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Meer weten?
Toneelgroep Arnhem werkt sinds 2010 op bijzondere locaties on-
der professionele begeleiding aan ambitieus amateurtoneel. Meer 
weten over verleden, heden en toekomst? Zie www.toneelgroe-
parnhem.nl

Tom LanoyeTom Lanoye

Regie: Gerrit Stallinga
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Diplodocus DeksDiplodocus Deks

De bewoners van Arnhem zijn in rep en roer. In de bodem bij de De bewoners van Arnhem zijn in rep en roer. In de bodem bij de 
steenfabriek heeft amateurarcheoloog Deks de kaak gevonden steenfabriek heeft amateurarcheoloog Deks de kaak gevonden 
van een Diplodocus, een prehistorische planteneter. Een van een Diplodocus, een prehistorische planteneter. Een 
projectontwikkelaar wil op de vindplaats een Dino Pretpark van projectontwikkelaar wil op de vindplaats een Dino Pretpark van 
wereldformaat bouwen. Wie kiest er voor de belofte van het grote wereldformaat bouwen. Wie kiest er voor de belofte van het grote 
geld en wie houdt er vast aan de eeuwenoude tradities?geld en wie houdt er vast aan de eeuwenoude tradities?

AfpellenAfpellen
Diplodocus Deks heeft als ondertitel “Triomf der archeologie”. Diplodocus Deks heeft als ondertitel “Triomf der archeologie”. 
Als een echte archeoloog pelt Lanoye stap voor stap de tijd en de Als een echte archeoloog pelt Lanoye stap voor stap de tijd en de 
karakters van de bewoners af en komen tal van actuele thema’s op karakters van de bewoners af en komen tal van actuele thema’s op 
verrassende wijze voorbij. Poëtische intermezzo’s scherpen de geest verrassende wijze voorbij. Poëtische intermezzo’s scherpen de geest 
van de toeschouwer. van de toeschouwer. 



Inge van  Hoorbeek, w
“Waar zie je me voor 
van Hoerbeek ofzo?”

Wil Passchier, minder 
valide: “We kunnen enkel 
in het duister tasten”

Vera Penning, boerin:
“Ik ga rieken tekort komen!”

Daan de Graaf, leraar en 
voorzitter heemkundige kring:
“Aan primitieve gevoelens 
hebben we niets”

De betrokkenen in betere tijden.
De eerste bijeenkomst over pretpark Diplo Delt

Rob de Wolf, 
boekhouder en secretaris:
“Ik vecht het aan, tot in Straatsburg!”

Lilian de Korte, voormalig rechter 
met nog de nodige contacten: 
“Dikke nekken en dunne regeltjes”

Luuk Brouwers, voor al uw 
autoreparaties en zuippartijen: 
“We kunnen er alleen maar beter 
van worden, allemaal!”

Said van der Praets, 
projectontwikkelaar:  “Las Vegas,
zo groot moeten we denken”

winkelierster:
aan, 

Steven Hermans, tolk bij het 
Europees Parlement:
“Ik sluit me aan bij elke 
groepsbeslissing”
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