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In een klein cafeetje in Antwerpen sprak ik met Tina Maerevoet af. Ze is een boeiende jonge theatermaakster en actrice. Een 

echte duizendpoot met een zeer grote passie voor theater.  

Ik nam van haar een interview af over al haar komende projecten binnen de theatersector.  

Het grote publiek kent je als Paulien uit de soap ‘Thuis’, maar daarnaast heb je ook nog wat projecten binnen de 

theatersector. Kan je me daar wat meer over vertellen? 

Mijn leven is opgedeeld in drie dingen: Thuis, stemmenwerk voor reclame en tekenfims en theater. Ondertussen heb ik al 9 jaar 

mijn eigen theatergezelschap. Ik leid dit wel zonder subsidies, omdat ik me dan op mijn voorstellingen i.p.v. papierwerk kan 

concentreren. Tijdens die 9 jaar heb ik vier eigen voorstellingen gemaakt. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar ik heb al die 

projecten gecombineerd met andere projecten, zoals Thuis en de theatervoorstelling ‘Fawlty Towers’. Plus, ik heb elk seizoen 

hernomen. 

Voor mijn eerste eigen voorstelling, ‘Deesje’, maakte ik een monoloog van een jeugdboek van Joke van Leeuwen en dat liep zeer 

goed omdat Joke een zeer populaire schrijfster is. Het was een leuke monoloog die net iets meer meisjes dan jongens aansprak. 

Daarna heb ik ‘Raaf’, een iets stoerdere voorstelling gemaakt. Als derde was er ‘De Melkweg’ naar het boek van Bart Moeyaert, 

ook een populaire schrijver. En als laatste heb ik ‘Tweepeekaa’gemaakt. Dat is een voorstelling die ik zelf geschreven heb, naar 

aanleiding van het verhaal over het paard van Troje. 

‘Tweepeekaa’ en ‘Deesje’ worden hernomen en gaan overal in Vlaanderen touren. Op mijn site kan je alle locaties en speeldata 

terugvinden. Daarnaast heb ik ook nog één nieuwe voorstelling waarin ik meespeel ‘Willy Wrat’ bij Villanella. 

Vanwaar de keuze om kindervoorstellingen te brengen? 

Ik heb dat altijd liever gezien dan voorstellingen voor volwassenen. Sommige vind ik zo ‘van de pot gerukt’ of te zwaar, dan heb ik 

liever een voorstelling waarmee je kan lachen. 

Daarnaast heb ik ook altijd graag jeugdboeken gelezen. Toen ik in het vierde jaar (Lemmensinstituut, n.v.d.r.) zat, wou ik heel 

graag een boek bewerken naar een voorstelling en zo is mijn eindwerk ‘Deesje’ ontstaan. Daarna is ‘Deesje’ op tournee gegaan 

en ik heb het ondertussen een kleine 100 keer gespeeld. Ook dankzij mijn stages ben ik echt in het jeugdtheater gerold. Zo liep ik 

stage bij FroeFroe in Antwerpen en heb ik een tijdje voorFigurentheater De Maan in Mechelen gewerkt. 
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Mijn eigen voorstellingen zijn meestal voor 8+ en ik beschouw ze echt als mijn eigen kindjes. Eigenlijk is het gewoon topsport 

omdat je al je energie erin moet steken om de kinderen in het verhaal mee te nemen. Wanneer je om 10u s’ ochtends op 

maandag of op vrijdagmiddag een voorstelling moet spelen, is het echt ‘pompen’ om de kinderen geboeid te houden, maar 

jeugdvoorstellingen zijn heel dankbaar. Je ziet de ouders genieten als hun kinderen het leuk vinden. En de ouders zelf vinden de 

voorstellingen ook leuk. Kinderen zijn heel eerlijk. Wanneer ze het ‘stom’ of ‘saai’ vinden, dan zeggen ze dat ook op de man af. 

Speel je in elke voorstelling die je schrijft, ook zelf mee? 

Ja. Ik schrijf, ik speel en ik doe alles van productie. Dat is echt de hel! Door al die dingen te combineren, kan ik mij niet altijd 

volledig op mijn spel  concentreren. Het is enorm veel werk, maar wanneer je je droom naleeft, moet je iets investeren. Na een 

periode van een nieuwe productie ben ik altijd doodop. 

Wou je altijd al actrice willen worden? 

Neen. Ik heb 10 jaar klassiek ballet gedaan en wou eigenlijk graag iets met dans doen, maar op mijn 14 à 15 jaar besefte ik dat ik 

niet echt bij de beste hoorde en dat ik het al op jongere leeftijd professioneler had moeten aanpakken, daarom ben ik op mijn 

15de, naast ballet, ook theaterlessen gaan volgen. Ik wist toen dat ik echt in een echte theateropleiding toegelaten wou worden. 

Als ik daar niet toegelaten zou worden, dan zou ik voor kleuterleidster     gekozen hebben. Maar ik werd toegelaten in een 

opleiding Dramatische Kunsten. 

Ik wou in het 5de middelbaar toelating voor de kunsthumaniora, afdeling dramatische kunsten doen, maar dat mocht ik niet van 

mijn ouders. Zij vonden die richting te specifiek op zo’n jonge leeftijd. Ik moest toen eerst mijn ASO afmaken. Daar heb ik nooit 

spijt van gehad. 

Later heb ik 4 jaar dramatische kunsten gestudeerd, daarnaast een lerarenopleiding gevolgd en dan ben ik direct beginnen 

werken. Naast mijn werk in het theater en op televisie heb ik 8 jaar lesgegeven, maar dat werd teveel om te combineren. 

Als je zou moeten kiezen tussen theater en televisie, waar zou je dan voor kiezen en waarom? 

Theater qua passie en televisie qua financiën. Van theater kan ik niet leven, maar het is heel fijn om je passie toch te kunnen doen 

in een andere context. Voor televisie word ik dan wel beter betaald. En die spaarcentjes steek ik dan in theatervoorstellingen. 

Momenteel is er veel kritiek op het subsidiebeleid tegenover de cultuursector, wat denk jij er zelf van? 

Ik volg daar eigenlijk heel weinig van en ik heb dat ook opgegeven om mij daarmee bezig te houden. Ik vind sowieso dat er te 

weinig aandacht en geld voor theater en cultuur in het algemeen is. En ze pakken meer en meer af. Eerst was dat roeien met de 

riemen die je hebt en nu is het al dweilen met de kraan open. Ik heb geen zin om me constant over mijn eigen sector hopeloos te 

voelen. Ik zal wel zelf zien dat ik er geraak, moeilijk gaat ook. En aangezien dat ik toch voorstellingen zonder subsidies breng, 

hebben ze niets over mij te zeggen en kunnen ze ook niets van me afnemen. 

Zijn er bepaalde rollen die je op theater eens wil spelen? Of voorstellingen die je graag zou willen brengen? 

Ik heb niet echt een droomrol, maar ik weet wel toen Els Dottermans in de Bourla schouwburg ‘Mamma Medea’ van Tom Lanoye 

speelde dat ik ondersteboven was. Ze had me zo mee, ook al zat ik zover van haar. Ik wou toen echt ook eens op dat podium 

staan en mensen boeien. Ik heb jaren later auditie gedaan voor een jongerenvoorstelling ‘Anja & Esther’ van Klaus Mann en ik 

mocht Anja spelen. Ik was toen zo fier. Op mijn 18 had ik in het jaarboek van de laatstejaars geschreven dat daar spelen mijn 

grote droom was. En twee jaar later was het al zover. 

Momenteel heb ik niet echt een droom. Ik wil gewoon blijven doen wat ik doe. Een combinatie van alles, dan ben ik echt gelukkig. 

Wat ik wel heel tof vind, is dat ze me vragen voor rollen. Dat voelt goed want dan kan ik me enkel focussen op mijn rol. 

Hoe bezie je de theaterwereld? Is er voldoende aanbod voor iedere theaterliefhebber? 



Ja, meer dan genoeg. Ik vind dat er heel veel is. Enkel binnen het jeugdtheater is er al meer dan genoeg aanbod. We spelen 

allemaal op dezelfde tijdstippen tijdens de schooluren. Het enige waar wij ons in kunnen variëren, zijn de doelgroepen, maar ook 

daar heb je maar drie of vier mogelijkheden. Ik vind dat er meer theatergezelschappen moeten samenwerken, en dan mogen ze 

mij ook bellen! 

Wat was voor u het hoogtepunt van je carrière tot hiertoe? 

Het feit dat ik in de Bourla schouwburg speelde op mijn 20 jaar, vond ik wel heel tof en Fawlty towers vond ik heel leuk omdat dat 

met zo’n grote groep was. 

Ik ben wel het meest fier op mijn eigen voorstellingen die tot een goed einde kan brengen, net omdat je daar zo veel werk hebt 

ingestoken. En als ik dan die eindmeet haal, heb ik direct weer zin om aan iets nieuws te beginnen. Het gevoel dat ik iets heb 

gemaakt waar mensen naar komen kijken en waarmee ze zich amuseren, is een heel tof gevoel. 

Waar verwacht je over 5 jaar te staan? 

Ik ben een Thuis-gezicht dus ik vrees dat ze me niet snel zullen vragen voor films of series. Wat heel erg jammer is. Want daar 

zou ik net iets helemaal anders kunnen laten zien. Maar dat is het hokjesdenken van Vlaanderen. 

Ik wil gewoon blijven doen wat ik nu doe, met iets meer middelen en mensen om me heen zodat het voor mij allemaal iets meer 

ontspannen wordt. Het liefst van al zou ik alles willen blijven combineren op werkvlak, maar zoals het nu loopt, zal dat niet lukken 

en zal er iets moeten veranderen. 

Binnen vijf jaar zou ik misschien wat werk moeten maken van een man en kinderen en samenwonen, dus dat kan ook nog wel 

gebeuren. 

 


