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Club Jaecques is een jong en ambitieus performance- en theatercollectief met roots in 

Oostende. Daan Borloo, Sam David en Sam Ecker groeiden op in de Stad aan Zee en startten in 

2016 in ‘t Kroegske op het Pauluspleintje een artistiek collectief, dat gedurende de laatste twee 

jaar negen producties realiseerde en daarmee podia beklom in onder meer Oostende, Gent, 

Brussel en Leuven. 

De kracht van het collectief schuilt enerzijds in de vrijheid die binnen het kerncollectief 

heerst om de artistieke rollen door te geven en anderzijds in de openheid om met gastartiesten 

te werken, waardoor een veelstemmig en kleurrijk traject wordt uitgebouwd dat gecureerd 

en kwalitatief gewaarborgd wordt door de drie centrale kunstenaars. Club Jaecques wil een 

consequent verhaal schrijven, dat met veel zorg van gedaante kan veranderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

contact@clubjaecques.be 

Club Jaecques vzw – Zeelaan 67, 8400 Oostende 
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kernartiesten 

 

Daan Borloo 
Bachelor of Arts: Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels 

Master of Arts: Vergelijkende Moderne Letterkunde 

 

Binnen Club Jaecques: dramaturgie, regie  

 

Regieassistent Compagnie Cecilia (Zingarate, Marinus) 

Communicatiemedewerker Voetvolk | Lisbeth Gruwez 

Freelance theater- en poëzierecensent 

 

 

 

 

Sam Ecker 
Bachelor: Secundair Onderwijs 

Master: Journalistiek - Radio & TV (huidige) 

 

Binnen Club Jaecques: dramaturgie, tekst 

 

Student Journalistiek 

Instructeur Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

 

 

 

 

 

Sam David 
Bachelor of Arts: Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels 

Master of Arts: Vergelijkende Moderne Letterkunde 

Postgraduaat: Kunst- en Cultuurmanagement (huidige) 

 

Binnen Club Jaecques: muziek, zakelijke leiding 

 

Muzikant Vloedt 

Begeleider kunstateliers MUS-E Belgium 
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persarchief 
Interview BILL – Lotte Peirelinck – 26 juni 2016 

Ergens tussen muziek, poëzie en theater ontmoeten de mannen van Club Jaecques elkaar. Daan 

Borloo, Sam David en Sam Ecker bundelen hun krachten en vormen zo een nieuw 

performancecollectief. "Wat is Club Jaecques? Wij drie die in de zetel over vreemde dingen 

praten en daar vorm aan proberen te geven." 

“Wij maken alle drie tekst, muziek of theater. Maar als je daar alleen iets mee wil doen, heb je 

weinig touwtjes in handen. Dus hebben we besloten om onze krachten te bundelen. Dat is Club 

Jaecques geworden. De start was meer pragmatisch dan inhoudelijk. Samen heb je meer publiek 

dan alleen. Maar ook inhoudelijk levert het natuurlijk interessante dingen op. Want je moet 

raakvlakken opzoeken, of juist verschillen.” 

"We hebben geen missieverklaring" 

"Omdat we zo vormelijk gestart zijn, kunnen we vrij omspringen met de inhoud. Als iemand 

vraagt wat Club Jaecques juist is, verwachten ze precies een soort missieverklaring. Maar voor 

ons is het eerder een onderzoeksproject, waarmee we vorm uitdagen, onafhankelijk van de 

inhoud. Er zijn ook mensen die denken dat Club Jaecques echt een fysieke locatie is. We hebben 

al mailtjes gekregen van bands die vragen of ze er mogen optreden (lachen)."  

"Het is ook nog heel pril. We zijn nog aan het zoeken naar wie we zijn en wat we willen maken." 

Nog maar twee voorstellingen speelden ze samen, de eerste gewoon thuis, in het appartement 

van Daan en Sam. "Dat was ook de filosofie van in het begin. Dat we echt in huiskamers en op 

publieke plaatsen wilden spelen, omdat die zoveel bereikbaarder zijn dan culturele centra." 

Van Shakespeare naar DOK 

De drie hebben elkaar leren kennen op de middelbare school en zijn elkaar nooit echt uit het oog 

verloren. "We hebben op school zelfs nog samen toneel gespeeld. Shakespeare. Echt zo een 

kostuumdrama. Met sabels." 

In de hoek van de woonkamer ligt een matras. “Daar kampeert Sam op.” De drie moeten op een 

week tijd hun voorstelling voor het Gentse DOK zondag in elkaar boksen. “We hadden er een 

brievenbus gezet, met de bedoeling een voorstelling te maken met wat mensen daarin 
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achterlieten. Die hebben we vorig weekend leeg gemaakt. Daar zijn redelijk uiteenlopende 

dingen uit gekomen, zoals een boek of een rol zelfklevend laminaat.” 

"Dat is ook het fijne aan deze voorstelling. We zetten elkaar altijd aan om te blijven creëren, 

maar nu hebben wij op onze beurt ook anderen kunnen triggeren om iets te maken. Sommigen 

zijn echt in de pen gekropen, hebben bijvoorbeeld een gedicht geschreven, iets gemaakt waar ze 

trots op zijn." 

"Een voorstelling op een week afmaken is echt een oefening. Want een tekst of muziek herschrijf 

je soms duizend keer. Daar is nu gewoon geen tijd voor. Je zou denken, dan gaat het minder goed 

zijn, sta je minder achter wat je brengt. Maar dat is niet zo. Want de voorstelling zelf gaat ook 

over het proces, dat is net zo interessant. We steken niet weg dat dat nog heel aftoetsend is." 

"Meneer Gatz, wij zijn geknipt voor projectsubsidies" 

"In het huidige politieke klimaat moet je bijna beschaamd zijn om te zeggen dat dat je ding is, 

cultuur en creativiteit. Dat past niet meer binnen het grote kader. Ook niet in het onderwijs, 

waar jongeren eigenlijk geprikkeld moeten worden om iets te ondernemen. Dat moet nu 

allemaal passen binnen een leertraject, met bepaalde doelstellingen." 

"Terwijl al die kleine spelers net interessant zijn. Want wij zijn nu drie jongens, die hier in onze 

woonkamer iets maken. Maar heel deze straat zit vol met jongens en meisjes met dezelfde 

dromen. Dat je die mensen bang maakt om ervoor uit te komen dat ze graag kunst maken, of hen 

voortdurend confronteert met de vraag wat daar het nut van is, dat is gevaarlijk." 

Het inspireert meteen grote ideeën. "Misschien moeten we zelf een politieke partij oprichten." 

"Ja, en onze slogan wordt 'Iedereen Jaecques'" "Of: 'Iedereen in the club'. (Lachen)" "Maak daar 

anders maar je titel van: 'Meneer Gatz, wij zijn geknipt voor projectsubsidies.'" 

En Français 

"In de toekomst willen we misschien wat verder kijken dan de Vlaamse cultuuromgeving, en 

eens iets in Wallonië proberen. En Français. Alles ligt nog heel open. We gaan niet op 

podiumkansen zitten wachten. Het gaat juist om die ondernemendheid, om zelf kansen te 

creëren. En zolang er goesting is, zullen we wel manieren vinden om dat te doen." 
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Recensie Club Jaecques #1 – Zoë Hoornaert (Tumult.fm) – 21 april 2016 

West-Vlamingen in Gent zijn eerder regel dan uitzondering. En dat een muzikaal deel daarvan 

beloftevol samenklit in bands is daar een mooi gevolg van. Sinds donderdag is er alvast één 

groep meer om in het oog te houden: het triootje van Club Jaecques #1. Het project rond Daan 

Borloo (theater), Sam David (Vloedt en Audience) en Sam Ecker (poëzie) beleefde alvast zijn 

veilige vuurdoop in hun eigenste huiskamer. 

Dat een huiskamer pas een huiskamer is met een sanseveria, hadden ze alvast begrepen. In die 

huiskamer in de Sint-Amandstraat waren voor even de handjes klammer en de stemmen zoeter 

gesmeerd. Club Jaecques #1 brengt een combinatie van voordracht, theater en muziek in een 

unieke verpakking. In alle drie de luiken wordt er met taal gegoocheld die langzaam de 

hersenpan binnendringt en daar lange tijd blijft beroeren. 

Benny wil een kind. Piratenjongen onder (niet op) de glijbaan en verliefd op Valentina. Het 

kortverhaal van Daan Borloo zorgt zowel voor een glimlach als een bitter kantje. Daan zorgt 

voor de nonchalante rustpunten van de avond, zonder dat die daarbij gemakkelijk overkomen. 

Die weerhaakjes zitten ook in de liedteksten van Sam David die de verschillende teksten aan 

elkaar lijmen. Dat hij zoetzuur droomt. En de wijn uit het kratje zo heerlijk schuimt en golft. 

Maar met zo'n flarden van citaten wordt er enkel ongelukkig gereduceerd. Sam Ecker brengt de 

zwaarte in het trio met een voordracht waarbij je zelf de woorden gaat proeven. De teksten zijn 

verrassend opgebouwd en luistervriendelijk. Aan indigestie gaan de teksten alvast niet lijden. En 

dat is dankbaar. 

Het is alvast afwachten hoe de jongens het doen wanneer ze geen set spelen binnen hun eigen 

veilige muren. De sympathie van het publiek is er alvast en zorgt voor een zekere daadkracht. Af 

en toe een knipoog of een korte kwinkslag: een beginnend groepje is het vaak alleen binnen een 

veilig publiek gegeven. 

Hoewel iedere auteur zijn tekst apart tot stand liet komen, is er samenhang in Club Jaecques #1. 

Ieder luik heeft zijn eigenheid, maar alles blijf wel mooi in elkaar overvloeien en zorgt voor een 

uitgebalanceerd halfuurtje dat doet ontdooien. Laat de cijfers maar oplopen na de hashtag. Club 

Jaecques heeft iets leuks in handen, nu nog de geschikte manier vinden om ook buiten de 

huiskamer te treden. 
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Recensie Club Jaecques #DOK – Saartje Van De Steene (Tumult.fm) – 28 juni 2016 

Club Jaecques, een pas uitgebroed performancecollectief dat leeft en denkt op het kruispunt van 

poëzie, theater en muziek, werd onze resident voor de maand juni. Daan Borloo, Sam David en 

Sam Ecker kennen elkaar nog van de middelbare school, en besluiten hun krachten te bundelen 

om zo hun netwerk maar ook pragmatisch kansen te delen. Eind april trad het ensemble voor de 

eerste keer samen op, en dat in hun eigen huiskamer. Klein, oprecht en overweldigend. 

Tumult.fm was daar toevallig bij, en meteen verkocht.  

In tegenstelling tot hun eerste voorstelling vertrokken ze voor DOK niet vanuit bestaand werk, 

maar maakten ze een voorstelling op maat. Begin juni plaatste Club Jaecques dan ook een 

brievenbus in de SMARTkabine waarbij passanten of vaste bezoekers van DOK werden 

uitgenodigd om in de eerste drie weken van juni hun mooiste gedichten, foto's, pamfletten of 

wensen achter te laten in precies die bus. Het materiaal dat ze verzamelden, zo verscheiden als 

ze zelf proberen zijn, werd stuk voor stuk gerecycleerd binnen de voorstelling.  

In de laatste week van juni boksten ze dit alles samen tot één geheel. Het was nog even spannend 

afwachten wat dat zou worden in zo'n beperkte tijdspanne (ambitieus zijn ze zeker), maar 

gisteren werden we verrast door drie zelfzekere jonge heren. Dat later op de avond diezelfde 

box zou volstromen met voetbalsupporters had Club Jaecques goed begrepen. Ze verwezen er 

dan ook regelmatig naar. Maar ook de maakbaarheid van de mens, en de Brexit haalden ze op 

ludieke wijze aan. Brieven vatten vuur, de dakloze heet Jaecques, de pop heet Jaecques, het 

publiek mag meestemmen (zolang het uitkomt binnen het voorziene plan), democratie die een 

democratie voorstelt maar een toneel is... We zijn allemaal Jaecques, je suis Charlie? Club 

Jaecques staat duidelijk met beide voeten in de maatschappij. En ook overtuigt zingen in een 

bloemenjurk en blonde pruik is hen gegeven.  

De manier waarop Daan Borloo en Sam David op elkaar inspelen getuigt van puur spelplezier. 

Het podium is voor hen dan ook een echte speeltuin. Zo heeft Daan niet alleen ervaring als 

acteur, maar regisseerde hij ook Sinaasappelhuid, een theaterstuk met Filologica. Intussen volgt 

hij stage bij Arne Sierens die hem mateloos inspireert. En dat merken we. Sam David kennen we 

dan eerder van Audience, en zijn soloproject Vloedt, waar hij al net zo met woorden en melodie 

tovert.  

De combinatie, en de achtergrond die de heren naar Club Jaeqcues meenemen, zorgt ervoor dat 

ze elkaar zorgeloos begeleiden en versterken. Hoe Sam Ecker de teksten voordraagt, op een 

totaal andere manier dan Daan en Sam dat doen, zorgt dan weer voor dat tikkeltje gevoeligheid. 

Club Jaecques met andere woorden is een mooie combinatie van drie talenten, die het einde van 

hun potentieel nog niet gezien hebben.  
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Club Jaecques staat voor initiatief nemen. Durven ondernemen. Maatschappij onder de loep 

nemen, er met beide voeten in staan, en vooral niet bang zijn voor die culturele onzekerheden. 

De goesting is groot, en wij zijn er dan ook van overtuigd dat het bundelen van hun krachten 

wérkt. Laten we hopen dat ze nog vele anderen inspireren, want de culturele sector, jawel, die 

bruist. 

Interview Stampmedia – Soma Neuts – 18 november 2017 

Het Landjuweel is dit jaar toe aan zijn 81ste editie in gaststad Oostende. Kunstencentrum KAAP 

opende op donderdag 2 november zijn deuren voor de voorstelling ‘God is a word - that’s what 

we heard’. Performancecollectief Club Jaecques gaf de aftrap met woordkunst en improvisatie op 

het ritme van jazz-muziek. 

Club Jaecques is een performancecollectief van drie jonge artiesten. Oostendenaars Daan Borloo, 

Sam David en Sam Ecker vinden elkaar op het raakvlak van theater, tekst en muziek. 

Waar staat Club Jaecques voor? 

Sam Ecker: Sam, Daan en ik delen dezelfde passie om te performen. We laten ons niet graag 

afbakenen.  Dat is ons kenmerk. Vooral in de zin dat we proberen in te spelen op het moment 

zelf. Nu zijn we bezig met een huiskamertournee. Dat is echt de max. Maar we improviseren ook 

met jazz en woord.   

Sam David: Club Jaecques is een inhoudelijk engagement. Je praat over dingen die je belangrijk 

vindt. Het is ook leuk om te experimenteren met artistieke vormen. Ik zou hier graag mijn job 

van willen maken. 

Daan Borloo: Ik doe gewoon mee omdat Sam daar zijn job van kan maken. (lacht) 

Welke betekenis heeft het Landjuweel voor Club Jaecques? 

Daan Borloo: We zijn geen amateurvereniging. Het Landjuweel selecteert elk jaar de beste 

toneelvoorstellingen. Daarnaast biedt het Landjuweel ook een alternatief programma waar wij 

deel van mogen uitmaken. 

Sam Ecker: We proberen door te groeien tot het professionele circuit. We zweven tussen 

amateurtoneel en het professionele veld. Voor ons is het een mooie kans om op het Landjuweel 

te staan. We zijn alle drie van Oostende. De stad ligt ons nauw aan het hart. Het is fijn dat 

mensen je de hand reiken en dat we de kans krijgen om deel te nemen aan het evenement. 

Waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? 
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Sam Ecker: We zaten alle drie in dezelfde middelbare school. Sam en ik zaten in dezelfde klas en 

Daan een jaar hoger. Club Jaecques is heel pragmatisch gestart. Alle drie schrijven we teksten en 

maken we muziek. We voelen de nood en goesting om verhalen te delen met elkaar. Het is super 

chill om met z’n drieën mensen uit te nodigen of op een podium te kruipen. Samen staan we er 

sterk voor. Geleidelijk aan groeien we steeds meer naar elkaar toe doorheen onze projecten. 

Vind je het soms moeilijk om naar elkaar te luisteren? 

Sam David: We zijn alle drie heel intens. Daan en ik zijn geneigd om iets heel vormelijk te maken. 

Dit staat soms te ver af van menselijkheid en toegankelijkheid. Als Sam Ecker geen voeling met 

het thema heeft, spreekt hij zich hierover uit. Zo proberen we samen een manier te zoeken om 

meer aansluiting met het publiek te vinden.  We proberen het lijfelijk te maken, bijvoorbeeld 

door iets een naam te geven. Dit doen we door een personage te verbeelden waarrond we 

thema’s, ideeën, teksten en klanken laten samenkomen.  Als publiek kan je dat personage mee 

opbouwen in je hoofd. 

Wat betekent jazzmuziek voor jullie? 

Sam David: Als muzikant heb ik een grote affiniteit met muziek. Jazz is een super boeiende vorm 

om tekst en muziek samen op een podium te verenigen. In Gent is dat ook iets dat heel organisch 

kan ontstaan. Twee jaar geleden vierde ik mijn verjaardag in Hot Club Gent. De Club 

organiseerde een jamsessie. Na een paar glazen champagne, sprong ik op het podium. Ik kende 

wat teksten uit mijn hoofd en probeerde dit uit. Dat voelde heel cool. 

Sam Ecker: Persoonlijk is jazz voor mij het muziekgenre dat het meeste risico en gevaar inhoudt. 

Dat gevaar heb ik nodig als ik een performance breng. De jazzmuzikant lokt je als het ware uit je 

kot. Jazz kan niet afgelijnd worden. Het is niet vast. Dat vind ik zo mooi aan jazz. 

Daan Borloo: Ik kan dat ook iets minder zweverig omschrijven. Voor mij is jazz zowel moeilijk 

als gemakkelijk. Ik word mij bewust van allerlei dingen terwijl ik naar jazz-muziek luister. 

Sam David: Ik vind het vooral moeilijker. Ik denk dat het een zeer flexibele en dankbare 

muziekstijl is. Bij pop- of rockmuziek zit je vaak vast in bepaalde strofen of refrein-structuren. 

Improvisatie doen wij in veel projecten graag. In Gent op de boekenverkoop ten voordele van 

11.11. 11. schreven we teksten en speelden we livemuziek. In elk project proberen we iets van 

improvisatie te steken. Er is altijd een scène die zegt van: ‘Doe maar wat’. We zien wel wat er 

gebeurt op het moment. Soms lukt dat en soms niet. Dat houdt het spannend en superleuk. 

Schrijven jullie samen gedichten of individueel? 
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Daan Borloo: Nu zitten we in de fase waarin we elk onze eigen teksten brengen, maar ik hoop dat 

dit ooit anders wordt. 

Sam David: Het hangt ook af van het project. Bij de huiskamer tournee ‘Die man was me beloofd 

en nu is-ie verloofd’ hebben we deels alleen geschreven maar dan leggen we ze samen. We 

bewerken elkaars teksten om ze vervolgens in elkaar te laten vloeien. 

Waar haalt Club Jaecques inspiratie om gedichten te schrijven? 

Sam David: Het zijn teksten die alle soorten vormen aannemen. Dit gaat van proza en poëzie tot 

tweets. We vinden overal inspiratie. Een keer dat je in de flow zit om teksten te schrijven heb je 

aan elk vonkje genoeg om tien pagina’s te schrijven. Dan heb je iets om op verder te bouwen. Als 

je zonder inspiratie zit, moet je je laten prikkelen door naar buiten te komen. Ik begin heel 

autobiografisch, maar dan neem ik afstand van de tekst. Anders zou dit niet heel gezond zijn. 

Daan Borloo: Alles wat ons omringt, geeft ons inspiratie. Ook de keuzes die je maakt, 

bijvoorbeeld de opleiding die je volgt, zijn concrete inspiratiebronnen. Ze beïnvloeden je 

denkkader. Sam David heeft veel kennis van YouTube. Sam Ecker kijkt op naar Nederlandstalige 

schrijvers. Literatuur en theater zijn ook een vergaarbak van alles wat je kan bedenken over de 

samenleving. De meest abstracte grote thema’s, zoals Netflix, Hollywood en liefde kunnen we 

combineren met banale details… Dat lukt ons goed. 

Hoe ziet jullie volgende project eruit? 

Sam David: Voor het volgende project komt onze huisfotograaf Tijs Soete erbij. We gaan een 

soort muziektheater maken dat vertrekt vanuit een fotografisch idee. We zijn allebei met 

fotografie bezig en we spelen samen muziek in dezelfde band. Ik speel gitaar en Tijs is een multi-

instrumentalist. Hij speelt basgitaar, allerlei soorten fluiten (panfluit, tin whistle, blokfluit), sax 

en cello. 
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