


Het verhaal 
Ongeveer een jaar geleden, in de nacht van 16 januari, vond men in New York het 
verminkte lijk van Björn Faulkuer aan de voet van één van zijn eigen gebouwen. 
Hoe was deze alleenheerser in de fi nanciële wereld aan zijn einde gekomen? Was 
hij gesprongen omdat hij de dreiging van de ineenstorting van zijn imperium niet 
meer aankon? Of werd hij eerst vermoord? Maar door wie? Nu, een jaar later, staat 
Karen Audre, zijn secretaresse, terecht voor het Hoog Gerechtshof van de staat 
New-York, beschuldigd van moord op Björn Faulkuer. 
Zal de ervaren Offi cier van Justitie meester Flint, voldoende bewijzen vinden om 
de beschuldiging hard te maken? Of zal de jonge, maar ambitieuze verdediger, 
meester Stevens, de bewezen feiten kunnen weerleggen? 
Hoe het met Karen Audre afl oopt bepaal je zelf... 

Het toneelstuk
De Nacht van de 16de Januari (Night of January 16th) is Ayn Rand’s eerste toneel-
stuk, en eigenlijk het enige dat tijdens haar leven een succes werd. De oorspron-
kelijke titel waaronder de schrijfster het in 1934 uitbracht was Penthouse Legend. 
Eerst werd het opgevoerd in Hollywood onder de titel Woman on Trial. Later, bij de 
opvoeringen op Broadway, krijgt het werk de titel zoals we het ook nu nog kennen. 
In 1941 wordt er een tachtig minuten durende fi lmversie van gemaakt. 
In dit toneelstuk zijn de kenmerken van haar latere fi losofi estroming (objectivisme) 
reeds duidelijk aanwezig. 



De schrijfster:
Ayn Rand werd in 1905 in Sint-Petersburg geboren als Allisa Zinovievna Rosen-
baum. Alhoewel van joodse afkomst waren haar ouders agnosten. Zijzelf werd op 
jonge leeftijd atheïst. Toen de Russische revolutie uitbrak in 1917, verhuisde het 
gezin Rosenbaum naar de Krim. Toen in 1921, de Bolsjewieken ook dit landsge-
deelte bezetten, keerden ze terug naar Sint-Petersburg, waar Allisa fi losofi e en 
geschiedenis ging studeren. In 1926 emigreert ze naar de Verenigde Staten en 
wordt meteen verliefd op de sky-line van New-York. Na eerst enkele maanden bij 
familie in Chicago te hebben verbleven, gaat zij naar Hollywood om scriptschrijfster 
te worden. Vanaf dan neemt zij de naam Ayn Rand aan. 
Reeds op jonge leeftijd heeft zij een enorme interesse voor boeken en fi lms. 
Vooral de schrijvers uit de romantiek vindt ze, toen en later,geweldig omwille van 
hun grootse heroïsche stijl. Evenzo wordt ze tijdens haar fi losofi e studies een felle 
bewonderaarster van Friedrich Nietzsche om zijn verheerlijking van het heroïsche 
en het onafhankelijke individu. 
Haar succes als schrijfster groeit echter heel langzaam. Haar eerste fi lmscript Red 
Pawn uit 1931, wordt nooit verfi lmd. Pas wanneer in 1934 Night of Januari 16th 
uitkomt, begint het succes te groeien. Na het enigszins autobiografi sche We The 
Living (1936) en Anthem (1938), komt in 1943 de bestseller The Fountainhead 
(vertaald als De Eeuwige Bron). Het werd Rand’s grootste succes met een verkoop 
van meer dan 6 miljoen exemplaren, alhoewel twaalf uitgevers het eerst afwezen 
als té intellectueel en niet aansluiten bij de ‘mainstream’. Atlas Shrugged (vertaald 



als Atlas in Staking) dat verschijnt in 1957 zet intellectueel Amerika op zijn kop. 
Naast romanschrijfster was Ayn Rand ook een vooraanstaand fi losoof. Zij legt de 
basis voor het Objectivisme, een fi losofi e dat de mens als een heroïsch wezen stelt, 
met zijn eigen geluk als het hoogste ethische doel, met productieve prestatie als zijn 
nobelste activiteit en de rede als zijn enige absolute waarheid. Het enige sociale 
systeem consistent met deze ethiek is het laissez-faire kapitalisme en kunst heeft 
de rol een ode aan het leven te zijn. 

Deze opvoering 
We hebben er de voorkeur aan gegeven om dit toneelstuk op te voeren in zijn oor-
spronkelijke (Broadway) versie. Vandaar ook dat niets werd gewijzigd aan tijd en 
plaats waar de aangehaalde gebeurtenissen zich afspelen. Op deze manier komen 
de personages en hoe de schrijfster hen zag, beter tot hun recht. Het proces verloopt 
volgens de Amerikaanse rechtspraak voor het Hoog Gerechtshof van New-York 
(cfr ons Hof van Assisen). Enkel om toneeltechnische redenen werden bepaalde 
wijzigingen aangebracht aan de opstelling van de rechtbank en aan de oproep van 
de getuigen. Verder werden enkele namen van de personages aangepast. 
Je wordt als publiek volledig betrokken bij de opvoering van dit toneelstuk. Som-
migen onder jullie zullen misschien nog nauwer betrokken worden bij het verloop. 
Wij rekenen alvast op je welwillende medewerking. 
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