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Beste docent,  

Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen de voorstelling Turks fruit. Hierbij 

ontvangt u enkele suggesties ter voorbereiding op de voorstelling. 

Een zinderende toneelbewerking van het beroemdste 

liefdesverhaal uit de Nederlandse literatuur.  

Turks fruit van Jan Wolkers verscheen in 1969, precies vijftig jaar geleden. 

Het universele verhaal over liefde, seks, verlies en dood heeft nog niets 

aan kracht ingeboet. 

Een kunstenaar blikt terug op de liefde van zijn leven. Olga en hij hebben 

een gepassioneerde, stormachtige relatie. De liefde is overweldigend, het 

geluk allesomvattend. Maar zonder het te beseffen verstikt de kunstenaar 

Olga met zijn bewondering en seksuele behoefte. Ze verlaat hem. In zijn 

beleving omdat ze is vergiftigd door de provinciale, burgerlijke 

benepenheid van haar moeder. Pas als Olga ernstig ziek wordt weten de 

twee elkaar weer te vinden, maar zij sterft. 

Voor de makers van deze voorstelling gaat Turks fruit over liefde en 

liefdesverdriet, over de vrije onbevangenheid van jonge mensen 

tegenover de behoudende moraal van ouders en over het gegeven 

‘dat je van het leven de korstjes niet kunt afsnijden’. Op een 

tragische en ingrijpende manier maakt de dood het leven pas waardevol. 

Willen we in de liefde alleen het mooie en bijzondere zien, of durven we 

ook de onaangename randjes te erkennen? Om deze thematiek tot haar 

recht te laten komen, wordt het verhaal in de voorstelling niet alleen 

verteld vanuit het perspectief van de kunstenaar, maar ook vanuit het 

perspectief van Olga. 

De opdrachten in deze lesbrief bieden gespreksstof over te thematiek en 

geven inzicht in de manier waarop de roman is bewerkt. 

Wij wensen u een goede voorstelling en zijn benieuwd naar uw ervaring! 

Met vriendelijke groet namens Hummelinck Stuurman Theaterbureau, 

Femke Barendrecht en Brechtje Zwaneveld 

Tel: 020 616 4004 

E-mail: femke@hummelinckstuurman.nl  
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Vooraf 

 Om het theaterbezoek voor alle bezoekers en acteurs optimaal te 

laten verlopen, vragen wij om in de klas onderstaande 

‘gedragsregels in het theater’ met uw leerlingen te bespreken. 

 

 Voorafgaand aan de voorstelling verzorgt Hummelinck Stuurman 

Theaterproducties in sommige theaters een inleiding. Daarin vertelt 

een van de acteurs over de achtergronden en thematiek van de 

voorstelling, over het repetitieproces en de theatrale keuzes van de 

makers. U kunt bij het theater dat u gaat bezoeken informeren of er 

een inleiding wordt aangeboden en of u deze met uw leerlingen kunt 

bezoeken. 

 

 Kijk op www.hummelinckstuurman.nl voor meer informatie over de 

cast en crew. 

 

Naar de roman van: Jan Wolkers 

Bewerking: Sophie Kassies 

Regie: Hanneke Braam 

Spel: Chris Peters, Ali Zijlstra, Bart Klever en Debbie Korper 

 

 

 

 

 Jas en tas afgeven in de garderobe  

 Niet eten en drinken tijdens de voorstelling 

 Mobiele telefoons uit tijdens de voorstelling 

 Niet naar het toilet tijdens de voorstelling 

En … Kijk zelf naar de voorstelling, nabespreken en overleggen kan 

na afloop! 

http://www.hummelinckstuurman.nl/
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Voorbereiding 

Onderstaande opdrachten zijn suggesties. Ga er naar eigen inzicht mee 

om, sla over, voeg toe, giet in andere werkvormen; uw enthousiasme en 

interesse zijn uiteraard van doorslaggevend belang bij de voorbereiding. 

Hoewel het handig voor de opdrachten is als u en uw leerlingen Turks fruit 

van Jan Wolkers hebben gelezen, kunt u de opdrachten ook zonder de 

context van de roman maken.  

 

Thematiek en gespreksstof 

 De invloed van je ouders. 

 

Olga komt uit Alkmaar. Haar moeder is het er niet mee eens dat zij 

intrekt bij een kunstenaar uit Amsterdam. Het artiestenbestaan 

vindt zij armoedig en ‘te min’. Ze probeert op allerlei manieren Olga 

bij haar grote liefde weg te houden. Bijvoorbeeld door te vertellen 

hoe goed het met al Olga’s vriendinnen in Alkmaar gaat en Olga 

voor te stellen aan een zakenpartner, die in haar ogen wél geschikt 

zou zijn als huwelijkskandidaat. Uiteindelijk verbreekt Olga de 

relatie met Erik (In de voorstelling wordt de naamloze ik-figuur uit 

de roman ‘Erik’ genoemd, net zoals in de beroemde film die Paul 

Verhoeven in 1973 van de roman maakte.) en probeert ze te leven 

zoals haar moeder van haar verwacht. Maar dat maakt haar niet 

gelukkig. 

 

Chris Peters speelt Erik, de kunstenaar. Voor Chris is het thema ‘dat 

jij je leven heel anders wil leiden dan je ouders’ herkenbaar:  

 

‘Je komt ergens vandaan, je ouders hebben hun visie op het leven 

aan je geleerd. Misschien past die manier van leven goed bij je, 

misschien ook niet. Het is belangrijk om op een bepaalde manier los 

te breken van je ouders. Zodat je onafhankelijk wordt en ontdekt 

hoe jij zelf je leven wil leiden.’ 
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 Expliciete seks: bevrijdend of toch niet? 

 

Toen de roman in 1969 verscheen waren velen geschokt. De 

expliciete seksualiteit ging menigeen te ver. De roman was 

exemplarisch voor de seksuele revolutie in de jaren zestig en tornde 

onomwonden aan de preutse, bekrompen jaren vijftig-moraal. 

Inmiddels is het de vraag in hoeverre romans als Turks fruit 

werkelijk hebben bijgedragen aan een gelijkwaardige seksualiteit 

voor mannen en vrouwen. Leonie Breebaart verwoorde die vraag in 

2017 als volgt in een column in Trouw: 

 

Opdracht 1 

Verdeel de klas in tweetallen. Elk tweetal bespreekt eerst kort 

onderstaande vragen: 

- Wat vind je ervan dat Olga’s moeder zich bemoeit met het 

liefdesleven van haar dochter? 

- Hebben jouw ouders invloed op jouw manier van leven? Denk je 

dat je ouders bepaalde verwachtingen van je hebben? 

Bijvoorbeeld over je studiekeuze of liefdesleven?  

- Kan je een voorbeeld geven van iets dat je sowieso anders gaat 

doen dan je ouders? 

Vervolgens verplaatst een van de twee zich in de rol van een zoon of 

dochter en een van de twee verplaatst zich in de rol van een ouder. 

Verzin: 

- Welke keus (over liefde, beroep, studie, vriendschap, etc.) de 

zoon of dochter maakt. 

- Waarom de ouder het hier volstrekt niet mee eens is. 

Schrijf samen redelijke argumenten op voor zowel het standpunt van de 

zoon of dochter, als voor het standpunt van de ouder.  
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In theorie had de seksuele revolutie moeten leiden tot een 

gelijkwaardige seksuele cultuur. Maar die hoop stuitte op de taaie 

realiteit dat mannen vrijwel alle culturele machtsposities nog in 

handen hadden - in het theater, in de kunst, in de literatuur 

enzovoorts, een situatie die maar langzaam verandert. Daardoor 

bepaalden mannen welke seksuele fantasieën de nieuwe norm 

zouden worden. 

Zelf herinner ik me uit die tijd - ik ben geboren in 1962 - de enorme 

status van Jan Wolkers. (…) Volwassenen voelden zich door zijn 

werk bevrijd. Dat een boek als 'Turks Fruit' in conservatievere 

milieus als vies werd beschouwd, zal de verkoop alleen maar hebben 

gestimuleerd. 

Hoe dan ook vormden de taboedoorbrekende scènes in deze 

bestseller een hele generatie - jongens zowel als meisjes. 'Ik naaide 

de ene meid na de andere. Ik sleepte ze naar mijn hol en rukte ze 

de kleren van het lijf en ramde me een ongeluk. Dan werkte ik ze de 

deur uit na een haastig glas drank. Soms drie op een dag. Grote 

tieten, hangend als zakken brij met spenen eraan om aan te zuigen. 

Kleine verschrompelde tietjes, te zielig om te strelen. Dan maar het 

truitje aanhouden.' 

Beeldend beschreven, dat valt niet te ontkennen, maar 

waarschijnlijk niet de ideale tekst om vrouwen zelfvertrouwen mee 

te geven. Seksuele bevrijding, dat betekende kennelijk dat je 'het 

hol van een man binnengesleept werd', dat je een lichaam was, een 

ding was waar iets mee gedaan werd. 

Hanneke Braam is de regisseur van de voorstelling. Zij heeft Turks 

fruit als middelbare scholier nooit gelezen omdat ze het een 

ongemakkelijk idee vond met haar leraar over seks te moeten 

praten. Toch vindt Hanneke het nu belangrijk om in de voorstelling 

te laten zien hoe vrij Olga en Erik met seksualiteit omgaan. Volgens 

haar heeft de seks voortdurend een andere emotionele functie. Seks 

als manier om je verscheurende liefdesverdriet niet te hoeven 

voelen bijvoorbeeld. Maar ook seks uit oprechte bewondering of als 

uiting van intense vertrouwdheid en verbinding. 
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Hoe maak je van literatuur theater? 

 Van ik-perspectief naar meerdere perspectieven 

 

In de roman Turks fruit kijkt de lezer mee met de ik-figuur. Je wordt 

als lezer deelgenoot van zijn hevige verliefdheid op Olga, zijn 

geilheid, zijn geluk en uiteindelijk van zijn wanhoop als ze hem 

verlaat en zijn eeuwige liefde als blijkt dat zij ongeneeslijk ziek is. 

De lezer leert Olga alleen maar kennen via Eriks blik. 

 

Sophie Kassies heeft de toneelbewerking gemaakt. Zij heeft voor de 

vorm van een vertelling gekozen. Olga en Erik reconstrueren samen 

het verloop van hun relatie. Ze vertellen achteraf wat er is gebeurd. 

Daardoor is de Olga in de voorstelling niet alleen maar de Olga 

vanuit Eriks perspectief. Zij vertelt háár kant van het verhaal. Het 

toegevoegde perspectief van Olga geeft bovendien de mogelijkheid 

om op sommige aspecten van de roman commentaar te geven en 

om Olga’s karakter een eigen invulling te geven. 

Opdracht 2 

Aan de hand van onderstaande beweringen kunt u deze thematiek met 

de leerlingen verkennen. Klassikaal, in kleine groepjes of op papier. Ga 

op zoek naar vóór- en tegenargumenten. Leg uit waarom je het wel of 

niet eens bent met een bewering. Sta open voor elkaars opvattingen 

en kijk of overtuigingen kunnen veranderen. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’. 

 De expliciete seks in Turks fruit toont een mannelijk 

perspectief op seks, waarin vrouwen als lichamelijk ‘ding’ 

worden gezien; dit draagt niet bij aan een gelijkwaardige 

seksuele verhouding tussen mannen en vrouwen. 

 Seks (op toneel of in literatuur) moet altijd een 

emotionele functie hebben. 

 Expliciete seks in een roman of toneelstuk is 

ongemakkelijk en/of juist belangrijk, omdat … 
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 Theatrale vorm: een vertelling 

 

Hoewel de voorstelling een vertelling is waarbij Erik samen met Olga 

terugkijkt op hun relatie, gaat de vertelling voortdurend over in 

spelscènes.   

Opdracht 4 

Lees de scène in bijlage 2. Bespreek eerst de volgende onderwerpen: 

- Op welk moment denken jullie dat de vertelling overgaat in een 

spelscène. Waarom denken jullie dat? Wat verandert er? 

- Wat voegt de keuze voor een vertelling toe? (Wat kan er wél in 

de theatertekst dat niet in het proza zit?) 

Verdeel de klas vervolgens in tweetallen. Elk tweetal kiest een van de 

tekstfragmenten in bijlage 3 en bewerkt het fragment tot theatertekst. 

Laat de vertelling overgaan in een spelscène. Vraag je daarbij de 

volgende dingen af: 

- Waar gaat de scène over?  

- Wie zijn de twee vertellers? 

- Is het nodig om een personage meer invulling te even? Er dingen 

bij te verzinnen? Zo ja, wat is de functie daarvan? 

 

Opdracht 3 

Lees in bijlage 1 op welke manier Sophie Kassies het eerdergenoemde 

citaat uit de roman heeft bewerkt. Erik en Olga hebben het hier over 

wat er met hem gebeurde nadat zij hem verlaten had. Bespreek de 

volgende onderwerpen: 

- Vanuit welke emotie spreekt Olga? Wat zegt dat over hoe zij 

terugkijkt op hun relatie? En over haar karakter? 

- Wat vinden jullie ervan dat het citaat zelf is aangepast? Waarom 

zou Sophie dat gedaan kunnen hebben? 

- Wat is het effect van Olga’s reactie op het citaat? 
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Bijlage 1 (opdracht 3) 

 

Olga  Je bent me kwijt. Meer kwijt bestaat niet. 

Erik  Dat wist ik nog niet.  

Olga  Je hoopte nog. 

Erik  Daarom moest ik je uitdrijven, uit mijn hoofd en uit mijn 

lijf. Ik ging de straat op. Het café in. Of gewoon naar de 

supermarkt. Ik haalde ze overal vandaan. De ene na de 

andere, soms wel drie op een dag. Grote hangtieten met 

spenen om aan te zuigen. Kleine verschrompelde tietjes 

met tepels als kikkererwten. Tieten met zo veel haar 

erop dat het is of je met je kop tussen de kokosnoten 

ligt. Kale kutjes waar alles onderuit flappert. Droge 

kutten met wratten vanbinnen. Naar aan je vingers maar 

lekker voor je lul.  

Olga  Jezus, man! 

Erik  Sorry. 

Ze hadden het allemaal niet. Wat ik zocht. Wat ik nodig 

heb. Er was een Stella met haar kont. Min of meer. Een 

Thea met handen die leken op de hare. Eentje die d’r 

naam ik niet meer weet, die hield haar hoofd op dezelfde 

manier.  

Ze hadden allemaal wat, maar niemand was als jij.  

Ik stopte ermee. Ik kreeg hem gewoon niet meer 

omhoog. En toen begon het gepieker en gewroet van 

voren af aan. Wat er gebeurd is. Hoe het kan dat ze zich 

zo heeft laten vergiftigen. Druppel voor druppel, al van 

jongs af aan. 

Olga Je moet niet mijn moeder overal de schuld van geven. 

Lekker makkelijk, hoef je over jezelf niet na te denken. 
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Bijlage 2 (opdracht 4) 

 

Olga  Ik zag je staan. Langs de weg. Op een ijskoude 

winterdag. Een landschap in zwart wit. Dat was ons 

begin.  

Erik  Dat bijna meteen het einde werd. Het is mijn laatste jaar 

op de kunstacademie. Ik moet terug naar Amsterdam en 

er rijden verdomme geen treinen. Altijd hetzelfde.  

Het ijzelt. De een na de ander rijdt voorbij. Ik zal er wel 

niet zo geruststellend uitzien. Hoe groter de auto, hoe 

minder kans. Mercedes, nee hoor. BMW,  no way. Een of 

andere dikke Amerikaan. Hij schudt zijn hoofd bij 

voorbaat 

– krijg nou wat? Hij stopt!  

Ze kijken elkaar aan, hij is even sprakeloos. 

Erik  Zij stopt. 

Olga  Waar wil je heen? 

Erik  tegen de zaal/zichzelf. Nou niet gelijk bijdehand gaan 

doen. 

Amsterdam. 

Olga  Kom er maar in.  

Erik  tegen zaal/zichzelf. Níét gelijk bijdehand gaan doen.   

Olga  Wat kijk je? 

Erik  Is het echt? Je haar? 

Olga  Het is geen pruik. 

Erik  De kleur. 

Olga  Ja.  

Erik  Dat is nou wat je noemt Venetiaans blond. 

Olga  Je mag wel rood zeggen, hoor. 
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Bijlage 3 (opdracht 4)  

 

Het waren ook de laatste maanden van mijn studietijd en ik had geen zin 

meer om naar de academie te gaan. De kunst kon niet tegen haar op. Ik 

zou er wel weer eens aan beginnen, maar ik moest eerst mijn 

waanzinnige verliefdheid botvieren. Toen haar ouders van vakantie 

terugkwamen vonden ze een brief van Olga die er niet om loog. Die de 

band met haar ouders, die onzichtbare navelstreng, niet doorliet maar liet 

exploderen. Met moederkoek en al. (Ik moet er eerlijkheidshalve bij 

zeggen dat ik die haar gedicteerd had.) Daar kregen we anders later wel 

de flarden weer van op ons hoofd terug, in de vorm van laag gestook en 

huichelachtig gekonkel. Maar daar trok haar vader zich niets van aan. Ze 

mocht zelfs een poos de auto hebben om onze prewittebroodsweken te 

vieren. 

 

 

Uit: Turks fruit, Wolkers, Jan, Meulenhoff, digitale editie gebaseerd op de 

49ste druk 
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Bijlage 3 (opdracht 4)  

 

 

Dan kocht ze vers brood en een half pakje roomboter. Met een snoeilustig 

gezicht ging ze dan aan tafel zitten, smeerde een dikke laag boter 

wellustig op een boterham uit en strooide daar een centimeter 

chocoladekorrels op en daar overheen gestampte muisjes. Winter in 

snoepland noemde ze dat. Of ze metselde de halve pot aardbeienjam op 

twee boterhammen, daaroverheen chocoladevlokken en dat afgedekt met 

een roze plakje kokosbrood. Met haar grote mond vol jam en korrels zat 

ze dan ondeugend en samenzweerderig te genieten. Want taartjes maken 

dat mocht ze vroeger altijd van haar vader als ze tussen de middag uit 

school kwam en haar moeder weer eens bij vriendinnen was. Dan begon 

hij zelf met zijn rantsoen van twee dunnen boterhammetjes en twee 

plakjes kaas dat ze al op het aanrecht voor hem had klaargezet. Maar als 

hij dan zo naar het gesmul van Olga zat te kijken, kon hij het niet langer 

houden en zei fluisterend alsof zijn kwade genius achter de deur stond te 

luisteren: ‘Maak voor mij ook maar een taartje.’ 

 

 

Uit: Turks fruit, Wolkers, Jan, Meulenhoff, digitale editie gebaseerd op de 

49ste druk 
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Bijlage 3 (opdracht 4)  

 

 

Na een paar dagen stierf haar vader. We mochten om de beurt nog even 

bij hem, ik het laatst, omdat aangetrouwd toch nooit eigen wordt. Zijn 

gezicht was een vormeloze gele massa en in de waterige kwabben van 

zijn op het kussen gezakte hangwangen zaten paarse aderen die rood 

uitgelopen waren in het weefsel. Hij keek me niet aan, maar toen ik naast 

hem ging zitten scheen hij toch te weten dat ik het was. Hij zei tenminste 

met een vreemde hoge stem: ‘Jij neemt die rooie Olga van me mee, hè.’ 

Ik zette me schrap want ik dacht dat er nog een sentimenteel verhaal zou 

komen. Dat ik goed op zijn dochter moest passen want dat ze zijn 

oogappel was. Maar daar was hij te fatsoenlijk voor. Hij zei, en ik dacht 

dat hij probeerde te glimlachen: ‘Ken je die mop van die twee jongens die 

naar Parijs gingen.’ Hij wachtte een hele poos. Toen zei hij moeizaam: 

‘Die gingen niet.’ En hij herhaalde het nog eens, bijna niet hoorbaar mee. 

Toen raakte hij bewusteloos. Twee uur later stierf hij zonder tot 

bewustzijn te zijn gekomen.  

 

 

Uit: Turks fruit, Wolkers, Jan, Meulenhoff, digitale editie gebaseerd op de 

49ste druk 

 

 

 

 

 

 

 


