
MARC EN MIRA BRYSSINCK, REGISSEUR EN ACTRICE VAN DE EEN-SERIE ‘TYTGAT 
CHOCOLAT’ 

‘Waarom moet Het Andere 
altijd zo benoemd worden?’ 

Mira speelt de ondeugende Tina Dibrani in ‘Tytgat Chocolat’, 
haar oom Marc schreef en regisseerde de Eén-reeks met 
acteurs met een beperking. Naast creatief talent hebben de 
Bryssincks ook een groot hart voor de kwetsbaren in de 
samenleving. ‘Dat sociale zit echt in onze genen.’ FILIP TIELENS 

 

 

Marc en Mira Bryssinck: ‘De meesten zitten bij Theater Stap omdat ze echt voor hun acteercarrière 

willen gaan.’ Katrijn Van Giel 

 
‘Wij komen uit een warme en muzikale familie’, vertelt Marc Bryssinck 

(54), regisseur van de Eén-serie Tytgat Chocolat. ‘Een feest bij ons mondde 
vaak uit in een huiskamerconcert. Ik op saxofoon, mijn broer Dirk op viool 
en mijn twee zussen op piano. We leken wel de familie Von Trapp!’ Zijn 
nichtje Mira (24) speelt geen instrument. Als actrice, nu in diezelfde serie, 
was zij vroeger vaak de presentator van dienst. ‘Muziek is iets wat ons bindt. 
Toen opa overleed, zongen we allemaal een lied op zijn begrafenis. Zo 
schoon vond ik dat.’ 



Ook hun interesse voor de mens in al zijn vormen is ontstaan bij de 
grootouders Bryssinck. Opa en oma hadden een bakkerij in Deurne, waar de 
hele gemeente over de vloer kwam. ‘Geen wonder dat we met alle vier de 
kinderen in de sociale sector beland zijn’, vertelt Marc. ‘Dirk, de vader van 
Mira, richtte in Gent Villa Voortman op, een creatief atelier voor mensen 
met een dubbeldiagnose (verslaving en mentale beperking, red.). Zelf heb 
ik jazz gestudeerd, maar ik voelde al snel dat ik muziek wilde verbinden met 
de wereld rondom mij: projecten met gevangenen, kansarmen, 
psychiatrische patiënten ...’ 

 
En zo belandde Marc als muzikant in een productie van Theater Stap, het 

gezelschap voor acteurs met een mentale beperking uit Turnhout. Sinds 
ruim twintig jaar is hij er artistiek directeur. De Stap-acteurs stelen al 
wekenlang de harten van het televisiepubliek in Tytgat Chocolat, de reeks 
die Marc Bryssinck samen met Filip Lenaerts schreef en regisseerde. De 
eerste uitzending moesten Marc en de Stappers wel missen, omdat ze toen 
op tournee waren met hun dansvoorstelling To belong in ... Zuid-Korea. 

 
‘Tytgat Chocolat’ krijgt positieve reacties en haalt goede kijkcijfers. Toch is er in 
de pers ook kritiek: de reeks zou te braaf en sympathiek zijn, de beeldvoering te 
klassiek. 

 

‘Als kijkers geloven dat ik een mentale beperking heb, wil dat zeggen dat ik mijn job als 
actrice goed heb gedaan’Mira Bryssinck Actrice MIRA BRYSSINCK Actrice 

 

Mira: ‘Natuurlijk is het een feelgoodreeks, maar die vlag dekt niet de 
volledige lading. Vergeet niet dat het voor Vlaanderen nieuw is dat acteurs 
met het syndroom van Down hoofdrollen spelen in een tv-reeks. De 
maatschappelijke thema’s liggen voor het rapen: liefde bij mensen met een 
mentale beperking, een beschutte werkplaats, asiel en migratie.’ 

Marc: ‘Tussen dat miljoen kijkers zijn er ook die het asielbeleid van Theo 
Francken aanhangen. Als wij hun een persoonlijk verhaal kunnen 
voorschotelen en hen zo kunnen kietelen in hun denken over migranten, is 
dat al heel wat.’ 
 

Er lag eerst een ander idee op tafel dan een reeks over een Kempense 
chocoladefabriek. 

Marc: ‘Filip Lenaerts en ik zochten tien jaar naar iets wat we met Theater 
Stap op tv konden doen. Eerst wilden we een mockumentary maken à la The 
Blair Witch project. We trokken met onze acteurs een weekend naar een 
huis in de Ardennen en gaven hen kleine camera’s mee, zodat ze zichzelf 
konden filmen. Zoals bij Lord of the flies zou dit dan helemaal uit de hand 
lopen: iemand verzwikt zijn been, het huis brandt af, ze moeten overleven in 



het bos ... Bij de proefaflevering was het niet duidelijk of het docu of fictie 
was. De VRT vond het te gewaagd. Er was een independent producer die 
met dat idee graag een arthousefilm wou maken, maar wij wilden liever op 
een groter televisiepubliek mikken. Dus dienden we een tweede plan in dat 
wel een go kreeg van de VRT. Nu kijken er wekelijks een miljoen mensen 
naar de reeks, terwijl een theaterstuk of een arthousefilm misschien 5.000 
mensen bereikt.’ 
 

Waarin verschilt ‘Tytgat Chocolat’ van wat jullie op de planken doen? 

‘Ons eerste idee vond de VRT te gewaagd. Dus maakten we iets anders. Nu kijken er 
wekelijks een miljoen mensen naar de reeks’ Marc Bryssinck Regisseur 

MARC BRYSSINCK Regisseur 

 

Marc: ‘In het theater doen we nooit aan huis-, tuin- en keukenrealisme. Als 
acteur Jelle Palmaerts in Tytgat Chocolat thuiskomt en een gewoon gesprek 
voert met zijn ouders, is dat best complex voor hem. Het vraagt heel wat 
psychologie, luisterbereidheid en gevoel voor timing. Waarmee ik niet wil 
zeggen dat onze Stap-acteurs geen empathie hebben. Ze voelen snel aan 
wanneer er iets scheelt. Vaak komen ze me al troosten nog voor ik verteld 
heb dat mijn vader overleden is of mijn auto perte totale.’ 

‘Het samenspel met valide acteurs helpt de Stappers enorm in hun spelen. 
Als Jelle naast Frank Focketyn staat, gaat hij extra schitteren. Maar let op, 
ook iemand als Frank leert heel wat van onze acteurs. Het is een 
wisselwerking.’ 
 

Moet je het enthousiasme van de Stappers vaak intomen? 

Mira: ‘Jelle gaat er bijvoorbeeld helemaal voor. Hij acteert heel impulsief. 
Als tegenspeler probeer ik zijn impulsiviteit te counteren met subtiliteit, 
zodat de dynamiek tussen ons op punt is.’ 

Marc: ‘Veel mensen met het syndroom van Down hebben een grote 
goesting om op een podium te staan, maar ze zijn ook sneller moe. Onze 
roadtrip door Europa was voor hen zeer intensief. Na vijf à zes uur draaien 
zijn sommige Stappers compleet kroket. Eventjes slapen op een veldbedje 
op de set helpt dan.’ 

Mira: ‘Een goede of een slechte dag is bij hen een wereld van verschil. 
Wanneer ik acteer op een set waar zestig mensen werken, weet ik dat ik 
altijd alles zal geven. De Stappers trekken zich daar minder van aan: als zij 
hun dag niet hebben, willen ze met rust gelaten worden. Ik herinner me dat 
we eens een avond langer moesten draaien. Een van de Stappers huilde. Ik 
vroeg wat er scheelde. “We moeten extra filmen, maar daardoor kan ik nu 
niet naar Familie kijken”, was het antwoord. Supereerlijk vond ik dat.’ 
 

Hoe ga je om met die mindere dagen? Time is money op zo’n televisieset. 



Marc: ‘Ik ben nogal voor de rechttoe rechtaan-aanpak. No nonsense. Niet 
pamperen. In het dagelijkse leven doe ik wel eens een zotte kniedans om 
iemand erbovenop te helpen. Maar op zulke momenten is het toch 
eerder: cut the crap. Dat begrijpen ze. De meesten van hen zitten bij 
Theater Stap omdat ze echt voor hun acteercarrière willen gaan. Ze willen 
gecast worden voor televisie of film en op tournee gaan met een theaterstuk. 
Doorzetten is dan deel van de job.’ 
 

Mira, jij hebt een fysieke, maar geen mentale beperking. Vind je het niet lastig dat 
de meeste tv-kijkers denken dat jij een van de Stappers bent, terwijl je wel 
afstudeerde als actrice aan het Kask? 

Mira: ‘Ik heb daar een dubbel gevoel bij. Enerzijds wil ik bewijzen dat mijn 
taal en denken volledig ontwikkeld zijn. Maar anderzijds weet ik: als kijkers 
geloven dat ik een mentale beperking heb, wil dat zeggen dat ik mijn job als 
actrice goed heb gedaan.’ (lacht) 
 

Ben je niet bang voor typecasting in de toekomst? 

Mira: ‘Mja, ik zit sowieso in een gevaarlijk straatje wat dat betreft. Ik moet 
goed nadenken welke rollen ik wel of niet aanneem.’ 

Marc: ‘Dat geldt trouwens ook voor de Stappers. De rollen die zij spelen, 
moeten hun beperking overstijgen.’ 

Mira: ‘Ik geloof heel erg dat we naar een wereld van inclusie moeten. En 
inclusie betekent: omarmen. Iets wat afwijkend is, hoeft niet verbloemd of 
onder de tafel gestoken te worden, maar moet ook niet altijd hét onderwerp 
zijn. Ik droom van een wereld waarin het andere niet meer benoemd wordt 
als het andere. Mijn beperking is deel van wie ik ben, net zoals mijn vrouw-
zijn. Er gebeurt heel wat spannends in mijn leven dat niets met mijn 
beperking te maken heeft – breek me daar de mond niet over open!’ (lacht) 

‘Tytgat Chocolat’, zondagavond om 21.35 uur op Eén. 

 

 


