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dat ik een bekende zie, dat leidt alleen maar 
af.’ De souffleuses helpen indien nodig, een 
geruststellende gedachte.

Leon schreef dit jaar voor het eerst mee aan 
de teksten: ‘Ik moet nog veel leren, maar 
vind het prachtig om te doen. Als ik dan 
‘mijn scene’ hoor, ben ik erg trots.’ Beiden 
voelen zich vanaf dag één thuis in het revue-
gezelschap: ‘Het is een soort familie, waarin 
je direct wordt opgenomen.’
 
VeeL IMProVISAtIeS De repetities beginnen 
in september. Leon: ‘Je moet goed weten hoe 
je bepaalde klemtonen zet.’ Catrien: ‘En je 
leert ook door naar scenes van anderen te 
kijken.’ Hoe beter je de tekst kent, hoe meer 
improvisaties. Leon is er dol op: ‘Maar ik 
realiseer me ook dat je dat niet te veel moet 
doen, om je tegenspeler niet in de war te 
maken.’ 

En dat dat soms nét de bedoeling is, heeft 
Catrien al vaak ervaren. ‘Ik kwam een keer 
het toneel op als politieagente. Mijn tegen-
spelers Gerard Zandbergen en Jan Bouwhuis 
zeiden heel iets anders dan de bedoeling 
was. Ik riep maar: ‘ach, uleu ook aaltied te 
zeurn’ en rende het toneel af. Zocht snel de 
juiste zin op, en kwam weer op. Een beetje 
plagen mag, dat houdt de schwung erin.’
 
KAt UIt de BooM De reacties van het pu-
bliek, daar doen ze het voor. Catrien: ‘Toch 
is het per avond verschillend. Soms kijkt 
het publiek even de kat uit de boom. Als we 
daar dan vanaf het toneel één opmerking 
over maken, is het ijs meteen gebroken.’ Het 

duo is wars van sterallures. Het is fijn om na 
afloop na te kletsen met de mensen uit de 
zaal. ‘We organiseren voor gehandicapten 
en (oudere)bewoners van instellingen uit 
Rijssen-Holten en omgeving altijd een extra, 
gratis voorstelling. Persoonlijk vind ik dat 
hele bijzondere avonden’, zegt Catrien. 

nAdeLen Zijn er ook nadelen? ‘De tijdinves-
tering is groot. Zeker in de laatste weken zijn 
er extra repetities, decoropbouw etcetera. 
En het thuisfront moet er achter staan’, vindt 
Leon. Catrien vult aan: ‘Je sociale leven staat 
even op een laag pitje. Verjaardagen, feestjes 
etcetera moet je afzeggen. Of natuurlijk heel 
laat komen.’
Catrien en Leon verheugen zich erg op de 
komende voorstellingen. Er is ook weemoed: 
het is alweer bijna afgelopen.. Catrien: ‘De 
hectiek en gezelligheid, de contacten: dat mis 
je in het begin. Gelukkig is er een afscheids-
feest en komen we tussendoor wel eens bij 
elkaar.’

De revuehobby heeft hen veel gebracht: 
ontwikkeling op het gebied van schrijven en 
toneelspelen, de leuke contacten met al die 
bekende én nieuwe mensen. Ze hopen het 
beiden nog jaren te doen: ‘Zolange als ‘t kan.’

geWoon doen Een advies voor nieuwe 
spelers? ‘Zorg dat je goed in je rol komt’, zegt 
Leon. ‘Kruip in de huid van de persoon die 
je speelt, voorkom dat je tekst ‘opgelezen’ 
klinkt.’ Catriens advies is kort en krach-
tig: ‘De tekst goed leren. Riessens proatn. 
En verder: gewoon doen! Dan moark ie ut 
vanzelf.’

Vrijdag 6 februari première Rijssense Revue

p Op vrijdag 6 februari is de première van de Rijssense Revue. Catrien Roessink en Leon ter Harmsel spelen ook weer mee.

Op vrijdag 6 februari is 
de première van de 
Rijssense Revue. Een 
hectische tijd voor 
spelers, regisseur en 
iedereen achter de 
schermen. Staat iedereen 
al op scherp? En hoe is 
het met de 
plankenkoorts? Een 
gesprek met spelers 
Catrien Roessink en 
Leon ter Harmsel. 
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Leon speelt voor de tweede keer 
mee, nu als de Belg Rutger van 
Wijngaarden. Hij is een van de 

potentiële kopers voor het huis van Geeze. 
Hoe zit het met de Belgische tongval? ‘Dat 
gaat eigenlijk vanzelf. Ik vind het leuk om 
accenten te doen’, lacht Leon. 

Catrien speelde in de afgelopen 26 jaar 
tal van typetjes. Van goochelassistente, 
politieagente tot naïef meiske, ze heeft het 
allemaal in zich. Dit jaar kruipt ze in de huid 
van Gerry, een wat bekakte dame die graag 
roddelt. Catrien begon ooit bij het ballet en 
de regisseur van toen - wijlen Harm Agte-
resch - vroeg haar of ze de volgende editie 
mee wilde spelen. ‘Dat kwam natuurlijk ook 
omdat ik erg Riessens praat’, lacht Catrien. 
Ze besloot het eens te proberen. De rest is 
geschiedenis… 

geIt oP toneeL Ze kijkt met plezier terug 
op alle revues. Het is lastig hoogtepunten te 
benoemen. Maar dan komen de anekdotes: 
over haar ‘huwelijk’ met Gerard, de goochel-
act met Jurrie, Dick van Corbach die met een 
geit op het toneel verscheen, met z’n allen in 
een piepkleine caravan, hoe ze hoogzwanger 
Julia - die van Romeo - speelde.

Van plankenkoorts hebben ze weinig 
last. ‘Maar ik word bij voorkeur als laatste 
geschminkt’, lacht Catrien. ‘De laatste 5 
minuten voor het doek opengaat zijn het 
meest spannend’, beaamt Leon. ‘Maar als 
je eenmaal op de planken staat is het over.’ 
Catrien deelt deze ervaring. ‘En… ik kijk 
het liefst ‘over’ het publiek heen. Stel je voor 
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