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WooRd VooRAF

ooGST
 Ann Olaerts

in augustus 2007 startten we met een uitdagend project: corpus kunstkritiek. zeven critici gaven we een 
jaarlang de kans om elk tien ‘ideale’ recensies te schrijven. ideaal in de zin dat er geen deadline, geen 
beperking in lengte, noch censuur van de eindredactie het schrijven zouden beïnvloeden. Samen hebben 
ze een zestigtal teksten geschreven waarvan u in deze Courant special een uitgebreide selectie vindt. het 
gehele corpus kan u nalezen op onze website www.vti.be/kunstkritiek en die van urbanmag*.
ondertussen staat een vernieuwde en uitgebreide lichting van elf critici klaar om het corpus kunstkritiek 
tijdens het seizoen 2008-2009 te laten aangroeien. 

een gedegen recensie verkoopt geen kranten. en dus vindt ze hoe langer hoe minder haar plek in de 
dag- of weekbladpers. misschien is de ‘format’ recensie niet meer van deze tijd? of misschien is de 
krant niet meer het aangewezen medium voor een recensie? wie zal het zeggen? in elk geval hecht het 
vlaams Theater instituut als steunpunt voor de podiumkunsten en als documentatiecentrum er veel 
belang dat de hedendaagse kunstproducties beschreven en becommentarieerd worden. zodat ook de 
‘meerwaardezoeker’ gevoed kan worden in zijn speurtocht naar interessant podiumwerk en reflecties op 
de kunstproductie. 

Bouwen aan een corpus kunstkritiek is zoiets als werken aan een actuele geschiedschrijving.  
het beschrijven van de artistieke kronkels van vandaag om grip te krijgen op wat er in de toekomst nog 
in het verschiet ligt. op zoek gaan naar de lege gaten in de hedendaagse kunstbeleving. Tijd maken om 
voorbij de oppervlakkige be- of veroordeling de kern van een voorstelling zichtbaar te maken. een kritisch 
vermogen ontwikkelen dat de kunstwerken helpt lezen, in een samenleving waarin ze gemaakt zijn. een 
plek geven aan de kunstenaars. de taal ontleden waarin gecreëerd wordt, proberen zichtbaarheid te geven 
aan nieuwe artistieke talen/paradigma’s die ontstaan of die nog te veel ontbreken. 

op een heldere, geargumenteerde manier over een kunstwerk kunnen schrijven, wordt meer en meer 
een te koesteren vaardigheid. de dingen zien en schrijven zoals ze zijn. ‘To see things as they are’ is de 
basisstelling van elk meditatieve houding. dat is waar kunstkritiek en een actuele geschiedschrijving over 
zouden kunnen gaan vandaag. zulke stemmen zijn nodig in podiumland. 

we zijn blij dat we met dit initiatief ook de steun van een aantal partners uit het veld hebben gekregen, 
u vindt ze verderop in deze Courant. we hopen dat meerdere collega’s zich achter dit initiatief willen 
scharen om ook in de toekomst een platform te bieden aan gedreven kritische pennen.

geniet van de eerste oogst teksten. we vernemen graag jullie bedenkingen en steun voor de verdere 
uitbouw van het corpus kunstkritiek.

veel leesplezier.
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Summerschool 
Kunstkritiek
22 > 28/08/08
deSingel

in samenwerking met het Theaterfestival 2008 
organiseren het vTi, villanella en Schrijverspodium 
een Summerschool voor Toneelschrijven, kunstkritiek 
en dramaturgie. in het luik kunstkritiek schrijft, 
becommentarieert en herschrijft iedere deelnemer 
meerdere teksten naar aanleiding van de geselecteerde 
voorstellingen. hun kritische pen wordt aangescherpt 
door manon Berendse, zelf actief als freelance 
recensente voor o.a. Het Financieele Dagblad, Lucas X 
en tubelight.

De Summerschool Kunstkritiek is intussen volzet.

Infosessie 
Kunstendecreet: 
Hoe een subsidie 
aanvragen?
25/08/08
deSingel, 17:30 – 19:00

in samenwerking met het agentschap kunsten en 
erfgoed, team podiumkunsten, en het Theaterfestival 
organiseert het vTi een infosessie voor ‘jonge’ 
podiumkunstenorganisaties om toelichting te geven 
bij het nieuwe aanvraagformulier voor meerjarige 
structurele subsidie vanaf 2010. de sessie is praktisch 
van aard. Bedoeling is om deelnemers de kans te bieden 

concrete vragen te stellen met betrekking tot de nieuwe 
procedure. lectuur van het aanvraagformulier vooraf is 
dan ook aan te bevelen.
vragen over de procedure om een aanvraag voor 
projectsubsidie 2009 in te dienen (deadline op 15 
september 2008) zullen tevens beantwoord worden.

Inschrijven voor donderdag 21 augustus: 
communicatie@vti.be

Toneelstof II - 
Sympathy for the 
Seventies?
26/08/08, 20:15
HETPALEIS

na de jaren zestig vorig jaar legt Thersites, de vereniging 
van vlaamse Podiumcritici, dit keer het theater van 
de seventies bloot. in samenwerking met het vlaams 
Theater instituut is een decennium van creatief geloof in 
een alternatief gebundeld in een boek, een dvd en een 
Toneelstof-avond op 26 augustus.
voor toneelstof II - Sympathy for the Seventies? dook 
Thersites opnieuw in bestofte archieven op zoek naar 
parels van toneelmateriaal. Tijdens de Toneelstof-
avond worden fragmenten van de dvd getoond, geven 
vooraanstaande getuigen van toen uitleg bij de beelden 
en interpreteert een jong collectief het opgehaalde 
materiaal live en op een eigenzinnige manier.
met: eva Bal, charles cornette, herman gilis, hilde 
uitterlinden, Pat van hemelrijck, marianne van 
kerkhoven, Stijn van opstal, e.a. 

Info en reservatie: www.theaterfestival.be  
www.toneelstof.be

HET VLAAMS THEATER INSTITUUT 
oP HET THEATERFESTIVAL ‘08
22 > 30/08/08
ANTWERPEN
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Platform 
Podiumkunsten
27/08/08, 14:00 – 17:00
deSingel

onder de noemer Platform Podiumkunsten organiseren 
het vTi en cultuur lokaal een reeks van informele 
gesprekken met programmatoren van cultuur- en 
kunstencentra. Tijdens de bijeenkomst op het 
Theaterfestival willen we concreet nadenken over een 
programmeercircuit om nieuw werk een groter bereik te 
geven, door een tournee te organiseren bij cultuurcentra. 
in overleg met werkplaatsen, kunsten- en cultuurcentra 
zullen we de uitgangspunten en praktische afspraken 
over een dergelijk ‘blind date’ circuit scherpstellen.

Inschrijvingen: communicatie@vti.be  
Meer info en bedenkingen: joris@vti.be

Corpus Kunstkritiek 
2008-2009
28/08/08, 11:00
deSingel

Tijdens een gesloten sessie op het Theaterfestival wordt 
de tweede jaargang van het corpus kunstkritiek op gang 
getrokken. lees meer over het corpus en zijn schrijvers 
op pagina 4.

www.vti.be/kunstkritiek 
Meer info: jef@vti.be

Salon Kunstkritiek
28/08/08, 17:30 – 19:00
deSingel (festivalcentrum)

de kunstkritiek is duidelijk in beweging, en critici 
schuiven (al dan niet gedwee) mee. wat is de positie van 
kunstcritici en hun teksten? wat zijn de voor- en nadelen 

van de verschillende evoluties die aan de gang zijn in 
kranten, tijdschriften (Etcetera, rekto:verso)? en wat 
met hoopvolle initiatieven als corpus kunstkritiek of de 
internettijdschriften? een debat over de noodzaak en de 
toekomst van kunstkritiek.
met: klaas Tindemans (dramaturg), wouter hillaert 
(recensent), johan reyniers (Etcetera), daphne richter 
(recensent), karlienvanhoonacker (recensent - jury ‘08) 

Info en reserveren: salons@theaterfestival.be 

Anthologie  
Carlos Tindemans
28/08/08, 17:30 – 19:00
deSingel (festivalcentrum)

Tijdens het Salon kunstkritiek presenteert het vTi tevens 
de online-anthologie van het werk van carlos Tindemans. 
naast een belangrijke schenking van boeken en 
tijdschriften die we van Tindemans ontvingen, beschikt 
het vTi ook over twaalf mappen met de kopij die hij zelf 
aan de kranten en tijdschriften stuurde. in 2007 werden 
deze essays en recensies integraal ingescand, deze 
zomer werden ze gebundeld tot een online toegankelijk 
archief.

Meer info: www.vti.be of dries@vti.be



CoRPUS 
KUNSTKRITIEK

voor het seizoen 2007-2008 namen zeven critici deel aan het intensieve traject van corpus kunstkritiek: 
Bram de cock, daniëlle de regt, Sébastien hendrickx, wouter hillaert, elke van campenhout, anna van 
der Plas en christophe van gerrewey. 

Samen schreven ze een zestigtal teksten die in de eerste plaats gepubliceerd werden op de websites van 
het vTi en urbanmag*, en daarnaast onder meer hun weg vonden naar rekto:verso en Etcetera. onder 
bepaalde voorwaarden (creative commons) kunnen ook anderen de teksten vrij hergebruiken, vertalen 
voor promotiedoeleinden, etc.

deze Courant bundelt van iedere auteur drie recensies, dus 21 in totaal. de andere teksten vind je terug 
op onze website: www.vti.be/kunstkritiek.

Tijdens het Theaterfestival wordt de aftrap gegeven van de tweede jaargang van het corpus kunstkritiek. 
volgend seizoen zullen elf critici met elkaar in gesprek gaan om samen te reflecteren over hun materiaal, 
om te schrappen en schaven. de voltallige ploeg van de eerste editie (behalve Bram de cock) blijft 
verder schrijven. daarnaast komen er ook vijf nieuwe stemmen bij: evelyne coussens, lieve dierckx, lars 
kwakkenbos, ines minten en kristin rogghe.

Corpus Kunstkritiek is een organisatie van het Vlaams Theater Instituut i.s.m. Urbanmag*, 
Het Theaterfestival en Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Het project geniet steun van 
verschillende partners uit de podiumsector: Toneelhuis, NTGent, KVS, Vooruit, Kaaitheater, STUK, 
Rosas, Les Ballets C de la B, Ultima Vez, Kopergietery en HETPALEIS. 

© chris van der Burght
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Vivisectie van een luukwarme liefde
Maybe Forever, damaged goods/mumbling Fish
 Elke Van Campenhout

Maybe Forever van Meg Stuart en Philipp Gehmacher is de onthutsende analyse van een voorbije liefde. Beide 
dansers staan tegelijkertijd op het podium, maar ze lijken mekaar nooit echt te vinden. Een hele voorstelling 
lang worstelen beide lichamen zich doorheen een vicieuze cirkel van verlangen en afwijzing, alsof ze gevangen 
zitten in een relatie die te groot is voor haar eigen lichaam.

dat beide choreografen mekaar precies in dit materiaal 
vinden, is misschien niet toevallig. meg Stuart keert van 
bij haar debuutvoorstelling Disfigure Study steeds weer 
terug naar het ontregelde lichaam: het lijf dat in stukken 
en brokken uit mekaar valt, dat van zichzelf is vervreemd, 
tot alien is geworden van zijn eigen beleving. in het 
duet met de canadese choreograaf Benoît lachambre 
Forgeries, Love and other Matters, behandelde ze het 
thema van de onbereikbaarheid van de ander als een 

medisch experiment in een onbepaalde toekomst. maar 
ook in groepsvoorstellingen als Visitors only, alibi en 
replacements wordt de alledaagse beleving uit zijn 
kader getrokken en vervormd: er is niet langer sprake 
van directe communicatie, het bewegingsmateriaal is 
nodeloos repetitief, of keert zich zelfs tegen de danser, in 
een eindeloze zelfdestructieve spiraal.
het werk van Philipp gehmacher spreekt van een heel 
ander soort miscommunicatie. zijn onbeholpen gebaren, 
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de opgestoken armen, de ongemakkelijk wriemelende 
hand, lijken enkel maar over zichzelf te spreken. zijn 
Incubator toont lichamen die nauwelijks tot actie 
komen. ze dwalen over het podium, schijnbaar enkel en 
alleen om dat podium zichtbaar te maken. ze maken 
de tijd vloeibaar, voelbaar opgerokken in de ruimte. 
de nauwelijkse gebaren niet meer dan markaties in dit 
proces. maar tegelijkertijd spreekt uit deze lichamen ook 
een onmiskenbare verlorenheid. zelfs zonder theatrale 
verheviging, spreken de gebaren van gehmacher over 
hun eigen leegte. ze markeren de tijd, maar slagen 
er niet in deze kwalitatief te veranderen. ze bepalen 
de ruimte, maar die ruimte laat zich nooit kennen. de 
dansers bewegen zich in een vacuüm, dat door de duur 
van de voorstelling steeds sterker voelbaar wordt. ze 
lijken onaangepast aan hun omgeving, en onbekwaam 
om deze te begrijpen of om zich eigen te maken.

in Maybe Forever komen deze beide werelden samen.  
of niet. want Philipp gehmacher en meg Stuart staan 
wel tegelijkertijd op het podium, maar net zo goed 
lijken ze zich beiden in een andere wereld te bevinden. 
hun lijven gaan voortdurend naar mekaar op zoek, 
verliezen zich in loze omarmingen en onbevredigende 
aanrakingen, maar ze schijnen mekaar nooit te vinden. 
Beide dansers staan tegenover mekaar als welwillende, 
maar schuwe vreemden. het duet spreekt over een 
voorbije relatie, maar hun samenzijn ademt geen 
intimiteit meer, enkel nog eenzaamheid. hij opent zijn 
armen, maar zijn omarming is te wijd voor haar tengere 
lichaam. alsof hij veel meer van de liefde verwacht dan 
zij hem kan geven. zij keert telkens naar hem terug, zet 
ieder afwijzing weer om in een nieuwe poging.  
Telkens opnieuw. hij staart de leegte in, boven haar 
hoofd, alsof hij hoopt daar te vinden, wat hij in haar 
gelaat niet herkent.
het is een ontstellende beleving als toeschouwer om die 
twee lichamen te zien vastlopen in zoveel destructieve 
repetitiviteit. om elk gebaar beantwoord te zien door 
onbegrip en afwijzing. de poses die beide performers 
aannemen, zijn uitgehold, leeg van betekenis. een 
omarming kan ook in het ijle worden gesteld, als een 
herhaling, een herinnering aan wat voorbij is. zelfs als 
beide lichamen mekaar vinden, lijken ze zich in een 
andere tijdszone te bevinden. de één in herinnering, 
de ander in het nu. ze zien mekaar niet, omdat ze 
allebei gefixeerd zijn op het beeld dat ze van de ander 
hebben opgebouwd. zij, verlangend naar wat was. hij, 
reikhalzend uitkijkend naar een ideale toekomst. 

Iedereen kent wel dat 
‘imaginaire beeld’ dat je je

herinnert van je 
lievelingsfilm uit het 

verleden: dat ene beeld 
dat je altijd is bijgebleven, 
waarin al je emoties zijn 
gekristalliseerd. Het beeld 
waarnaar je regelmatig 

verwijst in gesprekken met 
vrienden, in de constructie 

van je verlangen. Maar dat 
er, als je die film jaren later

terug bekijkt, eigenlijk 
helemaal niet blijkt  

in te zitten.

als singer-outsider-songwriter becommentarieert niko 
hafkenscheid de gebeurtenissen live met kurkdroog 
aplomb: ‘You make your dreams come true, in a 
promised land, with me. But i won’t exist at all. it 
wouldn’t be a reward to hold on to the ways you chose.’
die onmogelijkheid vindt zijn echo in de - op het 
eerste zicht - banale film still van een paar pluizige 
paardenbloemen tegen de achterwand. de foto spreekt 
van het onmogelijke beeld dat de liefde immobiliseert 
en onbereikbaar maakt. het is het moment waarop je de 
liefde gaat vastleggen in het beeld dat je van de liefde 
hebt, dat het gebaar verstart tot een pose die elk contact 
onmogelijk maakt. de dansers zitten vast in gebaren, die 
nergens meer tot handelen komen. hun ontmoetingen 
niet meer dan snapshots, momentopnamen die 
herinneren aan een lang verloren hevigheid. een still uit 
een film die gestopt is te bewegen, die is vastgelopen in 
zijn contemplatie.
iedereen kent wel dat ‘imaginaire beeld’ dat je je 
herinnert van je lievelingsfilm uit het verleden: dat ene 
beeld dat je altijd is bijgebleven, waarin al je emoties 
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zijn gekristalliseerd. het beeld waarnaar je regelmatig 
verwijst in gesprekken met vrienden, in de constructie 
van je verlangen. maar dat er, als je die film jaren later 
terug bekijkt, eigenlijk helemaal niet blijkt in te zitten. het 
is dit beeld van de liefde dat in Maybe Forever pijnlijk 
zichtbaar wordt. de oplichtende bloemen niet meer dan 
een lichtend baken van de verbeelding. vastgelopen in 
hun private verbeelding, komen beide dansers mekaar 
nergens meer tegen. 

maar wanneer de film still langzaamaan kleur krijgt, 
ontstaat er een perspectiefverschuiving in onze 
interpretatie van de verhouding tussen de performers. 
van de hopeloze repetitie van een uitgeholde 
sepiakleurige herinnering, komen we terecht in een 
fel oplichtende utopie: door de geleidelijke overgang 
van sepia naar kleur verschuift onze interpretatie van 
een onverwerkt verlies naar het potentieel van een 
onmogelijke toekomst in technicolor. de repetitieve 
bewegingen blijven dezelfde maar ze krijgen ineens een 
heel ander potentieel. er is niet enkel meer sprake van 
afscheid, maar ook van een nieuw begin. er is niet enkel 
wanhoop, maar ook hoop, ook al is die misschien futiel. 
achteraan op het podium staat een deur open naar 
een nieuw begin. een dramatisch afscheid wellicht, of 
een illusieloze terugkeer. de herhaling van toenadering 
en afwijzing, laat zich hier ineens zien, niet als een 
eindeloze tautologie, die in zichzelf is vastgelopen, maar 
als een spel met de tijd, als een botsing tussen twee 
andere tijdsbelevingen: niet alleen hebben de beide 
‘personages’ een ander beeld van mekaar opgebouwd, 
zo letterlijk dat ze mekaars lichaam niet meer kunnen 
vinden. maar ze lopen mekaar ook voortdurend voorbij 
in de tijd. zoals gezegd: hij leeft in de toekomst, zij in 
het verleden. misschien zien ze mekaar dus niet, omdat 
ze zich simpelweg in verschillende tijdszones bevinden, 
waarin de één voor de ander onherkenbaar is geworden. 
en zo bevinden ze zich misschien wel in een heel ander 
universum, op een plek, een tijdstip, die enkel refereert 
naar hun individuele beleving. misschien komen ze 
mekaar enkel tegen op het kruispunt van haar zoektocht 
naar haar verloren geliefde, en zijn verlangen naar een 
toekomstige partner. in dat geval staan er geen twee 
maar veel meer personages op het podium. niet enkel 
de twee dansers, maar ook hun imaginaire partners. 
niet alleen zijzelf, maar ook diegenen die ze vroeger 
waren bij die ander, of degenen die zij hopen ooit nog 
te worden. maar het speelvlak is ook niet langer direct 
leesbaar, als het narratieve kader van hun verhaal. het 

is een plek waar verschillende tijdszones samen komen, 
mekaar overlappen, waar het verleden van deze twee 
mensen dialogeert met de toekomst die onmogelijk valt 
te reconstrueren. het is een plek zonder heden, zonder 
hier en nu. door de eenvoudige lichtingreep, worden we 
met andere woorden uit de directe narrativiteit gelicht: 
dit is niet het recht-toe-recht-aan verhaaltje van een stuk 
gelopen liefde, maar een virtueel spel, een filosofische 
mijmering over herinnering en projectie, over een 
ontmoeting die de grenzen van tijd en ruimte overstijgt.

in die zin is Maybe Forever geen autopsie van wat 
voorbij is, maar de vivisectie van het nog naspartelende 
potentieel ervan. er is in deze voorstelling geen sprake 
van oorzaak en gevolg, van een logische chronologische 
lijn. zoals de still mondjesmaat zijn kleur vrijgeeft, keert 
hij ook terug naar zijn onbestemde sepia-uitgangspunt. 
naar een nieuw begin, een nieuw verhaal dat opbloeit 
uit dezelfde pathetische herinnering. misschien spelen 
zij in dit verhaal geen rol meer. misschien heeft zij zich 
intussen tot de muzikant bekeerd. of heeft hij ontdekt 
dat hij genoeg fantasie heeft voor twee. of misschien 
blijft deze carroussel wel voor altijd draaien. en maakt ze 
bij elke wenteling weer een andere interpretatie mogelijk.

Gezien op 13 december 2007 in deSingel, antwerpen.
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1.
Sister bekijken is je als toeschouwer afvragen wat je 
weet en wie je bent – nog voor de voorstelling begint. 
Sister werd gemaakt door vincent dunoyer, in zekere zin 
voor anne Teresa de keersmaeker, die halverwege de 
voorstelling opkomt. haar oeuvre – dat van rosas – is 
het basismateriaal waaruit Sister is opgebouwd. op die 
manier zijn er twee uitersten te bedenken in het spec-
trum dat door het ‘intended audience’ van Sister wordt 
uitgetekend: aan het ene extremum bevindt zich Pieter 
T’jonck, waarschijnlijk de grootste rosas-kenner denk-
baar (getuige ook zijn stuk ‘het leven achter de foto’s. 
over Sister van rosas’ in Etcetera 108); aan het andere 
extremum staat een waarschijnlijk fictieve blind dater die 
nog nooit van rosas heeft gehoord. 
Sister is, met andere woorden, een voorstelling die 
enerzijds het ‘corpus’ van rosas-voorstellingen verwerkt, 
er haar bestaan aan dankt en ‘oplost’ eenmaal buiten 
het web waaruit het geweven is; maar het is ander-
zijds ook een voorstelling die op zichzelf wil staan, die 
een zuiver, ruw object wil zijn, als een komeet die uit 
de hemel is gevallen, op barre grond, zonder relaties, 
zonder papieren, zonder afkomst. elke beschouwing 
over of van Sister ontdubbelt zich volgens die vraag en 
haar extreme antwoorden: wie is de toeschouwer? wat 
haalt de toeschouwer uit zichzelf, dat wil zeggen: uit het 
‘zelf-van-voor-de-voorstelling’, of uit het ‘zelf-van-tijdens-
de-voorstelling?’ is zijn leven samen met de voorstelling 
opnieuw begonnen, of loopt het ‘eeuwige leven’ in en 
weer uit de voorstelling door, en wordt het ‘slechts’ kort 
op een voetstukje gezet? het zijn vragen die elke kunst 
stelt, maar in Sister worden ze als het ware op een 
kwadratische manier gethematiseerd.

2.
Sister laat zich – en dat is het wonderlijke – eenvoudig 
samenvatten. helemaal aan het begin – het publiek 
praat nog en installeert zich – worden dia’s geprojecteerd 
op een scherm tegen de achterwand van het podium. 
de foto’s tonen poses en fragmenten van bewegingen, 
gebracht of uitgevoerd door een vrouwelijke danser. 
vervolgens komt er een man in het duister van de scène 

staan. er wordt nu een video getoond, van een andere 
man die danst of het althans probeert. als de lichten – 
een reeks buislampen rechts bovenaan het podium – in 
werking treden, begint de ‘echte’ dans, nu en dan onder-
broken of aangevuld met een aantal andere, korte films, 
met ‘nieuwe’ bewegingen, of zelfs een zangstukje. de 
man op het podium wordt daarna vervangen door een 
vrouw in een kort strak jurkje, die ook solo danst, hoewel 
ze soms geholpen wordt door de man. ze doet haar 
schoenen met hoge hakken uit, ze zegt iets, ze lacht, ze 
blijft dansen. er speelt muziek. de voorstelling eindigt 
met een nieuw kort filmpje: weer een man die danst, 
en uiteindelijk naar de camera en het publiek komt, en 
zwaait en zegt: ‘have fun with it.’ 
er is echter niemand die Sister op deze manier zal erva-
ren – met uitzondering van een volstrekt geheugenloze 
toeschouwer, die niet weet wat hij tien seconden, tien 
minuten, tien jaar eerder deed of zag. wij, daarentegen, 
‘herinneren’ ons dingen, zaken, beelden, uitspraken, we 
geven ‘betekenis’ aan wat we zien en plaatsen het in 
een kader. wie nog nooit iets van rosas zag, heeft het 
aanloopje van de fotoreeks nodig, en dat komt zo snel 
dat het voorbij kan zijn vooraleer men er erg in heeft. 
uiteindelijk liggen hiermee wel alle kaarten reeds op 
tafel. dit zijn letterlijk de bouwstenen waaruit Sister, 
waaruit de dans van vincent dunoyer, en later ook die 
van anne Teresa de keersmaeker, is opgebouwd. wat 
volgt is – op korte termijn – namelijk een inkleuring, een 
verwerkelijking, een dimensionalisering van die eerste 
beelden – het zijn herinneringen die substantie krijgen, of 
liever: het zijn indrukken die net herinnering worden. Bij 
gratie van de herhaling en de repetitie, of eerder nog: bij 
gratie van de fout en de afwijking. het doet denken aan 
wat Beckett over Proust zei: niemand had een slechter 
geheugen dan hij. Proust! een slecht geheugen! de 
auteur van a la recherche du temps perdu! maar het 
klopt: men kan slechts herinneringen aanmaken als men 
zichzelf oneindig veel fouten toestaat, of anders: wie 
het verleden foutloos wil onthouden, die herinnert zich 
niets. we zien in Sister dus hoe de ‘echte’ dunoyer op 
het podium zich het verleden toe-eigent door de video-
projectie na te spelen (en die video-projectie was zelf al 

Niemand is van zichzelf
Sister, rosas
 Christophe Van Gerrewey
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gebaseerd op het naspelen van foto’s). of hij daarbij al 
of geen fouten maakt, is geen productieve vraag. en kan 
de keersmaeker vervolgens een nieuwe dans dansen, als 
die dans die is gemaakt op basis van haar eigen bewe-
gingen uit het verleden? opnieuw: de verdubbeling van 
klassieke vragen, de zusters van bestaande gedachten, 
herhaling in andere lichamen.

3.
Sister wordt voorafgegaan door een zorgvuldige construc-
tie, wat niet wil zeggen dat het een geconstrueerde voor-
stelling is. er is als het ware een systeem bedacht dat 
zowel de dans zelf als de interpretatie, richting en vorm 
kan geven zonder hen te bepalen. dat systeem verloopt 
veelkleurig en multimediaal, maar het verloopt zonder 
uitzondering diachroon: er gebeurt veel, en op verschil-
lende manieren, maar het gebeurt nooit tegelijkertijd. dit 

‘tijdelijke’ aspect maakt Sister op een bijna ouderwetse 
manier ‘narratief’ en toegankelijk – waar het om draait is 
niet zozeer wat we zien, als wel wat we ons herinneren 
gezien te hebben. om de twee ideële en perfect tegen-
stelde kijkers opnieuw aan te wenden: voor Pieter T’jonck 
doet Sister vooral een beroep op het langetermijngeheu-
gen; voor de volstrekte leek is Sister een oefening in het 
herinneren op korte termijn.
Sister als herinneringsarbeid op lange termijn, geeft de 
gezichten namen, de woorden betekenis, de bewegingen 
een (mogelijke) afkomst. de voorstelling wordt een ana-
lytisch spel met – specifiek – het oeuvre van rosas of – 
algemener – de westerse ‘omgang’ met een artistiek oeu-
vre. wat betekent het om ‘invloedrijk’ te zijn als artiest, en 
tientallen dansers uit de internationale scene gevormd te 
hebben – letterlijk of langs de omweg van het werk? op 
welke manier kan die invloed verwerkt worden tot ‘nieuwe 

Men kan slechts 
herinneringen aanmaken 
als men zichzelf oneindig 

veel fouten toestaat,  
of anders:  

wie het verleden foutloos 
wil onthouden, die 

herinnert zich niets.
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kunst’ – door een ‘leerling’ als dunoyer die zich in eerdere 
voorstelling al in dit soort kwesties bekwaamde, maar 
ook door de ‘pionier’ van die kunst zelf? wat betekent het 
om überhaupt werk te maken, om het weggevoerd te zien 
worden, om het afscheid ervan opgedrongen te krijgen 
of toe te staan, om te zien hoe het vreemd wordt en hoe 
het dan ondanks alles toch weer terugkeert?

4.
Sister kent één moment waarop de voorstelling breekt, 
en waar, paradoxaal genoeg, al het voorgaande en het 
bovenstaande samenkomt. ‘et puis,’ schreef Paul valéry 
in L’âme et la danse, ‘instant où quelque chose doit se 
rompre dans l’âme, dans l’attente, dans l’assemblée… 
quelque chose se rompre… et cependant, c’est aussi 
comme une soudure.’ het is een moment waarop één 
gebeurtenis in de dans onverschrokken de aandacht op-
eist, zelfstandig en onontkoombaar wordt – en daarna de 
sluier die over de gehele voorstelling lag opgetild blijkt te 
hebben. dat moment ontstaat ook dankzij een zeer goed 
gekozen soundtrack. als de keersmaeker ongeveer half-
weg is in haar eigen lang uitgesponnen, interpreterende 
herhaling van de bewegingen van dunoyer, klinkt plots 
Ständchen (D.920), een lied dat behoort tot de postume 
nalatenschap van Franz Schubert, en dat relatief onbe-
kend is binnen zijn oeuvre. het lied begint met een bijna 
serieel herhaald pianomotief (het lijkt in de eerste noten 
van reich te kunnen komen), waarop een sopraan een 
tekst van Franz grillparzer zingt – een ‘Ständchen’, een 
serenade – die woord per woord door een mannenkoor 
wordt herhaald. ‘zacht twijfelend, in de nachtelijke stilte 
van het duister, staan we hier/met licht gebogen vingers, 
zacht/kloppen we op de deur van onze dierbare vriend/
maar nu, stijgend, zwellend, oprijzend, met vereende 
stem/luid, roepen we uit in volle intimiteit:/slaap niet 
wanneer de stem van het gevoel spreekt.’
Terwijl deze muziek speelt, is er dus één moment waarop 
de keersmaeker tijdens haar dans de rug naar het 
publiek keert, en met hoog opgetrokken schouders, bijna 
brutaal, een beetje onhandig, een reeks brede passen 
vooruit zet. hier breekt inderdaad het cerebrale, om niet 
te zeggen kunsttheoretische karakter van Sister, en me-
tamorfoseert het in een emotionele, hoogst persoonlijke 
of zelfs existentiële aangelegenheid. de toeschouwer, 
of het nu gaat om een kenner of om een totale leek of 
om mij, ziet hoe de vertelstof van de opvoering in zijn 
richting reikt. de stem van het gevoel spreekt, en klopt 
zacht maar met luide stem aan. de problematiek van 
het oeuvre, van de filiatie, de opvolging, de invloed, de 

interpretatie, de herwerking, de creatie, de herinnering 
– het worden aspecten van één en dezelfde zware maar 
uiterst menselijke zaak. het gaat niet meer om de last of 
de zegen van een uitzonderlijk oeuvre, maar om de last 
of de zegen van elk leven. het is een tragische en net 
daarom ontzettend dappere en breekbare samenlegging 
van motieven, die de interpretatie duidelijke zinnen laat 
spreken: ‘mijn verleden is niet van mij… maar het is ook 
niet helemaal van jullie… ik weet niet waar dit lichaam 
van mij me zal brengen… niemand is van zichzelf… soms 
weet ik wat het betekent, en soms ben ik het vergeten… 
ik weet ook niet precies wat ik vijf minuten of vijf jaar 
geleden heb gedaan… maar het is er wel, want anders 
zou ik, hier, nu, niet zijn.’ 

5.
Sister is in alles ontdubbeld, maar zoals de titel 
aangeeft: zusters lijken nooit perfect op elkaar. ook na 
dit ontroerende, bijna pijnlijke moment volgt een reeks 
ironiseringen, als een glimlach door tranen heen. de 
keersmaeker lacht, ze spot een beetje met het spelletje 
dat dunoyer heeft bedacht, maar ze lacht ook met haar 
eigen betekenissen en bekentenissen, alsof ze eveneens 
voor zichzelf een ander is die slechts kan toekijken. 
dunoyer moet haar helpen, en een beetje balorig staat ze 
toe hoe hij enkele bewegingen ‘toont’, zodat ze de draad 
van de opvoering – een draad die initieel van haar is of 
zou moeten zijn – weer kan opnemen. de ‘open doekjes’ 
die volgen, maken wat dat betreft ook deel uit van de 
voorstelling, omdat ze aansluiting vinden bij het spel 
van choreograaf (dunoyer) en danser (de keersmaeker). 
want wie is de echte ‘bedenker’, wie is de ‘regisseur’ van 
wat we te zien hebben gekregen?
de indruk kan ontstaan dat Sister een al te cerebrale, 
een al te postmoderne puzzelstukoefening is, aan 
het einde van de kunst, in een tijdperk waarin slechts 
eeuwigdurende herhaling rest. dat is echter buiten het 
niveau van de opvoering gerekend, en buiten de gecon-
centreerde bewegingen van de lichamen op scène. ze 
slagen erin om de bijna onachterhaalbare metamorfose, 
van performer in toeschouwer, van intentie in interpreta-
tie, van kunst in leven, van leerling in meester, op te tillen 
naar een sublieme nutteloosheid. 

Gezien op 15 november 2007 in het Kaaitheater, Brussel.



11

rook op de scène, en later over die mistflarden rood 
spooklicht. de muziek is ceremonieel. voor een gezel-
schap dat zweert bij het primaat van de acteur en zijn 
simpele expressie, is het begin van Macbethbranding 
minstens verrassend. artistiek leider dirk opstaele is nog 
zo’n maker die de legitimiteit van theater kan verdedigen 
met het argument dat ‘als de elektriciteit uitvalt, er nog 
altijd gespeeld zal kunnen worden’, maar hier zou die 
definitie dus al niet meer opgaan. van bij aanvang laat 
Macbethbranding zich gelden als een voorstelling die 
meer beoogt. er hangt iets groots over, een soort griekse 
monumentaliteit die voor wie het gezelschap een beetje 
volgt, nog weinig vertoond is. want leporello, genoemd 
naar de picareske knecht van don giovanni, is toch die 
bende elastische harlekijns? dat collectief opererend 
apparaat van handgeklap, korte draaien, samenzang, 
snedig voetenwerk en voor alles die eeuwige halfglimlach 
waarmee de zaal al bij voorbaat opgemonterd wordt? 
heel diverse stukken heeft dit ensemble met zijn lijfelijke 
koorwerk in ritmisch bewegingstheater getransformeerd, 
maar de meest typerende leken toch altijd de komedies 
van marivaux of de klinkende Carrousel van overspel 
naar Sacha guitry. leporello houdt van het oude Franse 
werk met zijn bepruikte inslag: onder zijn handen werden 
zelfs classicistische tragedies als Le Cid of Brittanicus 
speelse sotternieën. je leefde ervan op, licht en vrolijk.

Macbethbranding wordt anders, voorspelt de mystieke 
rook. die mist hoort bij de heksen van macbeth, drie 
actrices met hoge hoedjes van papier die ons door de 
vijf staties van het verhaal zullen leiden. en dat is nodig. 
al speelt de voorstelling met de personages uit Shake-
speares donkere tragedie waarin de Schotse slachter 
macbeth een hele clan uitmoordt, de eigenlijke plot volgt 

die van de oresteia: agamemnon (hier keizer duncan) 
helpt zijn broer menelaos (hier Banquo) optrekken tegen 
de snode verleider Paris (hier cawdor) van menelaos’ 
vrouw helena (hier koningin heide) en offert daarvoor 
zijn dochter ifigeneia (hier Yvelinde) in ruil voor wat wind 
naar Troje (hier de zevenborrenburcht van cumberland). 
Bent u nog mee? macbeth komt eigenlijk pas in het 
verhaal bij de thuiskomst van keizer duncan als overwin-
naar van die lange oorlog: hij vermoordt hem in een 
samenzwering met diens vrouw. in het voorbijgaan pas-
seren uit de klassieken ook nog de tweelingbroers atreus 
en Thyestes die elkaars kinderen door de pasteimolen 
draaien, terwijl de vrouw van honderdman macduff wel 
prinses Yvonne van bij gombrovicz lijkt. helder is anders. 
al kondigen de heksen in de goeie ouwe epische traditie 
van Brecht telkens aan wat zal volgen, zelf volg je na 
enkele scènes nog nauwelijks.
de chronologie is enthousiast dooreen gehaspeld, en 
ook de klassieke clausen van opstaele zelf zijn zwierige 
taalgraffiti op de klaarheid die leporello anders zo hoog 
in het vaandel voert. ‘maar leert het leven nu juist niet 
dat in dit hiernumaals al gevonnist wordt? dat reeds 
op deze vluchtheuvel des tijds, die mensenleven heet, 
de straf de dader vindt?’ als een hitlertje à la chaplin 
(witgekalkte kop en twee gestrekte vingers onder de 
neusvleugels, klaar) voert opstaele zelf dit monoloogje 
van macbeth op. je volgt meer hoe hij dat doet dan wat 
hij juist zegt. 

maar wat nog het meest anders is aan Macbethbran-
ding, is de sfeer die opstaele met zijn tien spelers en 
nog eens vier zangers en drie muzikanten op scène 
weet op te roepen. vooral het eerste deel krijgt soms 
het aanschijn van een vervreemde plechtigheid. hoe 

Potpourri van perfectie
Macbethbranding, ensemble leporello
 Wouter Hillaert

Ensemble Leporello is zo’n groep die in vele dingen goed is, maar nog het beste in daar niet mee te koop te 
lopen. In het zo geprofileerde theaterlandschap van vandaag is dat een nadeel. Al jakkert dit tweetalige en-
semble rond Dirk Opstaele al twintig jaar het hele land af met een publieksbereik en een speellijst die weinig 
andere gezelschappen kunnen voorleggen, op een of andere manier zal het voor de buitenwacht altijd wat in de 
rand blijven rommelen. ‘Sympathiek’ is Leporello’s epitheton geworden. Maar laat dat nu net zijn wat Macbeth-
branding niet is. Opstaele en co baarden een machtig kunstwerk.



burlesk de hele groep ook kan doorgaan in bijvoorbeeld 
Banquo’s openingsmaal waarop cawdor als een varken 
koningin heide pakt, zo plots kunnen die chaotische 
opstoten stilvallen voor een statige slagorde en een 
polyfoon lied. cello, altviool en nyckelharpa (bespeeld 
door didier François die ook de muziek componeerde) 
geven die verstilde tableaus een bedachtzame verzoe-
ningsrouw met het uitgebeelde leven van macht, moord 
en overspel. zoveel onbenoembare diepgang, in lijn met 
alle kronkelwortels van onze dramatische cultuur die 
in de tekst worden opgespit, toont een leporello dat in 
de clowns in zich ineens ook de pierrots heeft ontdekt. 
verrijkt door een paar buitenlandse regieopdrachten, 
lijkt opstaele nu ook in vlaanderen te willen raken aan 
de emotie van opera, maar hij slaagt daar juist in omdat 
hij zijn enscenering ontdoet van alle gezwollenheid. wat 
overblijft, is een puur koor van stemmen en lichamen. 
wat het meer heeft dan veel eerder werk, is wat het vindt 
voorbij het entertainende spelplezier. er bloeit iets op: 
een metafysica, een volheid. 

het mooie aan Macbethbranding is dat leporello zichzelf 
daar geenszins voor hoeft te ontkennen. lustig blijft 
het de aloude stijl hanteren waartoe het script – bij dit 
ensemble is ‘partituur’ een juister woord – het inviteert: 
‘malcolm: Toets! onze vloot in vuur en vlam! TuTTi: 
gruw! waah! nee! naai! Fix! Sèsss! rmmm... duncan: 
dit. is. oorlog. TuuTTi (bidden): “ons bestaan onder de 
maan, ondermaanse bestaan: geboorte, groeien, bloeien 
en weer vergaan”.’ het is één groot spel met klanken, 
ritme, gestes en mise-en-place. voortdurend dreigt het 
louter ongevoed stilistisch te worden, maar daarvoor is 
opstaele te veel brechtiaan en een te groot relativist. na 
elk ritueel moment volgt gegarandeerd een opgeschar-
reld liedje: ‘wat zullen we drinken, zeven dagen lang?’ 
het illustreert de eigenlijke unieke positie van leporello 
in (of buiten) het vlaamse theaterlandschap.
wat je hier op scène ziet gebeuren, evenwel zonder de 
bijhorende boodschap, is een van de weinige sporen 
van de jaren zeventig die niet door de daaropvolgende 
vlaamse golf zijn weggespoeld. niet het individu, maar 
het collectief primeert. liedjes, versjes en kapriolen 
verluchten het geheel in een verrijkte combinatie tus-
sen circus, revue en commedia dell’arte, precies die 
volkse invloeden die ten tijde van het politieke theater 
van internationale nieuwe Scène en vuile mong het 
toen verstarde spelrepertorium kwamen opschudden. 
opstaele heeft daar, onder meer na studies bij decroux, 
een ambachtelijkheid aan toegevoegd die verklaart 

waarom je moeiteloos naar Macbethbranding blijft kijken 
zonder eigenlijk heel erg mee te zijn. zo perfect zitten 
leporello’s timing en elasticiteit dat het vaak uitkomt bij 
de tegenpool van vormingstheater. waar dat kampte met 
het probleem om voor zijn duidelijke inhoud ook een 
artistieke vorm te vinden, vraag je je bij dit collectief wel 
eens af waar zijn gestileerde vorm ook betekenis krijgt.

Macbethbranding geeft op die vraag een nog mooier 
antwoord in zijn tweede deel. de brede scène wordt 
gewisseld voor een klein vierkant vlakje voor doek 
en daarmee verdwijnt ook de ceremoniële inslag van 
het eerste deel in de coulissen. wat overblijft, is puur 
spel, zonder props, licht of andere neveneffecten. nú 
zou de elektriciteit mogen uitvallen. alle aankomende 
moorden die in het eerste deel zijn opgespaard, worden 
nu opgevoerd aan het sneltempo van een neurotische 
deurenkomedie, waarin voortdurend nieuwe belagers 
opkomen en lijken afgaan. een gestrekte hand wordt 
vanzelf een mes, twee opgetrokken wenkbrauwen de 
ontstentenis en het niet-begrijpen van zowel de beulen 
als de slachtoffers. elke tragiek is er hier uit, maar je 
lach wordt stelselmatig minder gemotiveerd. mechanis-
men van afrekening en oorlog krijgen door de acrobatie 
van uitvoering zo’n absurde kleinmenselijkheid dat je 

12



13

Maar leert het leven 
nu juist niet dat in dit 

hiernumaals al gevonnist 
wordt? Dat reeds op deze 
vluchtheuvel des tijds, die 
mensenleven heet, de straf 

de dader vindt?

ineens wel herkenbaar binnen krijgt wat opstaele en co 
hebben willen vertellen. ze halen – via vorm – de verre 
grootsheid van monumenten als de oresteia en Mac-
beth naar een veel tastbaarder intermenselijke plan. en 
net in die combinatie van vorm en inhoud wordt Mac-
bethbranding, waaraan ruim twee jaar is gewerkt, wat 
we een kunstwerk hebben genoemd. zelfrelativerende 

perfectie krijgt diepgang én een mededeling, terwijl 
de hele voorstelling er ook nog eens in slaagt op twee 
niveaus te communiceren. de tekst ademt voortdurend 
opstaeles intertekstuele krachttoer, maar zelfs de 
meest onbelezen toeschouwer kan gefascineerd zitten 
blijven kijken en toch iets van de wereld meekrijgen. 
Leporello for theaterfestival!

© ensemble leporello
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heel eenvoudig, met behulp van een aantal dia’s en video-
projecties brengen de twee verslag uit van het onderzoek 
dat ze voerden naar hun persoonlijke levensgeschiedenis-
sen. concreet hebben deze verhaallijnen nauwelijks iets 
met elkaar te maken, maar vormelijk haken ze ineen, 
doordat voortdurend van de ene geschiedenis op de 
andere wordt gesprongen en de acteurs niet hun eigen, 
maar elkaars verhaal vertellen. wanneer van eeghem en 
graindorge ergens halfweg de voorstelling met getuite 
lippen naar elkaar toebuigen en elkaar net niet kussen, 
verbeelden zij niet zozeer twee geliefden, als wel broer en 
zus. over rari nantes ligt het spookachtig raamwerk van 
het kerngezin, met vader, moeder, broer en zus als polen.

de titel van hun voorstelling plukten ze uit de aeneis van 
vergilius, zo delen de twee acteurs ons bij aanvang zelf 
mee, en betekent: ‘hier en daar dobberend’. in grove trek-
ken brengen ze het beroemde verhaal in herinnering. na 
de verwoesting van Troje door de grieken, zwerven de over-
levenden rond op zee onder leiding van de held aeneas. 
na enkele jaren krijgen ze vaste voet aan wal in italië, waar 
aeneas’ nakomelingen, romulus en remus, eeuwen later 
in een bocht van de Tiber rome stichten. op zee, onder-
weg van het ene tijdperk naar het andere, komt de vloot 
van aeneas in een zware storm terecht en gaat een groot 
deel van de Trojaanse schatten verloren. het antieke rome 
dat van zijn Trojaanse wortels wordt afgesneden: het is een 
typerende metafoor voor deze voorstelling, waarin identi-
teit onlosmakelijk met gemis verbonden is. een levensver-
haal loopt niet netjes van a tot z, maar wordt uit ‘hier en 
daar dobberende’ fragmenten opgebouwd. die kunnen 
tot talloze nieuwe interpretaties, nieuwe levensverhalen 
aanleiding geven. dat was ook de teneur van nil nisi Bene 
uit 2004, dat samen met rari nantes een tweeluik vormt. 

op de vlooienmarkt ontdekten van eeghem en graindorge 
een valies vol vergeelde brieven, oude foto’s en tekenin-
gen. geïntrigeerd besloten ze een voorstelling te maken 
waarin ze aan de hand van deze documenten de identiteit 
van de voormalige eigenares probeerden te reconstrueren. 
De mortuis nil nisi bene. rari nantes handelt over de 
oorsprong, nil nisi Bene sprak over de dood. vanuit deze 
twee perspectieven werpt het tweeluik licht op het leven. 
dat bestaat evenzeer uit afwezigheid, als uit aanwezigheid; 
net zo goed uit vergetelheid, als uit herinnering. Sommige 
vragen blijven voorgoed onbeantwoord. 

Politieroman
Beide voorstellingen zijn niet enkel inhoudelijk, maar ook 
vormelijk erg verwant. het duo maakt handig gebruik 
van enkele genreconventies van de detective of de 
politieroman, een kunstgreep die de levensverhalen een 
onpersoonlijker karakter geeft. ondanks al het autobio-
grafisch materiaal, biedt rari nantes gelukkig geen twee 
egodocumenten voor de prijs van één theatervoorstelling, 
of zelfmedelijden waar je als buitenstaander ongemakke-
lijk van wordt, zeker wanneer zo’n vod in een theaterzaal 
wordt uitgewrongen. heel neutraal vertellen van eeghem 
en graindorge fragmenten van elkaars biografie, als be-
troffen het hoofdstukjes uit een politierapport. ze spreken 
niet met, maar over elkaar, niet in de tweede, maar in de 
derde persoon. namen worden vervangen door hun ini-
tialen. catherine heeft het over ‘B’, Bernard over ‘c’. nog 
een cliché uit de politieroman steekt de kop op wanneer 
ze elk om beurt met knipperende ogen in het lichtvlak 
staan dat een lege dia op de achterwand werpt. de lamp 
die de onderzoekscommissaris tijdens een verhoor vlak 
in het gezicht van de verdachte richt, zet de machtsver-
houdingen tussen beiden extra in de verf. in rari nantes 

onvoltooid verleden
Rari Nantes, cathérine graindorge en Bernard van eeghem

Sébastien Hendrickx

Zij is de dochter van de beruchte linkse advocaat Michel Graindorge. Als kind komt ze in een heuse mediastorm 
terecht wanneer haar vader in de gevangenis belandt wegens vermeende medeplichtigheid aan de ontsnapping 
van politieke gevangenen. Hij wordt in het geniep net over de Franse grens geboren en geadopteerd als hij enkele 
maanden oud is. Op zijn zestiende ontdekt hij per toeval de waarheid over zijn afkomst en besluit op zoek te gaan 
naar zijn moeder. In Rari Nantes vertrekken Cathérine Graindorge en Bernard Van Eeghem van hun eigen bewogen 
biografieën om het in meer algemene zin over ‘origine’ te hebben en de weerslag daarvan op de latere identiteit.
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staan geen verdachten, wel ‘onderzoeksonderwerpen’ op 
het podium. het beeld werkt vooral in combinatie met de 
tweede geprojecteerde dia ernaast. wanneer de volwas-
sen van eeghem uitdrukkingsloos naast een foto van 
zichzelf als baby staat, terwijl graindorge het schrijnende 
verhaal van zijn geboorte vertelt, wordt de grondvraag 
van de voorstelling nog eens op scherp gesteld: hoezeer 
bepaalt je afkomst je latere identiteit? in hoeverre werpt 
het verleden zijn slagschaduwen over het heden?

Hoezeer bepaalt je afkomst je 
latere identiteit? In hoeverre 
werpt het verleden zijn slag-
schaduwen over het heden?

de vorm van de detective of politieroman voorziet rari 
nantes bovendien van een mooie spanningsboog. de 
twee narratieve draden zijn ware speurtochten die ons 
langs foto’s, brieven, filmbeelden en ander vastgelegd 
gemis voeren – documenten die eerder refereren naar 
bewijsmateriaal uit stoffige politiearchieven, dan naar de 
intimiteit van een fotoalbum. c. gaat op zoek naar oude 
nieuwsbeelden van de betoging voor de vrijlating van haar 
vader. daarin liep ze zelf als kind voorop en scandeerde ze 
uit volle borst: ‘Papa avec moi!’ wie was dat vreemde kind 
dat haar naam droeg? in welke mate heeft de heisa rond 
haar vader een invloed gehad op haar persoonlijkheid? 
dat alles hoopt c. van het gezichtje af te lezen, maar in de 
archieven van de openbare omroep zijn de beelden on-
vindbaar. ook de sporen van B. lopen stuk voor stuk dood. 
in de paperassen die hij op zijn zestiende in de geheime 
lade van zijn stiefouders ontdekt, staat de naam van zijn 
biologische moeder doorstreept. wanneer hij na een lange 
calvarietocht uiteindelijk het telefoonnummer bemachtigt 
van zijn vermoedelijke moeder, weet de vrouw aan de 
andere kant van de lijn van niks. ook zijn bezoek aan het 
Franse hospitaal waar hij geboren werd, levert bitter weinig 
op. het geheugen laat de stokoude zuster imelda in de 
steek. de vorm van de politieroman belooft een ontslui-
ering van het raadsel, een oplossing in de gedaante van 
een ontmaskering en een arrestatie. dat is de verslavende 
kracht van het genre. in rari nantes wordt het genot en 
de opluchting dat een verhaal biedt als het – zelfs zonder 
happy end – netjes wordt afgerond, ons echter onthouden. 
aan het eind van de zoektocht wachten geen antwoorden, 
maar onderweg stapelen de vragen zich wel op. 

l’origine du Monde
herhaaldelijk worden de twee naast elkaar en door elkaar 
lopende speurtochten onderbroken door korte tussen-
spelen, in de vorm van een pantomime, een zangstukje 
of een videoprojectie. die halen de zuigende vaart wat uit 
de voorstelling, alsof één adembenemende marathon ver-
deeld wordt in vele sprintjes. maar evengoed kan zo’n tus-
senspel fungeren als een spiegeltekst, die het verhaal dat 
er omheen zit becommentarieert en openbreekt. Tweemaal 
duikt l’origine du Monde op in de voorstelling, het be-
ruchte schilderij van courbet dat onbelemmerd zicht biedt 
op een vrouwelijk geslacht. eerst krijgen we gewoon een 
projectie van het werk te zien, dat de vraag naar origine uit 
de autobiografische sfeer tilt naar een bijna archetypisch 
niveau. iets later volgen meer prozaïsche beelden van het 
schilderij in zijn tentoonstellingscontext in het musée d’ 
orsay. de uiteenlopende, vaak hilarische reacties van het 
museumpubliek – van fascinatie over ongemak tot spot 
of complete desinteresse – zijn stuk voor stuk mogelijke 
manieren waarop wij ons tot onze oorsprong kunnen 
verhouden. het is een goed voorbeeld van de relativerende 
humor waarmee van eeghem en graindorge hun ‘zware’ 
onderwerpen pareren. en eens te meer valt op in rari 
nantes hoe majestueus beelden kunnen zwijgen. 

jammer genoeg zit niet in elk intermezzo evenveel rek. een 
videoprojectie van de reflectie van een huis in deinend 
water of de pantomime waarbij de twee acteurs achter 
elkaar staan en de letters van hun naam door elkaar heen 
spellen terwijl ze hun armen samen als vleugels bewegen, 
zijn louter illustratief en snoeren de voorstelling in. laat net 
die uitleggerigheid de grootste kwaal zijn van rari nantes. 
van eeghem en graindorge brengen transparant onder-
zoekstheater. hun voorstelling is opgebouwd als een helder 
betoog met hier en daar herhalingen en verduidelijkingen. 
heel eerlijk zetten ze uiteen waar hun titel op slaat of 
waarom ze bepaalde beelden gebruiken. deze ‘niets in de 
handen, niets in de mouwen’-aanpak wekt bewondering, 
want niet zelden verpakt een kunstenaar een mager beestje 
in intellectualismen, een misleidende monumentaliteit of 
andere versluieringen. meer dan eens slaat de duidelijkheid 
echter om in eenduidigheid. erg flauw bijvoorbeeld is het 
semi-luchtig gesprekje waarin van eeghem en graindorge 
van gedachten wisselen over het begrip ‘oorsprong’. alsof de 
vragen die ze letterlijk aan elkaar stellen niet al uit de voor-
stelling naar voor kwamen. op momenten als deze valt - het 
anders erg verdienstelijke - rari nantes wat pover uit.

Gezien op 13 maart 2008, in théâtre les tanneurs, Brussel 
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de naakte waarheid van een pikante 
zedenschets
Hardboiled, abattoir Fermé

Bram De Cock

Het is al lang geen nieuws meer dat het Mechelse theatercollectief Abattoir Fermé graag de vertelkracht van 
beeldend en tekstloos theater onderzoekt. De eliminatie van de draagkracht van de dramatekst maakt plaats 
voor visueel overdadige taferelen die naar de strot grijpen en het associatievermogen van de kijker op de proef 
stellen. In de lijn van Moe maar op en dolend (2005) en Tourniquet (2007), levert regisseur en iconoclast Stef 
Lernous met Hardboiled opnieuw een overwegend zinnenprikkelende voorstelling af.

vormelijk samplet lernous doorgaans graag uit stijlken-
merken van uiteenlopende film- en podiumgenres, en 
die aanpak is nu ten top gedreven. Bovendien krijgt de 
muziek een prominentere plaats. huiscomponist kreng, 
die tot op heden tekende voor abstracte, dreigende 
geluidstapijten die uit luidsprekers rollen, wordt voor 
Hardboiled vervangen door een heus live-orkest, het 
antwerpse neo-vaudeville-ensemble capsule. 
voor wie graag de dingen benoemt – niet in de laatste 
plaats de criticus – is dit stuk geen gemakkelijke brok. 
is het concertant theater dat aan de criteria van de sub-
sidiecategorie ‘muziektheater’ moet beantwoorden, of is 
het een theatraal en dramaturgisch verantwoord concert 
met swingallures? is het vaudeville, revue, cabaret of 
pantomime? het zal lernous worst wezen. op het spel 
staat immers alleen de al dan niet geslaagde integratie 
van vorm en inhoud. of anders gesteld, de vraag of de 
vorm gedienstig is aan de inhoud. want over de inhoud 
zijn we het al lang eens: de mens is een hoopje ellende 
en gedoemd om in het reine te komen met zijn of haar 
duistere kanten. alleen loopt die struggle for life niet al-
tijd goed af en zijn de vrouwen eens te meer slachtoffer. 
wie zich in het verleden stoorde aan het fallocentrische 
opzet van vele abattoirvoorstellingen moet na het zien 
van Hardboiled toch wel toegeven dat lernous, op zijn 
eigen manier, wel degelijk bekommerd is om het lot van 
de vrouwen. 

You’re all alone and there’s no-one to save you
in Hardboiled zijn geen mannelijke acteurs meer te be-
speuren. er staan drie vrouwen op het voorplan waarvan 
er één (kirsten Pieters) overduidelijk het lijdend voorwerp 
is en de andere twee (oudgediende Tine van den wyn-

gaert en nieuwkomer op scène laura aernoudt) als anta-
gonisten optreden. op het achterplan staat het feestelijk 
aangeklede orkest statisch opgesteld in oplopende rijen. 
de opstelling verwijst naar het genre van de stille film 
met live muziek, maar dan zonder wit doek of orkestbak 
en met de muzikanten en zangeressen centraal in het 
blikveld. de expressionistische speelstijl van de actrices 
evoceert verder de sfeer uit die nostalgische beginjaren 
waarin het medium film zich van het theater ontvoogdde. 
opgetrokken wenkbrauwen, grote ogen, gesmoorde 
kreetjes, burleske situaties en groteske gebaren geven 
een extra nieuwerwets cachet aan de oeroude vorm van 
pantomime. 

de opbouw van het stuk is feitelijk – vergeleken met de 
voorgaande voorstellingen van abattoir Fermé – zeer 
helder. het komt het begrip van de narratieve structuur 
ten goede. de voorstelling begint met een beklijvende 
scène die een soort van schipbreuk op een woelige zee 
verbeeldt waarin het hoofdpersonage een doodsstrijd 
lijkt te voeren. aanspoelen is een mooie en originele me-
tafoor voor doodgaan. hierna volgt de uitbeelding van de 
voorgeschiedenis van dit stukje menselijke wrakhout. de 
flits waarin de stervende in de laatste momenten voor de 
dood het leven ziet voorbijschieten, wordt uitvergroot tot 
een lineaire en chronologische weergave van een aantal 
grote gebeurtenissen die de vrouw heeft meegemaakt. 
het is een opsomming van de grote rituelen, de grote 
clichés die de verschillende levensstadia van de gemid-
delde mens samenvatten: geboren worden, opgroeien, 
seksualiteit ontdekken, trouwen en kinderen krijgen. 
allemaal heel herkenbaar en heel normaal voor wie zich 
met de kabbelende stroom van het leven laat meevoe-
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ren. ‘home is where my heart is’ krabbelt de vrouw op 
een bepaald moment zichtbaar voor het publiek op. 

maar dan loopt het fout. de koffers worden gepakt en ze 
trekt de wijde wereld in, de oceaan over, naar amerika 
wellicht, waar de sterren van hollywood schitteren. de 
grote oversteek strandt evenwel in het groezelige boudoir. 
associaties met porno, prostitutie, een slechte opvoe-
ding, een gestoorde persoonlijkheid en kwaadaardige 
mannen dringen zich op. vanaf dan gaat het bergaf met 
veel seks, drank, drugs en rock-‘n-roll, tot ze alleen over-
blijft. ‘You’re all alone and there’s no-one to save you’, vat 
de zangeres van het orkest samen. de stuwende, luide 
soundtrack die haar levenswandel frivool begeleidde, 
verstomt. ook de engelen hebben afgehaakt. 

Baas in eigen lichaam
lernous samplet en citeert graag uit andermans werk, 
veelal beelden en symbolen uit obscure films, literatuur 
en pulp die net niet tot het collectieve, culturele geheu-
gen behoren en vaak alleen door insiders als een leuke 
déjà vu worden gesmaakt. in Hardboiled is die intertekst 
vooral zelfverwijzend; lernous pasticheert nu vooral zijn 
eigen werk. een aantal scènes en beelden is haast letter-
lijk uit tinseltown (2006) gelicht: het tafeldansen of een 
lint uit de vagina trekken. maar ook de varkenskop uit 
Indie (2005) passeert opnieuw de revue. het vermoeden 
rijst dat er een verband bestaat met de lotgevallen van 
de pornoactrice uit de Chaostrilogie (Indie, tinseltown 
en LaLaLand). maar algemener beschouwd, zijn ook de 
vrouwen als lijdend voorwerp in Moe maar op en dolend 
of tourniquet een gelijkaardig triest lot beschoren, hoe-
wel daar de narratieve en perverse contexten anders zijn 
(lustmoord, sektair exorcisme). dat geeft Hardboiled een 
extra betekenisdimensie en verzekert de productie een 
plaats in een coherent oeuvre.

de voorstelling schetst de desastreuze gevolgen van 
de lichtzinnige levenswandel van een vrouw die op het 
slechte pad is geraakt. Toch krijgt de protagoniste nog 
de sympathie van de kijker omwille van de strijd die ze 
voert om te ontsnappen aan de druk van haar omgeving. 
een herkenbaar gegeven dat evenwel niet tot empathie 
leidt. daarvoor creëert het groteske en burleske acteren 
een te grote afstand tussen personage en toeschouwer. 
lernous is overigens nooit echt uit op emotioneel ef-
fectbejag, maar wil zijn personages integendeel eerder 
ontmenselijken. ze zijn alleen nog pure handeling, tot op 
het karikaturale af.

hoewel lernous door de band niet geïnteresseerd is in 
de tragiek van goede personages die ten onder gaan (de 
klassieke benadering), zit er wel tragische conflictstof in 
het hoofdpersonage. er is geen sprake van een deugd-
zame heldin die eenvoudigweg een vergissing maakt 
uit menselijke zwakheid of karakteriële labiliteit en zich 
daardoor in haar ongeluk stort –‘o hamartia, o hubris!’ 
we weten eigenlijk niet of de vrouw in Hardboiled voor 
het kwade kiest of erdoor wordt verleid; of haar gedragin-
gen aangeboren zijn of aangeleerd; of ze echt een slecht 
mens is of dat de omstandigheden haar zo gemaakt 
hebben. in de stukken van abattoir Fermé wordt de psy-
chologie van de personages nooit uitgebeend, waardoor 
de gevolgen van de daden des te harder aankomen. hoe-
wel haar lot juist lijkt te vragen om een psychologische 
verklaring, laat lernous dit open en dat is interessant. 
we stellen enkel vast dat de vrouw helemaal alleen is op 
haar calvarietocht. of niet?

op scène staat ze alvast niet alleen; ze wordt voort-
durend aangetrokken tot en afgestoten door de twee 
nevenpersonages. je zou daarom met enige verbeelding 
in hen beschermengelen of kwelgeesten kunnen zien, 
zoals het spreekwoordelijke engeltje en duiveltje dat we 
in tekenfilms en strips aan weerszijden van de held zien 
opduiken, wanneer die voor morele dilemma’s komt te 
staan. lernous laat die antagonisten verschillende rollen 
suggereren, nu eens moeder en vader, dan weer vriend 
en vijand, partner of, waarom niet, klant in een bordeel. 
Samen scheppen de drie figuren dus de sociale, fami-
liale en maatschappelijke randvoorwaarden die de vrije 
val in het kwade tragisch illustreren. als we hierin een 
donker perspectief op het sociaal en moreel deficit van 
de samenleving mogen lezen, dan is duidelijk dat we de 
protagoniste niet zomaar kunnen veroordelen. de focus 
op het immorele gedrag van de vrouw – ze laat haar kind 
achter om te zwelgen in decadentie – wordt dan verlegd 
naar de immoraliteit van haar omgeving. 

de inzet van de conflictueuze verhouding tussen de vrouw 
en haar omgeving draait rond het prominent aanwezige ge-
geven van naaktheid en het recht dat de vrouw opeist om 
baas te zijn in eigen lichaam. dat wordt in de voorstelling 
geïllustreerd door het feit dat ze haar lichaam voortdurend 
zoniet volledig naakt, dan wel halfnaakt etaleert, terwijl 
de nevenpersonages er in ondergoed bij staan en met 
wisselend succes verwoede pogingen ondernemen om 
haar aan te kleden. die weerstand legt een spanning bloot 
tussen een lichaam dat een eigen autonomie opeist en de 



verwachtingen van de omgeving. die familiale context zal 
later in het stuk omslaan in de geseksualiseerde sferen 
van clubs, bordelen en, wie weet, de porno-industrie.

hoewel in dit stuk fysiek geen mannen meer aanwezig 
zijn, wordt de mannelijke blik die de vrouw tot seksu-
eel lustobject reduceert, onafgebroken gesuggereerd. 
ondanks de afwezigheid van mannen, blijft hun macht 
toch doorwerken. het zijn de mannen die het vrouwelijke 
lichaamsideaal in de media-, mode- en seksindustrie be-

palen en navenant over het lot van deze arme lichtekooi 
zullen beslissen. misschien heeft het hoofdpersonage 
gewoon de pech dat haar lichaam te perfect is en teveel 
lust opwekt, en is het bewustzijn van die troef in de foute 
omstandigheden de katalysator voor haar ondergang. 
daarmee krijgt de lichtzinnigheid en de lichtvoetige sfeer 
van het stuk een wrangere betekenis en wordt deze 
pikante zedenschets op een hoger niveau getild. 

Gezien op 25 oktober 2007 in kc nona, Mechelen. 

18



het belang van een persoonlijke invalshoek bij de keuze 
van een toneeltekst geldt voor elk gezelschap en daarom 
vanzelfsprekend ook voor de voorstellingen van Theater 
Stap, het Turnhoutse gezelschap dat theater maakt met 
verstandelijk gehandicapten. gedurende zijn twintigja-
rige bestaan heeft Stap vele geslaagde voorstellingen 
gemaakt binnen het reguliere theatercircuit. enerzijds 
worden deze geregisseerd door huisregisseur marc 
Bryssinck, maar regelmatig gaat Stap ook samenwer-
kingsverbanden aan met gastregisseurs (o.a. lotte van 
den Berg) en gezelschappen als olympique dramatique 
of Froe Froe. 
de persoonlijke invalshoek bij Stap is de associa-
tieve benadering van een thema en de collageachtige 
structuur, waaruit grofweg twee soorten voorstellingen 
ontstaan: eigengemaakte stukken en bekende klassie-
kers op maat van de acteurs. aangezien de beperkingen 
van de spelers vooral verbaal zijn, wordt tekst in de 
enscenering van bestaande stukken zoveel mogelijk 
vervangen door beeld, beweging en spel. zo ook in naar 
andorra, waar regisseur Bryssinck gekozen heeft voor 
grotendeels beeldende scènes in combinatie met een 
verteller zonder gehandicap (Bryssinck zelf) die de toe-
schouwer meeneemt langs de belangrijkste verhaallijnen. 
geprojecteerde teksten functioneren zoals boventitels in 
operavoorstellingen, zodat het publiek de soms minder 
goed articulerende spelers toch kan begrijpen. het zijn 
geslaagde ingrepen waarbij de beperkingen van de spe-
lersgroep zijn omgebogen tot weliswaar praktische, maar 
artistiek te verantwoorden oplossingen. 

de handtekening van Stap is niet alleen terug te vinden 
in de stijl van ensceneren, met de nadruk op beeld en 
beweging in plaats van op gesproken tekst, ze toont zich 
ook in de keuze van toneelstukken. Thematisch sluiten 
de repertoirevoorstellingen altijd aan bij de leefwereld 
van de spelers zelf, zoals met de ietwat buiten de 
maatschappij staande personages don quichot, roberto 
zucco of woyzeck. dat levert voorstellingen op waarin de 
spelers er meestal goed in slagen hun eigen ‘anders zijn’ 
in een breder kader te plaatsen en het schijnbare nadeel 
zelfs ten goede te keren. 

Auschwitz
de keuze voor andorra van max Frisch past binnen deze 
traditie. het stuk draait om een hechte leefgemeen-
schap die door de dreigende oorlog wordt aangezet tot 
vreemdelingenhaat. ook nu kon de confrontatie met het 
‘anders zijn’ van de Stapacteurs een aanknopingspunt 
zijn tijdens de repetities. Bovendien was er de link met 
de Tweede wereldoorlog, waarin ook vele mentaal gehan-
dicapten werden weggevoerd naar concentratiekampen. 
Beide insteken zijn door Bryssinck in de voorstelling 
meegenomen door de enscenering van de tekst van 
Frisch te combineren met videoverslagen van twee stu-
diereizen van de spelers en hun begeleiders naar zowel 
auschwitz als naar de joodse wijk in antwerpen. 

De inwoners van andorra staan in een lange rij te 
wachten met elk een persoonlijk voorwerp in de hand, 
de één een koffer, de ander een kunstbeen, de derde 

19

Grootmenselijk leed in een kunstbeen  
en een bussel prei
Naar Andorra, Theater Stap

Anna van der Plas

Een groot wit podium, leeg, op drie houten konijnenhokken na. Nog tijdens het vollopen van de zaal betreden twee 
acteurs de speelvloer. Ze dragen een kistje waarin levende konijnen zitten. Liefdevol worden ze opgepakt en elk 
in het eigen hok gezet. Dan kan de voorstelling echt beginnen: een verteller neemt ons van op zijn stoel mee naar 
een andere wereld, aandachtig meekijkend naar de scènes. We zijn in Andorra, waar de mensen in pais en vree 
leven als één grote familie. Idyllische tafereeltjes trekken aan ons voorbij: een heer met een kruiwagen, een dame 
met een bussel prei en drie leden van de fanfare. De jonge vrouw Barblin staat met een emmer witsel in de hand 
te dromen. Ze is verloofd, zegt ze tegen de soldaat die haar van op een afstand beloert, ‘dus laat me met rust’. En 
met deze opmerking is het eerste scheurtje in de schijnbaar veilige wereld van Andorra een feit.

© Stef lernous
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een speelgoedtrein. Ze leveren hun bezit in bij de nieuwe 
machthebber en gaan dan om beurten op de grond lig-
gen. De mensenstapel groeit en verandert in een beeld 
dat wij kennen uit ons collectieve geheugen over de 
verschrikkingen van de oorlog: een berg over elkaar heen 
geworpen lijken in een concentratiekamp, het bewijs van 
nauwkeurig geënsceneerde massamoord. 

als met dit beeld de voorstelling na anderhalf uur lijkt 
te eindigen, nemen filmfragmenten op de achterwand 
het over van de acteurs op het podium. Tijdens de 
rondleiding tussen de barakken van auschwitz zien we 
de spelers de gids de oren van het hoofd vragen. de 
soms triviale vragen brengen haar in verwarring, omdat 
ze gesteld worden door mensen met een mentale han-
dicap die het grootmenselijke leed op ontnuchterende 
wijze vertalen naar hun eigen situatie. hetzelfde principe 
wordt nog eens herhaald met beelden van een bezoek 
aan de joodse wijk in antwerpen. in een restaurant leren 
de spelers koosjer eten en de betekenis van de sabbat.

Beide reizen zijn na, in plaats van door elkaar gemon-
teerd, waardoor de uitstap naar antwerpen wat over-
bodig aanvoelt. na het reisverslag naar auschwitz, op 
zichzelf al indrukwekkend materiaal, duurt de afronding 
van de voorstelling te lang, maar ondanks de te lange 
montage benadrukt dit extra materiaal de persoonlijke 
context waarnaar de spelers tijdens het proces gezocht 
hebben. deze epiloog tilt de tekst van Frisch naar een 
hoger niveau. hij maakt ons bewust van actuele en al-
ledaagse discriminatie. 
de toevoeging van de persoonlijke epiloog maakt Brys-
sincks enscenering van het werk van Frisch onmis-
kenbaar tot een Stap-voorstelling. Tegelijk maakt de 
expliciete vermenging van het leven van de acteurs met 
dat van hun personages dat een aloude vraag de kop 
opsteekt. moeten de voorstellingen van Stap vanuit een 
sociaal dan wel artistiek oogpunt worden bekeken? 
de verweving van het eigen onderzoek van Stap naar 
oorlog en discriminatie met de enscenering van Frisch’ 
tekst maakt dat het oorspronkelijke andorra werkt als 
een kapstok waar een leerrijke ervaring van de spelers 
aan is opgehangen. men kan zich afvragen welke 
meerwaarde zo’n leermoment heeft voor de nietsver-
moedende toeschouwer. het antwoord komt wanneer 
de voorstelling als zelfstandig artistiek product wordt 
bekeken; er zijn voldoende aangrijpende, gestileerde en 
goedgevonden scènes die theatrale zeggingskracht heb-
ben. Bryssinck, naast huisregisseur ook begeleider van 

de dagopvang van Stap, kent zijn spelers door en door. 
hierdoor combineert hij een geslaagde casting tijdens 
intieme uitgespeelde momenten met een goed geoliede 
spelersgroep tijdens de groepsscènes. 

Brecht
in naar andorra is echter nog een diepere artistieke 
laag aangeboord, want de regiekeuzes zijn niet alleen 
op maat van Stap gemaakt, ze sluiten ook aan bij de 
epische kenmerken van het Brechtiaanse theater. de 
kale toneelruimte, de door een verteller onderbroken 
en becommentarieerde handeling, tekstprojecties en 
het eerder schetsmatige en afstandelijke tonen van een 
personage in plaats van ingeleefd spel - het zijn allemaal 
kenmerken die terug te vinden zijn in deze voorstelling. 
de keuze voor een epische enscenering komt niet uit de 
lucht vallen, aangezien Frisch zich door Brecht heeft laten 
inspireren. Frisch deelde weliswaar diens achterliggende 
politieke overtuiging niet, maar wilde met zijn stukken wel 
een universeel thema op zijn toeschouwers overbrengen 
door hen met voldoende afstand te laten kijken naar de 
gebeurtenissen op het toneel. 
in andorra, geschreven in 1961, staat het thema 
discriminatie centraal binnen de context van de Tweede 
wereldoorlog en die van het verafgelegen andorra. het 
publiek kon juist door deze afstand in tijd en plaats met 
voldoende distantie kijken. Frisch wilde met zijn stuk ook 
meer dan enkel afrekenen met het verleden. hij schreef 
het net zozeer als een aanklacht tegen de zelfvervreem-
ding van de toenmalige mens en de moeilijkheden van 
het individu om tot een gemeenschap te horen. de 
sociale onverschilligheid stuitte hem tegen de borst. 
 
andri wordt door zijn collega’s vernederd in het atelier, 
hij krijgt twee houtsnippers om zijn oren gehangen als 
symbool voor de pijpenkrullen van orthodoxe joden, een 
stofmaskertje bovenop zijn hoofd is het keppeltje en een 
oude deken een gebedsdoek. De ontdekking kort daarna 
dat andri helemaal geen geadopteerde jood is, maar de 
vrucht van een verboden relatie tussen zijn vader en een 
zwarte vrouw van over de grens, is voor hem dan eigen-
lijk niet meer van belang. Zijn stigma van ‘anders’ zijn is 
verworden tot een nieuwe identiteit en een lot waarin de 
getraumatiseerde andri zich heeft geschikt. 

in naar andorra van Theater Stap krijgen theatrale en ge-
abstraheerde scènebeelden universele kracht omdat ze re-
fereren aan zowel een geschiedenis die in ons collectieve 
netvlies gegrift staat, als aan de persoonlijke leefwereld 
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Tijdens de rondleiding
tussen de barakken van Auschwitz 
zien we de spelers de gids de oren 

van het hoofd vragen.  
De soms triviale vragen brengen 

haar in verwarring, omdat ze 
gesteld worden door mensen 

met een mentale handicap die 
het grootmenselijke leed op 

ontnuchterende wijze vertalen 
naar hun eigen situatie.

van de acteurs. het maakt van de voorstelling niet alleen 
een treffende terugblik op de donkerste jaren uit onze ge-
schiedenis, maar ook een scherp tijdsdocument over het 
heden. de vermenging van het leven van de spelers met 
de fictieve personages geeft een inkijkje in de werkmetho-
de van Stap, namelijk het opzoeken van een persoonlijke 
voeling met de thematiek. door dit inkijkje op het toneel te 

brengen heeft Bryssinck het werkproces letterlijk in beeld 
gebracht. dat komt in de gekozen epiloogvorm weliswaar 
te expliciet over, maar toch blijft de voorstelling als geheel 
overeind omdat deze epiloog de hoofdtekst van Frisch 
optrekt tot een actueler, en dus indringender niveau.
 
Gezien op 18 oktober 2007 in De Warande, turnhout.
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Zwijmelen op Stravinsky 
Balanchine - Corder – Kylián, koninklijk Ballet van vlaanderen

Daniëlle de Regt

Sinds Kathryn Bennetts in 2005 aan het roer kwam te staan van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, heeft 
ze eigenhandig een kleine aardverschuiving teweeggebracht. Gedaan met de museumdans. Het was hoog tijd 
om zonder oogkleppen en met een fris gemoed de 21ste eeuw binnen te stappen. De romantische suikerspin-
balletten werden tactisch verplaatst naar de kerstperiode, en de rest van het seizoen hupt van klassiek over 
neoklassiek naar modern en hedendaags ballet. De ervaring die Bennetts overhield aan haar veertienjarige car-
rière als repetitor bij het Ballett Frankfurt van William Forsythe, nam ze mee naar Antwerpen. Vanaf nu was het 
deconstruction time. Impressing the Czar, een sublieme, prettig gestoorde Forsythe-choreografie, groeide uit 
tot het voorlopige kroonstuk van drie jaar fluwelen revolutie. Of zoals ze het zelf een tijdje terug in een interview 
zei: we’ve taken off. 

de grootste verdienste van Bennetts, naast de bezem 
halen door het verstofte repertoire, is het accent leggen 
op de eigenheid van de dansers zelf. Technisch onder-
legd waren ze al, maar hoe zetten ze die ballettechniek 
naar hun hand om tot een persoonlijke kleuring van het 
bewegingsmateriaal te komen?
daarnaast gooide ze ook de deuren open voor heden-
daagse balletten die met behulp van gastchoreografen 
in de schoot van het Ballet tot stand kwamen. dit is 
ook meteen de meest risicovolle kant van Bennetts 
onderneming. niet iedere europese grootstad heeft 
een huischoreograaf die, zoals Forsythe, op de feiten 
vooruitloopt. integendeel zelfs. het cliché van verstede-
lijkt balletbastion gestut door conservatisme en artistieke 
metaalmoeheid laat zich in de realiteit net iets te 
gemakkelijk bevestigen. de drieluiken die twee keer per 
seizoen gepresenteerd worden, hebben niet zelden een 
zwakke schakel. dat zijn dan niet zozeer de knallers uit 
de oude doos of de Forsythiaanse staaltjes virtuositeit. 
net de nieuwe creaties kunnen binnen zo’n gemengd 
programma tevoorschijn komen als muffe en fantasieloze 
muurbloempjes. zo krijg je dan een galerij van groten 
voorgeschoteld, met een mindere god inbegrepen. wat 
niet wegneemt dat de afgelopen seizoenen choreografen 
zoals jacopo godani, cayetano Soto en jorma elo het 
innoverende vuur brandende hielden.
de laatste trilogie van het Ballet van vlaanderen 
omvat stukken van protomodernist george Balanchine, 
nieuwlichter michael corder en de roerganger van de 
nederlandse dans, jirí kylián. hoewel het vaak zoeken 
is naar de lijm die de verschillende onderdelen van de 

gemengde programma’s samenhoudt, is de muziek de 
verbindende factor. geruggensteund door het vlaams 
radio orkest en het vlaams radio koor is het, ook een 
beetje ter ere van de heropening van de vlaamse opera 
waar de voorstelling in première gaat, al Stravinsky wat 
de klok slaat. met hem als muzikale gids doorkruis je 
een kleine eeuw balletgeschiedenis. 

Kwikzilverig
apollo is een choreografie die Balanchine onder de titel 
apollo musagète in 1928 creëerde voor de roemruchte 
Ballets russes. het gezelschap van de extravagante 
Serge diaghilev, die schermend met de slogan ‘verbaas 
mij!’ op dat moment al heel wat heilige ballethuis-
jes omver getrapt had, vierde hoogtij met zijn vitale, 
aardse, bonkige en brutale bewegingsidioom. Balanchi-
ne, de toenmalige balletmeester van het ensemble, was 
minder beeldenstormerig aangelegd dan zijn artistiek 
leider. met apollo bleef hij trouw aan zijn romanti-
sche roots, hoewel hij, geïnspireerd door het russisch 
constructivisme, zijn choreografieën op plastische, strak 
afgemeten geometrie schoeide. gestript van alles wat 
nog maar ruikt naar een banaal verhaaltje of afgeplatte 
psychologisering, was apollo de formalistische herijking 
van het uitgebluste romantische ballet. Balanchines 
basisthema, apollo’s metamorfose van goddelijke mu-
zikant naar godheid met behulp van de muzen calliope 
(poëzie), Polyhymnia (mime) en Terpsichore (dans en 
muziek), valt samen met de expressieve hervorming van 
het classicisme die hij wilde doorvoeren.
wat doet het Ballet van vlaanderen tachtig jaar na dato 
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ermee? niet bijster veel. dat kan ook niet, want de 
george Balanchine Trust kijkt altijd over de schouder 
mee of alles wel binnen de reeds gebaande paden blijft. 
het Ballet mocht bij wijze van spreken al blij zijn dat het 
überhaupt de choreografie kon heropvoeren. Patricia 
neary, die ooit zelf nog bij Balanchine danste, stond in 
naam van de Trust borg voor de instudering. 

Zo zag Balanchine  
zijn ballerina het liefst: 

ijzig en rijzig van buiten, 
onverwacht pittig  

van binnen.
Sinds Balanchine staat ‘ballet’ gelijk aan ‘woman’, zoals 
hij zijn kunst zelf samenvatte. het ideaal van de ranke 
ballerina met ellenlange benen, perfect gebogen armen 
en kaarsrechte rug, is zijn geesteskind dat later uit zou 
groeien tot een balletomane obsessie. Stoïcijnse, vlees-
geworden gratiën vormden de spil van zijn choreogra-
fieën. de titel apollo verraadt weliswaar een mannelijke 
hoofdrolspeler, maar op scène zijn het de danseres-
sen die in de kijker lopen met hun vernuftige, grillige 
patroondoorsneden. wim vanlessen is in de groepsse-
quenties de steunpilaar van giulia Tonelli, claire Pascal 
en annabelle hellinckx. die dansen als één lichaam met 
zes armen en benen die waaiers, webben en slingers 
uitzetten rondom apollo. de variaties, de solo die iedere 
muze voor apollo danst om hem te introduceren tot de 
schone kunst die ze vertegenwoordigt, zijn kwikzilverig. 
zo zag Balanchine zijn ballerina het liefst: ijzig en rijzig 
van buiten, onverwacht pittig van binnen. Bij de vorige 
Balanchine-choreografie waar het Ballet mee aan de 
slag ging, Divertimento no. 15, werd er zo beschaafd 
binnen de lijntjes gedanst dat de choreografie flets bleef. 
in apollo staan de danseressen er zelfbewuster bij, maar 
dat sprankje heimelijke brutaliteit wat de rondedansen 
met vanlessen de vereiste panache had gegeven, is nog 
altijd weggemoffeld onder een uitvoering waar de nadruk 
op gedegenheid ligt.

dungeons and dragons
de Britse choreograaf michael corder delfde voor de 
wereldcreatie van de avond ook zijn basisstof op uit 
de griekse mythologie. Stravinsky’s orpheus heeft hij 
tot zich genomen als alibi om orpheus’ en eurydices 

hellegang door de hades te doordrenken met het nodige 
melodrama. corder, die de afgelopen twintig jaar meer 
dan vijftig choreografieën maakte voor een indrukwek-
kende rist noord-europese en amerikaanse ballethuizen, 
voert je met zijn orpheus drie eeuwen terug de tijd in. 
Toen was barok nog heel gewoon.
de Brit speelt gretig de impact van de massachoreogra-
fie uit tegen de schrijnende tristesse van de smartelijke 
pas de deux. Temidden van de dartele nimfen, pesterige 
Furiën en losgeslagen maenaden dwarrelen orpheus 
(Sanny kleef) en eurydice (aki Saito) als verdwaasde 
vlinders met ingescheurde vleugels. kleef en Saito weten 
nog het beste te maken van de katzwijmerige, landerige 
pas de deux waar ze in vastgesnoerd zitten. de groeps-
passages hobbelen benepen voor zich uit en worden 
overschreeuwd door de setting. daar kun je met de beste 
wil van de wereld niet naast kijken. Buiten het podium 
van de vlaamse opera, dat helaas te klein is om meer 
dan twintig dansers neer te poten, is dat namelijk een 
storend element dat opdringerig je aandacht wegtrekt 
van het meest boeiende onderdeel van de voorstelling, 
zijnde de muziek. een plastic rotswand, geflankeerd door 
dikke zwarte zuilen die mist uitwalmen, met daarbo-
venop potsierlijk grote amfora’s. je waant je ineens in 
een verlepte enscenering van Dungeons and Dragons. 
de kostumering maakt dit plaatje af. denk flapperend 
fluweel, met bloed besmeurde mini-jurkjes en muilkorf-
achtige maskers.

de belangrijkste vraag die je tijdens orpheus bezig-
houdt, is of het in vergetelheid geraakte afschrijfcriterium 
‘wansmaak’ zijn toepasbaarheid misschien toch nog niet 
verloren heeft. 
natuurlijk zet corder hier bewust een overweelderig 
uitgedost ballet neer. de knipoog naar kitsch en camp 
glinstert je meesmuilend tegemoet. maar aan het einde 
van de rit, wanneer orpheus’ laatste rustplaats plecht-
statig in beeld wordt gebracht, is het blijkbaar toch de 
bedoeling dat tussen alle frivoliteiten door de klap van 
een dieptragisch verlies voorbij de orkestbak geraakt. 
dat lukt niet omdat de choreograaf en passant vergeet 
zijn eigen anekdotiek te overstijgen. zo rijdt orpheus zich 
vast in choreografisch ongeïnspireerde droogzwijmelarij 
met een hoog Bouquet-gehalte.

Golfslagbad
lyrische bevlogenheid hoeft echter niet altijd kleverig uit 
te vallen, zo blijkt uit de derde voorstelling van de avond. 
het skelet van jirí kyliáns Psalmensymfonie bestaat uit 
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drie psalmen toegeschreven aan david die Stravinsky 
tot een symfonie voor koor en orkest maakte. geheel 
volgens de gangbare oudtestamentische representatie-
patronen zijn de getoonzette lofverheffingen doorspekt 
met de nodige godvrees, toorn en wanhoop. 
expliciete uitstapjes richting het religieuze zijn niet 
meteen een constante in het dertig jaar omspannende 
oeuvre van kylián bij het nederlands dans Theater. in 
1979, een jaar na Psalmensymfonie, creëerde hij ook 
nog Msa glagolskaja, een choreografie op leos janaceks 
liturgische orkeststuk Glagolotische mis. maar beide 
choreografieën, en bij uitbreiding alles wat daarna kwam, 
zijn veeleer aardse, relatief nuchtere verkenningen van 
universeel geldende levensparadoxen en de innerlijke 
onrust die ze los kunnen weken, dan letterlijke verta-
lingen van de geconsumeerde muzikale inspiratie. de 
permanente balansherijking tussen Yin en Yang, dat lijkt 
de onderliggende dynamiek in zijn voorstellingen te zijn.

Tegen een patchwork van oosterse tapijten en bidstoelen 
zetten acht mannelijke en acht vrouwelijke dansers een 
soort weefgetouw uit. de reidansen starten als opge-
spannen bogen waaruit de dansers zichzelf stelsel-
matig met voorovergebogen hoofd en gestrekte armen 
losmaken. de fragiliteit van het individuele lichaam doet 
het machtige collectief versplinteren. de dansers die 
knielend op de grond neerzijgen zijn de fysieke sporen 
van een geborgenheid die voor je ogen verloren gaat.
de bewegingstaal is een onherkenbaar tweespan van mi-
litant ballet en zwierig dansant expressionisme. Stamp-

voeten gaat samen met messcherpe armbewegingen, en 
de gepolijste, gestage duetten krijgen een nerveus trekje 
doordat het partnerwerk soms een versnelling hoger 
schiet. ze zijn heilszwanger, wat van de hele sfeerschep-
ping gezegd kan worden. grijs en vaal, met een warm 
licht dat af en toe probeert door te breken. het vlaams 
radio koor en orkest laat onder leiding van Benjamin 
Pope Stravinsky’s score als een golfslagbad aanzwellen 
en wegzakken.
de uitvoering die het Ballet wegzet is tijdens de première 
geen puntgave. de gedegenheid die van apollo en or-
pheus spatte, leidt hier niet de dans. maar juist daaraan 
ontleent Psalmensymfonie zijn zeggingskracht. en juist 
hierin schuilt de mogelijkheid tot eigen kleuring van het 
basismateriaal waar Bennetts weliswaar naar streeft, 
maar waar haar gezelschap nog niet altijd toe komt. ky-
liáns choreografie vraagt niet zozeer opzwepende kracht-
toeren of vervette uitdrukkingen van angst, gemis, hoop 
en geloof. ze is een gedeelde meditatie over vitaliteit en 
mededogen, een verzoek om lyriek en bevlogenheid te 
putten uit die momentjes waarin menselijkheid in al haar 
imperfectie naar boven drijft. en dat krijgt het Ballet met 
glans van de grond. 
kylián stak na afloop zijn verrukking niet onder stoelen 
of banken. de keren dat ik een gastchoreograaf zo en-
thousiast klappend de scène zag opbenen, ik kan ze me 
eigenlijk niet meer herinneren. maar begrijpelijk was het 
wel. hij had gezien dat het goed was.

Gezien op 1 april 2008 in de Vlaamse opera, antwerpen. 

© maarten vanden abeele



The Ballad of rocky and ronny is daarom nog geen 
neerslachtige voorstelling. melancholisch, dat wel, maar 
dan zonder enige vorm van pathetiek. de rockduet-
ten sluimeren ergens tussen nico en leonard cohen 
in. kurkdroog, ontdaan van hun zachte verleiding, 
onthullen ze enkel nog de onbarmhartigheid van het 
alledaagse. van een liefde die haar eigen grenzen ruim 
heeft overschreden. het is precies het ingehouden spel 
van beide acteurs, en hun keuze om het rockgehalte 

van de voorstelling te temperen tot op het punt van 
verveling, dat deze voorstelling zo krachtig maakt. elke 
song ademt herinneringen, maar spreekt tegelijkertijd 
van het deficit van een verloren geloof. ricky en ronny 
waren kinderen van hun tijd, denk je. zij hebben hun 
heil gezocht in religie en politiek, maar niet echt. in het 
geloof en de natuur, maar zonder veel overtuiging. ze 
zijn de eerste generatie die seks hebben losgekoppeld 
van reproductie.

Any day now. any day now. I shall be released
The Ballad of Ricky and Ronny, maisondahlBonnema/needcompany

Elke Van Campenhout

Twee acteurs op een kwasi leeg podium, enkel begeleid door een simpele rhythmbox. Zo eenvoudig kan een 
pop-opera zijn. Acteurs Hans Petter Dahl en Anneke Bonnema schrijven met The Ballad of Ricky and Ronny de 
kroniek van een verloren tijd. Hun exhibitionistisch geëxposeerde lichamen blazen nog een laatste adem uit 
van een era van vrije seks en hallucinogene verdwazing. Maar intussen woedt buiten de oorlog, en het zweet 
van de jaren ‘60-opwinding is verkoeld tot een klamme tweede huid, die hun glorieuze lijven als een dwangbuis 
omsluit. Wat overblijft is angst, en vertwijfeling.
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en nu, zoveel jaar later, proberen ze zich te verzoenen 
met de leegte van hun aspiraties. ronny waagt nog eens 
een futiele poging tot subversie door op hoge hakken 
over het podium te drenzen met een nylon over zijn kop. 
ricky hijst zich in een sexy club outfit, die niks aan de 
verbeelding van haar welgevormde achterkant overlaat. 
maar hun fantasieën lopen enkel nog uit op kleinzielig 
geneuzel.
meer en meer neemt de angst het over van de ver-
beelding. in het begin houdt de voorstelling nog vast 
aan de herkenbaarheid van een vermoeid en repetitief 
koppelleven, maar langzamerhand evolueert the Ballad 
naar absurde waanzin. het begint met een onschuldige 
hallucinatie: ronny ziet op een avond, tijdens een gezel-
lig etentje bij kaarlicht, de geest van een kind plaatsne-
men aan de tafel. hij noemt zijn imaginaire kind vrijheid, 
en wijst hem een kamer toe in hun steeds labyrintischer 
uitdijende huis. ook ricky verliest zich meer en meer in 
het idee van hun vormeloze nageboorte. de enige infor-
matie die je als toeschouwer krijgt over het kind, komt 
uit de popnummers, waarvan de taal zich steeds verder 
van een herkenbare werkelijkheid losmaakt. de ene 
keer neemt vrijheid de gestalte aan van een onvolgroeid 
geslachtsdeel in een doodsbed van sperma. de andere 
keer is hij niet meer dan een windvlaag, die het hele huis 
verkilt. of een paar donkere wolken, die de oorlogsdrei-
ging binnenwurmt in hun narcistische leventjes.

in zijn boek the Body artist, beschrijft don delillo een 
gelijkaardig verwerkingsproces, wanneer een recent ach-
tergebleven weduwe in haar huis een vreemde man ont-
dekt. ook dit wezen is afstotelijk, het is onaangepast en 
schuw en laat zich niet aan de rest van de wereld zien. 
maar tot afschuw van de vrouw spreekt het haar aan met 
de stem van haar overleden man. het is deze monster-
lijke fantasie die haar zal leren om haar lichaam leeg te 
maken, te ontdoen van alle persoonlijkheid. zij bleekt 
haar huid en haar, maakt zichzelf tot een leeg canvas, en 
wanneer het creatuur uiteindelijk verdwijnt, heeft ook zij 
geleerd om haar verloren geliefde doorheen haar eigen 

lichaam te laten spreken. the Ballad zet dit nachtmerrie-
achtige verwerkingsproces op gelijkaardige wijze in. ook 
hier is de geest de verwerkelijking van een psychologisch 
verlies. maar hun rouw is niet zozeer de rouw om een 
verloren geliefde, maar eerder om een verloren geloof. 
niet alleen in linkse ideologieën, politieke overtuigingen 
of filosofisch geneuzel, want eigenlijk wordt daar nauwe-
lijks over gepraat. maar het geloof in de vrijheid, in een 
seksualiteit die alle grenzen zou open gooien. en ja, in 
de liefde. misschien geloven ze nog wel in mekaar, maar 
ze geloven niet langer dat deze verbondenheid hen kan 
redden van de buitenwereld.

de wereld van ricky en ronny is de wereld van vandaag, 
met echo’s van toen, met de vibraties van een verloren 
onschuld. menselijke sneeuwvlokken dwarrelen uit flatge-
bouwen naar beneden. het is het ene beeld van de Twin 
Towers dat niemand ooit zal vergeten. maar in the Ballad 
raken de lijven nooit de grond. ze zweven als vlokjes door 
de lucht, als spermacellen door het lichaam, als sterren 
door de melkweg. het zijn beelden die de onschuld en 
pathetiek meedragen van de rock-’n-rolljaren, het geloof 
in de uiteindelijke verlossing. maar tegelijkertijd wordt 
het rock-’n-rollgehalte tijdens de hele voorstelling danig 
onderuit gehaald. de rhythmbox vervangt het heroïsche 
podium-machismo. de monotone uitvoering van de 
songs, verhindert dat je jezelf in emoties verliest. geen 
rock-effecten. enkel nog de essentie. Twee stemmen. 
eén ritme. de dagdagelijksheid van de verveling, het 
verlies, en de stille wanhoop. het verhaal wordt er des te 
schrijnender om.

hans Petter dahl en anneke Bonnema schaatsen op 
de grens tussen het alledaagse en het absurde, tus-
sen liefde en vervreemding. de intimiteit die uit hun 
aanwezigheid op het podium spreekt, is een staaltje van 
kwetsbaarheid dat maar heel weinig in het theater valt 
mee te maken.

Gezien op 23 oktober 2007 in de Brakke Grond, amsterdam.
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de Pauw werkte voor deze voorstelling opnieuw samen 
met componist jan kuijken, die verbonden is aan het 
gentse productiehuis lod. onder dezelfde produc-
tionele vleugels creërden ze reeds in 2004, samen 
met violist george van dam van Ictus Ensemble en 
schrijver david van reybrouck, Die Siel van die Mier. 
daarin speelde de Pauw een biologieprofessor die 
van een wetenschappelijk betoog over de sociale en 
seksuele organisatie van een termietenheuvel verglijdt 
naar een poëtische, introspectieve inkijk in zijn eigen 
traumatische liefdesperikelen. het gesproken woord, 
af en toe ondersteund door videoprojecties, vloeide 
naadloos over in de muzikale experimenten van van 
dam en kuijken. 

de Pauw en kuijken streven in Liefde/Zijn handen  
een gelijkaardige synthese na van woord, muziek en 
beeld. vanuit muzikaal oogpunt kan het stuk nog het 
best omschreven kan worden als een eclectische 
kameropera. aan de basis ligt een simpel liefdesver-
haaltje dat de Pauw in de vorm van een subversief 
sprookje heeft gegoten. dat blijkt in verhouding tot de 
ernst van het onderwerp een juiste keuze, wanneer het 
de bedoeling is de slangenkuil van clichés omtrent  
het thema van de liefde te vermijden. Pathos en lucht-
hartigheid wisselen elkaar af, maar onder het  
oppervlak schuilt een ironisch weerhaakje en dat 
maakt het boeiend.

Vlucht vogels
in Liefde/Zijn handen is het open speelvlak aanvanke-
lijk leeg. de sobere scenografie bestaat uit een paar 
mobiele spots, een in de hoogte zwevend, smal projectie-
scherm en een wit grondzeil met aanduidingen waar de 
instrumenten tijdens het verloop van de voorstelling hun 
plaats moeten krijgen. want naast de Pauw en kuijken, 
die bovenop zijn geliefde cello ook de piano voortref-
felijk beheerst, staan nog vijf uitstekende muzikanten op 
scène: eric Thielemans op drums en percussie; Pierre 
vervloesem op gitaar en bas; Peter vandenberghe op pi-
ano en accordeon; en joe higham op sax en basklarinet. 
zij komen één voor één met hun instrumenten aanzetten 
en zullen gedurende het stuk ook regelmatig van positie 
en instrument veranderen. 

met dit gelegenheidsensemble sleurt kuijken het publiek 
mee in een eigenzinnig muzikaal avontuur waarin wordt 
geflirt met klassiek, rock en jazz. de muziek meandert door 
het spel en de lyrische zangpartijen van acteurs Stefaan 
degand en angélique wilkie, bekend van zap mama. de 
Pauw zelf treedt in en uit de actie maar voelt zich het best 
aan de zijlijn wanneer hij het spel van de twee protago-
nisten episch vertelt en becommentarieert. Tussendoor 
worden de liedjesteksten in typografisch gemanipuleerde 
fragmenten op het scherm geprojecteerd. het spaarzame 
videoaandeel is beperkt tot één enkel krachtig beeld van 
een vlucht vogels die over het scherm en de scène schiet. 

de schijnbare onmogelijkheid om er iets 
over te zeggen
Liefde/Zijn handen, lod

Bram De Cock

Voor Liefde/Zijn handen liet theatermaker Josse De Pauw zich inspireren door een beeld van de bekende 
Belgische schilder Thierry De Cordier (‘Handworst’, 1990). Het betreft een krijttekening van twee schijnbaar 
vergroeide onderarmen waaraan slappe handen bengelen. Misschien bevriest het beeld wel twee momenten 
van een opwaartse beweging van één en dezelfde hand. Waar de hand naartoe wil - of hij iets wil grijpen of 
aanraken - is onduidelijk. In vergelijking met het classicistische en maniëristische ideaal van ‘schone’ handen 
is dit eigenlijk een ‘lelijk’ beeld. Een beeld dat misvorming uitdrukt. De opgeheven arm is onnatuurlijk gebo-
gen en die anatomische anomalie versterkt de indruk van verzwakking en krachteloosheid. Over vrienden of 
geliefden wordt wel eens gezegd: ‘Ze zijn als twee handen op één buik’. Zo kan men het beeld ook zien: als een 
kromtrekking van het gevoel van vergroeidzijn.
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De Pauw lijkt te suggereren 
dat liefde iets is dat je ook 
moet leren. Maar bovenal 
is het met de liefde als met 
lucht: zonder ga je dood. 

in de openingsscène horen we vanuit de coulissen cello 
en piano. de muziek klinkt zacht en ingetogen, een beet-
je zoet. de perfecte toonzetting voor een sprookjesachtig 
begin. dan komen de Pauw en degand op in ondergoed. 
ze kleden zich aan en beginnen een gemoedelijke, 
filosofisch geïnspireerde dialoog over het wezen van de 
liefde. het kon zo Socrates zijn die met één of andere 
atheense jongeling naar een logische conclusie toewerkt. 
het wezen van de liefde in taal uitspreken, levert bij 
degand enkel gestamel en gestotter op. ja, liefde moet 
je voelen, zo klinkt het. het lijkt alsof de jonge man een 
lesje krijgt. Spreekt hier een vader tot zijn zoon? de Pauw 
lijkt te suggereren dat liefde iets is dat je ook moet leren. 
maar bovenal is het met de liefde als met lucht: zonder 
ga je dood. dat beseft de jongeling als hij wordt onderge-
dompeld in een emmer water en net niet verdrinkt. 

Los het op!
de Pauw stapt uit de dialoog en vertelt dat de jongen 
een prins is, die na de dood van zijn ouders een heel 
koninkrijk erft. het lijkt hem voor de wind te gaan, ware 
het niet dat de jongen kampt met een groot gebrek: zijn 
veel te grote handen. alleen op de wereld en boven-
dien zonder vrouw, daar kan een prinselijke status niet 
tegenop. wat te doen dan? ‘los het op!’ had zijn vader 
hem op het sterfbed toegesnauwd. wanneer vervolgens 
een vrouw opduikt kan zijn geluk niet op. met zijn grote 
handen zal hij de liefde tastbaar kunnen maken. voelen 
wordt strelen, tasten, koesteren. Tot het omslaat in 
grijpen, kneden, vormgeven. de vrouw gaat er vandoor en 
laat hem alleen achter. zijn woorden reiken niet verder 
dan een ijl ‘Blijf bij me’. die kreet zal effect hebben want 
op het einde van het stuk komt de vrouw terug en geeft 
de jongen een tweede kans. maar eens te meer staan 
zijn handen hem in de weg. voelen wordt doodknijpen. 

normaal mag de pointe niet verklapt worden, maar hier 
is het verhaaltje, zoals bij elk sprookje, zo dun dat het 
er eigenlijk niet toe doet. het gaat toch immers over de 

moraal, of niet? op dit punt keert de Pauw de verwach-
tingen om. zoals in elk sprookje is er een queeste en 
een doornig pad vol obstakels, maar er is geen positieve 
afloop in de vorm van iets dat wordt gevonden dat onze 
zoekende held gelukkig maakt. in de plaats komt een on-
verklaarbare wreedheid. de prins vermoordt zijn geliefde. 
een wanhoopsdaad om zijn liefde uit te drukken omdat 
woorden alleen tekortschieten? daarmee wordt het 
gebrek, bij middel van de onbehouwenheid van de grote 
handen, het fundament van de liefde die zich alleen nog 
in een noodlottige daad kan uitdrukken. zodoende werpt 
het gebrek een schaduw van machteloosheid en determi-
nisme over de goede zaak van de liefde. ‘ik weet het niet!’ 
schreeuwt de prins enkele keren uit, maar die hulpeloos-
heid verhindert niet de voltrekking van het noodlot. de 
goedbedoelde gretigheid waarmee hij naar het object van 
zijn verlangen grijpt, zal resulteren in de vernietiging van 
dat object. in die zin sluipt er geen levenslesje maar een 
tragische component in de voorstelling. 

de tragiek van de zoekende en lijdende mens met zijn 
zwakheden is een centraal thema in het oeuvre van 
de Pauw, ook al zijn de personages prinsen, aristocra-
ten (Kreutzersonates, 2004), ex-nazi’s (ruhe, 2007), 
vooraanstaande wetenschappers (Die Siel van die Mier, 
2004) of mensen met gezag en verantwoordelijkheid 
tout court (Dus, een Heizeldrama, 2007). de machtigen 
en groten der aarde vallen van hun voetstuk en ploffen 
neer naast de reeds uitgetelde kleine man. dan gaat om 
de grondvraag van het bestaan: hoe om te gaan met de 
onvolmaaktheid, het gebrek, het falen? de muziek voor-
ziet die zoektocht van de nodige levenslust, die herinnert 
aan wat nietzsche zei over de griekse tragedie en de 
rol van het dionysische koor daarin. ze drukt ondanks 
de onmacht, de blijmoedigheid uit van de nietige mens 
die het aardse lijden wil bezweren en verder leven. de 
muziek maakt het vaak onmogelijke leven in de echte 
wereld op scène draaglijk. de vrijheid die de Pauw aan 
zijn muzikanten en componisten geeft, zorgt ervoor dat 
de muziek een volstrekt autonome logica kan volgen die 
de klassieke tekstdramaturgie aanvult of zelfs vervangt. 
muziek is meer dan geluidsbehang of illustratie bij de 
actie of het verhaal; ze drukt op idiosyncratische wijze 
datgene uit wat niet kan uitgesproken worden.

Typografie
maar het experiment met woord, beeld en klank heeft 
in Liefde/Zijn handen evenwel ook zijn beperkingen 
die vooral te maken hebben met dosering. dat de 
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Let your  
love not be 
an opera

Pauw halverwege het stuk zijn vertelling onderbreekt 
om op de achtergrond te verdwijnen en de muziek 
haar werk te laten doen is goed. vanaf dan wordt het 
een zalig concertante kijk- en luisterervaring en wordt 
de toeschouwer meegevoerd naar hoogten waar het 
geoorloofd is om alleen nog te voelen en op te gaan 
in de roes van de muziek. maar de spanningsopbouw 
stokt daar waar in lange aria’s en duetten degand en 
wilkie de vaart wat remmen. of wanneer wilkie op een 
bepaald moment in een dansante dialoog wil treden 
met de hectische, tribale percussie van Thielemans. 
de keuze om dans te integreren is breekbaar want van 
een echte dialoog kunnen we niet spreken. het is een 
lang breukmoment waar ook degand als beteuterde 
toeschouwer geen raad mee weet.

de roes wordt bovendien haast voortdurend doorbro-
ken door de tekstprojecties die een dubbelzinnige 
functie vervullen en nodeloos veel aandacht opzui-

gen. enerzijds lijkt de keuze om fragmenten van de 
meertalige liedjesteksten te vertalen en te projecteren 
een communicatieve toegeving aan het publiek, maar 
anderzijds doet de esthetisch opgesmukte typografie 
ook een artistieke zet vermoeden, waarbij je voort-
durend wordt aangesproken om het mooi of lelijk te 
vinden. in elk geval doet het niet volledig verstaan van 
de zangpartijen geen afbreuk aan het begrip van het 
eenvoudige verhaaltje dat je met flarden wel autonoom 
kan reconstrueren. het probleem van aandachtsverde-
ling en tekstbegrip is inherent aan vele opera’s, maar 
in Liefde/Zijn handen ondermijnt de tekstprojectie 
gedeeltelijk ook het eigen, poëtische uitgangspunt – 
namelijk dat het onmogelijk is om de liefde in taal te 
vatten. deze twee geprojecteerde, puntige tekstlijntjes 
waren daarvoor allicht voldoende geweest: ‘ik weet het 
niet’ en ‘let your love not be an opera’.

Gezien op 8 november 2007 in de Beursschouwburg, Brussel. 
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de voorstelling begint bij het prille begin, bij adam en 
eva, het Boek genesis. we zijn getuige van de onwen-
nige eerste stappen die het koppel zet in een nog 
maagdelijke wereld. op de scène staat een bleke houten 
muur met een klapdeur, een bosje plastic sparretjes, 
twee oranje stoeltjes en verder niks. door een kier komt 
plotseling een hand tevoorschijn, flapperend op de tast 
langs de deurstijl. een arm volgt, een been en dan een 
hoofd, dat ergens halfweg klem geraakt. met veel moeite 
weet verdoncks lange lijf zich aan de vijandige deur te 
ontworstelen en staat enkele tellen later op het podium, 
verlegen en poedelnaakt, op twee witte sokken na. niet 
lang daarna krijgt hij het gezelschap van Thomas, zijn 
lichaam strak ingesnoerd in een corpulente rubberen 
vrouwenbuste. eenmaal voorbij de deur verkent het 
naakte koppeltje de omgeving en het eigen lichaam 
met een aanstekelijk enthousiasme. Spastisch trippelt 
verdonck van cour naar jardin, terwijl Thomas breed 
glimlachend pogingen doet om te wandelen, maar het 
ritme niet vindt. de hele verdere voorstelling zal door die 
ene houten klapdeur naar binnen gulpen. het duo voert 
talloze voorwerpen aan – stoelen zonder zitting, tuinslan-
gen, vier kilo boter, een roze pruik, een boormachine, 
een boodschappenmandje, plastieken zakjes, etcetera 
– waarmee het de meest absurde en scabreuze acties 
uitvoert. Twee uur lang wordt er geen woord gesproken. al 
dit stilzwijgende geweld laat heel wat sporen na. die vor-

men aan het eind van de voorstelling samen één grote 
kleurrijke sculptuur die het ganse speelvlak bedekt. 

Slapstick
het zwijgen van de acteurs verlegt de aandacht volledig 
naar hun handelingen en lichaamstaal. verdonck en 
Thomas lieten zich inspireren door de slapstick, een 
bedrieglijk eenvoudig genre om het over een ingewik-
kelde maatschappelijke werkelijkheid te hebben. zelf 
ontstond het in 1910-1920 binnen de context van 
de stomme film. Ter compensatie van een technisch 
gebrek – de afwezigheid van geluid – zag een zeer fysieke 
vorm van komedie het licht. in de slapstick staan de 
personages bloot aan fel overdreven fysiek geweld. 
antihelden als charlie chaplin, Buster keaton of The 
marx Brothers lopen pal tegen muren aan, tuimelen van 
enkele verdiepingen hoog naar beneden of krijgen een 
braadpan vlak in het gezicht. heel even zijn ze van de 
wijs, maar benen dan weer ongedeerd in de richting van 
een nieuwe grap. oorspronkelijk verwees de term ‘slap-
stick’ naar een houten sabel met twee latjes, waarmee 
arlecchino, de grillige spilfiguur van de commedia dell’ 
arte, zijn tegenstanders afranselde. het wapen maakte 
een hels kabaal, maar deed nauwelijks pijn. vertrouwd 
met de conventies van het genre voelt het publiek bij 
het kijken naar de gewelddadige humor van de slapstick 
geen afgrijzen. meer nog: het lacht zich onbezorgd de 

Misschien is de werkelijkheid ook wel veel simpeler als we zouden willen.

 arnon grunberg1

de wereld zonder handleiding
Global Anatomy, kvS

Sébastien Hendrickx

In 2004 vormde het drama van 9/11 voor Benjamin Verdonck en Willy Thomas de aanleiding voor 313/Misschien 
wisten zij alles. Wat hadden de wonderlijke dierenfabels van Toon Tellegen, waarrond de hele voorstelling was 
opgebouwd, gemeen met de meest spectaculaire aanslag ooit gepleegd? Als reactie op de gebeurtenissen wilden 
beide makers iets radicaal positiefs en genereus maken, ‘een voorstelling als een geschenk’. Ook hun nieuwe werk 
Global Anatomy kan gelezen worden als een eigenzinnig artistiek weerwoord op de maatschappelijke actualiteit. 
Centraal staat de vraag hoe je jezelf als kunstenaar tot de complexiteit van een geglobaliseerde samenleving kan 
verhouden. Verdonck en Thomas hijsen zich niet eventjes in het kostuum van de halve politicus of de halve weten-
schapper om de wereld met kant-en-klare analyses begrijpelijker te maken. Verklaren doen zij niet, wél transfor-
meren en tonen. Global Anatomy is als een verwrongen spiegelbeeld van de werkelijkheid. 

1. arnon grunberg, De troost van de slapstick: essays, amsterdam, nijgh en van ditmar, 1998, p.15.



31

tranen uit de ogen. zo verkeert niemand in shock nadat 
verdonck het hoofd van Thomas met een boormachine 
te lijf is gegaan. natuurlijk is het rode fonteintje dat 
opspringt, vals bloed... maar evengoed komt in Global 
anatomy de verbintenis tussen de grap en de wreedheid 
open en bloot te liggen. wanneer verdonck met zichtbare 
moeite over het vlijmscherpe houten muurtje klautert, of 
zich door het kleine gat wurmt, dat hij met een bijl in de 
wand sloeg (terwijl hij doodgewoon langs de deur het 
podium kan opgaan), plooit het publiek zich in allerlei 
zere grimassen. de schaafwondjes op zijn lichaam ma-
ken barsten in de conventies van de slapstick. de wereld 
als één grote bananenschil, als een grap, maar dan een 
heel pijnlijke. 

Misschien mankeert de  
man die de boormachine 

als een hamer gebruikt en 
de mixer als een telefoon 

helemaal geen handleiding, 
maar volgt hij gewoon 
andere handleidingen.

over het verschil tussen Buster keaton en The marx 
Brothers schrijft arnon grunberg: ‘Buster keaton bedoelt 
het altijd goed. ook als hij behandeld wordt als een 
straathond, blijft hij beleefd en voorkomend. dit is een 
groot verschil met The marx Brothers. vanaf de eerste tot 
de laatste seconde bedoelen groucho en zijn broers het 
slecht.’2 de twee figuren op het podium vertonen meer 
overeenkomsten met de tragikomische keaton dan met de 
boosaardige broertjes marx. ze proberen en proberen en 
proberen, maar tuimelen voordurend van de ene misluk-
king in de andere. Telkens staan ze recht om overnieuw 
te beginnen met een brede glimlach en goede moed. het 
lijken wel twee gelukkige Sisyphussen. in plaats van zich 
de valse autoriteit van de halve expert aan te meten, trek-
ken verdonck en Thomas bewust de kaart van de naïviteit, 
de onwetendheid en de onschuld. het goed-moedig duo 
valt met de deur in de wereld. doordat het die zelf stap 
voor stap met veel onhandige verwondering ontdekt, toont 
het de wereld aan ons als iets nieuws, maakt het dat wat 
vanzelfsprekend lijkt, vreemd. 

de dingen
de attributen spelen een belangrijke rol in Global 
anatomy. Dingen verschijnen er vooral als producten 
met een merknaam, stuk voor stuk tekens van een 
wereldwijd vermarkte werkelijkheid. Schoenen zijn niet 
zomaar schoenen, maar van nike, Puma of adidas. het 
boodschappenmandje draagt het logo van delhaize. 
vandaag worden verhoudingen tussen mensen en 
dingen sterk bepaald en verarmd door de wetten van de 
consumptie - de enige volledig geglobaliseerde wetten. 
het symbolisch kapitaal van een merk wekt kortstondige 
verlangens op. eenmaal die verlangens zijn opgebrand, 
worden de objecten (buiten zichzelf om) waardeloos. in 
Global anatomy ontstaan doorheen een reeks ab-
surde acties bizarre, nieuwe relaties tussen menselijke 
lichamen en alledaagse objecten. neem bijvoorbeeld 
de ladder van ikea die de een vasthoudt terwijl de 
ander ermee op de houten muur tracht te klauteren: 
aangezien de aparte onderdelen nog niet aan elkaar zijn 
vastgemaakt, dondert het hele gevaarte in geen tijd op 
de grond. ze proberen het nog eens. zo te zien heeft het 
duo geen flauw benul van hoe de dingen op de scène 
functioneren. het ontbeert een degelijke handleiding om 
zich zonder kleerscheuren in de wereld voort te bewegen. 
in al hun klunzigheid openbaren deze acties onver-
moede mogelijkheden, betekenissen en functies die in 
alledaagse objecten besloten liggen. misschien mankeert 
de man die de boormachine als een hamer gebruikt en 
de mixer als een telefoon helemaal geen handleiding, 
maar volgt hij gewoon andere handleidingen. dit alles 
doet sterk denken aan de one Minute Sculptures van 
erwin wurm. de oostenrijkse kunstenaar stalt alledaagse 
objecten uit op witte sokkels en krabbelt daar irratio-
nele instructies bij, die de toeschouwer vervolgens kan 
uitvoeren. voor Confessional uit 2003 exposeert wurm 
een klein hondenhok met twee ingangen. op het hok 
staat geschreven: ‘lay down put your head in the house 
and use the confessional. never use it alone’. eén minuut 
lang vormt de toeschouwer samen met het object en 
nog een andere toeschouwer een tijdelijke sculptuur. net 
zoals in wurms vluchtige beeldhouwkunst, ligt in Global 
anatomy niets echt vast, noch de betekenissen, noch 
de vormen. onder het vlies van de gekende wereld zitten 
een oneindig aantal mogelijkheden verborgen.

Soms lijken de attributen op de scène wel bezield. een 
opengevouwde meetlat wordt een slang. een verfrom-
meld propje goudkleurige folie wordt vuur, wanneer het 

2. ibidem.
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Op elk moment kan je beslissen
iets te doen, of niét te doen.  

Deze gedachte is van een gekmakende 
eenvoud: ze houdt tegelijkertijd 
een onmetelijke vrijheid en een 

verpletterende verantwoordelijkheid in.

knisperend terug opengaat terwijl verdonck er zijn vlakke 
handpalmen boven houdt. het plastic boompje waar 
hij met een bijl voor staat, klaar om uit te halen, stelt 
hem voor een morele keuze: leven of dood? het is een 
prachtige bewegingsfiguur die al in eerdere voorstellingen 
van Benjamin verdonck opdook – hijzelf die met een bijl 
of een mes boven zijn hoofd enkele seconden bevriest, 
en dan het wapen weglegt. op elk moment kan je beslis-
sen iets te doen, of niét te doen. deze gedachte is van 
een gekmakende eenvoud: ze houdt tegelijkertijd een 
onmetelijke vrijheid en een verpletterende verantwoor-
delijkheid in. het animisme lijkt bovendien op te gaan 
voor het gehele decor. wanneer Thomas op een bepaald 
moment zijn voet op een van de oranje plastic stoeltjes 
neerploft, buigt een paar meter verder de top van een 
van de sparretjes met een knik om. het kan niet anders 
of er liggen geheime verbanden tussen de dingen. 

Utopie
Bij een eerste vluchtige blik lijkt het bonte geheel van 
sporen aan het eind van de voorstelling nochtans niet 
meer dan chaos, wat bijeengeharkte fragmenten, wille-
keur. er duiken weliswaar herkenbare vormen op – zoals 
het grote gammele huis dat de twee ineenflansten – 
maar de vormeloosheid overheerst. het vermoeden groeit 
dat het maar pover gesteld is met het onderzoek naar de 
‘anatomie van de wereld’. op het tweede gezicht vormt 
het decor een soort lichaam, doorstroomd door energie-
banen in de vorm van koordjes, buizen en slingers. het 
is met andere woorden niet al wanorde en versplintering. 
het slotbeeld van de voorstelling is ronduit prachtig. 

verdonck staat op het topje van een sparretje en is via 
een rode en een blauwe buis, via aders die zich een weg 
banen doorheen de sculptuur, verbonden met Thomas 
die zich aan de andere kant van de scène bevindt. die 
blaast meermaals op de twee buizen en kijkt dan telkens 
verwachtingsvol naar de wereld voorbij de coulissen. een 
lichtbundel valt van daar uit naar binnen. een antwoord 
komt niet. eerder zagen we al de aarzelende ontdekking 
van de wereld en nu krijgen we de suggestie van een 
hoopvolle toekomst, een utopie, waarvan de contouren 
echter aan het zicht onttrokken zijn. het is een ernstig 
beeld, dat onmiddelijk daarna gerelativeerd wordt wan-
neer verdonck uit het boompje valt en domweg in de drol 
trapt die hij al een voorstelling lang tracht te ontwijken. 

Global anatomy heeft niets cynisch, zuur-kritisch of 
apocalyptisch over zich. de kritische positie die Benjamin 
verdonck en willy Thomas innemen ten aanzien van een 
geglobaliseerde wereld, lijkt op het dwaze af positief, 
niét-oppositioneel. hun afstand is eerder die van de 
onwetendheid, de naïviteit, de goedmoedigheid. de twee 
Buster keatons op het podium hebben geen oordeel klaar 
over de wereld, aangezien ze die nog volop, met vallen en 
opstaan, ontdekken. Global anatomy is ‘politiek theater’ 
dat een geheel andere verhouding tot de maatschappij en 
tot het publiek installeert: in plaats van de wapens op te 
nemen, is het radicaal ontwapenend. het is net ‘politiek’, 
doordat het zich aan het conflict, de dialectiek van stem-
men en tegenstemmen, tracht te onttrekken.3 

Gezien op 13 december 2007 in de KVS, Brussel

3. geïnspireerd door: erwin jans, ‘he war: het ontwapenende denken van derrida’ in: nieuwzuid, jg.7, nr.28, pp.106-121.

© herman Sorgeloos



“kunstenaar word je uit genialiteit, waaruit visie voortvloeit, dramaturg word je uit vermoeid-
heid, directeur uit verveling of tijdgebrek. recensent word je uit roeping. de recensent is de 
man of vrouw die niets wilde worden. hij of zij wordt geroepen. en gaat.

een roeping impliceert op zijn minst twee dingen: een geroepene is per definitie een moralist 
en een moralist is strijdbaar. niet eens zozeer vanuit zijn overtuigingen, zoiets houdt de recht-
geaarde moralist er nauwelijks op na. nee, hij is het vanuit zijn wezen. en als hij al overtuigin-
gen zou koesteren, dan zijn het deze: voor de kunst en tegen de kunstmatigheid, voor de zorg 
en tegen de nalatigheid, voor de droom en tegen de wetmatigheid, voor het beeld en tegen 
de schetsmatigheid, tegen de keer en voor de verwatenheid, voor het zoeken en tegen het 
vergaren, voor het vinden, maar tegen het bewaren, voor het rukken en tegen het knikken, en 
voor de dronkenschap maar ook voor het knikken (...)

de recensent dient te spreken over wat hij weet, te weten waar hij het over heeft en positie te 
kiezen. niet in de loopgraven maar in het schootsveld van de kunst; niet met de witte vlag van 
de neutraliteit, maar met de provocerende mariannemuts.

de essentie van recensie is provocatie, zonder dewelke de kunst aan hartsvervetting sterft.”

Wim Van Gansbeke
(uit: ‘Portret van de recensent als provocateur’, Etcetera 46, p. 4-6, 1994)

Tijdens Het Theaterfestival ’08 worden twee belangrijke stemmen uit de twintigste-eeuwse podiumkri-
tiek herdacht: de eerste Vlaamse hoogleraar theaterwetenschappen Carlos Tindemans (1931-2002) en 
recensent-dichter Wim Van Gansbeke, die begin dit jaar overleed, net zeventig geworden. Van Tindemans 
presenteert het VTi op 28 augustus een online anthologie van zijn kritische werk; Van Gansebeke wordt in 
de aanloop naar de Toneelstof-avond op 26 augustus gehuldigd met een bundeling met zijn sonnetten.  
op de middenpagina’s van deze Courant vind je alvast twee prikkelende bedenkingen over het hoe en wat 
van gedegen kunstkritiek.
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“Theater bestaat voor mij uit een combinatie van de auteur, de regisseur en de acteur, in deze 
volgorde. kan de toeschouwer daar ook nog bij, heerlijk, maar helaas liggen de toestanden 
daar niet zo gunstig. wie over het theater wil schrijven, moet in staat zijn door de acteur heen 
te kijken in de regisseur, door de regie heen in het drama, door de auteur heen in de mens, in 
jullie, in mij, in ons. Bezit de scribent dat talent niet, dan helpen hem geen geleerdheid noch 
belezenheid, geen voorbereiding noch woordenvloed. dan is hij maar een kleurenblinde die 
over de regenboog praat, een assisenstenograaf die zich als rechter lanceert, een schoolmees-
ter-met-vrijaf die het prettig vindt giftige rapporten uit te schrijven.

wie wil de recensent nu bereiken? Sommigen trachten hun doorsneelezer te vertegenwoor-
digen, zonder te weten wie daarachter schuilgaat. anderen oordelen uitsluitend in functie van 
eigen willekeur, dramatisch programma of geconstipeerde idealen. een enkele wil eens een 
reportage brengen. velen wensen de directeur in de rug te dekken. ik wens te schrijven voor het 
theater zelf. ik tracht de re-creatie te brengen van mijn sym-pathie.

met indrukken, met flarden van onbehagen of instemming, met personencultus, met esthe-
tische details heeft dat weinig te maken. het komt op die accenten aan die een oordeel 
formuleren. maar in dat subjectieve oordeel zelf, in de opinie over een voorstelling ligt niet de 
betekenis van een kritische bijdrage, maar uitsluitend in de verantwoording van dat oordeel, in 
het waarom van het hoe. daarom impliceert elke kritiek over een belangrijke vertoning ook een 
principiële discussie met de auteur. het ethische standpunt bij een theaterrecensie is mij heel 
wat fundamenteler dan toevallige esthetische genoegens (...)

daarom richt ik mij wel tot de lezer, maar mik ik op het theater zelf. daarom ben ik nooit gast 
in het theater, maar medewerker. daarom wil ik mijn rubriek verstaan zien als een dialoog met 
het theater.”

Carlos Tindemans
(uit: ‘dialoog met het theater’, De Linie, 17 maart 1964) 
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min of meer tegelijkertijd met ’t arsenaal bracht ook 
Toneelgroep amsterdam een versie op de planken. 
regisseur ivo van hove verplaatste zijn Hedda Gabler 
naar een loft in een grote stad omdat de voorstelling 
volgens hem raakt aan het hedendaagse levensgevoel 
waarin egocentrisme en de drang naar onmiddellijke 
bevrediging centraal staan. de mens van nu heeft 
zichzelf tot het middelpunt gemaakt en accepteert niet 
langer dat er grenzen zitten aan de haalbaarheid ervan. 
in het persbericht van ’t arsenaal schrijft de cock op 
bijna identieke wijze dat ‘Hedda gaat over de fundamen-
tele eenzaamheid van een jonge vrouw in een luxueuze 
wereld. een wereld waarin iedereen maar met één ding 
bezig is: zichzelf.’ de invalshoek van deze twee heden-
daagse regisseurs lijkt een andere te zijn dan die van 
ibsen, want aan het einde van de negentiende eeuw was 
Hedda Gabler – geschreven in de traditie van het natura-
lisme - met name gekend als een stuk dat de normen en 
waarden van de gewone burger wilde tonen. een inkijkje 
in de psychologie van een vrouw uit de middenklasse 
met problemen over huwelijk en identiteit waarmee het 
publiek zich kon identificeren.

Reality soap
hedda is een vrouw die worstelt met haar gevoel en 
verstand. ze is het product van haar opvoeding en 
omgeving, als dochter van een generaal groeide ze op 
tussen mannen en pistolen. nu is ze getrouwd met een 
intellectueel en moet ze zich schikken in de rol van vrouw 
des huizes, in een verstandshuwelijk waar weinig liefde 
heerst. jorgen Tesman is net als zijn vrouw opgegroeid 
zonder moeder, met zijn tante als substituut. voor hem 
geen pistolen maar de versmachtende liefde van een 
vrouw, die haar leven zou geven voor een kleinkind. 

hedda grijpt haar kans om de touwtjes terug in handen 
te krijgen wanneer een oude liefde opduikt in de stad. 
de bohémien eilert lovborg is alles wat Tesman niet is: 
wild en onbezonnen. via hem wil hedda een uitweg creë-
ren uit haar burgerlijke leventje en ze gaat daarvoor over 
lijken. wanneer haar plan niet lukt, ziet ze geen andere 
uitweg dan zelfmoord.

michael de cock heeft in zijn enscenering verschillende 
verwijzingen naar de historische context behouden, maar 
plaatste het stuk duidelijk ook in een nieuw kader. de 
consequentie is dat enkele essentiële eigenschappen van 
het stuk ondergeschikt zijn geraakt aan de hedendaagse 
context. Bij de openingsscène lukt dat bijzonder goed: de 
cock laat de ellenlange regieaanwijzing, waarin beschre-
ven staat hoe het decor er moet uitzien, hardop opdreunen 
door de dienstmeid Berte. ze bereidt zich zo plichtsmatig 
voor op haar taak bij haar nieuwe werkgevers jorgen (Ben 
Segers) en hedda (nathalie meskens). het is een grappige 
knipoog naar de naturalistische basis van ibsens tekst en 
zegt tegelijk iets over het personage dat in deze heden-
daagse enscenering een extra karaktertrek meekrijgt. 
Tijdens de rest van de voorstelling zien we namelijk een 
Berte die onverschillig sigaretten rookt aan de zijkant van 
het podium en alleen werkt als ze niet anders kan. 

ook op een andere manier wordt het publiek een inkijkje 
geschonken in het leven achter de schermen van huize 
Tesman. ’t arsenaal heeft dit vrij letterlijk opgevat met 
een decor dat bestaat uit verschillende verplaatsbare 
kamerschermen. niet alleen kijken we vanuit de zaal naar 
personages die achter een scherm staan te wachten en 
te luistervinken, ook wordt er met live camera’s gefilmd. 
de beelden van personages die niet in de scène aanwezig 

de achterkamertjes van Hedda 

HEDDA, ’t arsenaal
Anna van der Plas

Hedda Gabler heeft alles wat haar hartje zou kunnen begeren en toch is ze ongelukkig. Zo zou je de klassieker 
van de Noorse toneelschrijver Hendrik Ibsen kunnen samenvatten. Het stuk werd geschreven in 1890 en wordt 
nu ruim een eeuw later nog regelmatig gespeeld. Bij toneelstukken die tot het repertoire behoren, wordt altijd 
de actualiteitsvraag gesteld: welke noodzaak is er nog om een tekst van 125 jaar oud op te voeren? ’t Arsenaal 
heeft daar een eigen antwoord op gevonden. Het Mechelse gezelschap speelde vorig seizoen HEDDA in regie 
van Michael De Cock. 



zijn, worden geprojecteerd op de kamerschermen. zo 
worden de deuren van de private achterkamertjes van 
hedda wagenwijd opengegooid. ook dat is de eenen-
twintigste eeuw: niets is meer geheim, we mogen alles 
van elkaar weten. de projecties doen denken aan reality 
soaps op televisie waarin cameramensen de levens van 
Bv’s op de voet volgen en ze zo portretteren als heel nor-
male mensen. Parallel daaraan worden minder bekende 
burgers in de belangstelling gezet terwijl ze proberen af te 
vallen, een partner te vinden of hun hond op te voeden. 
in deze mensen die wij dagelijks op ons televisiescherm 
zien, denken wij onszelf te herkennen en in dat opzicht 
sluiten deze programma’s ook aan bij ibsens oorspronke-
lijk opzet van Hedda Gabler: als toeschouwer spiegelen 
we ons aan het getoonde leven op tv, weliswaar vaak 
zonder voldoende te beseffen dat dit leven niet echt is, 
geënsceneerd en opgenomen in meerdere takes. 

Expliciet
het is een vrij grote ingreep in het originele toneelstuk 
om zowel voor als achter de schermen te laten spelen. 
een van de krachten van ibsens meesterwerk is namelijk 
juist de worsteling van hedda, wiens geest een lange 
weg aflegt waarvan het publiek getuige is. je ziet haar 
ongelukkig zijn, onzeker, boos, jaloers, bang, maar ook 
manipulatief en krachtig. het personage is herkenbaar en 
mysterieus tegelijk en de vraag die je het hele stuk lang 
bezighoudt is: wat gaat er nou werkelijk in haar hoofd 
om? verschillende keren wordt er in de tekst gesugge-
reerd dat hedda zwanger zou zijn. is het ‘wishful thinking’ 
van tante jules of is ze het echt? ibsen zelf geeft hier 
met reden geen duidelijk antwoord op, maar bij ’t arse-
naal wordt tegen het einde luid en duidelijk door hedda 
uitgesproken dat ze een kind verwacht. 

eenzelfde expliciete toevoeging van de cock is de ver-
beelding van de zelfmoord in de laatste scène. er wordt 
op verschillende manieren gedurende de voorstelling op 
gepreludeerd: hedda speelt met de pistolen van haar 
overleden vader en spreekt hardop de wens uit ‘dan nog 
liever dood te zijn’. maar niemand gelooft haar, want een 
vrouw doet zoiets immers niet. Terwijl Tesman en Thea 
(joke de Bruyn), de vrouw door wie hedda op pijnlijke 
wijze buitenspel gezet wordt, werken aan de reconstructie 
van het boek van lovborg (greg Timmermans), klinkt 
opeens een knal van achter de schermen. de zelfmoord 
komt bij ibsen als een letterlijke donderslag bij heldere 
hemel. in deze enscenering ziet het publiek hedda echter 
via de camerabeelden voorbereidingen treffen, de loop 

van het pistool in haar mond steken en haar laatste 
emotionele seconden doormaken. het bloed spat via 
de projecties op het kamerscherm terwijl de personages 
onwetend zijn en de daarop volgende schok meemaken 
die ik in de zaal ook graag zou willen ervaren.

De actualisering die  
’t Arsenaal in zijn 
enscenering heeft 

doorgevoerd, het tonen 
van de mens die louter 

met zichzelf bezig is, heeft 
geleid tot personages voor 
wie niets meer verborgen 
is en van wie we alles te 

weten mogen komen.

de actualisering die ’t arsenaal in zijn enscenering heeft 
doorgevoerd, het tonen van de mens die louter met 
zichzelf bezig is, heeft geleid tot personages voor wie niets 
meer verborgen is en van wie we alles te weten mogen 
komen. het toont zich niet alleen in de expliciete verbeel-
ding van wat er achter de schermen gebeurt, op eenzelfde 
manier heeft de cock zijn personages vrij typematig 
neergezet. hedda is weliswaar afwisselend kinderlijk 
ongelukkig en manipulatief, maar het pruilende bekken-
getrek van meskens wordt wat eentonig op den duur. haar 
grote concurrente Thea is nog meer stereotiep: zij is de 
‘wannabe’, de net niet vrouw. net niet de juiste kleren, net 
niet de juiste liefde, net niet genoeg hersens en net niet 
genoeg zelfvertrouwen. eendimensionale karakters zonder 
geheimen kennen we in de eenentwintigste eeuw al te 
goed uit de reality soaps op televisie en, helaas, ook uit 
het dagelijkse leven. HEDDa van ’t arsenaal spreekt zich 
uit over een minder fraai maar actueel tijdsbeeld, maar 
het levert helaas tegelijkertijd een voorstelling op waarbij 
enkele geforceerde keuzes de oorspronkelijke kracht van 
het stuk op cruciale momenten naar de achtergrond heb-
ben gedreven. door de expliciete verbeelding achter de 
schermen is mij de diepgang van ibsen ontnomen.

Gezien op 7 december 2007 in Het Gevolg, turnhout.
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Tien redenen om te blijven roken
I am a mistake, Troubleyn

Christophe Van Gerrewey

1.Roken is iets voor filmsterren
in I am a mistake, de meest recente multimediale 
theatervoorstelling van jan Fabre, wordt er onophou-
delijk gerookt. hilde van mieghem – de enige actrice 
– steekt de ene sigaret na de andere op, net als de vier 
danseressen die onafgebroken op scène blijven. enkel 
de tientallen muzikanten roken niet. achteraan op het 
podium voeren ze, onder leiding van dirigent lucas vis, 
de voor de gelegenheid gecomponeerde muziek van 
wolfgang rihm uit. op een scherm dat over de volledige 
breedte boven de scène is opgehangen, wordt een 
film van chantal akerman getoond, de experimentele 
Belgische cineaste.
het inbrengen van het medium film is een goede zet: 
roken is iets voor sterren. roken is altijd een beetje 
performen, en – onbewust – intertekstueel verwijzen naar 
bekende rokers. de blauwige, schemerige filmfragmen-
ten tonen de danseressen samen met andere meisjes 
‘in het echte leven’: op straat, in een portiek, in een 
café. akerman, bekend van hyperrealistische films als 
Jeanne Dielman, laat de meisjes roken en soms huilen 
of lachen – het is genoeg om de taferelen op te laden 
tot mysterieuze verhalen: roken is betekenissen naar 
binnen zuigen. 

2. Roken doet mythes ontstaan
‘naar werk van Fabre kijken,’ schreef Stefan hertmans, 
‘is aan een soort droomduiding doen, interpretatie van 
een innerlijke wereld die ons steevast op onvoorzienbare 
manier terugvoert naar de wereld daarbuiten.’ geor-
chestreerd en intensief naar roken kijken is een uitver-
groting daarvan: het is op zich zo onwerkelijk en absurd, 
dat er wel drama’s en mythes achter moeten schuilgaan. 
het kan toch niet dat iemand zomaar zo mooi en pedant 
zit te roken. de schoonheid van het rookgebeuren kan 
slechts moeilijk op zichzelf blijven bestaan.
de choreografieën in I am a mistake lokken dat uit: de 
meisjes kronkelen over elkaar heen, halen sigaretten van 
tussen slipjes tevoorschijn, steken op de meest creatieve 
en onvoorziene wijzen op, terwijl de rook alle kanten 
uit waait. hilde van mieghem, rechtop, in het zwart, in 
het midden, stapt, staat en rookt – af en toe hoest ze 

hoorbaar. vooraleer ze tien minuten voor het einde van 
de voorstelling begint te spreken, is ze als een madame 
in een bordeel: een voyeuze die het gretige kijken van 
het publiek naar haar meisjes onder spanning zet. 

3. Roken is lekker
er is inderdaad veel te zien in I am a mistake: het 
dansen is onbeschaamd erotisch, de houdingen zijn 
onverbloemd geladen. een meisje trekt van een sigaret, 
tongkust lang met het meisje naast haar, waarna zij 
de rook die ze heeft aangereikt gekregen eindelijk naar 
buiten kan blazen. op een lang bloot been worden met 
zwarte as van boven tot onder de letters van het woord 
marlBoro geschreven. een meisjeslichaam ligt voor 
dood neer op de planken, totdat het door een ander 
meisje letterlijk nieuw leven wordt ingeblazen – met rook 
– en het lichaam middels een aantal liggende S-figuren 
overeind komt.
dit is – voor een bepaald gedeelte van het publiek – te 
mooi om waar te zijn: het is een verafspiegeling van een 
uitzonderlijke droomfantasie, een koortsig visioen dat 
maar beter nooit zou eindigen. onterughoudend genot-
zuchtig wordt de vervulling van elke fantasie gevisuali-
seerd – maar verder dan kijken gaat het natuurlijk niet. 

4. Roken is lekker (bis)
roken ziet er ‘lekker’ uit – zeker als het gemultipliceerd 
gebeurt als in I am a mistake – maar het is ook lekker. 
‘zoals ik graag knoflook heb bij lamsvlees,/ zo wil ik 
tabak bij lucht; om adem te kruiden/ en pas nadien uit 
te blazen, als was het elke keer mijn laatste.’ zo schreef 
herman de coninck. zoals elk druggebruik verhevigt 
roken de toestand waarin we ons toch al bevinden. ie-
mand zien roken – in I am a mistake ongeveer het enige 
dat er gebeurt – is ook intrigerend omdat er zich genot 
manifesteert in andermans lichaam. genot waar wij, 
zoals in het theater, zoals in dit theater, zelf enkel visueel 
deel aan kunnen hebben. want roken mag dan wel op 
het podium toegestaan zijn, in de zaal vooralsnog niet.
gelukkig zijn daar wel nog de ogen van de danseressen, 
die het vermogen hebben iedereen tegelijkertijd aan 
te kijken. er gaan grote geheimen schuil achter deze 
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lichamen, en het is van het hoogste belang dat wij ze 
nooit zullen achterhalen. ze worden gereduceerd tot 
lustobject, maar dan enkel door hun eigen onbereikbaar 
genot. roken is de onachterhaalbaarheid van ander-
mans gedachten die zichtbaar wordt gemaakt.

5. Roken is langzaam zelfmoord plegen 
hilde van mieghem herinnert het publiek eraan dat 
roken niet zonder gevaar is – en buigt vervolgens ook dat 
nadeel om in een joyeus en geweldig pluspunt. ze hoest 
nadrukkelijk en bewerkelijk, drinkt van een fles vol water 
of gin, loopt traag en dreigend rond, kijkt het publiek 
hautain in het gezicht. de meisjes rond haar lijken niet 
beter te weten, ze doen verder alsof er niets aan de 
hand is, overgeleverd aan hun rol. zij en van mieghem 
zijn twee kanten, twee bereidingswijzen van dezelfde 
verboden vrucht. 
het vitalistische, erotische aspect van de jonge danse-
ressen op scène, krijgt bij van mieghem een tegenge-
wicht. een tegengewicht dat echter niet minder aantrek-
kelijk wordt. de rook heeft er bij haar al dertig jaar extra 
heerschappij opzitten, en de gevolgen zijn duidelijk, 
hoewel ze ze waardig draagt. Bij haar zijn het niet de 
lekkere gevolgen van het roken die intrigeren en afgunst 
wekken, als wel de zelfdestructieve dapperheid. hoe 
benijdenswaardig en vergevorderd om zo met de dood te 
kunnen flirten! het is haar dagelijkse vastberadenheid 
om langzaam zelfmoord te plegen die de toeschouwers 
nu aan haar kan overleveren. 

6. Roken is een daad van verzet
ergens halverwege de voorstelling komen de meisjes te-
voorschijn met levensgrote portretten van wat algemeen 
‘dictators’ genoemd kunnen worden: Filip dewinter, jean-
marie le Pen, osama Bin laden. ze branden geconcen-
treerd gaten in de afbeeldingen: door de ogen, tussen 
de lippen, in de neus. daarna worden de portretten tot 
proppen samengedrukt en in de coulissen geslingerd. I 
am a mistake krijgt een openlijk politieke lading: er zijn 
mannen die ons woorden en dingen willen ontzeggen, en 
het verbod op roken is daarvan het mooiste symptoom. 
de meisjes worden personages uit De laatste roker van 
willem Frederik hermans, waarin een totalitair staatsap-
paraat alle resterende rokers in de cel gooit.
het zou ‘onderzocht’ moeten worden (als ook dat geen 
zieke bezigheid van deze tijd zou zijn), maar gaat de 
teloorgang van de autonomie van de kunst niet gelijk 
op met de groeiende intolerantie ten opzichte van het 
roken? roken en kunst: verlieslatend, nutteloos, scha-

delijk zelfs; genotzuchtig, zonder humanitaire hulp, geen 
activisme; asociaal, onverantwoord, niet in te passen in 
een beleidsplan.

7. Roken is prachtig
daarom, onder andere, is roken prachtig. zeker in het 
geval van roken van sigaretten gaat er een onaantast-
bare, in zichzelf besloten esthetiek uit van het object dat 
wordt gerookt: een lange cilindervorm, perfect cirkelvor-
mig in doorsnede, onaangetast wit met een lichtbeige 
kop, en dan, laten we zeggen, op scène doorsneden met 
een vrouwelijk lichaam.
de muziek van rihm voor I am a mistake begeleidt 
dit esthetische, idiosyncratische, volstrekt autonome 
bestaan – van het roken en van de voorstelling zelf. het 
is een bij momenten dreigende soundtrack die zowel 
de bewegingen op scène begeleidt, als nu en dan op 
het voortouw kan komen, als twee mannelijke stemmen 
bijvoorbeeld zonder aankondiging beginnen te niezen en 
briezen, en zo de abstracte muziek plots een naboot-
send karakter meegeven. 
 
8. Roken is absurd
roken, zei hugo claus ooit, is zo absurd dat je, als je het 
doet, niet anders kan dan het op de spits drijven. claus 
rookte zelf lange vrouwelijke mentholsigaretten. het 
absurde – of conceptuele – karakter van I am a mistake 
wordt niet weinig belicht. hoewel het voor een groot stuk, 
zoals totnogtoe in deze tekst, mogelijk is de ‘maker’ of 
het ‘ontstaansproces’ van I am a mistake buiten beeld te 
laten, moet uiteindelijk iedereen en elke interpretatie er-
aan geloven: ‘ik ben een fout’, het is jan Fabre die deze 
voorstelling, deze ode aan het roken heeft bedacht.
nu is het nagenoeg onmogelijk om ‘moderne kunst’ te 
beschouwen zonder dat het ‘proces’ daarin een rol komt 
te spelen: elke kunst is reflexief en gaat op een meta-
niveau over zichzelf. zo ook I am a mistake: het absurde 
karakter van het maken van kunst en van het roken 
wordt op een prachtige manier en met tientallen draden 
en wolken met elkaar verbonden. 

9. Roken is egoïstisch
maar zoals het roken altijd iets egoïstisch heeft, hoeveel 
plezier het ook kan doen om iemand anders plezier te 
zien beleven aan een sigaret, zo kan kunstproductie ook 
erg makkelijk omslaan in een narcistische bezigheid. het 
genot van een ander kan te groot, opzichtig of behaag-
ziek zijn, om nog voor aantrekkelijk door te kunnen gaan. 
in I am a mistake zitten een aantal sporen die recht-
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streeks naar jan Fabre terugleiden: de films van chantal 
akerman zijn bijvoorbeeld gedraaid in de Seefhoek, waar 
jan Fabre is opgegroeid. de titel origineert in een korte 
theatertekst uit 1988, Ik ben een fout.
deze persoonlijke sporen zijn visueel en verwaarloos-
baar, maar als ze wel worden teruggevonden, maken 
ze niks stuk, en wel integendeel: de maker installeert 
zichzelf in een paralleluniversum, waarvan de maan nu 
en dan op gelijke hoogte kan komen te staan met de 
zon van de voorstelling.

10. Roken legt het zwijgen op
een kwartiertje voor het einde van I am a mistake steekt 
hilde van mieghem echter van wal met het declameren 
van de theatertekst ‘I am a mistake’. er is veel tegen 
deze coup de théâtre in te brengen. het is een tekst die 
bestaat uit onsamenhangende flarden vol clichés over 
het kunstenaarschap; van mieghem spreekt schabou-
welijk engels; het is overduidelijk jan Fabre die aan het 

woord is en op een weinig subtiele manier zijn licht laat 
schijnen over zijn positie als wereldster aan de artistieke 
hemel.
nu en dan is van mieghems monoloog echter wel 
indrukwekkend: het is de ideale afsluiter voor het 
sublieme free-wheelen dat I am a mistake al die tijd 
geweest is. Bovendien doet het plezier om haar door-
rookte stem eindelijk op een absurde, aandoenlijke 
en indrukwekkende manier te horen razen tegen het 
publiek. de betekenis van haar woorden doet echter wel 
een geniepig vermoeden ontstaan. het ontsteken van al 
die opwindende, schitterende en onvergetelijke mythes 
waar I am a mistake uit is opgebouwd, gaat alleen 
maar terug op de oermythe ‘jan Fabre’. als dat waar is, 
wordt de toeschouwer al zijn rokerige dromen en visuele 
verlangens net voor het verlaten van de zaal toch nog 
ontstolen. 

Gezien op 11 december 2007 in Bozar, Brussel

Het zou ‘onderzocht’ moeten 
worden (...), maar gaat de 

teloorgang van de autonomie 
van de kunst niet gelijk op met 
de groeiende intolerantie ten 

opzichte van het roken?
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You who stand above them now,
your hatchets blunt and bloody,
you were not there before,
when I lay upon a mountain
and my father’s hand was trembling
with the beauty of the word.
And if you call me brother now,
forgive me if I inquire,
Just according to whose plan?
When it all comes down to dust
I will kill you if I must,
I will help you if I can.
When it all comes down to dust
I will help you if I must,
I will kill you if I can.

Leonard Cohens, ‘Story of Isaac’

in Isaac and all the things he doesn’t understand van 
Pieter de Buysser zingen isaac (miles o’Shea), jubilee 
(lisa man) en abdiel (katrin lohmann) zachtjes ‘Story 
of isaac’ van leonard cohen bij wijze van proloog, terwijl 
ze in plompe laarzen en lange jassen over het podium 
kuieren. eigenlijk vormen die twee minuten samenzang de 
pit van alles wat erop zal volgen. het is een liedje dat een 
vreemde spagaat maakt. op het papier van de binnenhoes 
leest het als een massa-vadermoord. cohen laat zichzelf 
samenvallen met isaac, en vertelt hoe hij over een berg 
ploetert met zijn vader, abraham. in naam van de vader, 
van de enige waarheid, moet hij geofferd worden.
met cohens achtergrond als zoon van een oudtestamen-
tarische fanatiekeling in het achterhoofd, is het duidelijk 
wie er precies met ‘Story of isaac’ een verbitterde veeg 
uit de pan krijgt. maar in het laatste couplet veranderen 
cohens pijlen van richting. ineens moeten alle vaders 
het ontgelden. in 1969 waren vaders dan ook opgejaagd 
wild. de uitzichtloze vietnamoorlog had veel jong kanon-
nenvlees erdoor gejaagd. waarom precies, bleef in kruit-
dampen gehuld. vadertje staat was daarmee definitief 
ontmaskerd als een sluwe vos die schermt met drogre-

denen om een heilig verklaarde ideologie te legitimeren. 
god, onze vader die in de hemel zijt maar tegelijkertijd 
ook met ons, werd zo’n tachtig jaar daarvoor bij monde 
van nietschze al officieel doodverklaard. maar mummie 
of niet, cohen, en met hem een hele generatie, trapte 
graag even na om zich ervan te verzekeren dat hij toch 
wel echt niet meer onder ons was. alle vaders kregen 
toen hun verdiende loon. want gezag moet je verdienen. 
niet afdwingen met striemende autoriteitsargumenten, of 
afluizen met valse, versuikerde beloftes.

dat zijn de woorden van het lied. onmiskenbaar kinderen 
van hun tijd. maar de vertolking van ‘Story of isaac’ valt 
niet helemaal samen te vallen met zijn eigen aanklacht. 
de splijtzwam zit in de manier waarop cohen het num-
mer zingt. zijn stem ligt op een of andere manier onge-
makkelijk in het gehoor. hij klinkt onzekerder dan hij ooit 
nog zou klinken. een tikkeltje uitgezakt en oververmoeid. 
zijn stembanden lijken een sluimerende vertwijfeling te 
willen smoren. een tweestrijd tussen een heimelijke hang 
naar gezag en tough love, en de ontworsteling daaraan. 
gezags- en vrijheidscrisis verstrengelen zich zo tot een 
gordiaanse knoop. cohen verklankt in het licht van de 
geest van zijn tijd een paradoxale staat van crisis.

Vrijheid blijheid
Pieter de Buyssers eerste deel van De Kritiek van de 
Pragmatiek, het drieluik dat zijn trilogie rond kant zal 
rondmaken, zoomt in op precies dezelfde crisis, die in 
feite ultrahedendaags is. alle vormen van gezag zijn 
vakkundig en met collectief enthousiasme ondermijnd. 
de wereld ligt aan ieders voeten. het enige universeel 
geldende dictaat is dat van de vrijheid. het visioen van 
een vaderloze maatschappij die de ‘68-ers hardhandig 
ombogen tot sociale realiteit, is een geïnstitutionaliseerde 
en geïndustrialiseerde mallemolen geworden waar het pri-
maat van de klotsende onderbuik als enige richtingaan-
wijzer geldt. ‘moeten’ hoeft niet meer. ‘willen’ impliceert 
een verlangen dat vernevelt van zodra je het nog maar 
uitspreekt of bedenkt, want bevrediging komt alleen nog 
maar in wegwerpverpakking. we leven in een bodemloze 
wensput die vacuüm trekt bij gebrek aan substantie.

de kunst van het moeten
Isaac and all the things he doesn’t understand, lampe

Daniëlle de Regt
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de Buysser gaat in Isaac... na welke offers die zwelging 
in bandeloosheid heeft gevraagd. de regisseur/auteur/
filosoof/activist verfijnt met zijn nieuwste voorstelling zijn 
visie op politiek theater in een postpolitieke tijd. 

Smalle thema’s zijn niet aan de Buysser besteed. hij 
pakt die anders aan dan doorgaans het geval is in het 
gemiddelde theater, boek of museum. geen ironie, 
overidentificatie, cynisme, therapie of provocatie als 
artistiek-kritische strategie. de dubbele bodem van een 
kunstwerk waar het kritische potentieel zich ophoudt, 
situeert zich bij hem in eerste instantie op het niveau van 
het letterlijk gezegde en getoonde. van daaruit graven zijn 
voorstellingen filosofisch geïnspireerde mollengangen die 
op tijd en stond boven de grond komen piepen.
neem nu ‘bandeloosheid’. de Buysser ensceneert ze 
op haar allerletterlijkst, maar mikt gaandeweg ook op 
het figuurlijke niveau. want isaac, zijn adoptiezus en 
dienstmeid jubilee en zijn vriendinnetje abdiel zijn niet 
alleen ontwortelde zwervers die de aardbol rondtrekken 
als nomadisch nieuw samengesteld gezin. ze zijn ook 
fervente aanhangers van het gecanoniseerde geloof dat 
de ultieme blijheid alleen nog maar schuilt in tomeloze 
vrijheid. het openingsbeeld spreekt boekdelen. met een 
scenografie vol panelen van openstaande deuren, een 
fles champagne in de aanslag en een berg aardbeien die 
vanuit de hoek lonkt, is bij eerste aanblik al duidelijk dat 
het leven een draaikolk is van een decadent overaanbod 
aan keuzes. geniet vooral niet met mate, maar zorg dat 
je zat wordt. dit is doorgefokt liberalisme op zijn best.

het is de drie alleen niet gegund om lang in hun genots-
verslaving te blijven poedelen. want rondom hen vallen 
mensen en dieren bij bosjes weg. de vleesindustrie heeft 
zijn tanden stukgebeten op de niet-aflatende consumen-
tenschreeuw om méér, met alle onverkwikkelijke gevolgen 
van dien. een epidemie van mond- en klauwzeer slaat 
zijn nagels uit naar alles wat leeft. dit is dan doorgefokt 
liberalisme op zijn slechtst. Temidden van de rottende 
kadavers en een poel van pus klinkt de lokroep van 
instant bevrediging ineens een pak minder prangend. de 
impasse is bereikt, zo beseffen ze. en nu? de jacht naar 
hernieuwde zingeving is geopend. het gebrek aan een 
vader is plotsklaps een schrijnend gemis. de enige weg 
die voor hen nog openligt is terug naar de bron van het 
verlies dat hen en alles om hen heen aanvreet. als we 
isaac mogen geloven is de bron van de pandemische pa-
niek zijn vader, het almachtige, onzichtbare opperhoofd 
van de hakmolen die ‘vleesverwerkingsindustrie’ heet. 

de kledingwissel van o’Shea, man en lohmann, van over-
sized, verfomfaaide jassen naar mondaine jurkjes en ge-
steven gentlemen’s suit markeert op scène een overgang 
van de ene wereld naar de andere. of beter: van het ene 
verbeeldingsniveau naar het andere. want het is een spel, 
een doen-alsof waar isaac zijn gedienstige surrogaatzus 
en weerspannige lief in meetrekt. als de vader zo pijnlijk 
afwezig is, en de herinnering aan hem verwaterd is, kun 
je hem alleen nog maar met haken en ogen aan elkaar 
fantaseren. ‘Beste papa. ik kom naar jou. ik weet dat jij 
mijn vader bent. als ik zeg dat jij mijn vader bent dan ben 
je mijn vader… waar was je al die tijd?’
isaac wrikt met zijn eerste aanroeping een dubbele ont-
snappingsroute open uit de gruwelijke nachtmerrie waar 
ze in beland zijn. het drietal gaat namelijk niet alleen op 
zoek naar de oorsprong van de epidemie, maar ook naar 
een weg uit de globale impasse die Isaac… overspant. 
de clash tussen vrijheids- en gezagscrisis wordt zo even-
eens herleid tot zijn ontkieming. de Buysser verparabelt 
met andere woorden de zondvloed, het aloude embleem 
voor de ultieme catastrofe-en-catharsis-in-één, tot een 
hedendaagse allegorie met als brandpunt een epidemie-
golf, een monster gebaard door dolgedraaid ideologisch 
liberalisme. de ontredderde isaac, abdiel en jubilee 
worden zo gedwongen hun idealen-verliezen te tellen. en 
wij met hen. 

Paradise Lost
Tekstueel is Isaac… de Buyssers vrije variatie op john 
miltons klassieker Paradise Lost. milton verweefde in 
zijn epische gedicht op ingenieuze wijze het christen-
dom, de griekse antieken en paganisme met elkaar tot 
een stichtelijke mythe over de zondeval, en de schuld 
en boete die er onvermijdelijk op volgen. de trektocht 
die isaac, abdiel en jubilee ondernemen, volgt hetzelf-
de stramien. net zoals milton tapt de Buysser uit vele 
(kunst)historische, theologische en cultuurfilosofische 
vaatjes. het oude Testament, verlichtingsdenken, max 
webers gedachtegangen rond de ‘moderne onttovering’ 
en Frankfurter Schuleriaans cultuurpessimisme, alle-
maal passeren ze hier de revue. de Buyssers breed-
lopende tekst die de acteurs soms haast achteloos 
over hun tong laten gaan, is een kritisch geannoteerde 
companion van de westerse cultuurkritiek, maar dan 
the abridged version.

een geschiedenis moet ergens beginnen. net zoals een 
verhaal. of een persoon. laat dat in Isaac… nu net het 
probleem zijn. zonder vader, zonder band met het ver-

© lampe
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leden, is iedere oorsprong immers zoek. abdiel, jubilee 
en isaac bakkeleien dan ook van meet af aan over hun 
eigen afkomst. ze lopen doelloos in het rond, gaan af 
en toe op de schommel zitten die in de hoek hangt, en 
praten in krullerige beeldspraak over de impact van hun 
jeugd op het hier en nu. hoewel de geesten van hun 
vaders en moeders door hun gesprekken spoken, heb je 
er het raden naar wie nu precies hun biologische ouders 
zijn. ze lijken het zelf ook niet echt te weten. jubilees 
vader is ‘een spiegelbeeld dat zijn eigen ruiten ingooit’, 
‘de leegte te paard’. abdiel ontkent liever volledig het 
bestaan van haar vader en moeder. ze verliet op haar 
twintigste het ouderlijke huis om als zangeres ‘het vuur 
aan de schenen van de sterren te leggen.’ koppig weigert 
ze om meer te lossen. kortom, de twee dames hebben 
hun oorsprong uitgewist of gemakkelijkheidshalve ver-
drongen. het zijn tegelijkertijd vergeetgrage en vergeten 
vrouwen, zoals hun namen ook al verraden. die verwijzen 
naar een oorsprong die er eigenlijk geen is. zo hint 
‘jubilee’ op het boek der jubileeën. dat is het kleinere 
broetje van de genesis die de uiteindelijke versie van het 
oude Testament nooit haalde. abdiel, die van isaac het 
koosnaampje “engel” krijgt, stemt dan weer overeen met 
een personage uit Paradise Lost, een serafijn. Binnen 

het oude Testament komt dit type engel met maar liefst 
zes vleugels slechts één keer op de proppen. meerdere 
verwijzingen zijn er wel bij elkaar te sprokkelen, maar 
allemaal in apocriefe geschriften.

‘Twijfelzucht en ironie zijn de eigenschappen van een on-
gelukkig bewustzijn dat zichzelf niet kent,’ schreef hegel 
ooit. dit is het adagium dat de vrouwelijke personages 
in Isaac… in de grond weerspiegelen. het is tegelijkertijd 
ook een rode draad doorheen de kantiaanse trilogie van 
de Buysser. claudia Schiffer en david copperfield uit 
Glanzen, marie-jeanne en moassi uit Eekhoornbrood 
of jadsja en asjel uit aangesproken, de as en de boter, 
om er maar een paar te noemen, hebben allemaal met 
elkaar gemeen dat ze een proces van zelfvervreemding 
doormaken. wat dan meteen de condition humaine is 
van de mens in postideologische tijden, zo constateert 
de Buysser. de vrucht van de door hem geviseerde 
postmoderne ironie en twijfelzucht is een van zichzelf 
vervreemd bewustzijn. abdiel en jubilee maken dat hier 
aanschouwelijk via hun aangeboren drang naar vergetel-
heid. gedurende hun tocht doen ze verwoede pogingen 
om isaac daarin te laten delen. jubilee, zoals het goede 
dienstmeisjes betaamt, sust en zingt hem in slaap, terwijl 
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abdiel een stortvloed van pesterige tegenspraak over 
hem uitstort die de missie moet ontmijnen. werken doet 
het niet echt. uiteindelijk belanden ze toch alledrie voor 
het (lucht)kasteel waar de gezochte vader wel eens zou 
kunnen wonen.

offer
ook isaac worstelt met zelfvervreemding, maar vanuit 
een andere impuls dan abdiel en jubilee, zoals zijn 
naam al verraadt. die kun je, met niet eens zo heel 
veel zin voor overdrijving, zien als een symbool voor de 
coming of age van het westerse denken. isaac, dat is niet 
alleen de zoon die abraham moest offeren, maar ook 
één van de aartsvaders. de isaac uit ons verhaal is eco-
noom en jurist, en studeerde in engeland en zwitserland. 
hij en jubilee hebben elkaar voor het eerst ontmoet 
in een stationsbuffet waar isaac de tijd verdreef met 
het uitdenken van een wiskundig model dat het proces 
verklaart ‘waarom ieder economisch systeem bedreigd 
wordt door het offer… het dodelijke, fatale, radicale offer 
[…] dat het élan vital van de economie blijkt te zijn!’ voor 
onze isaac staat meten gelijk aan weten. zijn model is 
een manier om de wereld te vatten en beschrijven. op 
en top verlichtingsdenken dus. hier is isaac newton aan 
het werk. ook wel de aartsvader van de systematisering 
genoemd. en geen systematisering zonder wiskunde. 
want wiskunde ordent. wiskundige wetten kunnen de 
wereld onttoveren met behulp van de ratio. het is een 
denktrend die niet alleen de norm is geworden binnen 
de exacte wetenschappen. het is het élan vital van ieder 
goed geolied, hypergerationaliseerd staatsapparaat met 
bijbehorende booming markteconomie.

er schort echter iets aan dat systeemdenken: het schiet 
tekort. dat is de conclusie waar isaac na veel twijfelen 
en rekenen toe kwam op die kille avond in het stations-
buffet. wat als een hypergerationaliseerd – lees: feilloos 
– productiesysteem uitgroeit tot mond- en klauwzeere-
pidemie? isaac, abdiel en jubilee zitten letterlijk vast in 
een stroom van pus, en figuurlijk in een zee van falende 
denksystemen. de zelfvervreemding die zich manifesteert 
in hun permanente vertwijfelingen omtrent hun afkomst 
en de weg die ze precies moeten nemen om vader te 
vinden, is de logische pendant van de vervreemding die 
de drie ervaren ten opzichte van hun omgeving. 

het is een vaststelling die eveneens met de regelmaat 
van de klok in het werk van de Buysser haar opwachting 
maakt. het acteerwerk is daarbij de voornaamste kataly-

sator om de tweeledige vervreemding aanschouwelijk te 
maken. de scène is een quasi blanco speelveld waarop 
tekst en acteur elkaar tegemoet treden als vreemde-
lingen. dat is in het geval van Isaac… tot op de letter 
zo. het engels van o’Shea wisselt constant af met het 
nederlands van lohmann en man. daarnaast praten ze 
zoals de Buysseriaanse personages dat alleen maar kun-
nen. ze palaveren aanvankelijk uit de losse pols, en pra-
ten door tot het tussen henzelf en hun woorden begint te 
schuren. het is alsof er een kloof tussen hen ontstaat die 
nu eens inkrimpt en dan weer uitbreidt. Soms lijken ze te 
begrijpen wat ze zeggen, maar meestal blijft het gissen of 
ze echt grip hebben op hun eigen gedachten en ideeën. 
als toeschouwer schuif je gedurende de voorstelling mee 
op die as tussen lucidteit en verwarring. dit is de Buys-
sers interpretatie van het befaamde v-effect. het is de 
ruggengraat van zijn visie op politiek theater anno 2008. 
weg met de theatrale beroezing en het gedeelde begrij-
pen. laat je toeschouwer meedenken met het gezegde 
en getoonde tot hij of zij ook door de bomen het bos 
niet meer ziet. alleen vanuit die collectief gedeelde staat 
van vertwijfeling, kan er samen gezocht worden naar een 
uitweg, een kennen van het eigen bewustzijn.

Het Goede, het Ware en het Schone 
die uitweg is in Isaac… een afslag richting het macabere. 
doorheen de voorstelling ontwikkelt isaac een aanvan-
kelijk nogal mistige obsessie voor ‘het offer’ dat alles 
weer goed kan maken. het zou in de eerste plaats de 
systeemfout opheffen in zijn theorie van het neoliberale 
economische stelsel. wat dat offer nu precies inhoudt, 
wordt pas duidelijk in het tweede deel van de voorstel-
ling. het drietal heeft inmiddels zijn intrek genomen in 
het (lucht)kasteel waarin vader nog altijd schittert door 
afwezigheid. ze kuieren bijgevolg nog altijd doelloos over 
de kale scène. ze kissebissen over het vervolg van hun 
denkbeeldige tocht, die wederom in het slop zit. maar 
isaac weigert het bijltje erbij neer te gooien. hij wil vader 
aan de praat krijgen met een bewijs dat ze willen breken 
met hun valse verleden. ze besluiten voor hem een 
doodskussen te maken bij wijze van offer.

het goede, het ware en het Schone, de verloren ge-
waande romantische drievuldigheid die als een basso 
continuo door de Buyssers politieke discoursvorming 
loopt, maken daarmee verpakt in een allegorisch jasje 
hun opwachting. het is door hun toedoen dat abdiel, 
jubilee en isaac hun trektocht omvormen tot een grauwe 
strooptocht bezaaid met bloedspetters en afgesneden 
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lichaamsdelen. de vermeende schuldigen van de perver-
tering van het vleesverwerkingsbedrijf van isaacs vader, 
en dus ook van de mond-en klauwzeerepidemie, moeten 
het ontgelden.
de eerste halte van het drietal is de oude jakob, lees: 
de ware, die als wetenschapper en wijsgeer isaacs 
vader aan een formule hielp om zijn vleesproductie te 
perfectioneren. daarna is rebecca aan de beurt. deze 
Schone, operazangeres van beroep, bracht de vader van 
isaac zo erg in de ban van haar vocale schoonheid, dat 
hij een obsessie ontwikkelde om vlees te fokken van een 
onvoorstelbare schoonheid. het laatste slachtoffer is nog 
maar een kind. jonas, een buitengewoon goed, want 
edelmoedig en moreel buitengewoon verfijnd jongetje, 
is de erfgenaam van een machtswellustig telecom- en 
mediabedrijf. zijn vader was een vriend van de vader van 
isaac. die ging, geheel geïnspireerd door jonas, manie-
ren ontwikkelen om zijn vlees beter dan best te maken.
ons trio berooft het goede, het ware en het Schone 
van hun mond en hun grote tenen. ze zijn gedoemd om 
strompelend en stom door het leven te gaan. in de spot-
lights, met een kussensloop omhooggeheven en de ogen 
neergeslagen, zo knielen de drie nieuwbakken beulen na 
afloop op het podium. met hun hoop op standje waak-
vlam en hun ziel onder de arm. vader blijft zich echter in 
stilzwijgen hullen. de heilige drievuldigheid die de weg 
had moeten openen naar hun vader, naar het échte ge-
luk, naar (zelf)kennis, naar pure schoonheid, kortom naar 
het ultieme, is het symbolische slachtoffer geworden van 
een idealenverminking die haar doel voorbijschiet. een 
verspillingsritueel.

de Buysser windt er geen doekjes om. ziehier de uitno-
diging om je verliezen uit te gaan tellen. hijzelf gooide 
alvast voor ons zijn geliefde drietal op het hakblok om 
aan te tonen waar het precies is misgegaan. het goede, 
het ware en het Schone hebben we eigenhandig om 
zeep geholpen in naam van een heleboel schimmige 
vaders. we hebben kinderen met het badwater wegge-
gooid. ze zijn niet meer. of toch niet meer zoals ze ooit 
waren. hetzelfde geldt voor de vaders in wiens naam ze 
het onderspit dolven.
zo plakt de Buysser in één ontnuchterende scène de 
twee denksporen van gezags- en vrijheidscrisis weer aan 
elkaar om uit te komen bij die onmogelijke tweesprong 
waar de cohen-proloog ons al verholen op attendeerde, 
en waar we een uur later ook effectief aanbeland zijn. de 
retorische cirkel is rond, de brute terugslag van ideologi-
sche dakloosheid uit de doeken gedaan.

Leven met twijfelzucht
het mooie van Isaac… is dat de Buysser niet blijft 
stilstaan bij de treffende constatering en de stekelige kri-
tiek. het door hem zo zorgvuldig geïnstalleerde vervreem-
dingseffect dient als fundering om er een alternatief op 
te bouwen. dat wil hij niet alleen doen. de Buysser ziet 
je als een volwaardige dialoogpartner met wie hij aan de 
rafels van de wereld trekt tot je samen uitzicht hebt op 
een al dan niet wereldvreemd inzicht. die kwaliteit maakt 
zijn voorstellingen uitzonderlijk genereus, op het bemin-
nelijke af. dat de vormgeving het oog beduidend minder 
rijkelijk bedient van inspiratie dan de poëtische tekst dat 
doet voor het oor, is een bedenking die je dan wel wilt 
toedekken met de mantel der liefde. horizonverbreding 
valt je tenslotte niet iedere dag ten deel.

want dat is het wat je uiteindelijk deelt met de perso-
nages uit Isaac…. alhoewel de Buysser zijn personages 
even vluchtig laat flirten met zelfmoord, komen ze 
uiteindelijk tot het besef dat er leven is na de illusies. 
hoop en verlossing moet je niet meer elders zoeken, 
maar spelenderwijs in jezelf vinden. Exit vader, enter 
kant. wat de filosoof in Kritik der praktischen Vernunft 
de ‘categorische imperatief’ noemde, brengt de Buysser 
met beide voetjes terug op de grond in de vorm van 
het verbijsterend ontnuchterende werkwoord ‘moeten’. 
een ons totaal ontschoten modaliteit, behorende tot de 
vergeten orde van de dwang en de innerlijke noodzaak. 
een radicaal richtinggevend werkwoord dat toelaat 
te leven met vertwijfeling, falende denksystemen en 
onklaar gemaakte ideologische vangnetten. dit is de 
activering waar we ons dringend aan moeten overgeven. 
dit is het alternatief. de kunst van het moeten. 
het allereerste wat we moeten, zo leert Isaac… ons, is 
leren leven met twijfelzucht, zonder ironie als uitvlucht 
te gebruiken. daarin schuilt de sleutel om jezelf te 
bevrijden uit die wolfsklem met aan de ene kant een 
sloot champagne en berg aarbeien, en aan de andere 
kant bidprentjes en vadermoord. de tweede must is 
ook meteen het antwoord op de vraag die cohen in 
zijn Story of Isaac bezighield: Just according to whose 
plan? dat van jou, zo lijkt de Buysser hem en ons toe 
te fluisteren. Begin maar met bedenken. vanaf vandaag 
moet er worden gemoet.

Gezien op 12 april 2008 in de Beursschouwburg, Brussel.
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Groepsportret
Missie, kvS

Sébastien Hendrickx

Het is een hardnekkig cliché. Zeg ‘missionaris’ en meteen springt het beeld op van een lange man met 
een witte baard die ver van huis zwarte zieltjes in gehoorzame katholiekjes tracht om te toveren. Deze 
scheve perceptie maakt van de hedendaagse missionaris een anachronisme, een koloniaal symbool in een 
postkoloniale tijd. Regisseur Raven Ruëll, auteur David Van Reybrouck en acteur Bruno Vanden Broecke stellen 
dat beeld in hun voorstelling Missie grondig bij. Witte Pater Grégoire Vanneste is even met verlof terug in 
België en verschijnt op het podium voor een bewogen voordracht over zijn jaren in Congo: ‘In den ouden tijd 
was dat voor Kerk en Vaderland, maar voor mij was dat voor Afrika.’ 

ook de kvS, onder wiens vleugels Missie werd gemaakt, 
houdt al een aantal jaren een eigen postkoloniale ‘mis-
sie’ op na, die veraf staat van elke stereotypie. de stads-
schouwburg profileert zich als een plek voor debat om-
trent het onverwerkte koloniale verleden van ons land. zo 
bracht raven ruëll er in 2002 Het Leven en de Werken 
van Leopold II op de planken, hugo claus’ vlammende 
satire over de rol van koning leopold ii in congo. de kvS 
kijkt niet enkel achterom, maar ook vooruit. Sinds 2005 
tracht het via tal van artistieke uitwisselingen nieuwe 
culturele banden tussen België en zijn ex-kolonies te 
smeden. Think of one en ultima vez werden al meer dan 
eens naar kinshasa ‘uitgezonden’ en in april krijgt de 
gevierde congolese choreograaf Faustin linyekula een 
week lang carte blanche in Brussel. 

ontheemd
dat het spreekgestoelte waar grégoire vanneste zich 
een beetje nerveus met beide handen aan vastklampt, 
het logo van de kvS draagt, is dus niet zomaar. na een 
slokje water en een beleefd kuchje steekt de man van 
wal. hij vertelt over zijn weinig katholieke jongensjaren 
aan het Sint-amandscollege in kortrijk, zijn plotse pries-
terroeping, de tijd aan het seminarie en de afreis naar 
congo in 1959, een jaar voor het land onafhankelijk 
werd. volgt zijn betoog aanvankelijk nog min of meer de 
chronologische lijn van zijn leven, dan gaat het, naarmate 
de spreker zekerder van zijn stuk wordt, steeds meer 
uitwaaieren. de verbrokkelde tekst schept de indruk dat 
de missionaris zich geleidelijk aan laat meevoeren op 
de associatieve golven van zijn geheugen. in werkelijk-
heid maakte david van reybrouck, die na Die Siel van 
die Mier en n aan zijn derde monoloog toe is over 

oudere westerse mannen in afrika, een ruwe montage 
van fragmenten uit interviews met enkele missionarissen 
van vandaag. Tachtig procent komt rechtstreeks van hen 
en dit documentaire realisme blijkt een surplus. in de 
relatief onbewerkte spreektaal van de geïnterviewden, 
met de talrijke verfransingen, stopwoorden en halfweg 
afgesneden zinnen, openbaart zich het niet-gezegde. het 
hele relaas van grégoire vanneste klinkt bovendien als 
de hoogstpersoonlijke geschiedenis van één man, terwijl 
hij als samengesteld personage tegelijk het verhaal van 
een groep vertelt. enkel een doorgewinterde rasacteur 
heeft voldoende bereik voor zo’n polyfone monoloog en 
Bruno vanden Broecke is er zo een. laverend tussen ze-
nuwachtig en zelfverzekerd, verzoenend en kwaad, luchtig 
relativerend en doodserieus, geeft hij het genuanceerde 
portret dat in de tekst van de figuur van de missionaris 
wordt geschetst, een even gelaagde pendant op de 
scène. 

Twee belangrijke innerlijke conflicten schragen het 
personage. eerst is er het complex van de culturele 
ontheemding. de missionaris wordt voorgesteld als een 
thuisloze, meer dan als de representant van ‘kerk en 
vaderland’. het bastaardtaaltje waarin pater vanneste 
zich uitdrukt, een soepje van Schoon vlaams met veel 
Frans en een beetje Swahili er doorheen, illustreert zijn 
hybride culturele identiteit. in het congo waar hij net 
geen halve eeuw werkzaam is, blijft hij alleen al door zijn 
huidskleur een vreemde. ook vlaanderen is hij doorheen 
de jaren met de ogen van een buitenstaander gaan be-
kijken. dit personage van de ‘halve vreemdeling’, steeds 
zwevend tussen afstand en betrokkenheid, is de kritische 
vertelinstantie bij uitstek. en de kritiek van Pater van-

© koen Broos
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neste is niet min. Spreken over het geweld en de ellende 
in congo doet zijn stem dalen, maar van de zelfzucht van 
de vlaming ontsteekt hij bijna in een roodgloeiende co-
lère. het westen wordt verlamd door zijn eigen welvaart. 
de onbegrensde mogelijkheden hebben geleid tot een 
onvermogen om keuzes te maken. 

Twijfel
grégoire vanneste koos wél, vóór het priesterschap en 
vóór congo. die beslissing schakelde de twijfel natuurlijk 
niet zomaar in een-twee-drie uit: ‘een keuze, dat is niet: 
één moment. (...) ge kiest niet één keer, ge kiest zoveel 
keren. en dan op het einde noemen ze dat: een leven.’ 
zo stelt de gruwel van de oorlog het geloof van Pater 
vanneste dagelijks op de proef. die geloofstwijfel is het 
tweede complex dat het personage in Missie vorm geeft. 
het Bijbels verhaal van job confronteert elke gelovige 
met de vraag of het bestaan van god, die ‘goedheid’ 
is, wel te rijmen valt met de massieve aanwezigheid van 
het kwaad in de wereld. leven in een land als congo, 
waar moord en verkrachting schering en inslag zijn, stelt 
die vraag nog eens op scherp: geeft het geloof een zin 
aan het allergruwelijkste? wanneer Pater vanneste aan 
het eind van de monoloog minutenlang de tientallen 
bloedige misdaden beschrijft die hij met zijn eigen ogen 
zag, lopen er hoorbaar sidderingen door de zaal. na die 
hellegang roept hij geëmotioneerd god aan: ‘maar weent 
dan toch! (...) Schenkt ons toch tenminste uw snikken.’ 
misschien worden deze woorden ook tot ons gericht. 

oorspronkelijk speelt het stuk van van reybrouck zich 
in congo af. net voor de komst van een nieuwe groep 
jonge aspirant-priesters, blikt Pater vanneste terug op 

zijn leven. het blijft onduidelijk tot wie hij zich daarbij 
richt: een vriend, zichzelf of god? de keuze van raven 
ruëll om Missie niet ‘ginder’ maar ‘hier’, in België te 
situeren, als een voordracht voor een westers publiek, 
keert de originele intieme relatie tussen spreker en toe-
hoorder helemaal om. van de ruisende aanwezigheid 
van een publiek, dat ook altijd een stukje ‘rechtbank’ is, 
wordt een spreker doorgaans voorzichtiger bij het trek-
ken van de grenzen tussen de private en de openbare 
sfeer. we krijgen maar een selectie van een leven (of 
‘levens’) te horen: soms breekt vanden Broecke een zin 
af met een verwarde hoofdknik, een stilte, een zucht. 
Precies dat maakt de emotionele uithalen van de 
missionaris des te schrijnender: het zijn de momenten 
waarop de herinneringen zó aandringen, dat ze hem het 
publiek doen vergeten. de uitgeschreeuwde geloofstwij-
fel, die niet op zijn plek lijkt in de wat stijve context van 
een voordracht, is daar het meest sprekende voorbeeld 
van. de beelden die op die ogenblikken aan zijn gees-
tesoog voorbijschieten, kan ik onmogelijk waarnemen. 
misschien ziet de man naast mij ze wel. onder het 
publiek bevinden zich die dag een aantal missionaris-
sen die de kvS uitnodigde voor een gesprek met de 
schrijver achteraf. de oudere man naast mij heeft geen 
witte baard, maar de bijzondere aandacht waarmee hij 
de voorstelling volgt -het gaan verzitten, het zuchten, 
een onderdrukte snik – doet vermoeden dat namen als 
goma, kinshasa of het Tanganyika-meer erg nauwkeu-
rige beelden bij hem oproepen. hij ziet een heel andere 
voorstelling dan ikzelf. 

de geloofstwijfel van Pater vanneste breekt het hyper-
realisme van de voorstelling – het hier en nu van de 
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voordracht – open. ook de scenografie doet dat. heel 
mooi verbeeldt en ‘verklankt’ zij het ‘ginder’, als een 
visioen, een schim van een ver land. de cassette met 
het zeurderige geluid van een motorbootje dat een rivier 
afvaart, dat de witte Pater met veel enthousiasme laat 
afspelen – ‘en dat moesten wij éénentwintig uur lang 
aanhoren!’ – geeft een idee van de uitgestrektheid van 
de parochie die hij op een bepaald moment onder 
zijn hoede heeft. de slotscène maakt al helemaal een 
einde aan het realisme van Missie. na de voordracht 
gutst er plotsklaps regen neer op het podium, in grote 
halen die vanneste in geen tijd doornat maken. hij laat 
zijn kostuumvest en zijn hemd als zware dweilen op de 
vloer vallen en laaft zich aan het water. even lijkt het 
‘ginder’ hier en worden de herinneringsbeelden van 
de missionaris bijna tastbaar. de bizarre scène zorgt 
voor een krachtige emotionele ontlading aan het eind 
van de voorstelling. voor het spreekgestoelte liggen 
opgezette exotische dieren. Terwijl het gordijn achter 
hem langzaam wordt opgetrokken, raapt Pater vanneste 
een aasgier op en houdt die in zijn wiegende armen. 
even krijgen we een decor te zien van plastieken tafels 
en stoelen kris kras verspreid over het toneel en verlicht 
door fel gekleurde buislampen. vanneste roept nog 
iets in het Swahili en dan valt het doek over Missie. 
als één man veert het publiek recht. vanden Broecke 
mag tot vijf keer toe terugkeren om te genieten van ons 
geestdriftige applaus. 

Nachtzijde
mijn handen tintelen er nog van na, achteraf in de 
foyer. ik geraak in gesprek met een oudere man (een 
witte baard, geen missionaris), die me verrast met 
zijn ontnuchterende visie op de voorstelling. Missie is 
volgens hem niet meer dan een heel goed gemaakte 
inleiding op een ander stuk over missionarissen. dat 
stuk zal geen volle zalen meer ontroeren, maar zal ver-
delen, verontwaardiging wekken en discussie uitlokken. 
heeft de man gelijk? ontbeert dit groepsportret een 
dissonante stem? er is in ieder geval een nachtzijde 
aan het mooie historiserende theater van de kvS zoals 
Missie of oom toon (regie rieks Swarte, 2006). de 
sterkte ervan – dat het met veel empathie en mededo-
gen verborgen geschiedenissen opdelft, eerder dan die 
met spot, deconstructie of ander geschut te lijf te gaan 
– kan evengoed in zwakte omslaan. in een interview 
met rekto:Verso zegt kvS-dramaturg ivo kuyl: ‘ik heb 
veel moeite met een benadering van de traditie die die-
zelfde traditie weglacht of deconstrueert om er zich dan 

van te kunnen ontdoen. heel belangrijk zijn verwonde-
ring en begrip, en dat zo’n analyse, ook waar ze streng 
is, van een soort liefde ontstaat. ik deel de mening niet 
dat een subject slechts subject is als het kritisch is.’1 
het is duidelijk dat Missie ons niet enkel als ‘kritische’ 
maar ook, of liever vooral als ‘liefdevolle subjecten’ 
aanspreekt. de voorstelling kan beschouwd worden als 
een héél efficiënte ontroeringsmachine. maar wanneer 
geraakt het kritische perspectief door een teveel aan 
liefde ondergesneeuwd? wanneer wordt een ‘eerherstel’ 
een leugen waar wij met waterige ogen intrappen? (dit 
is geen uitspraak over de figuur van de missionaris.) 
het historiserende theater van de kvS ‘vermenselijkt’ de 
geschiedenis. daar is op zich niks mis mee, maar door 
de focus te leggen op historische individuen, eerder 
dan op historische systemen, bestaat het gevaar dat de 
systemen, samen met de individuen, vergoelijkt worden. 

Het is duidelijk dat  
Missie ons niet enkel als 

‘kritische’ maar ook, of lie-
ver: vooral, als ‘liefdevolle 
subjecten’ aanspreekt. De 

voorstelling kan beschouwd 
worden als een héél effici-
ente ontroeringsmachine.

Maar wanneer geraakt het 
kritisch perspectief

door een teveel aan liefde 
ondergesneeuwd?

ik ben er niet uit. in mij strijden twee mannetjes om het 
woord. de ene roept, nog in de roes van een heftige 
theaterervaring: ‘dit is een parel!’ als hij op deze plek 
sterretjes kon geven, dan kende zijn gulheid geen 
grenzen. de andere kruist zijn armen en fronst zijn 
wenkbrauwen. hij wantrouwt de ontroering. ook bij het 
kijken naar Missie is het moeilijk kiezen tussen liefde 
en kritiek. 

Gezien op 23 december 2007 in de KVS, Brussel

1. Thomas crombez, ‘het vertrouwde met een wrong eraan’, in: rekto:verso, januari-februari 2008, nr. 27, p. 5.



50

Barok is back, volle gas
Het verdragen van Versailles, kopergietery

Wouter Hillaert

Welkom in een exuberant stuk. Het probeert niet te nuanceren. Het zegt veel, mikt hoog en af en toe ernaast. 
Vandaag maakt dat de dingen. Bezweren als overdrijving van vervoeren. Schijnwerpers en uiterlijkheden. Spe-
len op gevoel, tegen de verveling. Want waar geen autoriteit meer is, dient iedereen gehoord. Spektakel! Voluit! 
Welkom in Het verdragen van Versailles. In een nieuw theater ook. Het kan fantastisch worden.

eerst was er van deze kopergietery-productie de titel, lieten 
makers randi de vlieghe, Steven Beersmans en natascha 
Pire ooit optekenen. versailles: summum van gevisuali-
seerde macht, van theater als het hele leven. Pochen, pre-
senteren. wat zou dat vandaag kunnen zijn? op een leeg 
speelvlak, op drie witte stoelen en een tafel na, verschijnen 
achtereenvolgens drie flexibele personages met een oortje 
in hun oor, strak in het pak. ze bellen, ratelen van belang. 
de eerste lijkt bedrijfsleider, met centen op de beurs. de 
tweede is een fat: culturele standing en een neus voor 
opera. de derde runt een magazine, spiegel van de media. 
al zijn ze ‘even niet online’, alle drie hebben ze macht over 
hun netwerk. waar ze het precies over hebben tegen elk 
hun belgezel, snap je niet, maar intrigeren doen ze alles-
zins. wat komen ze hier zoeken? is dit een workshop voor 
leaders? een topoverleg? het tekenen van een akkoord, 
zoals het verdrag van versailles ooit na maanden gekon-
kelfoes een politiek punt achter de eerste wereldoorlog 
zette? na de titel kwam de basissituatie, geïnspireerd op 
Sartres bekende stuk Huis Clos: drie vreemden met elkaar 
opgescheept zonder enige kans op ontsnapping. als kader 
moest dat volstaan: de luxegevangenis, als de hofhouding 
van lodewijk de veertiende. de rest heette improvisatie.
in het eerste deel van Het verdragen van Versailles geeft 
dat tussen deze drie moderne, hyperindividuele hovelingen 
allerlei puntige choreografietjes die staan voor concur-
rentie, ellebogenwerk en intimidatie, uitgevoerd onder de 
bekende verwaaiende small talk van op recepties. ‘en de 
kinderen?’, vraagt de bedrijfsleider de fat terwijl hij hem 
vol in de lenden pakt. ‘met de kinderen alles goed’, ant-
woordt de fat ondersteboven. ze raken verwikkeld in arm-
worstelen, zwieren autoritair hun benen op dezelfde desk, 
maken elkaar met de ogen af. etiquette van vandaag. 
geneuzel met af en toe een gedistingeerde engelse term: 
human resources, globalization, Facebook. het klavecim-
belgetangel eronder zegt genoeg. van de paardansen van 

het gezag zijn door de tijd alleen de maniertjes veranderd. 
de schijn en de naijver zijn gebleven. uitgekauwd. leeg. 
zijn de makers in hun improvisaties op zoek gegaan naar 
de sociaal-psychologische codering en karakterisering 
van macht en status, aan hun antwoorden weten ze een 
heerlijke expressie te geven. de uitgestreken mimiek van 
Beersmans. de vlieghe met halsdoekje en wegwuivende 
maniertjes. Pire tussen verleidelijk en hautain. het ligt er 
allemaal dik op, maar het gaat nergens uit de bocht van 
de beheersing. 
dat verandert wanneer van bovenaf plots een nasale stem 
weerklinkt die het gevangen trio oproept tot meditatie: 
alles los te laten, elk hersenspinsel uit te bannen en diep 
in jezelf te stijgen. vooral Beersmans volgt die hypnotise-
rende aanmaningen met gesloten ogen zo geëxalteerd op 
dat het schmieren wordt. de jasjes en dasjes zijn intussen 
uitgegaan voor schreeuwlelijke spanshirts in graffitikleuren. 
zo wisselt ook de voorstelling. de beknelling gaat ervan 
af, elke stilering scheurt voor vettigheid en expansieve 
emotie. op techno volgt een vitaal tableau met veneti-
aanse maskers, onverholen neukbewegingen, wuft gehop. 
dan verschijnen toch de balkostuums en wordt de eerste 
choreografie overgedaan in een overdaad van fladderend 
kant. Versailles wordt zweet, bezwering, copieuze smart. 
Pathetische musical komt ertegenaan gekletst, plus een 
hilarische scène waarin de vlieghe zijn kompanen in 
schreeuwerig Frans de beginselen van de hoofse liefde 
dwingt uit te beelden met de grandeur van ware opera, 
terwijl alweer een eigentijdse knallende hit hem nog over-
stemt in drift. het gaat los, luid en burlesk. het wordt één 
spelplezierig feest waar je je volledig aan overgeeft.

Patisserie van de barok
het is een plaatje dat de laatste tijd opvallend vaak te 
zien is: de volle overgave aan beeld, fysiek en expressie. 
Bij de koe heette het Burgerlijke ongehoorzaamheid: twee 
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verlopen broers die zich te goed deden aan licht absurde 
pathetiek met weinig lijn, maar met veel muziek, licht en 
rook. Skagen ging zich te buiten in de farce Deurdedeur-
deur en ook ’t arsenaal deed De Collega’s van weleer op 
het eind ontaarden in steeds snellere herhalingen van de-
zelfde aperitiefscène. johan dehollander liet zijn acteurs in 
In de meidoorn (BronkS) een balorig feestje maken van 
een mindere tekst van raven ruëll. en ga zo maar door. 
hoewel erg uiteenlopend, zijn al deze voorstellingen op 
hetzelfde bedje fris: klinkt het niet, dan botst het. wat ze 
uitbeelden, legt het af tegen hoe ze dat doen. uitbeelding 
op zich wordt de mededeling, terwijl de tekst (als die er al 
is) daartoe niet meer dan een springplank is. Jump, jump, 
jump! dik aangezet spel, een zekere overdaad in beeld, 
botsende gevoelsmuziek door de boxen, nevenschikking 
als montageprincipe: dát is het bad waarin vandaag veel 
liever geplonst wordt, als een kermisbeer in een glas water. 
Performatief, volle gas. om het spelen zelf, met een fysiek 
effect dat de zaal bijna mee doet wippen op haar stoel. zo 
opvallend is het allemaal dat theater zich van iets lijkt te 
willen bevrijden, of nog liever iets wil herwinnen wat het is 
kwijtgeraakt. wat kan dat zijn?
het antwoord van Het Verdragen van Versailles zit in 
het enthousiaste vergrijp aan het zeventiende-eeuwse 
hof, patisserie van de barok. de ingesnoerde verveling 
ervan wordt even als een rustpunt ingebouwd waar de 
vlieghe, Beersmans en Pire in vol ornaat neerzijgen op 
elk hun stoel en een uitgezakt spelletje ‘ik ga op reis 
en ik neem mee’ beginnen. maar de ware ziel van die 
barok toont zich vooral in de explosie van energie die 
daar weer op volgt. Beersmans beklimt de tafel en houdt 
als de zonnekoning himself een pafferige rede in Frans, 
duits, engels en vlaams dialect. indruk maken wil hij, 
hoe meer hoe liever, decadent te veel. en wie ben jij 
om hem dat te beletten? voor zoveel ongeremd vertoon 
wordt je kijk één open doekje. Precies dat beoogde ook 
de barok van toen. in strijd met de strakke rationalisering 
van wetenschap en reformatie, deed de katholieke orde 
haar schapen terug opgaan in directe, dramatische, 
emotioneel-sensitieve betrokkenheid. haar sturende staf 
en toverstok was de kunst. zij moest terug verbeelding 
en verwondering wekken, terug de kloof dichten tussen 
artiesten en publiek. een heel arsenaal aan verwron-
gen stijlkenmerken kreeg het volk over zich uitgekiept: 
herhaling in variatie, het contrapunt, het polychrome, de 
botsing, het multidisciplinaire, het detaillistische. niet 
toevallig werd opera hét kunstje van die tijd en ‘theatrum 
mundi’ het krullerige opschrift erboven. het zou ook 
perfect bij Het verdragen van Versailles passen. de show 

toont het toneeltje van macht, tussen mensen.  
en voor dat onderzoek blijkt elk clashend format goed: 
tranerige musical, koningsmonoloog, protserigheid tout 
court. in die andere producties is dat trouwens niet 
anders. ze theatraliseren het theater: the medium wordt 
the message, kijken een festijn. Do you feeeeeel it?

Een heel theater lijkt zich 
finaal te ontworstelen aan 

zijn literaire erfsprong, 
maar anders dan de tach-

tigers van de Vlaamse Golf 
dat ook al deden: door op-

nieuw aansluiting te zoeken 
bij het brede publiek.

een heel theater lijkt zich finaal te ontworstelen aan zijn 
literaire erfsprong, maar anders dan de tachtigers van de 
vlaamse golf dat ook al deden: door opnieuw aanslui-
ting te zoeken bij het brede publiek. via een directe 
aanspraak, via het vangen van de kijker: geen stukje 
tekst in Het Verdragen van Versailles dat niet gepaard 
gaat met de nodige gestes, met een duidelijke mimiek, 
met de juist inwerkende muziek. het spectaculaire, 
kenmerk bij uitstek van de barok, wordt een kunstgreep 
om te democratiseren. en laat dat meteen ook het grote 
verschil zijn met de barok van toen. Pleitte die voor de 
autoriteit van kerk en Staat, in deze jeugdproductie van 
kopergietery wordt de aloude macht van de vader een 
beetje herdacht, maar vooral gerelativeerd. de centrale 
macht is dood, leve de verleiding. niet-hiërarchische ne-
venplaatsing is de nieuwe vorm, levert de nieuwe barok. 
Pats boem cut: de volgende scène. ander licht, nieuwe 
toon: wie niet mee is, zal wel volgen. Te hooi en te gras, 
te onpas en te pas. en muziek, muziek! door de maag 
moet het gaan. nuance is voor elders, overdrijving is de 
weg. want theater moet weer vervoering worden. ‘oh’ en 
‘ah’ in plaats van ‘mja’. of niet soms? ja, ik weet het wel: 
er schuilen in die verwonderlijking vele gevaren. en of 
theater zich alternatief kan verhouden tot het spectacu-
laire van tv, valt nog te bezien. maar in Het Verdragen van 
Versailles lukt dat in elk geval zonder weerga. Barok is 
back, en ik ben mee!
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‘Hoe ook ik verlangde naar een nieuwe utopie’
mightysociety5, eric de vroedt

Bram De Cock

De Nederlandse schrijver en theatermaker Eric de Vroedt (ex-Tg Monk) is met mightysociety5 (‘powered by’ 
Toneelgroep Amsterdam) halfweg zijn tiendelige cyclus over prangende maatschappelijke kwesties. Na spraak-
makende delen over spindoctors en populisme, terreur en globalisering, werpt de Vroedt ons nu de vraag voor 
de voeten welke utopieën de jongeren vandaag in de ban houden.

je zou de vraag ook anders kunnen formuleren: wat 
betekent het om jong te zijn in een geglobaliseerde, 
neoliberale wereld na mei ’68, de implosie van het com-
munisme en 9/11? of voor een halfverstaander: gaat het 
goed of slecht met de jeugd van tegenwoordig? geloven 
ze nog in iets hogers, in een ideologie, een betere wereld, 
een utopie? en zo ja, draait die rond henzelf of dient ze 
een hoger maatschappelijk belang?
mightysociety5 is een levende installatie geworden 
waarin elf jonge nederlandse acteurs-in-opleiding figu-
reren. en wie lijkt beter geplaatst dan zij om de ambities, 
waarden, dromen en verlangens van hun leeftijdsgenoten 
op te meten? ze creëren in de eerste plaats een sfeer die 
het broeierige, studentikoze kotleven oproept, wat door 
de scenografie wordt versterkt. in de gouden zaal van de 
Beursschouwburg werden op de parterre acht vrijstaande 
kamers opgetrokken, netjes in twee rijen en gescheiden 
door een centraal gangpad dat naar het lege podium 
leidt. het publiek mag vrij in en uit lopen. de toeschouwer 
bepaalt zelf de aanvangstijd, de duur en de volgorde van 
zijn of haar hoogstpersoonlijke voorstelling. 
in die kamers worden gelijktijdig verschillende, intieme 
stukjes opgevoerd. de term ‘huiskamerdrama’ is hier wel 
passend. maar deze opvoeringen worden ook regelmatig 
onderbroken door wat zich buiten in de gangen tussen de 
kamers en op het podium afspeelt. met deze scenografie, 
die een scheiding installeert tussen een binnen en een 
buiten, verbeeldt de vroedt treffend de problematiek van 
de verhouding tussen het individu (de jongere) en de 
gemeenschap (de groep van leeftijdsgenoten of peers).

Peace, unity and sex
in een eerste willekeurige kamer bieden twee jongeren 
een inkijk in hun wanhopige liefdesrelatie. een huilerige 
monoloog van een hysterisch wicht gericht aan een 
houterige, zwijgzame jongen (een robot?) over de onmo-

gelijkheid van de liefde. verder een kamer in paars-oranje 
gloed die dampt van de wierook en op het nest van een 
teruggetrokken hippie lijkt, inclusief tapijten, kussens en 
een projectie van exotische reisdia’s. de bewoner, die 
we in deze tijd een andersglobalist of esotericus zouden 
noemen, duikt even later op aan de deur van de kamer 
ernaast waar een meisje haar verdriet uitstort over hun op 
de klippen gelopen relatie. 
zij spuwt beklijvende monologen in een intercomsysteem 
dat door heel de ruimte weergalmt. hij blijkt de vader 
te zijn van hun vroeggestorven baby. Bovendien brak hij 
kort daarop hun relatie af. via bewakingscamera’s kan 
zij hem buiten zien. de communicatie verloopt stroef. 
de tijdschriften en boeken over psychologie die in haar 
kamer rondslingeren, kunnen de wonde niet helen. in 
een wanhoopspoging wil ze met een overdosis pillen zelf-
moord plegen, maar dat mislukt. cynisch, want het brengt 
de hele groep even in opschudding terwijl daarvoor haar 
hulpkreten in dovemans oren vielen. 
in een volgend tafereel zitten we op de bank bij een stu-
dent, het type wereldvreemde computergek. hij speelt een 
computerspel. we volgen de dodelijke tocht door woeste 
bergen en bossen van een first person shooter waarmee 
de gamer door het levensgrote scherm lijkt samen te 
vallen. de kerel is de waanzin nabij, leest tussendoor uit 
nietzsche voor en switcht voortdurend naar de bewa-
kingscamera die in een andere kamer het geflirt van zijn 
vriendin met een andere kerel registreert. in die andere 
kamer kreeg je een indruk van hun pogingen om een 
amateurseksfilmpje op te nemen. hoogstwaarschijnlijk 
om op internet te zwieren. 
een andere flits toont een dronken meisje, uitgeteld op de 
grond. een hitsige jongen wil op haar kruipen. ze lijkt half-
dood: teveel gezopen, geen seks. het is onduidelijk welke 
daad ritueel moet worden beslecht, maar de kerel tekent 
haar contouren af met lege bierflesjes. werd ze misschien 
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verkracht in haar comateuze toestand en naderhand nog 
vermoord ook?
het kantelmoment volgt wanneer een schot weerklinkt. 
het meisje van de mislukte zelfmoordpoging is nu toch 
blijkbaar dood en ze wordt door de groep in processie 
naar het podium gedragen. maar dan slaan de ernst en 
het verdriet om in een feest van blijde samenhorigheid. 
de voltallige groep neemt de aanwezige instrumenten ter 
hand en transformeert in een soort van hippiefolkbende 
die onder de imaginaire gloed van een afwezig kampvuur 
breed glimlachend en vol overtuiging de regels ‘love 
hurts’ zingt. voor ex-’68-ers zal dit herkenbaar zijn, voor 
jongeren vandaag tovert de vroedt aansluitend de scène 
om in een stroboscopische discotheek waarop de groep 
uiteenvalt in een choreografie van individualistische ravers 
en roeszoekers op happy pills. enkele jonge toeschouwers 
hebben het onmiddellijk begrepen en gaan mee op in de 
extatische rondedans. uiteindelijk zijgt de groep vermoeid 
neer en wordt een dionysische orgie ingezet die doet 
denken aan een gecensureerde versie van de collectieve 
neukpartij op het einde van de film Le Parfum. Peace, 
unity and love. and sex!

Bits en bytes
de voorstelling die zowat twee uur duurt wordt gedragen 
door een opmerkelijk grote spanningsboog. ze komt traag 
op gang door het gelijktijdig ontwikkelen van de verschil-
lende kamerstukjes. ze vertonen weinig inhoudelijke 
samenhang, wat niet betekent dat het om geïsoleerde 
voorvalletjes gaat. de illusie van intimiteit wordt voortdu-
rend verstoord door het lawaai, de alomtegenwoordige 
muziek en het geroezemoes van wat zich buiten afspeelt. 
het verlangen naar rust en privacy is een eerste utopie die 
de elf jonge hollandse acteurs-in-opleiding doorprikken.
Bovendien zijn bepaalde kamers in een netwerk van com-
puters en camera’s verbonden. de individuele en sociale 
ruimte van jongeren vandaag is een door computers en 
technologie gemedieerde omgeving, met enkele ontluiste-
rende, dystopische gevolgen voor de sociale omgang. dit is 
een eerste punt dat de vroedt wil maken. de jongere van 
vandaag en morgen zakt weg in een isolement; hij of zij 
is neurotisch en sociaal onaangepast. de jongeren leven 
in ingekapselde sferen waarin zij heer en meester zijn; ze 
communiceren met de buitenwereld via bits en bytes.
de vroedt laat zijn spelers dan ook de grimmigheid zien 
van het contact tussen hen onderling. dat verloopt agres-
sief, oppervlakkig, stuntelig, kwetsend. waar sociologen 
vroeger over cocooning spraken, valt nu op dat de 
onverschilligheid en het microscopische perspectief op 

de samenleving niet het gevolg zijn van een zich lekker 
terugtrekken in de job en het familieleventje thuis, maar 
juist het ontbreken van een perspectief op een gelukkig, 
liefdevol leventje met z’n tweeën. in de paringsdans die 
typisch is voor die leeftijd, vallen vaak harde woorden, lijkt 
genegenheid ver te zoeken. als er een thema is dat terug-
komt in de verschillende stukjes, dan is het misschien wel 
de zoektocht naar de liefde. maar die is, in het eerste deel, 
instrumenteel. ze dient de lustbevrediging, het experiment, 
de roes.
Tussendoor en naar de de finale toe, toont de vroedt 
ook enkele tedere kantjes. momenten van vredigheid, 
genegenheid en gelukzaligheid steken de kop op. de 
vroedt weet dat vooral in de groepsscènes op te roepen. 
Bewegingen vertragen en verstillen, de spelers omhelzen 
elkaar teder; dat levert mooie contrasten op met de 
vinnige voorgaande scènes. het Love hurts-moment is er 
evenwel over, want ronduit melig. het rave-moment gaat 
iets te ver in het willen slopen van de grenzen tussen 
speler en toeschouwer. 

anderzijds werkt het enthousiasme aanstekelijk, het 
dwingt je als kijker om positie in te nemen. doe je mee 
of niet? en kan je als buitenstaander de roes voelen die 
collectief wordt betracht, als je die afstand neemt? maar 
juist dan neemt de verdovende en dus fysieke ervaring 
van de technomuziek in de clubscène het over. maar om 
ook hier weer het dystopische cliché van de in zichzelf ge-
keerde dansers op pillen te counteren met de collectieve 
flirt- en vrijpartij die erop volgt. het is onduidelijk wat de 
uitkomst is van al die paartjes voor één nacht; schaamte 
en plezier wisselen elkaar af. net zoals in het echte leven.
de ontdekking van seksualiteit en het smachten naar 
liefde en geluk blijven de grootste utopieën voor jongeren 
vandaag. Bij uitbreiding wellicht voor iedereen - jong 
en oud. en die universele dimensie maakt het geheel 
zeer verteerbaar, de balans ‘utopie’ – ‘dystopie’ lijkt in 
evenwicht. gaat het slecht met de jeugd? ja en nee; 
zoals altijd met die gasten. we moeten wel opmerken 
dat de vroedt – bewust of onbewust?- in zijn drang naar 
veralgemening een bepaald bevooroordeeld beeld van de 
nederlandse jeugd uitdraagt. de geportretteerde jongens 
en meisjes vertegenwoordigen de kaste van de studeren-
de jeugd, met eigen kamers, toegang tot internet, boeken 
en technologie. materieel en financieel zonder zorgen; 
of met andere woorden: het profiel van de gemiddelde 
blanke middenklassenjongere. 

Gezien 27 maart 2008 in de Beursschouwburg, Brussel.
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in afwachting van wat er eventueel nog gaat komen, 
bedenk ik me dat er inderdaad niet geapplaudisseerd 
is. het verlaten van het kleine hutje waar we een uur 
lang te gast waren, was blijkbaar niet het einde van de 
voorstelling en de wereld van de familie Porselein vloeit 
over in de werkelijke wereld buiten. het gentse Studio 
orka heeft met Mijnheer Porselein een uitdijend systeem 
van theatrale cirkels gecreëerd, waarvan de begrenzing 
van de laatste cirkel moeilijk te bepalen is. het past in 
het curriculum, want het ontwerpersduo Philippe van 
de velde en martine decroos werkt naast commerciële 
opdrachten sinds enkele jaren in de cultuursector, waar 
het voorstellingen maakt binnen de schemerzone tussen 
verbeelding en realiteit. een interactieve tentoonstelling 
bij kopergietery groeide uit tot de locatievoorstelling 
Lava, een bodemonderzoek, waarin acteurs met camera-
tjes ondergrondse kleine mensjes ontdekten. het haalde 
vorig jaar de selectie van het vlaamse Theaterfestival, net 
zoals Mijnheer Porselein dit jaar in nederland. 

Brandnetelthee
het samengaan van ontwerpen en theatermaken blijkt 
vooral uit de binnenste fictieve cirkel. een iglo-achtige 
zelfgebouwde huisje staat in het plantsoen voor de 
utrechtse Schouwburg en detoneert met zijn statige 
omgeving. welkom in de dierenkliniek: een soort zelfge-
maakte boomhut op de grond, opgebouwd uit resten hout 
en metaal en precies op maat van de kinderen die er 
door de zussen Porselein zijn uitgenodigd. grote mensen 
mogen ook binnen, maar moeten bukken bij de deur en 

hun benen intrekken onder de lage bankjes. kaat en Bie 
(Brenda Bertin en katrien Pierlet), die hun broer Pé helpen 
bij de verzorging van de vele zieke dieren, laten hun gasten 
enthousiast plaatsnemen op een verzameling omgekeerde 
bloempotten. de andere helft van de kleine hut is ingericht 
als ziekenzaal annex operatieruimte, waar achter ieder 
deurtje, schuifje en gordijntje een (opgezet) diertje te zien 
is dat verzorging nodig heeft. de ruimte is zeer gedetail-
leerd ingericht en staat vol met kleine snuisterijen.
in deze wereld is het gemakkelijk om je mee te laten 
voeren op de bizarre energie van Pé, die zelfs de meest 
assertieve kindjes stil krijgt door ze halverwege een zin 
opeens tot stilte te sissen en enkele seconden met 
halfgesloten ogen over hun hoofden heen te staren. ook 
is het niet moeilijk om je in te leven in de gezonde con-
currentiestrijd tussen de twee zussen, die niet voor elkaar 
onder willen doen en vooral niet in aanwezigheid van zo-
veel publiek. of we een kopje brandnetelthee willen? of 
we even in het kooitje van de zieke eend willen kijken? 
via een televisiescherm zijn we getuige van een ‘live’ 
gesprek tussen de kliniek en het huis van vos en kip, die 
een slecht huwelijk hebben vanwege onoverkoombare 
levensvisies. de animatie op het scherm is één van de 
vormen waarmee de acteurs een andere wereld binnen 
de muren van het ziekenhuis brengen en daarmee de 
theatrale werkelijkheid uitbreiden tot buiten de zichtbare 
muren van het hutje. op een ander moment horen we 
een hard getik op een raampje, veroorzaakt door een 
raaf die verslag komt uitbrengen van de toestand van 
haar man, een eekhoorn met een alcoholprobleem. het 

Rouwen met kinderen
Mijnheer Porselein, Studio orka

Anna van der Plas

Om te beginnen bij het einde: ik loop naar de uitgang, buk me om door de lage deur de buitenlucht in te 
stappen en sta oog in oog met Pé Porselein. Net als met iedereen wil hij ook met mij een ‘neuzeneusje’ doen. 
Ietwat onwennig wrijf ik mijn neus tegen de zijne en mompel ‘bedankt’. Zo intiem ben ik nog nooit met een 
acteur geweest. Rondom mij wordt wat nagepraat over de voorstelling en de acteurs komen met iedereen een 
praatje maken. Jo Jochems, de vertolker van Mijnheer Porselein, vraagt mij of ik er gisteren ook niet was. Ik 
antwoord ontkennend, nog wat verlegen van het intieme onderonsje vlak daarvoor. Op hetzelfde moment draait 
Jochems zich om en roept met de nodige pathetiek ‘pas op!’ tegen twee meisjes, terwijl hij naar het gras onder 
hun voeten wijst. Hij waarschuwt hen voor het platlopen van een insect in het gras, dat ze onmogelijk gezien 
kunnen hebben.

© Studio orka



55

vogeltje leeft natuurlijk niet echt, maar de manier waarop 
het de kliniek komt binnengevlogen spreekt tot de ver-
beelding en doet je zowaar voor heel even geloven in het 
bestaan van sprekende dieren.

dag van de Post
Behalve de wereldvreemde en mensenschuwe familie 
Porselein is ook postbode Bruno (dominique van mal-
der) in het ziekenhuis aanwezig. hij komt zijn hartsvriend 
robbie ophalen, een kleine mol die altijd in de bin-
nenzak van zijn hemd meegaat tijdens de postronde. in 
de zen-achtige omgeving van de kliniek vol kalmerende 
dierengeluiden is Bruno de ruwe bolster waar al snel een 
blanke pit in blijkt te schuilen. eerst vult hij de ruimte 
met grote verhalen over het belang van de postbezorging, 
maar wanneer robbie sterft, huilt hij tranen met tuiten 
in de nijntje-zakdoek van een van de kinderen op de 
eerste rij. het sterfgeval is vrij confronterend door de 
indrukwekkende reanimatiepoging en het realistische 
verdriet van de personages. een meisje dat in mijn buurt 

zit, kruipt richting haar vriendinnetje. haar plotselinge 
buikpijn zou wel eens een direct gevolg kunnen zijn van 
de voorgaande scène. de familie Porselein bekijkt de 
situatie echter vanuit een ander perspectief en relativeert 
de dood van robbie door een begrafenisfeest voor te 
bereiden dat zal eindigen in een terhemelbestelling. de 
organisatie hiervan en het uiteindelijke afscheid vormt 
de rode draad door de voorstelling en zorgt weer voor 
verschillende momenten waarop toneel en werkelijkheid 
in elkaar kunnen grijpen.
na de eerste interventie via het tv-scherm uit een wel-
iswaar fictieve buitenwereld, en een andere uit de echte 
wereld door een onechte raaf, wordt de grens tussen 
echt en niet-echt vanaf dat moment veel dwingender 
opgeheven. een van de zusjes Porselein vraagt aan twee 
meisjes om samen bloemen te gaan plukken voor het 
afscheid van robbie. ze hebben er geen enkele moeite 
mee om het hutje te verlaten en de fictieve wereld waarin 
ze zich bevinden door te trekken naar het utrechtse 
grasveld. Sterker nog, de achterblijvende leeftijdsge-
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nootjes zijn zelfs wat jaloers dat zij niet mee mogen. 
het buiten van de echte wereld wordt geïntegreerd in de 
buitenwereld van de voorstelling - net als aan het begin 
van de voorstelling. want terwijl wij voor aanvang in het 
plantsoen stonden te wachten, kwam daar ineens een 
postbode aan gefietst. hij vroeg ons of we wel wisten 
dat het vandaag de dag van de Post was, en of we een 
yell wilden oefenen om dit te vieren. vervolgens werden 
we uitgenodigd voor een fietstocht door utrecht. vlak 
voordat we op weg zouden gaan, kwamen Bie en kaat 
uit het hutje om ons uit te nodigen in de kliniek. voor wie 
het nog niet doorhad: de voorstelling was al tien minuten 
bezig. waarom een buitendecor nabouwen in een thea-
terzaal als je de wereld buiten die theaterzaal ook tot je 
beschikking hebt, zo moet de redenering van Studio orka 
zijn geweest. 

Ruimtecapsule
alles kan in Mijnheer Porselein geloofwaardig zijn, zolang 
het maar met voldoende overtuiging gebracht wordt. 
en dus gaan tegen het einde van de voorstelling, terwijl 
buiten bloemetjes worden geplukt, de voorbereidingen 
van de terhemelbestelling gewoon door. na de afscheids-
woorden van postbode Bruno krijgt robbie niet veel 
later een boeketje madeliefjes op zijn buik en gaat hij 
een ruimtecapsule binnen. de motor van de raket wordt 
gestart en via het tv-scherm zien wij de dode mol met 
om hem heen veel rook. diezelfde rook dringt ook de 
dierenkliniek binnen, want de metershoge raket staat 
vlak achter een deur. wanneer de raket opstijgt, regis-

treren wij zijn vlucht en zien we robbie langzaam tussen 
de sterren verdwijnen. Studio orka is er in geslaagd een 
afscheidsfeest te organiseren dat je iedereen zou willen 
toewensen: ontroerend zonder al te veel zwaarte. het 
tekent de voorstelling die verdriet laat afwisselen met 
andere en meer positieve emoties. een bewuste keuze 
volgens actrice Bertin, omdat kinderen, anders dan 
volwassenen, rouwen in afgebakende periodes. 
zo komt het dat het emotionele afscheidsfeest niet ein-
digt in gewijde stilte, maar met suikerzoete brandnetel-
thee in kleurige glaasjes. we mogen de familie Porselein 
volgen naar buiten en krijgen het eerder vermelde ‘neuze-
neusje’ in de deuropening als troostende afsluiter. wie 
behoefte heeft, mag een tekening of tekstje achterlaten 
in het afscheidsboek voor robbie. omdat ik in mijn 
eentje naar Mijnheer Porselein ben gekomen, houd ik het 
na het korte gesprekje met jo jochems/Pé Porselein al 
snel voor gezien. ik voel me een verrader wanneer ik zo 
nonchalant mogelijk probeer weg te wandelen van het 
wonderlijke hutje op het keurige hollandse plantsoen. 
met elke stap loop ik iets verder de ene wereld uit en de 
andere weer in. het duurt tot aan het einde van de straat 
tot de dagelijkse werkelijkheid me weer omarmt. vanuit 
de verte zie ik nog de laatste restjes rook opstijgen. ik 
besef dat ik van alle mensen rondom mij vermoedelijk 
de enige ben die weet dat het de rook is uit de raket 
waarmee robbie de mol naar de sterren is geschoten. 
wat een geluk.

Gezien op 31 maart 2008 tijdens het tweetakt Festival, utrecht (nL).

Studio Orka is er in geslaagd een
afscheidsfeest te organiseren dat 

je iedereen zou willen
toewensen: ontroerend zonder al 

te veel zwaarte.
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the Inner Worlds van de Franse Brusselaar claude 
Schmitz is een enigmatische voorstelling. ze speelt zich 
af op twee plaatsen: het eerste deel, Le Souterrain, in 
de hallen van Schaarbeek. het tweede deel, Le Château, 
in Bozar. Tussen het eerste en het tweede deel moet 
de toeschouwer letterlijk een afstand afleggen. van de 
donkere krochten van de verbeelding, waar de karakters 
uit het duister opduiken als personages uit een circulaire 
nachtmerrie, naar het helverlichte podium van de ratio 
en de commercie, waar de joodse koning eindelijk zijn 
land van melk en honing krijgt opgedrongen door een 
opgefokte amerikaan. het zo verhoopte land achter het 
Bos blijkt niet meer dan een ordinaire immobiliën-deal. 
een zakencontract dat de held, eigenaar van het kasteel, 
in een neerwaartse spiraal projecteert waar hij pas hele-
maal aan het eind gehavend uit zal terugkeren.

het is quasi onmogelijk om het verhaal van the Inner 
Worlds te reconstrueren. maar er zijn wel een aantal 
terugkerende personages in beide delen. er is de held, 
die in het Souterrain wanhopig probeert om orde op 
zaken te stellen, en een contract te vernietigen dat hem 
het leven onmogelijk zal maken. er is het meisje dat 
onverdroten telkens weer uit de kleren gaat, en in het 
bovengrondse leven niet langer in staat is te spreken. er 
is kaiser, die ooit geboren werd uit het dijbeen van een 
god, en zich als een bok te goed deed aan elk wezen 
dat zich aan zijn driften blootstelde. koning en alexander 
zijn op zoek naar een Beloofd land. de amerikaan walst 
over de andere personages heen als een bulldozer van 
efficiëntie en doelgerichtheid. eén voor één komen de 
personages om, tot alleen de held nog overblijft, op de 
sofa met een stilzwijgend meisje, uitkijkend over het 
brandende kasteel van zijn jeugd.

je zou the Inner Worlds kunnen lezen als een psycho-
analytisch sprookje. doorheen de uiterst beeldende 
voorstelling duiken herinneringen op aan verhalen uit je 
kindertijd, aan je primaire angsten: voor het donker, om 
verloren te lopen. wilde mythes over goddelijke monsters 
die je hoofd binnen dringen, en meisjes monddood 
maken. Fantastische verhalen over een koning zonder 
land, en een held met drie Sleutels. de link tussen het 
Souterrain van de verbeelding, waar de obsessies zich 
ophouden, die aan een onophoudelijke paardans bezig 
zijn, die hen geen uitweg biedt, en Le Château, waar alles 
strak geordend, rationeel verantwoord, en commercieel 
aantrekkelijk moet worden verpakt, is duidelijk. Boven-
dien is er in het kasteel een gat in de muur geslagen, dat 
vermoedelijk rechtstreek toegang biedt tot de krochten 
van het onderbewuste. en in het tweede deel krijg je ook 
een aanwijzing dat de twee stukken zich tenminste ge-
deeltelijk tegelijkertijd afspelen. het is aan de toeschou-
wer om hun samenhang te reconstrueren.

maar een louter psycho-analytische lezing gaat voorbij 
aan de rijke beeldtaal en de dubbelzinnigheid van het 
verhaal dat je wordt verteld. de beelden die worden 
opgeroepen zijn, vooral in het eerste deel, zo poëtisch 
en multi-interpretabel, dat het verhaal dat je hieruit 
construeert mogelijk voor elke toeschouwer verschillend 
is. de dialogen en monologen zijn filosofisch en prikke-
lend, en spreken in hun herhaling over veel meer dan de 
obsessies van de held. misschien spreken ze wel over de 
obsessies van hun tijd. over een naakt, stom geslagen 
meisje, dat zich decoratief nestelt in de marge. over het 
obsessieve schuldgevoel van kaiser dat zich enkel kan 
ontladen met een kruisraket. over de koningen zonder 
land, die helden uit hun thuis zetten. misschien gaat the 

In de krochten van het onderbewuste
The Inner Worlds, claude Schmitz

Elke Van Campenhout

Le Souterrain. De kelders van het Kasteel. Het is er donker. De tijd bijt er in zijn eigen staart. Rond en rond en 
rond. Een meisje staat rechts achter. In een groene jurk. Ze trekt hem uit. Haar lichaam is tenger, blank, breek-
baar, de borsten klein met opgerichte tepels. Ze gaat liggen. Achter haar een bos, nauwelijks waarneembaar. 
Links van haar een tafel, een koning, een Kaiser, een contract.

Le Château. Helverlicht. Palmstruiken. Kaiser opnieuw, ingegord in explosieven. De koning zonder land verliest 
zijn verstand. De Held verliest zijn huis. Zijn thuis. Zijn kindertijd.
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Inner Worlds wel over de revolutie, over de ondergrond-
se, ongeregelde machten, die zich een weg banen naar 
boven, en de orde omver werpen. in één anarchistische 
geste. misschien is dat ook de reden waarom ze er boven 
allemaal zo verloren bij lopen: op het moment dat het 
contract is getekend, de macht is overgedragen naar de 
creaturen van de kelder, lijkt niemand meer te weten 
waarom dat nu precies nodig was. en bovendien zijn ze 
op dat moment al verkocht aan het amerikaanse bedrijf, 
dat zich dan ook comfortabel in de zetel nestelt, en 
Snickers uitdeelt. het lijk van de revolutionaire martelaar 
kaiser is ondertusen al tussen de decoratieve palmbo-
men weggestoken.

Het verfrissende aan de 
theatertaal van Claude 

Schmitz is precies die 
veellagigheid. De durf om 
het publiek te confronteren 
met een mysterie, met een 

filosofische diepgang, waar 
maar weinig theatermakers 

zich vandaag nog aan 
durven wagen. 

het mooie aan the Inner Worlds is dat beide lezingen 
volkomen valabel zijn, en dat ze mekaar ook aanvullen 
en verrijken. maar er zijn nog heel wat ander verhalen 
mogelijk. of je kan inzoomen op de prachtige kleine 
beeldmonologen: het moment waarop de held het 
meisje probeert te beheersen, en geconfronteerd wordt 
met haar onbegrijpelijke schaterlach. of het beeld van 
de koning die zijn kroon uit een blok ijs kapt. of het 

moment waarop alexander het jongetje vindt in het bos, 
dat eenzaam door zijn droom loopt op zoek naar zijn 
beer, die als fel gegeerde buit door de obsessies wordt 
bemeesterd. het verfrissende aan de theatertaal van 
claude Schmitz is precies die veellagigheid. de durf om 
het publiek te confronteren met een mysterie, met een 
filosofische diepgang, waar maar weinig theatermakers 
zich vandaag nog aan durven wagen. Schmitz zet trefze-
ker een partituur neer van tekstfragmenten, attributen, 
beelden, en lijkt de theatermachine vakkundig te beheer-
sen. Bovendien bezit hij een ritmisch, muzikaal aanvoe-
len, in de compositie van zijn theatertaal, die vandaag 
nog maar weinig op het podium is terug te vinden.

the Inner Worlds is in die zin een ambitieuze voorstelling: 
ze doet geen toegevingen aan een actuele vraagstel-
ling, of een hedendaagse gevoeligheid voor een flirt 
met het reële en alledaagse. Schmitz pikt de interes-
sante elementen uit het maniëristische Franse theater, 
plaatst deze speelstijl in een uiterst precies ontworpen 
scenografisch concept, is niet bang voor de zo gevreesde 
psychologische associaties, en evenmin voor een boude 
politieke stellingname. zijn stijl draagt de handtekening 
van een intelligente maker, die zich verhoudt tot zijn 
geschiedenis, zowel van de kunst als van de wereld, 
en hierin intrigerende kruisverbindingen installeert. zijn 
theater doet bij momenten denken aan het werk van jan 
lauwers in de jaren ‘90, in zijn beeldende en filosofische 
aspiraties. maar tegelijkertijd heeft het ook duidelijk 
een eigen, unieke stempel, in zijn gevoeligheid voor een 
gedeeld cultureel bewustzijn dat onze beleving van de 
‘werkelijkheid’ voortdurend kleurt en ondermijnt. in die 
zin funtioneert the Inner Worlds misschien eerder als 
het symptoom van een gedeelde verbeelding, als de 
drager van diepgewortelde fantasieën, als het icoon van 
onze steeds weerkerende obsessies. zowel onder- als 
bovengronds.

Gezien op 17 mei 2008 op het Kunstenfestivaldesarts in Hallen van 

Schaarbeek en Bozar, Brussel.
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altijd prijs is op het eerste zicht een typische arne 
Sierens-voorstelling geworden. deze seismograaf van 
het gentse getto voert steevast de ‘zelfkant van de 
maatschappij’ ten tonele, speciaal voor degenen die 
ook effectief die term gebruiken om alles wat sociaal 
marginaal en economisch gedrepiveerd is, te duiden. 
zijn personages spreken de taal zoals ze die van thuis 
hebben meegekregen. Hents dus. zijn verhalen vist hij uit 
de kieren tussen de verzakte stoeptegels. hij koestert de 
wilde straatbloemen die her en der ontluiken temidden 
van het woekerende, ordinaire onkruid. 
enig deterministisch naturalisme is Sierens niet vreemd. 
het is zijn milieu dat de mens maakt tot wat hij is, zo 
blijkt vaak de moraal van het verhaal te zijn. Sommigen 
zijn nu eenmaal geboren voor het ongeluk. alhoewel hij 
altijd een stevige slag om de arm houdt waar precies de 
verzachtende omstandigheden stoppen en de dikke bult 
van de eigen schuld begint. Sierens heeft een zwak voor 
grensvallen, zwalpend tussen hoop en wanhoop, goed en 
goed gek, moedig en moedeloos. de lach, de traan, bij 
hen komen ze samen in dezelfde snik. want iedere dag 
mag dan wel een gemiste kans zijn die kraakt onder het 
gewicht van geknakte dromen, soms moet je ook gewoon 
durven lachen met het alomtegenwoordige, kleinmense-
lijke onvermogen om de eigen levensloop uit de modder  
te trekken.

die onmacht zit doorgaans verpakt in de scenografie. 
waren het een ijsbaan in Maria eeuwigdurende bijstand 
en negen ton glasscherven in Broeders van liefde, voor 
deze kleine zaalproductie hield guido vrolix het eenvou-
dig. dino (robrecht vanden Thoren) en Pierre (Titus de 
voogdt) moeten zich staande houden op een speelvlak 
dat via een luchtdruksysteem af en toe met een plof 
naar de zijkant rukt. vanachter staat een hoge rekstok. 
inderdaad, ze vinden maar geen vaste grond en hangen 
tussen zweven en vallen in. als het over decormetaforiek 
gaat, zoekt Sierens het liever niet te ver. hetzelfde geldt 
voor de manier hoe hij zijn karakters schetst. die willen 
nogal eens 2d uitvallen. eerder van bordkarton dan van 
vlees en bloed. altijd prijs schuwt echter de zwartste 
krochten van de inmenselijke zielenpijn niet. vanden 
Thoren als weekhartige slungel dino laat trefzeker stukje 
bij beetje zien dat achter zijn gevel van zeurderig gezemel 
over de zaak en een calimerocomplex tout court, een 
smachtend hoopje tragiek huist. Pierre, de verknipte 
droom van iedere psychiater met diagnosedrift, komt in 
de handen van de voogdt even doorleefd uit de verf als 
afgeschreven probleemgeval dat stiekem hunkert naar de 
troostende warmte van een wang.

op zaterdag wordt er geknuffeld,  
godverdomme!
Altijd Prijs, compagnie cecilia

Daniëlle de Regt

De een wilde het met bloemen zeggen, de ander met een baseballknuppel. Gewapend met stengels en hout, zo 
staan ze onverwacht oog in oog met elkaar in de woonkamer van Dino. Met de schroom van twee vreemden. Er 
zijn drie maanden voorbij gegaan na die ene nacht. Er is veel veranderd sinds Dino in een kriebel van barm-
hartigheid de drugged out Pierre naakt uit de goot trok, hem zijn oude onderbroek met pantermotief aandeed, 
en zo terug thuis afleverde. Alletwee hebben ze nu een kop vol zorgen. Ze beleven elk hun seizoen in de hel, 
om het op z’n Rimbauds te zeggen. Pierre, shabby chique rijkeluiszoontje, is zijn delirium net te boven. De 
Schwartzwaldkliniek, vol verpleegsters met puitogen en paardenstaarten, ligt nog vers in zijn voor het overige 
mistige geheugen. Dino, gewoon shabby, heeft zijn handen vol aan de ‘meiskesclub’ van zijn broer, die zomaar 
met de noorderzon vertrokken is. Daar staan ze dan. De een met een knullig bedankje dat stokt in de strot en 
ogen die smeken om een nieuw thuis. De ander als sullige Samaritaan, herder tegen wil en dank. 



Het drama van ‘ne goeie gast’ te zijn
geborgenheid hebben Pierre en dino thuis nooit echt 
gevonden. de vader van dino, een huisjesmelker met de 
Puinstraat als werkterrein, ziet zijn zoon eerder als eerste 
hulp bij huurderintimidatie dan als bron van affectie. Pier-
re en zijn vader spreken gewoon niet dezelfde taal, aldus 
Pierre. in de ogen van z’n pa is hij één grote afgang. het 
conflictmodel is hun samenlevingsvorm. van zijn vrienden 
moet hij het ook al niet hebben. naar aanleiding van een 
krantenbericht, ‘Belg verdronken in buitenland’, dachten 
ze dat hij dood was. ze hadden hem dan ook begraven, 
met afscheidsceremonie en al. Toen Pierre dat ontdekte, 
is hij beginnen te flippen, met zijn drie maanden durende 
delirium als gevolg. 
aanvankelijk is de verhouding tussen Pierre en dino 
onwennig. Beleefdheidje hier, ongemakkelijke stilte daar. 
Pierre, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in de 
hondenkamer van het huis van dino’s broer in de jeruza-
lemstraat, gaat in de club aan de slag als allround hulpje. 
als ze praten, is dat de directe aanleiding. dino die met 
engelengeduld uit de doeken doet waar het die werkdag 
precies weer is misgegaan, en Pierre die het allemaal 
lijdzaam ondergaat. ontbijten in adamskostuum in de 
refter? geen goed idee. vriendjes worden met de dames 
van de club? idem. klanten pardoes buitensluiten omdat 

hij de dames en zichzelf na hun shift graag entertaint met 
zijn gitaarspel? liever niet. het orgelpunt van die gesprek-
ken is telkens hetzelfde. hoe verschillend ze ook zijn, wat 
Pierre en dino vooral met elkaar delen, is het drama van 
‘ne goeie gast’ te zijn in een verrotte wereld.

hoewel het duo in zijn balorige tweespraak regelmatig 
afdwaalt richting jeugdtrauma’s en relatiemuizenis-
sen, hebben ze het over niets ten gronde. ze praten in 
schijnbewegingen. dat maakt altijd prijs zo fascinerend. 
het gevoel dat er tussen de opgelaten ballonnetjes door 
vanalles ongezegd in de lucht blijft hangen. de ware aard 
van de verbondenheid die groeit tussen de twee laat zich 
niet zomaar vastpinnen met loze woorden en psychologie 
van de koude grond. hun lijven zijn leugendetectoren en 
dieptepeilers die samen met de live gitaarloopjes van 
jean-Yves evrard poken tegen de robuust ogende opper-
vlakte. Terwijl evrard de sfeer van het moment uitgraaft 
door het geluidsspectrum tussen reggaeachtige lome rie-
dels en woeste, punky uitbarstingen overhoop te woelen, 
gaan de shirtjes uit en staan dino en Pierre in hun blote 
bast als gekooide tijgers tegenover elkaar. de tik op de 
bil ontaardt in een hoofdklem, een aai over het hoofd is 
een sollicitatie naar een trap tegen het gat. ja ja, zo gaat 
dat met manskerels onder elkaar. lekker kort van stof, de 
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knuisten paraat om een gesprek of aanverwante vormen 
van intimiteit met veel schwung te vloeren. Tot zover 
het cliché. het is slechts een handig want herkenbaar 
aanknopingspunt om er een hele bewegingstaal aan op 
te hangen die de drang naar een omhelzing parasitaire 
trekjes toedicht. het hypermannelijke vernis van bravoure 
wordt zo laagje voor laagje afgeschraapt, tot dino en 
Pierre op hun kwetsbaarst voor je staan. 

wie terugdenkt aan Bâche van koen augustijnen, 
snapt hoe altijd prijs je zo bij de lurven kan pakken. 
de impliciete conflictmechaniek die augustijnen daar 
door zes mannen al dansend liet ontsporen met een 
uitzonderlijk gevoel voor detail en subtiliteit, heeft hij hier 
als gastchoreograaf op maat gesneden van de voogdt 
en vanden Thoren. het duet, van oudsher symbool voor 
de rituele consumptie van brandende verlangens, wordt 
binnenstebuiten gekeerd en ontwricht. het is nu een 
gedanste dialoog van broze tederheid. van olijk gebuitel 
aan de rekstok en geklauter over mekaars ruggen. maar 
ook van wrokkige verstrengeling en de vernietigende 
kracht die in de met agressie opgeladen uithaal verscho-
len kan liggen. zo krijg je een onthutsend beeld van wat 
er allemaal leeft tussen de regels door. wanneer dino 
vertelt dat reinhard, een ex-instellingsgenoot van Pierre, 
zichzelf van kant heeft gemaakt door uit het raam te 
springen, beslissen ze na hun initiële wezenloosheid om 
toch maar niet naar de begrafenis te gaan. want die valt 
op zaterdag. en zaterdag zouden ze godverdomme gaan 
schilderen. Samen! en soms moet je ‘fuck you’ tegen het 
leven durven zeggen! onder die taaie laag nihilisme zit 
een brok verdriet die snel weggespoeld wordt met een 
glas Spa. maar zoals ze daar zitten, poserend als twee 
opstandige treurwilgjes naast elkaar, ziet het ernaar uit 
dat er voor die zaterdag geen verfborstel, maar een knuf-
fel afgebedeld wordt.

‘Geef mij een brandbom. dat gevoel heb ik.’
de gemoederen spelen in altijd prijs haasje-over met 
mekaar. droefenis ontspringt uit woede, bozige blik-
ken monden uit in zalvende stemmen. de mentale 
oorlog die in beiden tiert, werkt zich al hinkelend naar 
het breekpunt toe waar dino en Pierre onvermoed op 
afstevenen. maar in welke gemoedstoestand de twee 
zich ook bevinden, Sierensgewijs blikkert in de verte 
altijd hetzelfde gevoel: dat van opstandigheid. Soms een 
uitgelaten razernij, dan weer een ingetogen ontevreden-
heid jegens het Systeem dat zijn personages knecht. het 
Systeem dat altijd een helpend handje lijkt uit te steken, 

maar hen in feite in de totaal verkeerde richting sjort. en 
als alle hoekstenen van de samenleving afgebrokkeld 
zijn, houdt uiteindelijk ook die allerlaatste steen, kind en 
gezin, de boel niet meer samen.

wanneer Pierre van de rva komt, is de emmer vol. want 
de rva, dat is toch een beetje zijn hoop in bange tijden. 
een droom, zo je wil, waar het werk vriendelijk wenkt 
vanuit de vitrine. het blijkt een fata morgana te zijn. 
eenmaal afgeschreven heb je niet veel meer te willen, 
alleen maar aan te nemen. ook dino verliest de grip 
op zijn laatste strohalm. het huisje op de Puinstraat 
numero 14, een cadeau van zijn pa dat het idyllische 
liefdesnestje moest worden voor hemzelf en lief elsie, 
viel bij haar niet in de smaak. ze weigerde zelfs de auto 
uit te komen, haar afkeer stak ze niet onder stoelen of 
banken. als klap op de vuurpijl bleek pa er ook nog eens 
verhuurders in te hebben gestoken. dino ziet zijn utopia 
in rook opgaan. hij weet het allemaal niet meer, buiten 
dat die zwarten daar weggewerkt moeten worden. zo 
loopt de emmer over.
het slotbeeld van altijd prijs is een maagwringende 
apotheose. dino, met bivaksmuts en baseballknuppel, 
heeft de daad bij het woord gevoegd. Puinstraat numero 
14 doet zijn naam ineens alle eer aan. een in vlaag 
van zinsverbijstering onbewoonbaar gemaakt krot. een 
fantasie die aan gruzelementen is geslagen. dino en 
Pierre staan nu met lege handen in de afgrond waar ze 
al de hele tijd omheen cirkelden. ze hebben zichzelf erin 
geslagen. dit is het drama waar goeie gasten in een vree 
slechte wereld nu eenmaal niet aan kunnen ontsnappen. 
de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. 
eenmaal daar aangekomen, heb je alleen nog maar 
elkaar. wanneer hun twee schreeuwen op elkaar botsen, 
dino die roept om Pierre, en Pierre die roept om dino, 
doen hun lijven hetzelfde. arm op arm, bast tegen bast. 
dus nu dan toch, zij het met de moed der wanhoop. het 
is een slotakkoord dat erin beukt als een mokerslag.

altijd Prijs is Sierens op zijn best. Bij gratie van augustij-
nen en evrard schiet hij mijlenver voorbij de uitgedunde 
karakter- en milieuschets, om uiteindelijk tot een veel-
lagige, treffende voorstelling te komen die luchtig aftrapt 
met een lach, en woest natrapt met een traan.

Gezien op 3 juni 2008 in Vooruit, Gent.

© kurt van der elst
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noemen we antigone een topstuk over de innerlijke men-
selijke tweestrijd, dan is dat metaforisch bedoeld. objectief 
gezien hebben de antagonisten van deze antieke tragedie 
juist opvallend weinig last van twijfel. zoals vele griekse 
helden kampen ze met een blindheid die pas bij de ont-
knoping enige verscheurde inzichten zal opleveren. koning 
kreoon houdt – na een bloederige raid tegen zijn Thebe 
– categoriek vast aan zijn bevel om niet te raken aan het 
lijk van verrader Polyneikes, die met de vijand meevocht 
tegen onder meer zijn bloedeigen broer eteokles. ook 
antigone, zus van beide dode kemphanen, laat zich onder 
geen beding afbrengen van haar plan om die provisorische 
begrafenis toch te organiseren en het lijk met zand te 
bedekken tegen de kraaien. ze heeft haar rouw vertaald in 
een rigoureus activisme, een noodzakelijke drang die zich 
wel bespreken, maar niet bepraten laat. het levert een van 
de meest dialectische teksten uit de hele theaterhistorie 
op. Samen bieden stijfkoppen kreoon en antigone een 
spiegel van de menselijke tweestrijd waarvan sprake: die 
tussen de wet van de vader (het recht, de machtsorde, 
het landsbelang) en die van de moeder (het familiale, 
het menselijke respect, het individuele). zowel kreoon als 
antigone vormen daar uitersten in.

Goed bestuur
gek genoeg begint de antigone-bewerking van het 
menense theatergezelschap de Figuranten met een 
soort derde standpunt. het is dat van ismene, zus van 
antigone. karel van oudenaerde, de mannelijke acteur 
die haar vertolkt op hakschoenen, roept de gruwelen 
van de voorbije oorlog op door de simpele kartonnen 
box die hij vasthoudt als de doos van Pandora, af en toe 
open te klappen voor geluiden van moord, verkrachting, 
geschreeuw. daartegenover bepleit hij de teruggekeerde 
rust, de vruchtbare menslievendheid van een wereld in 

balans. laat de oorlog rusten. alleen bevindt zijn ismene 
zich op dat wankele kantelmoment waarop ook de ore-
steia en vele andere oorlogsdrama’s beginnen: de open-
bare strijd is voorbij, maar de wonden zijn zo diep dat die 
strijd binnenskamers gewoon zal doorlopen, tot er onder 
verwanten slachtoffers vallen. Bij de Figuranten gebeurt 
dat niet ten paleize, noch in een schouwburg, maar wel 
buiten op locatie, tegen de schrale achterbouw van een 
eenvoudig rijtjeshuis in menen. de publiekstribune kijkt 
vanuit de tuin tegen die gevel aan, waar vormgever jozef 
wouters vanuit een achterraam op de eerste etage een 
houten buitentrap naar beneden heeft laten komen. 
de scène wordt op deze locatie gevormd door een beton-
stukje van drie op drie meter, tussen de struiken die 
als woekerend leven de destructie alweer zijn te boven 
gekomen. natuur tegen cultuur is precies de strijd die 
hier in antigone, geen seute geleverd zal worden.

niet toevallig duikt antigone op vantussen het groen. 
de wijze waarop Tamara Seynaeve met schietende 
ogen halfgesmolten frisco’s begint op te eten terwijl 
de stukken ervan op de grond pletsen, zet meteen de 
toon. antigone, geen seute wordt vuil, expressionistisch 
theater, waarin gesmodderd en geslempt mag worden. 
de rolinvulling is net als het hele stuk van Sophocles 
flink uitgekristalliseerd: meteen wordt in een dialoog 
tussen beide zussen hun tegenstelling duidelijk. Terwijl 
ismene voluit de aanvaarding van kreoons macht pre-
dikt, openbaart zich in antigone meteen de overtuiging 
van een zelfmoordterroriste. ze wil – tegen kreoons eisen 
in – kost wat kost haar broer begraven. ‘laat me radicaal 
zijn. laat me misschien de dood ingaan. ‘k Ben geen 
lafaard. gij zijt ne lafaard, gij.’ vlak voor de neus van het 
publiek weet Seynaeve te fascineren met een bijzon-
dere mengeling tussen de halfmanische gedrevenheid 

Leven met tomatenprut
Antigone, geen seute, de Figuranten 

Wouter Hillaert

Voor alles tonen klassiekers de tweestrijd in elke mens tussen zijn persoonlijke en zijn publieke banden. 
Tragische helden, van Agamemnon tot Macbeth, ontstaan op de drempel tussen binnens- en buitenskamers, 
waar familiale kwesties maatschappelijk worden. Waar het hart enkel tot spreken kan komen via het hoofd. 
Sophocles’ Antigone is van dat verbale gevecht het summum. Wat kunnen jonge spelers uit het harde Menen, 
zonder acteeropleiding, daar nog aan toevoegen?
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waarmee griekse vrouwen eeuwenlang zijn uitgebeeld, 
en toch een zelfzekere ingetogenheid die bijna naar 
het utopische neigt, naar juist een verzoening van alle 
leed. je vat voor deze antigone meteen een onbewuste 
sympathie op.

Niet Antigone is voor  
De Figuranten de ware 

heldin, maar Ismene.  
In haar ogen, en dus 

in die van het publiek, 
wordt de radicaliteit van 

Antigone een spijtige 
uitwas van de hedendaagse 

meninkjesindustrie, van 
het graag gehanteerde 

zwart-witdenken.

na de licht hilarische intrede van haar lief haemoon 
(Patrick vandekerckhove) in de veelkleurige onderbroek 
van een seksbeluste macho, is de afdaling van diens 
vader, koning kreoon (Pieter van oudenaerde) veel 
minder uit op de verovering van het publiek. uiterlijk 
wel: hij belooft het een vet feestmaal ‘met crevetten en 
champagne’ ter ere van nationale held eteokles. maar 
onder de lijnen wordt dat uitnodigende heersersgebaar 
er vanzelf een van een tiran waar je je stekels tegen 
opzet. zo is het ook bedoeld: in kreoons appèl aan 
‘orde en goed bestuur’, ‘respect voor onze taal en onze 
grenzen’ moet hij politici afspiegelen aan de foute kant 
van de rechterzijde. gecombineerd met een licht verschil 
in spelkwaliteit tussen de vertolkers van antigone en 
kreoon, doet dat Sophocles’ goedbewaakte tragische 
balans tussen persoonlijke en politieke wetten hier snel 
overhellen in het voordeel van de vrouwelijke underdog. 
ook de sympathie van de makers ligt bij antigone.

doorstroomproject
misschien is dat niet verwonderlijk, als je weet dat 
antigone een sociaal-artistieke voorstelling betreft 
waar maandenlang aan gewerkt is vanuit gesprekken 

die professioneel gastregisseur ivan vrambout (van 
action malaise) met zijn vijf jonge spelers gevoerd heeft 
over rouwverwerking, oorlog, radicaliteit, discipline. de 
acteurs hebben de voorstelling mee gemaakt, zoals dat 
gebruikelijk is sinds het ontstaan van de Figuranten als 
creatieve werking binnen het jongerenopvangcentrum 
‘passage 9’, dik tien jaar geleden. al is die werking nu 
verzelfstandigd tot een structureel vierjarig sociaal-artis-
tieke organisatie (met sinds januari 2008 ook een eigen 
huis), die basisfilosofie van participatie en culturele 
emancipatie is nog steeds dezelfde als in al die jaren 
dat de Figuranten via workshoptrajecten tot toonmo-
menten kwamen in het menense cultureel centrum ’t 
gelandt. je zou zelfs kunnen zeggen dat die geest van 
collectieve creatie nu méér kansen krijgt. net als de unie 
der zorgelozen in kortrijk kiezen de Figuranten ervoor 
om – naast diverse doelgroepprojecten met sociale 
instituties – vooral te werken met een vaste (hoewel 
open) groep uit de brede wijkomgeving. elk jaar zie je 
spelers groeien in spel, expressie en vooral menselijke 
overtuigingskracht. antigone is wat ze bij de unie een 
‘doorstroomproject’ zouden noemen: een hoger mikkend 
artistiek project met de meer ervaren jonge spelers 
die zich door de jaren binnen de beweging ontbolsterd 
hebben. ze weten wat theater spelen is. ze hebben de 
impact van hun woorden en handelingen op een publiek 
leren aanvoelen en doelmatig gebruiken. 
het resulteert hier in een straf hoogtepunt binnen de 
nog jonge geschiedenis van zowel de Figuranten als het 
sociaal-artistieke veld als geheel, en wel in de combi-
natie van twee kwaliteiten. vooreerst is er de artistieke 
trefkracht van antigone. je ziet ze niet enkel in de slim 
gevonden heftigheid waarmee de ontwikkelingen even 
over de helft exploderen in een champagnespuit- en 
tomatengooifeest, maar vooral in de veel ingetogener 
monologen recht in de ogen van de toeschouwers. het 
toont een uitgebalanceerd repetitieproces en een regie 
die dat sterk heeft weten te vertalen naar ritme, beeld-
kracht en essentie. de spelers lijken geen veiligheid meer 
nodig te hebben, en kunnen het dus voor het publiek 
zelf vervaarlijk dichtbij maken. je voelt een spanning 
die zeldzaam intens is, en die antigone, ook dankzij de 
bloederige metaforiek van zoveel tomaten, zonder moeite 
weer actueel articuleert.
al heeft die waarachtigheid ook met de tweede kwaliteit 
van deze voorstelling te maken. ze slaagt in een eigen 
uitspraak, een eigen ‘inwonen’ van Sophocles’ al zo 
vaak opgevoerde tekst. het anti-autoritaire verzet van 
antigone tegenover de gevestigde macht krijgt – zonder 
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dat dat ergens expliciet uitgesproken wordt – een sociale 
weerklank. Bijna onbewust vertellen de Figuranten het 
verhaal van een bredere margejeugd in haar aanvaringen 
met de wetten en afspraken in een maatschappij die 
anderssoortig gedrag indijkt, in haar confrontatie met de 
voortdurende oordelende macht van de publieke opinie 
en met de concrete vertaling daarvan in uniformpjes 
van politie, sociaal werksters, leerkrachten. het scherpst 
openbaart die tweede laag zich bij kreoons soldaat 
leonidas (mathieu Tierrie), gedwongen bewaker van het 
verraderslijk. Plots keert hij zich tegen het discours van 
zijn koning. ‘ik wil geen ambras, geen dispuut, niks dat 
een oorlog kan wakker maken: ruiten insmijten, scholen 
afbranden, families uit elkaar duwen, mensen hun knieën 
kapotslaan, d’ogen uitstekken, tongen afsnijden. nee, ik 
wil niet vechten.’ Bijna onmerkbaar glijdt een heden-
daagse problematiek van kleine criminaliteit over in het 
iconische geweld van de griekse tragedies, en wordt het 
zo hanteerbaar gemaakt, helpt het iets te vertellen wat in 
eigen woorden waarschijnlijk heel plat zou worden.

Zelfkritisch
maar de ware ontvoogding van de sociaal-artistieke 
praktijk in antigone toont zich wanneer naar het einde 
toe ismene weer de bovenhand haalt. ze is het griekse 
koor dat één gezicht, één stem gekregen heeft. met de 
gepijnigde uitdrukkingsloosheid van aanvaarding én 
rouw, die van haar het sterkst vertolkte personage op 
scène maakt, veegt zij de tomatenprut van tafel, borstelt 
die bijeen rond de gezelfmoorde lijken van antigone en 
haemoon, bedekt ze hen met het witte tafelkleed en 
becommentarieert ze hun tragedie met de ware medede-
ling van de hele voorstelling: ‘zou ik alles opgeven? de 
mens zou dat soms een keer moeten kunnen. alles wat 
je bepeist hebt weer overhoop smijten, in de hoop dat je 
iets nieuws vindt.’
niet antigone is voor de Figuranten de ware heldin, maar 
ismene. in haar ogen, en dus in die van het publiek, 
wordt de radicaliteit van antigone een spijtige uitwas 
van de hedendaagse meninkjesindustrie, van het graag 
gehanteerde zwart-witdenken. in dezelfde beweging is 
dat een subtiele zelfkritische uitspraak van de makers 
op waar vele Figuranten vanuit hun achtergrond mee 

kampen: het juiste aanvoelen van hoe je persoonlijke 
problemen en noden wel of niet publiek tot uiting laat 
komen. onder de hele voorstelling speelt de onuitge-
sproken vraag waar de grens gaat tussen opkomen 
voor je individuele recht en je mee inschakelen in de 
maatschappelijke orde, alsook de vraag in welke mate 
ze zelf te radicaal zijn geweest. hoe zich bewegen in 
een gemeenschap, kortom. het antwoord blijft niet – 
zoals in veel vroeger sociaal-artistiek werk – steken in 
een uitspraak van ‘wij, de vergetenen’, maar wordt een 
voorstel naar ‘jullie en wij, mensen’. in die zin snap je dat 
reinhilde decleir, die in antwerpen met even kwetsbare 
spelers werkt, alleen nog wil kiezen voor klassieke tek-
sten. ze helpen dit soort spelers om hun eigen verhaal 
in te werken zonder noodzakelijk in een apart vakje te 
moeten blijven zitten. om beter de drempel te nemen 
van het persoonlijke naar het publieke, kort gezegd. maar 
wat in antigone gebeurt, gaat nog verder. nog meer dan 
Sophocles de Figuranten helpt, helpen zij deze klassie-
ker vandaag te blijven spreken. 
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A
het werk van de amerikaanse schrijver Paul auster is 
relatief eenvoudig en herkenbaar. het probeert westerse 
levens aan het eind van de twintigste eeuw een zekere 
vorm van mystiek te verlenen, door met talloze verhalen, 
en met verhalen-in-verhalen, aan te duiden hoe on-
grijpbaar die levens steeds blijken te zijn. het motto van 
heraclitus dat auster aan een van zijn vroege en beste 
boeken, the invention of solitude, heeft meegegeven, 
vat dat nog het best samen: ‘in searching out the truth 
be ready for the unexpected, for it is difficult to find and 
puzzling when you find it.’ niets is wat het lijkt, het leven 
zit vol onverwachte toevalligheden, alles ontsnapt. op een 
oneerbiedige manier valt die filosofie nogal makkelijk tot 
een karikaturale formule te maken. Stel: iemand loopt 
over straat, en er valt, vlak voor zijn neus, een gigantisch 
blok beton te pletter op het voetpad. we zijn aan de dood 
ontsnapt! in de boeken van auster is dat aanleiding tot 
oneindige reflectie over de zin van het leven, de onachter-
haalbaarheid van het toeval, de muziek van het lot. maar 
is het niet eerder een geval van verwaarloosbaar geluk? 
Bijna vermorzeld, maar net niet? afkloppen en doorstap-
pen. auster trekt die illusieloze kaart niet. heel zijn oeuvre 
kan worden gezien als een voortdurende poging om die 
onmeetbaarheid en onvoorspelbaarheid te beschrijven en 
te vatten, en tot een spel van zo diep mogelijk existentieel 
amusement te maken. hij maakt de dwaalwegen van het 
existentialisme tot onderwerp van een indrukwekkende 
maar poëtische en veelgelaagde dwarse hollywoodfilm.
als jurgen delnaet en rosa vandervost van theatergezel-
schap De tijd een voorstelling maken op basis van het 
oeuvre van auster, is die toevallige gebeurtenis die ingrij-
pend had kunnen zijn, het eerste wat opvalt. het is ook 
nagenoeg de enige theatrale geste die ze inzetten, omdat 
ze zichtbaar wordt als een beweging op scène die om be-
tekenis vraagt. een drietal keer valt er iets naar beneden 
tijdens auster/It don’t main a thing… zoals een baksteen 
of een handvol geldstukken. dat had letterlijk pijnlijk 
kunnen zijn, mochten de acteurs zich elders hebben 
bevonden. maar dat is het dus niet. de zoektocht in taal 
naar sublimering, zo typisch voor auster, blijft achterwege, 
en krijgt geen theatrale tegenhanger.

B
de eerste reeks opvoeringen van auster ging door op de 
bovenste verdieping van het cultuurcentrum van Berchem. 
het podium lag mooi voor een muur vol vensters met zicht 
op het antwerpse dakenlandschap, waarboven de lucht 
langzaam donker werd. enkele rechtopstaande oude hou-
ten deuren bakenden een scène af. op een tafeltje stond 
een platenspeler, aan het plafond hing een reeks dassen 
en verderop een tiental hemden aan een kapstok. halfweg 
werden er nog poëtische uitvergrote fotokaders aan dit 
tableau toegevoegd. 
delnaet en vandervost hebben ervoor gekozen om, nogal 
typisch voor De tijd, van het stuk een tekstvoorstelling te 
maken. dramatische beweging of theatercodes worden 
nauwelijks ingezet. auster krijgt daarom een zeer statisch 
en tegelijkertijd fragmentarisch karakter. ook de keuze 
van de voorgedragen tekstfragmenten zelf ligt helemaal 
niet voor de hand. drie romans krijgen de nadruk: het 
onvolprezen Moon Palace uit 1989, waarin auster zonder 
twijfel het best zijn persoonlijke kijk op de amerikaanse 
mythologie heeft uiteengezet; the Brooklyn Follies, het 
eerste boek in de reeks van nogal kabbelende post-9/11-
romans die auster deze eeuw schreef; en travels in the 
Scriptorium, zijn laatste boek (het nog niet in het engels 
verschenen the man in the dark niet meegerekend), een 
zeer metafictioneel boek waarin een zekere mr. Blank in 
een afgesloten kamer bezocht wordt door oude bekenden 
uit het austeruniversum.
de gesproken opvoering van dialogen of afgezonderde 
gebeurtenissen uit deze stuk voor stuk in elkaar plooiende 
boeken, creëert een zeer halfslachtig tableau. geïsoleerd 
uit hun narratieve structuur, stellen ze niet erg veel meer 
voor. een goed voorbeeld is de telefoonscène tussen kitty 
wu en marco uit Moon Palace, op papier nochtans een 
hartverscheurende finale. hun relatie is stukgelopen om 
literair zeer verwante en uiteenlopende redenen: kitty wu 
was zwanger (een belangrijk gegeven in een boek over, 
onder meer, vaderschap en autoriteit), marco was op zoek 
naar zichzelf, zij heeft eerder zijn leven gered – enzovoorts, 
enzoverder. maar losgetrokken uit dit web van betekenis-
sen biedt de dialoog weinig meer dan een banaal en 
ergerlijk staaltje van twee geliefden die niet meer kunnen 

Een alfabetische lezing
Auster/It don’t mean a thing if it ain’t got that swing, de Tijd

Christophe Van Gerrewey
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spreken met elkaar. auster is allesbehalve de grootste 
stilist uit de hedendaagse literatuur, en ook de opvoering 
van vandervost en delnaet weet dat gebrek van zijn nogal 
archetypische fraseringen niet te verhelpen.
een ander belangrijk motief bij auster is dat van het duo. 
in tegenstelling tot de duo’s bij Beckett gaat het niet om 
licht belachelijke en in essentie inwisselbare tegenspelers 
zoals vladimir en estragon. de partners staan elkaar bij 
auster naar het leven. minstens een van hen is teveel. in 
Moon Palace geldt dat bijvoorbeeld voor effing en marco, 
een oude blinde man in een rolstoel en zijn assistent. 
het ware mooi geweest dat deze spanning tussen twee 
karakters zichtbaar werd op het theater, ook buiten de 
tekstflarden om. maar meer dan elkaar in het oog houden, 
en nu en dan een stap vooruit of achteruit zetten, doen de 
acteurs niet.
hetzelfde geldt voor het motief van het schrijverschap, dat 
bij auster ook nagenoeg messianistisch wordt opgeladen. 
Schrijven redt het leven; er is geen leven buiten het schrij-
ven; schrijven, dat is geen flauwekul! auster/It don’t mean 
a thing… opent met een opsomming van vroeg gestorven 
schrijvers of kunstenaars, en pikt nu en dan dat thema 
opnieuw op. maar het is niet makkelijk om het sublieme 
én het wanhopige van de schrijfact te evoceren, als het let-
terlijke product van die act noodgedwongen afwezig blijft.

C
verwoorden waar je van houdt, is tot mislukken gedoemd, 
schreef roland Barthes ooit, en zo is het vast ook met the-
atermakers die het werk van een geliefde auteur naar een 
theaterpubliek willen brengen. enthousiasme, opwinding 
of bewondering is een slechte raadgever bij om het even 
welke artistieke creatie. het probleem van de theatrale 
adaptatie van een literair werk roept de theatermaker zo 
op om van het hart een steen te maken. het merkwaardige 
aan auster/It don’t mean a thing… is dat het noch liefheb-
bers van auster die alles van de ‘amerikaanse meester’ 
gelezen hebben, noch volstrekte leken die onvertrouwd zijn 
met zijn universum, erg veel plezier doet. het themaatje 
van het vallende voorwerp is wat dat betreft opnieuw een 
goed voorbeeld. wie weet dat, bijvoorbeeld in oracle night 
van auster, een personage zijn eigen leven een radicale 
draai geeft nadat hij ‘aan de dood door vallend puin’ is 
ontsnapt – die verwacht op scène een theatrale weergave 
van die mogelijke impact van het toeval. en wie niet weet 
dat er bij auster gedurig dingen uit de lucht vallen en aan 
de zwaartekracht worden prijsgegeven, die schrikt zich 
tijdens de voorstelling de eerste keer rot, is de tweede keer 
geïntrigeerd, en de derde keer verveeld. hetzelfde geldt 

voor de scènes uit travels in the scriptorium. is dat al een 
boek dat de austerthemata recycleert op een manier die 
slechts voor ingewijden leesbaar is, dan zijn de vertelde 
scènes dubbel zo hermetisch. wat als ogenblikkelijk residu 
overblijft, bijvoorbeeld als mr. Blank bezoek krijgt van anna 
Blum (hoofdpersonage uit het desolate In the country of 
last things), is nog meer man-en-vrouw-geschermutsel. 
Blank probeert anna zover te krijgen haar boezem te ont-
bloten. in de roman heeft dat nog betekenis en diepgang 
omdat het min of meer om de ‘auteur’ gaat die van zijn 
creatie teveel verlangt, met name erotisch plezier. maar 
gefragmenteerd, zoals op scène gebeurt, is het niet meer 
dan een lachwekkend, redelijk platvloers staaltje dat wil 
reflecteren over hoe mannen suckers zijn voor makkelijk 
lichamelijk genot. als het auster daar echt om te doen is 
geweest, dan was hij nu als auteur al vergeten. en als deze 
voorstelling van De tijd daarop wil inzetten, dan hebben ze 
een verkeerde doelgroep voor ogen.

Heel het oeuvre van Auster 
kan gezien worden als 

een voortdurende poging 
om die onmeetbaarheid 

en onvoorspelbaarheid te 
beschrijven en te vatten, 

en tot een spel van zo 
diep mogelijk existentieel 

amusement te maken. 
het alfabet waaruit het werk van auster is opgebouwd, 
hebben vandervost en delnaet zonder twijfel zeer goed 
doorgrond. ze hebben de alfabetische volgorde in auster/
It don’t mean a thing… echter niet meer doorbroken. de 
grote verdienste van het oeuvre van auster is dat het be-
staat uit zeer eenvoudige, pseudo-mystieke en nu en dan 
zelfs puberaal ergerlijke elementen – maar dat hier toch 
een handvol indrukwekkende romans uit tevoorschijn zijn 
gekomen. het moet mogelijk zijn om met diezelfde letters 
een onvergetelijke theatervoorstelling te maken. daarvoor 
is echter meer afstand, durf en eigen inbreng nodig dan in 
auster/It don’t mean a thing… is aangewend.

Gezien op 7 juni 2008 in ccBerchem, Berchem.





Tussenstand
TRAjECT KINdERKUNSTEN | STUdIEdAG

21/05/08, ANTWERPEN

op vraag van een aantal jeugdtheaters is in januari een 
reflectiegroep gestart met enkele spelers uit podium-
land die met en voor kinderen en jongeren werken. de 
gesprekken werden tijdens de studiedag kinderkunsten, 
aangevuld met ideeën van een breder kinderkunstenveld. 

Lees de verslagen:  
www.vti.be/kinderkunsten

HoME & AWAY: CoMPARING NATIoNAL PoLICIES 
FoR LIVE ARTS ToURING

29 > 30/05/08, BRUSSEL

einde mei 2008 organiseerden ieTm* en het vlaams 
Theater instituut een tweedaags seminarie over internati-
onaal toeren in de podiumkunsten. 

Volledig programma en presentaties:  
www.vti.be/homeandaway

Kalender
VAN BLACK Box ToT SoRTEERMACHINE

09/10/08, MECHELEN

in het kader van het Platform Podiumkunsten wordt een 
dating- en discussiedag georganiseerd over de spreiding 
van podiumkunsten in vlaanderen. 

Meer info: joris@vti.be

EERSTE HULP IN BRUSSEL

24/10/08, BRUSSEL

het succesvolle eerste hulp in o., een tweedaagse 
rond de individuele jonge maker, krijgt dit najaar een 
vervolg tijdens het Bâtardfestival in de Brusselse 
Beursschouwburg.

Meer info: maarten@vti.be
www.batard.be

KLIMAAT EN PodIUMKUNSTEN
12/11/08, BRUSSEL

in het kaaitheater vindt dit najaar een heuse klimaat-
conferentie plaats. Samen met experts en kunstenaars 
kijken we naar de impact van de podiumkunsten op het 
klimaat. en omgekeerd: heeft een kleinere ecologische 
voetafdruk ook gevolgen voor de artistieke vrijheid? 

Meer info: nikol@vti.be
www.vti.be/klimaat

VTI ACTIVITEITEN
Kijk op www.vti.be voor de meest actuele informatie, programma’s en verslagen van onze activiteiten.

Beleid
WIjZIGING KUNSTENdECREET EN UITVoERINGSBESLUIT dEFINITIEF

naar aanleiding van de wijziging van het kunstendecreet heeft het departement cultuur van de vlaamse  
gemeenschap het nieuwe aanvraagformulier voor meerjarige subsidie vanaf 2010 op zijn website gepubliceerd.
op de vTi-homepage vind je een overzicht van de belangrijkste veranderingen en kan je ook het nieuwe  
aanvraagformulier downloaden.
een lijstje met de nakende deadlines en meer informatie op: www.vti.be/deadlines



CoNTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
zoeken.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

KERNoPdRACHT
het vlaams Theater instituut (vTi) is het steunpunt 
voor de podiumkunsten. als kritisch forum 
vuren wij het publieke debat aan en zijn we een 
draaischijf voor informatie over verleden, heden en 
toekomst van de vlaamse podiumkunsten in een 
internationaal perspectief. wij staan garant voor een 
kwalitatieve dienstverlening aan de professionele 
sector, de overheden, de opleidingen, de media, de 
onderzoekscentra, het publiek, etc.

MEdEWERKERS
jef aerts, diane Bal, wessel carlier, christel de Brandt, 
martine de jonge, mieke de Schepper, joris janssens, 
annick lesage, dries moreels, ann olaerts, Bart ooghe, 
maarten Soete, merijn Supply, nikol wellens

CoURANT#86
redactie: jef aerts, annick lesage, joris janssens,  
dries moreels, ann olaerts, maarten Soete, nikol wellens
eindredactie en coördinatie: jef aerts
vormgeving: gunther Fobe
druk: Sintjoris
iSSn 0776-1198

PLoEG VTi
Begin juni kreeg het vTi-team versterking van merijn 
Supply als medewerker digitaal depot. Tijdens de maand 
juli hielpen drie jobstudenten bij de ontsluiting van 
documentatie: christoffel hendrickx, willem-jan wellens 
en joleen goffin.

BIBLIoTHEEK
openingsuren
di 14:00-18:00
wo 13:00-20:00
do 14:00-18:00
vr 14:00-18:00
za, zo, ma gesloten

wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek 
van het vTi regelmatig en op een voordelige manier wil 
raadplegen koopt best een gebruikerskaart, die kost  
€ 5,00. de kaart blijft 12 maanden geldig. houders van 
een gebruikerskaart krijgen een abonnement op courant 
en 10% korting op de vTi-bookshopartikelen. wie boeken 
wil ontlenen betaalt een bibliotheekwaarborg van  
€ 25,00. de bibliotheekcatalogus en het bibliotheekre-
glement raadplegen kan op www.vti.be.

BooKSHoP
onze bookshop vind je in de vTi-bibliotheek of op  
www.vti.be.
vTi-leden krijgen 20%, geregistreerde bibliotheekgebrui-
kers en cjP-leden krijgen 10% korting bij aankoop van 
boeken, theaterteksten, tijdschriften, video’s of cd’s uit 
de vTi-bookshop.

MET STEUN VAN
de vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpassin-
gen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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