
Ons lichaam is een tuin, waarvan onze wil de tuinman is. 
We kunnen er brandnetels planten of sla zaaien, 

hysop telen of onkruid wieden; 
we kunnen er één soort gewas in zetten of verschillende over hem verdelen; 

we kunnen hem door onze luiheid onvruchtbaar maken of met onze werklust cultiveren- 
het vermogen daartoe, de macht om in te grijpen, of niet, liggen in de wil.

- William Shakespeare

De wilde taferelen van de ongecultiveerde, goddeloze types in het schilderij ‘Tuin der Lusten’ van 
Jheronimus Bosch worden ingeruild voor blaren op de handen en zweetdruppels op het voorhoofd. 
Zeven spelers proberen deze tuin met hun werklust te cultiveren, onkruid te telgen en een ap-
pel-boom te planten. Hoewel het gewenste nabij is, zal het altijd onbereikbaar blijven. Ze kunnen 
niet terug naar het verloren paradijs, maar met hun Sisyphusachtig werk doen ze alsnog een poging. 
Deze voorstelling is een onderzoek naar lijden en verlies, en hoe de kleinste poging de mens geluk-
kig kan maken en genot kan verschaffen. 

Voorafgaand aan de voorstelling vindt er een 2-gangen maaltijd plaats inclusief 2 drankjes in het 
restaurant van Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’.

TUIN DER LASTEN is gemaakt door Femke Heskes (afstuderend Theaterdocent) i.s.m. spelers van Theater LeBelle, 
onderdeel van het Leerwerkbedrijf Cordaan.
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