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tegen weten in: 
verliefd  
op global anatomy
Wouter Hillaert
Waarom spreken critici zo graag over hun 

job in termen van liefde? Zelfs collega’s 

die meestal lauw blijven onder wat ze 

zien, nemen hun toevlucht tot net die 

vurige metafoor. Wat betekent hij juist? 

Mijn eigen relatie tot theater speelt zich 

te vaak in mijn hoofd af om echte liefde 

te heten, vrees ik. En toch blijf ik met mijn 

rationele mond steeds vol tanden staan 

bij de eeuwige buitenstaandervraag ‘wat 

het juist is dat ik aanzoek in die donkere 

zalen, tweehonderd vijftig keer per jaar’. 

Zou het louter die ‘hoofdse’ liefde zijn? 

Global Anatomy van de kvs hielp me weer 

een stap verder. Weg van het weten.

Ja, mijn hoofd meent te weten wat het 

wil van theater. Het laat zich graag ver-

leiden door wat iets te vertellen heeft. Bij 

voorkeur zit dat in een fascinerend kleedje, 

maar het mag ook zonder. De mededeling 

telt. De noodzaak ervan en hoe die zich 

verhoudt tot wat er zich buiten onze tête-

à-tête voltrekt, in wat we gemeenzaam de 

grote wereld noemen. Mijn ‘liefde’ gaat 

zelden door de maag. Niet de huwelijks-

drama’s, niet de liefdesperikelen, niet de 

familiale ‘mama en papa zijn er niet’-situa-

ties spelen meteen op mijn hormonen. Wel 

ideeënstukken die mijn linkse kant van 

rechts aanvallen zonder aan geloofwaar-

digheid in te boeten. Het interburgerlijke 

boven het interpersoonlijke, dicteert mijn 

hoofd. En humor is in zo’n verleidings-

act natuurlijk de ideale ijsbreker, maar 

laat het ook ergens toe dienen. Waar ik 

de lachband er impliciet bij hoor, haak ik 

af. Coïtus interruptus, klaar. Mijn hoofd 

meent te weten wat het wil van theater: 

uitgedaagd worden om mijn kijk op de 

nieuwskolommen scherper te stellen. No 

nonsense, blablabla. Ja, mijn hoofd…

Laat al het bovenstaande nu net zijn 

wat Global Anatomy van Benjamin Verdonck 

en Willy Thomas niet heeft, terwijl het 

toch mijn laatste lievelingsvoorstelling is 

gebleken. In het praatje vooraf klonk het al 

verleidelijk, maar om totaal andere rede-

nen. Beide heren van 313, misschien wisten 

zij alles hadden rond globalisering min-

stens geprobeerd alles te weten te komen: 

in het Wereldbeeldenboek van Rondas, 

via publicaties als Het recht van de rijkste en 

De stille dood van het neoliberalisme van John 

Vandaele en bij de voorstelling Globaal ge-

nomen, waarin Vuile Mong aan de hand van 

een olifant de globalisering uit de doeken 

doet. Dat laatste wilden ze ook, maar op 

hun manier. Door erin te gaan staan. Want 

het is als met wereldse thema’s als met de 

liefde: je betrokkenheid laat je geen kans 

om de verhoudingen scherp te analyseren 

zonder vals te klinken. Zo leek het dus 

te gaan worden: van het kleine naar het 

grote met als maat de mens. Een voorstel-

ling maken als een voorstel, noemde Ben-

jamin het nog in zijn uitleg over wat een 

wereldbeeld eigenlijk is. Meteen kwamen 

daar in mijn kop allerlei sappen bij los. Een 

voorstel voor de wereld, vanuit ‘alles wat 

mensen met elkaar doen’: meer heb ik niet 

nodig voor liefde op het eerste gedacht.

Maar in de arena zelf liep het allemaal 

anders af. Getaffel op de klapdeur kondigt 

de deurenkomedie aan waar Global Ana-

tomy anderhalf uur lang mee zal flirten. 

Dan Benjamin trippelend, Willy als een 

bombardon: Laurel en Hardy in de dieren-

versie van Tom en Jerry. Elk met zijn eigen 

geneuzel: van een stroomdraad tot pakjes 

boter, een dennenboompje tot tomatensap. 

Alle plaatjes bouwen op hun materialiteit, 

maar het gaat niet over materialisme. Of 

moet ik de stapel stoelen die Willy zich op 

de hals haalt als ‘accumulatie’ begrijpen? 

Mijn hoofd laat het snel hangen. De Nike-

shoes waarop de twee over de scène glijden, 

doen mee om hun fluo visibiliteit, niet 

om de icoon waar ze voor staan. Er is geen 

tweede laag, geen betekenis onder de din-

gen. Enkel de dramaturgie van absurditeit 

en verrassing, gespeeld op wat universeel 

komisch – want scatologisch – werkt: een 

scheetzak boven een blote kont, een drol 

uit een spuitzak, letterlijk met je gat in de 

boter gaan zitten. Nog lager valt het uit 

we weren’t talking  
and at one point,  

as a performer i also 
felt maybe some of the 

anxiety that he, if he 
was indeed a performer, 
might have been going 
through, so just to let 

him know that i was ok 
with everything i put my 
hand on his shoulder and 

we breathed together 
x 

there was music playing 
and so i felt like dancing. 
but there was no way to 

go from the last thing 
that we did to all of a 

sudden dancing,  
even though  

that’s what felt right
xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it made me feel very 
human, it made me feel 
in some ways cared for 

xxx


