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Fabian Jansen verfilmt succesvolle toneelsolo Maalkop. 
Toneelvoorstelling over suïcide onder boeren wordt film. 

Acteur en regisseur Fabian Jansen (Mannenharten, Nena, De Vloer Op) regisseert volgend jaar zijn 
speelfilmdebuut Maalkop, naar de toneelvoorstelling Maalkop van PeerGrouP.  Het toneelstuk 
Maalkop deed afgelopen zomer en herfst al veel stof opwaaien binnen de agrarische sector en is 
met alle 40 uitverkochte voorstellingen en veel lof in de pers en vanuit de sector een 
overweldigend en belangwekkend succes.


Maalkop vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Jansen, die na de dood van zijn 
ouders de grip op de boerderij, en daarmee zijn leven, verliest. De jonge boer voelt zich vergroeid 
met de streek, het erf en zijn dieren, maar de dood van zijn ouders, hun achtergelaten schulden bij 
de bank, de huidige wet- en regelgeving, zijn taak als opvolger en de plotselinge eenzaamheid 
drijven hem steeds verder weg van de laatste mensen om hem heen tot hij geen uitweg meer ziet 
en een desastreuse beslissing neemt. Hij kàn niet meer terug, enkel nog terugkijken. Alleen zijn 
laatste koe houdt hem ogenschijnlijk nog overeind of houdt zij hem juist gevangen? 


Sociale Impact 
Door het maken en spelen van de voorstelling en de reacties daarop, voelden wij de 
maatschappelijke urgentie om de aandacht voor dit verzwegen thema nog meer gezicht te geven.


Waar gesprekken van hulpverlener naar (onbewust) hulpzoekende vaak te direct zijn, blijkt 
Maalkop een mooie katalysator te zijn om dit gesprek op gang te brengen vanuit een gelijktijdige 
en gelijkwaardige beleving en herkenning.


Aansluitend bij de actualiteit van het thema, zoals onlangs ook uitgelicht door o.a. Trouw, NOS, 
De Correspondent en tv-programma Onze Boerderij, maar vooral naar aanleiding onze eigen 
nagesprekken na de voorstelling met de boeren zelf, denken wij dat de verfilming van Maalkop - 
een aangrijpend beeld van de problemen in de sector - een breder publiek kan bereiken en meer 
begrip kan creëren voor de boer en zijn/haar situatie. We geven de boeren, evenals de 
problematiek, maatschappelijk en artistiek een stem die gehoord moet worden.
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Maalkop wordt geproduceerd door het nieuwe sociale filmproductiehuis Fabuch Social Cinema. 
Net als bij de voorstelling zal de film Maalkop worden ontwikkeld in samenspraak met de 
organisaties Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) 
en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. 


Samen met Impact Makers creëren wij een Impact-campagne rond de film Maalkop (Impact 
Makers was eerder o.a. betrokken bij de campagnes rond de documentaires De Kinderen van Juf 
Kiet, Schuldig en Alicia) om de dialoog niet alleen binnen de agrarische sector op gang te 
brengen, maar juist ook bij de burgers en binnen de lokale, landelijke en Europese politiek, om 
daarmee een duurzame verandering in de sector te weeg te brengen.


Film en Voorstelling. 
Op dit moment is Fabuch Social Cinema druk bezig met de financiering en pre-productie van 
Maalkop. 


De opnames zullen starten in de lente van 2019. Behalve de boer, gespeeld door Jansen zelf, en 
de koe, Martje160, zijn verdere rollen nog niet ingevuld. 


De voorstelling Maalkop van PeerGrouP zal volgend jaar mei, juni en juli (2019) tussen de 
opnames door nog te zien zijn op tour door Nederland.


Ontstaan van Maalkop 
Het toneelstuk Maalkop – een dialoog tussen man en koe – geeft een beklemmend beeld van een 
jonge melkveehouder die zijn bedrijf verliest en daarmee ook zelf ten onder gaat. 


PeeRGrouP bracht de voorstelling, met Jansen in de hoofdrol, begin deze zomer en herfst ten 
tonele in verlaten Friese, Groningse en Drentse stallen. De recensies waren lovend.


Dramaturg en boerendochter Dinanda Luttikhedde zag in de weggestopte problematiek van en de 
thematiek rond suïcide onder boeren een verhaal wat verteld moest worden in een toneelstuk, dat 
geschreven werd door Herman van de Wijdeven en geregisseerd door Jos van Kan, om het 
gesprek op gang te brengen binnen de agrarische sector. Zodoende organiseerde PeerGrouP in 
samenwerking met ZOB en LTO Noord nagesprekken over de voorstelling en haar thema’s. 
Gesprekken die met regelmaat emotioneel en bijzonder waren.


Geïnspireerd door de nagesprekken, de speellocaties en het script zagen Fabian Jansen, Fabuch 
Social Cinema, PeerGrouP, ZOB en LTO Noord de urgentie van het verhaal Maalkop in en hebben 
besloten er een speelfilm van te maken.
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Recensies 
Over de voorstelling Maalkop.


‘Er zijn van die momenten dat je, als theaterbezoeker, opeens beseft dat je iets bijzonders meemaakt. 
Fabian Jansen neemt je mee in de ziel van een jonge boer die er geen gat meer in ziet.’  

Dagblad van het Noorden 
★★★★★ 

‘Een juweel van een voorstelling.’ 
Leeuwarder Courant 

★★★★★ 

“Echt bijzonder om mee te maken. De symbiose tussen mens en dier, gevoel en verstand”.  
★★★★★ 

Fries Dagblad 

‘Af en toe onderbreekt Jansen zijn rol als verteller om in de huid van een personage te kruipen. Dat doet 
hij subtiel, met slechts lichte accentverschuivingen. Zoals eigenlijk alles in deze voorstelling een grote 

mate van subtiliteit draagt. Met die prachtige blaarkop als onverstoorbare luisteraar.’ 
★★★★ 

De Theaterkrant. 

‘Martje160, de 650 kilo zware tegenspeler van Jansen… speelt een glansrol als de stille, onaangedane 
getuige van de ondergang van haar tegenspeler.’ 

De Correspondent 

Artikelen en fragmenten over thema 

De Correspondent

https://decorrespondent.nl/8798/boeren-hebben-het-zwaar-maar-lijden-in-stilte-laten-we-het-
daarover-hebben/3850604225336-995caf3c


Trouw

https://www.trouw.nl/cultuur/acteur-fabian-jansen-en-koe-martje160-prikken-de-mythe-van-de-
boerenromantiek-door~a92edb24/


NOS

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2259695-zorgen-over-zelfmoord-onder-boeren-agrarische-sector-
komt-in-actie.html
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Organisaties 
Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)	 	 	 www.zorgomboerentuinder.nl

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord	 	 www.ltonoord.nl

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland	 www.peergroup.nl

Impact Makers	 	 	 	 	 www.impactmakers.nl

Fabuch Social Cinema	 	 	 	 www.fabuch.com












Voor meer informatie, neem contact op met Fabuch Social Cinema.


…  fabuch 
  social ・cinema 

?  [creative home for an inclusive society] 

->  Oosterwoldseweg 5 
  8421 PA  Oldeberkoop 
  The Netherlands 
T:  +31 6 12839615 
@:  cinemafabuch@gmail.com 
www:  www.fabuch.com  (website under construction) 
KVK:  72631988
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