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dan de hilarische trucs van het trio Vandenee-

dedeschrijverdekoning, waar je aan moet den-

ken als er tussen de chaos die op scène ontstaat, 

gerommeld wordt om de stunteligheid zelf. 

Disfunctionaliteit, het tegendeel van globalis-

me, voert de boventoon: een vijs inkloppen met 

een boormachine. Mislukte seks, kortom.

En toch. Toch krijg ik anderhalf uur lang 

die grijns niet van mijn gezicht. Ik geniet. 

Enkel kijken word ik. De lijnen waarlangs die 

blik zich gewoonlijk meteen voor overleg in 

verbinding stelt met de malende bovenkamer: 

doorgeknipt. Net als de voorstelling zelf voel 

ik me nog louter eerste laag, primair geprik-

keld. Maar omdat Global Anatomy niet dat uur 

langer duurt dat het gerust had mogen nemen 

(overvalt me zelden), komen achteraf toch 

weer de vragen. Waarom hier plots die ‘on-

hoofdse’ liefde? En waaruit bestaat ze juist? 

Het is niet die stationsromantiek van liefde op 

het eerste gezicht, maar integendeel een oud 

kennen. Niet dat kennen van de acteurs zo-

als ze naast de scène zijn, de collegiale liefde 

waarin veel gegniffel op premières baadt. Wel 

een kennen, voor elk weten, van de goesting om 

te spelen. Bij mij zit die actieve fantasie ver, 

vergeeld als jeugdfoto’s van kampen ‘vanach-

ter’ en de verkleedkoffer op zolder. Maar als ze 

zich nu op scène actualiseert in oudere man-

nen (of vrouwen, maar vooral mannen), wordt 

die goesting ineens weer gedeeld. Bij de En-

thousiasten voor het Reële en Universele heb 

ik dat ook: die ontwapening van alle verbale 

uitrusting voor onnozel spelplezier. Tegen de 

tijd in. Terug naar pief poef paf.

De grens met gratuite aanstellerij is na-

tuurlijk flinterdun in dit soort kinderlijke 

flirts. Maar de crux van Global Anatomy is dat 

het de makers juist niet om verleiding of be-

kijks draait. Er zit geen doelmatigheid achter 

hun pirouetten, niks ontroerend goed. Het 

gaat hen gewoon om naakte naturel. Niets in 

de handen, niets in de mouwen, het is wat het 

is: de materialiteit van twee schamele pieten. 

En wat mijn willen weten helemaal doet inslui-

meren, is dat die pieten niet méér weten dan 

ik. Ze wippen op en neer van precies dezelfde 

open verwondering, van dezelfde prille ontvan-

kelijkheid bij wat gebeurt als mijn eigen eerste 

blik. Voor zowel Verdonck als Thomas is dat in 

mijn beleving nieuw. Zo vertrokken ik de eerste 

wel eens vond in zijn gespeelde naïviteit onder 

hertengeweien en met rozen tussen zijn revers, 

zo kunstmatig voelde de tweede soms aan als 

hij een verbouwereerd gezicht opzette, of de 

dommigheid van zijn rol in De Kersentuin. Hier 

niks van dat alles. Zo dit duo niet samen met 

mij ontdekt wat het te doen staat, dan is het in 

elk geval heel erg goed gespeeld. Die onschuld, 

dat niet bedoelde uitspelen, is de bron van elke 

verleiding. Zo pedo ben ik wel. 

Misschien is het dan ook dat wat ik elke 

avond aanzoek in theater. Veeleer dan een bol-

wassing van mijn hoofd, is het de vervulling 

van die aloude droom om samen op te gaan in 

iets wat aan het mentale voorafgaat. Een over-

weldiging door ‘het eerste’, zoals K. Schippers 

het zou noemen. Dat is meer dan simpelweg het 

live karakter waarvoor theater altijd wordt ge-

prezen boven de andere kunsten, meer ook dan 

die eeuwige ‘collectieve ervaring’ als surrogaat 

voor de vandaag zo gemiste gemeenschap. Het 

is een net erg individuele vlucht. Liefde voor 

theater is de drang naar wat je als mens nog niet 

beheerst, naar de kans om nog eens simpelweg 

verliefd te kunnen worden, om de kinderlijke 

ontdekking op zich. Dat zal wel niet zo bijzon-

der klinken, maar het is van grote waarde. Het 

gebeurt vijf keer op tweehonderd vijftig. En 

Global Anatomy was één van die vijf keren. Om 

zijn absurditeit dus, in de basale vorm van dat 

woord: het simpele bespelen van het niet be-

grijpen. Ooit heb ik het tegendeel beweerd, dat 

theatermakers het beter eens wat meer zouden 

weten voor ze hun publiek tegemoet traden. 

Nu weet ik beter. Ik weet het niet. Daarom is 

het liefde.
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with imagination  
i think i 

 could think of it as love 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i sort of regretted that 
 i couldn’t talk to her 

later, or never will 
perhaps

xxx


