andy Michiels studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Hij stond het eerst op de planken in 2004 in HetPaleis te Antwerpen.
Daarna volgden de producties elkaar op. Hij duikt ook regelmatig op in
reclamespots. Ook speelt hij geregeld in series; o.a. Albert II, De
Kroongetuigen, De Ridder en Vriendinnen. In 2013 steekt hij de grens
over en speelt hij onder andere bij Setheater in Maastricht. Andy is ook
de Vlaamse stem van onder andere Diggie in de Disney Channelreeks
Liv and Maddie.

Celien De Pelecijn
Celien studeerde Musical aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel
waar ze in 2014 afstudeerde. Ze begon haar carrière als Célestine de
muis in de muziektheatervoorstelling 'Ernest & Célestine’ waarna ze als
Francine & Regine te zien was in de Operette ‘Op de purp’ren hei’ van
VMT. In 2015 besloot Celien het over een andere boeg te gooien en
begon zelf met singersongwriting, in diezelfde periode ontstond ‘Louise’,
waar ze samen met Fernant Zeste een ode brengt aan de alom bekende
PJ Harvey.
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Andy Michiels met zijn overgrootvader en
hoofdpersonage Jos Veerman
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De makers
Samen met Andy Michiels vormt TMAB het creatieve en productieve team achter Paradis Perdu.
Andy neemt het boek Bruine suiker dat hij samen met zijn vader Benie Michiels schreef als basis
voor de dialoog. Meer informatie over het boek kan je verderop vinden.
TMAB is in essentie een eventbureau dat naast opleidingen en conferenties ook originele,
ongewone hospitality-arrangementen aanreikt aan bedrijven. In het fort van Breendonk willen we
bedrijven, scholieren en iedereen met een passie voor theater een onvergetelijke toneelervaring op
een unieke locatie bieden.

Benie Michiels met zijn grootvader Jos Veerman. Benie
trad in zijn voetsporen en is tot op heden politieagent in
Deurne.
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Het boek Bruine suiker

Eind augustus kwam de biografie Bruine Suiker uit, waarin Benie Michiels het levensverhaal van zijn
grootvader vertelt. Zelf trad hij in de voetsporen van zijn grootvader en werd politieagent in Deurne.
Zijn passie voor geschiedenis in het algemeen en de lotgevallen van het politiekorps van Deurne
tijdens de Tweede Wereldoorlog, dreven hem tot het neerpennen van dit biografisch werk. Benie
deed jarenlang historisch onderzoek zodat de feiten tot in de puntjes kloppen.
Waarbij Paradis Perdu focust op het liefdesverhaal van Jos en Lucie en de gebeurtenissen tijdens
de Tweede Wereldoorlog, vertelt Bruine suiker het volledige levensverhaal van Jos Veerman. Het
schetst een tijdsbeeld van de vorige eeuw.
De titel is een verwijzing naar de belangrijke rol die bruine suiker in het leven van Jos heeft gespeeld.
Als kind was hij vaak ziek, waardoor hij bruine suiker moest eten om op krachten te komen. Later,
toen hij veel trainde als worstelaar at hij dan weer bruine suiker om op krachten te komen. Bij zijn
gevangenschap gaven een Duitse dokter hem bruine suiker om aan te sterken. En dan is er nog
Lucie die wist dat haar man verzot was op bruine suiker. Dat laatste komt ook als een rode draad
aan bod in Paradis Perdu.
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Korte inhoud

Bruine suiker is het levensverhaal van Jos Veerman, een verhaal over liefde, moed, geweld,
ontbering en hoop. De hoop dat alles weer goed komt, de hoop dat, wanneer je morgen wakker
wordt, je ontwaakt uit deze nachtmerrie. Hij toonde uitzonderlijke moed tijdens zijn acties met het
verzet, alsook tijdens zijn verblijf in Breendonk en Gross-Rosen.Geïsoleerd maar omringd door
duizenden anderen in de zelfde situatie, in zo'n omstandigheden dat zelfs het zout van zijn tranen
een feestdiner werden, hield hij vol. Aan opgeven dacht hij nooit, steeds de hoop in de ogen.
Het boek bestellen kan via de website http://www.kaanefas.eu/.
De trailer van het boek: https://vimeo.com/231213724
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Vip-arrangementen

Vijf voorstellingen en de première kunnen geboekt worden als VIP-arrangement, het perfecte kader
voor uw klanten – en zakenrelaties. Maar ook als individu zijn onze VIP-arrangementen ideaal om
op een leuke manier vrienden en familie te verrassen in een unieke setting.

Jarenlange ervaring
TMAB biedt dan ook jarenlange ervaring. Naast de organisatie van evenementen op maat, verwent
TMAB reeds jarenlang duizenden klanten van bedrijven via diverse initiatieven, zoals bijvoorbeeld
op “Night of the Proms” zowel in Antwerpen als Charleroi, Brouwerij Palm, de plantentuin in Meise
en de Koninklijke serres, Hof van Cleve en de Sea Grill.

Een rijkgevulde avond
TMAB zorgt met dit VIP-arrangement voor een rijkgevulde en gevarieerde avond. Het enige wat
u moet doen, is uw klanten uitnodigen.
18u30
19u00
20u30
22u15
00u00

Ontvangst met aperitief
Walking Dinner
Start Paradis Perdu
Dessertbuffet + open bar
Einde van het event
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Inhoud VIP-arrangement
-

VIP parking (1 per 2 personen)
Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
Ontvangst en begeleiding door hostessen naar
uw VIP tafel
Beste zitplaatsen
Exclusief viergangendiner met aangepaste
wijnen en bediening aan tafel
Open bar tot middernacht

Ontvangst en catering
Ontvangst met aperitief en een uitgebreide walking
dinner is voorzien in een VIP in het fort. Na het toneel
doorheen het fort worden uw genodigden terug naar hier
geleid waar een waaier aan kaas en desserten met
muzikale animatie wordt aangeboden.
Tijdens dit samenzijn voor en na de voorstelling krijgt u
ruimschoots de gelegenheid om de hele avond in alle rust
met uw contacten te netwerken. Een aanrader van
formaat!

Inclusief
Een stijlvolle uitnodiging met het bedrijfslogo in kleur en
enveloppes. Indien gewenst met antwoordkaart.
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Prijs (excl. BTW)
25 – 100 personen
100 - 200 personen
200 personen
Kleinere groepen

139 euro p.p.
134 euro p.p.
129 euro p.p.
Prijs op aanvraag

All-in prijs per persoon (excl. 21% BTW). Tickets bestellen gebeurt via booking@paradisperdu.be
Betaling gebeurt per factuur. De tickets worden via mail pas opgestuurd wanneer de betaling is
voldaan.

Optioneel op uw VIP-avond:
•
•
•
•
•

Een online registratiepagina waarop uw genodigden zich kunnen aanmelden (210¤)
Fotograaf + Digitale reportage (750¤)
Champagne – Aperitief (8,5¤ p.p)
Podium en geluidsinstallatie voor speech (325¤)
Opvolging van uw genodigden door een gepersonaliseerde telemarketing campagne

Praktische voorbereiding
Uw bedrijf ontvangt van TMAB Business Events:
• Een informatiedossier met een gedetailleerde briefing
• Nog door u te personaliseren uitnodigingen met uw logo
• Grote witte bijpassende omslagen
TMAB zorgt voor de gewenste visibiliteit voor u als gastheer:
• Gepersonaliseerde badge met uw logo voor elke genodigde
• Uw logo op de statafels in uw zone
• Vrije branding van uw zone

Data
Donderdag 28 september – avant-première
Vrijdag 29 september - première
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
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Praktische informatie

Algemeen
-

De voorstellingen gaan door in openlucht. De publiekstribune is volledig overdekt, de VIPruimte is binnen. De voorstellingen gaan dus ook door wanneer de weergoden ons minder
gunstig gezind zijn.
De avondvoorstelling starten om 20.30 uur om maximaal gebruik te maken van de
avondschemering en het lichtspektakel ten volle tot zijn recht te laten komen.
Voldoende parkeermogelijkheden
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Speeldata
Donderdag 28 september – avant-première
Vrijdag 29 september - première
Zaterdag 30 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 6 oktober
Schoolvoorstellingen van maandag 2 oktober tot woensdag 4 oktober in overleg tijdens deze
periode. Voorstelling zijn in de namiddag en inclusief een gegidst bezoek aan het fort.

Tickets
-

VIP-arrangementen
Gewone tickets
Speciale prijs voor schoolvoorstellingen

Groepen
Korting vanaf 50 personen. Stuur een mailtje naar booking@paradisperdu.be.

Ticketverkoop
Via de website
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Contact
Paradis Perdu is een initiatief van:

Neringstraat 15
1840 Londerzeel
Meer informatie:
www.paradisperdu.be of www.tmabevents.be

Algemene vragen? Stuur naar info@paradisperdu.be.

Contactpersonen

Kris Thys
Managing director
kts@tmab.be
0475 59 11 83

Katleen Bullen
Project officer
kbn@tmab.be
052 65 00 37
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