
Chapline wordt gespeeld door: Rens Van Dijk            
 

Als Mens:  
Rens is zorgzaam. 
Meelevend en meedenkend. 
Deelt met anderen, hetgeen hij heeft.  
Is behulpzaam en creëert en reikt ideeën aan. 
Niet alleen een fysieke sterke man, maar ‘zeker’ ook,  mentaal 
krachtig aanwezig. 
Nog even dit. Probeer je gezondheid op peil te houden, door gezonde 
voeding en voldoende rust. Zorg goed voor jezelf. Luister naar je 
eigen lichaam.  
Ga eens per week een uurtje zwemmen, of bewegen in het water. Je 
zal zien, dat het wonderen kan verrichten, wat betreft de 
gezondheid dan.  Want je moet nou niet gelijk denken, dat je over 
‘water’ kunt lopen!  
Ha ha. 
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 Als Acteur: 
Probeer de concentratie vast te houden in de scène waarin je speelt 
en niet al te ver vooruit denken, van wat er nog moet gebeuren, 
want dat maakt je onrustig. 
Je reageert wel adequaat (direct en juist) op je medespelers. 
Probeer ook je lichaam, armen en handen, in je uitspraken en / of 
handelen, meer te gebruiken. 
Rens laat zich goed Regisseren, om goed en juist te kunnen Acteren. 
Hij doet zijn best! 
Zijn Mimiek, (dit zijn de trekken in je gezicht) kan beweeglijker. 
De expressie, (de uitdrukking van de taal en gezicht) kan 
uitbundiger. 

 

 * Nog even dit: 
 De naam ‘Rens’ stamt af van de Germaanse stam ‘Gaut’. 

 De stam Gaut was een zeer religieus volk. 

 Er werd zelfs meerdere keren per jaar, een mens op het offerblok 
gelegd en gedood. Het bloed droop langs het offerblok en viel op 



de grond. De grond eronder werd geweid en ingezegend tot 
heilige grond.   

 Het schijnt als je de naam ‘Rens’ droeg, als God`s verhevene 
werd gezien en voor opoffering gespaard bleef. Aan de andere 
kant was het een hele eer, als men uitverkoren werd, om geofferd 
te worden. 

 “Hoe dan ook, het moet je een opgelucht gevoel  geven… 
…om in onze tijd te  leven”. 
“In plaats van 1200 jaar voor  Christus...  
…Of je nu heet, Rens, Jan of  Ibiscus.”  

  


