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In de meidoorn 
bronks

De oude man Karel werd als kleine 
jongen door zijn ouders het huis uit 
gestuurd omdat ze geen tijd voor 
hem hadden. Bang voor spinnen en 
voor meisjes trok hij met zijn houten 
zwaard naar het nabijgelegen bos. 
Daar voelde hij zich veilig in een 
fictieve wereld waarin de dieren zijn 
vrienden waren. Treurend om zijn 
onmogelijke kinderliefde Fientje 
luisterde hij naar het levensverhaal 
van schaap Arend, dat zijn geluk vond 
bij een egel, maar niet nadat zij hem 
eerst had afgewezen omdat ze bang 
was hem te kwetsen met haar stekels. 
Ook het leven van de beroemde 
zangeres mevrouw Reiger kreeg een 
andere wending nadat ze haar geliefde 
wesp had afgewezen. Hij kuste zich-
zelf dood in haar tong, zij kon niet 
meer zingen en keerde terug naar het 
bos, waar ze onder de meidoorn haar 
verhaal vertelde aan de jongen.
 Karel zelf werd ouder en bouwde 
in het zolderatelier van zijn huis een 
bos na van gefiguurzaagde meidoorns, 
waarin de dieren uit zijn jeugd tot 
leven konden komen en waar de 
gevluchte eland Goran asiel kreeg 
nadat hij nergens anders onderdak 
vond. Nu, aan het einde van zijn leven, 
geeft Karel deze geheime wereld 
door aan twee jonge pubermeisjes, 
hartsvriendinnen die – net als hij toen 
– verdrietig zijn. Zij noemen zich ‘de 
twee verloren meisjes’: van het blonde 
meisje is de moeder plotseling weg-
gelopen en van het donkere de vader. 
Het verlies van één van de ouders heeft 
hun wereld doen kantelen en ook zij 
moeten, net als Karel destijds, op een 
of andere manier iets doen om het 
evenwicht te herstellen.
 In de meidoorn van bronks gaat 
over het verwerken van verlies, over 
niet bij de pakken neerzitten en ge-
woon ‘iets doen’ om het verdriet een 
plek te geven in je leven. De boodschap 
aan het jeugdige en volwassen publiek 
is expliciet, maar een opgeheven 
vingertje is nergens te vinden. De 
verschillende verhaallijnen snijden 
hetzelfde thema steeds anders aan: 
via het leven van de oude Karel (Wim 
Willaert), via dat van de twee meisjes 
(An Miller en Kristien De Proost) 
en ten slotte via de dierenverhalen 
die Karel aan zijn twee jonge gasten 
vertelt. Regisseur Johan Dehollander 
heeft ervoor gekozen om de complexe 
tekst van de jonge toneelschrijver 
en theatermaker Raven Ruëll niet te 

ontrafelen, maar de rijkdom ervan 
op een schaaltje aan te bieden aan het 
publiek. De verschillende lagen van 
het verhaal worden uitgespeeld en de 
enthousiaste overgave van de drie ac-
teurs werkt als bindmiddel, waardoor 
je je als toeschouwer probleemloos 
laat meeslepen door het geheel van de 
voorstelling. En dat is maar goed ook, 
want wie na afloop het verhaal in al 
zijn details probeert na te vertellen, 
loopt onvermijdelijk vast.
 Het kan haast niet anders dan dat 
Ruëll zich voor In de meidoorn liet inspi-
reren door de Noorse toneelschrijver 
Ibsen, die in 1894 De wilde eend schreef. 
Ook in dat stuk bouwt een oude man 
op zijn zolder een bos na, waarin in dit 
geval een wilde eend woont en hij met 
zijn kleindochter de hardheid van de 
echte wereld kan ontvluchten. Ibsen 
focust op het meisje en haar ouders. 
In het verhaal van Ruëll worden de 
levens van de oude man, de meisjes en 
de dieren gelijktijdig gepresenteerd 
en bevatten ze, zoals gezegd, eenzelfde 
onderliggende symboliek: alle perso-
nages hebben iets gedaan/ondernomen 
om hun verlies een plek te geven. Ruëll 
bouwt op die manier verder aan zijn 
schrijf- en maakparcours bij bronks: 
ook in Jan, mijn vriend (2002) en Stoksiel-
alleen (2004) voerde hij pubers ten to-
nele die afscheid moesten nemen van 
een verdwenen dierbare. Dit keer liet 
hij de regie echter over aan zijn vroe-
gere Rits-docent Johan Dehollander, en 
zo gaat het sombere thema op in een 
haast nonchalante enscenering die 
drijft op spelplezier. Die vermenging 
valt wonderwel goed uit.
 De liefdesperikelen van de dieren 
maken de complexiteit van de liefde 
tot een universeel gegeven en zijn 
een voorbeeld voor zowel de kleine 
Karel destijds als de twee meisjes nu. 
Tijdens de voorstelling worden de 
verhalen deels verteld, en deels na- 
gespeeld met behulp van de eenvoudige 
rekwisieten die voorhanden zijn in 
het zolderatelier. Vol overgave wijden 
beide vriendinnen zich na hun myste-
rieuze ontmoeting met Karel aan hun 
opdracht om ‘iets te doen’. Wat precies 
weten ze nog niet, maar hun aanwe-
zigheid op de zolder en het naspelen 
van de dierenverhalen werkt sowieso 
al helend. Telkens wanneer een van de 
dieren wordt afgewezen in de liefde, 
krimpen de meisjes ineen van verdriet. 
Vooral het blonde meisje reageert fel: 
de enige uitweg die ze vindt voor haar 
emoties, is omhoogklimmen op een 
stelling om het daar met gierende 
uithalen uit te snikken. Maar ze is 

niet naar de zolder gekomen om op te 
geven, lijkt ze zich plots te bedenken, 
en dus vermant ze zich en springt ze 
resoluut weer naar beneden, het leven 
in. Eenzelfde doorzettingsvermogen 
zagen we in de eerste scène, waarin 
de vriendinnen hun entree maken. 
Minutenlang zoeken ze naar het juiste 
liedje op de radio. Op iedere zender 
speelt een ander deuntje, waarmee vol 
goede moed wordt meegezongen, tot 
er met harde hand een eind aan wordt 
gemaakt. Dat is nodig, want elk liedje 
gaat over de liefde of over iemands 
papa of mama. 
 De inbreng van Dehollander heeft 
een vierde verhaallaag aan de voorstel-
ling toegevoegd: de laag van de spelers 
zelf, die zich voor de ogen van het 
publiek in het ongepolijste tekstma-
teriaal storten, zoals in de (overigens 
haast tekstloze) eerste scène. In plaats 
van duidelijkheid aan te brengen, 
bijvoorbeeld over wie nu precies de 
man op het toneel is, die samen met 

de vriendinnen de dierenverhalen tot 
leven laat komen (want was de oude 
Karel niet overleden?), laat hij An Miller 
in het begin van de voorstelling uit de 
coulissen regieaanwijzingen geven, 
en Wim Willaert in de laatste scène 
de tot dan toe naamloze meisjes aan-
spreken met de namen van de actrices 
zelf. Tussendoor wordt er veelvuldig 
gespeeld met het aansteken en doven 
van het tl-licht boven het podium. 
Bovenop de veelheid van de verschil-
lende verhaallagen worden af en toe 
ook nog visuele scènes parallel naast 
de tekst geplaatst, waardoor je als 
toeschouwer moet kiezen: wanneer een 
grote opblaasbare boom op de zolder 
tot leven komt, zorgt de lucht die in de 
boom wordt geblazen voor een fontein 
van groene confettiblaadjes; voor een 
groot deel van het publiek wint die 
visuele aandachtstrekker het van de 
tekstuele mededeling dat we ons in het 
nagebouwde bos van Karel bevinden. 
 Dehollander heeft met zijn  
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enscenering van In de meidoorn aan de 
verleiding kunnen weerstaan om een 
versimpelende knieval te maken voor 
de vele kinderen in het publiek. Zijn 
bewuste theatrale gelaagdheid werkt 
verrassend meeslepend, maar kan niet 
verhullen dat er op het verhaalniveau 
enkele dramaturgische breinbrekers 
onopgelost blijven. Het naast elkaar 
plaatsen van de verschillende lagen én 
het bewust toevoegen van positieve 
spelenergie (met af en toe wat ironi-
sche pathetiek) maakt de tekst over 
verlies en het verwerken ervan extra 
schrijnend. De levenswijsheid die de 
oude man ooit leerde van een eland 
en nu doorgeeft aan twee verdrietige 
hartsvriendinnen, is er één om te ont-
houden, ook zonder een ingetogen en 
kwetsbare benadering. En dus worden 
de meisjes in de laatste scène opnieuw 
aangespoord om ‘zomaar iets te doen, 
maakt niet uit wat’, en eindigt In de 
meidoorn niet in mineur bij het verdriet 
over een verloren papa of mama, maar 
in een anarchistisch feestje op het 
toneel waar rekwisieten en groene 
confetti samen door de lucht vliegen.
anna van der plas

Deze tekst werd geschreven voor Corpus 
Kunstkritiek (vti).

Achterklap
adria an van den hoof

Iedereen heeft wel een reden om hem  
ergens van te kennen – meestal meer dan 
één zelfs. In het theater was hij actief bij 
tg stan, De Roovers, de Kakkewieten en 
Pieter De Buysser. Muzikaal kennen 
we hem van bij El Tattoo del Tigre en 
Discobar Galaxie. Grote bekendheid 
verwierf hij op televisie met optredens 
in Het peulengaleis en met zijn rol in de 
rubriek ‘Vaneigens’ in Man bijt hond. 
Algemene bekendheid werd zijn deel 
sinds hij voor datzelfde programma in 
‘De lustige lezers’ (samen met onder 
meer de actrice An Miller, maar even-
zeer met de komiek Urbanus) voorleest 
uit stripverhalen gaande van De Rode 
Ridder over Kiekeboe tot F.C. De Kam-
pioenen. De dvd’s zaten al bij humo.  
 En nu heeft Adriaan Van den Hoof 
met Achterklap zijn eigen onemanshow 
gemaakt. Hij bedoelt achterklap niet in 
de betekenis van roddelen, wel in de zin 
dat je achteraf terugdenkt aan iets grap-
pigs dat gebeurd is of dat je gehoord 
hebt, en je glimlacht daarbij. De eerste 
connotatie is echter ook nooit ver weg.

 Bij Van den Hoof moet je dit ‘terug- 
denken’ letterlijk nemen, want er 
wordt nogal wat teruggedacht. Als 
kapstokken in de voorstelling fungeren 
vaak jeugdherinneringen, met name 
referenties aan elementen uit de popu-
laire cultuur die sinds enkele decennia 
in Vlaanderen (en ook daarbuiten) 
de belevingswereld van jongeren (en 
‘jonge ouderen’) sterk bepalen, zoals The 
A-Team, Batman, en natuurlijk ook Star 
Wars. Van den Hoof vertelt hoe hij op het 
maniakale af superhelden verzamelt, 
zoals een Darth Vader met shampoo. 
 Het levert veel herkenning op, 
want wie heeft niet toen hij klein was 
(en vaak zelfs later nog) de mannekes 
van de merchandising van zijn of haar 
favoriete films en tv-series verzameld 
en gekoesterd? Wat Van den Hoof daar-
over vertelt is niet alleen leuk voor zijn 
generatiegenoten, maar ook voor hun 
ouders. Zij denken met een glimlach 
terug aan de obsessies van hun kinde-
ren en kunnen die vandaag vergelijken 
met die van hun kleinkinderen. Want 
ja, Adriaan Van den Hoof is sinds kort 
ook vader geworden, en dus worden 
kinderen, ouderschap en seksuele voor-
lichting ook mee in het bad getrokken.
 Om een pure trip down memory 
lane is het Van den Hoof niet te doen. 
Eerder wil hij een enthousiasme en 
een kijk op de dingen meegeven die 

gewoonlijk als kinderlijk wordt gety-
peerd. Vandaar de aanwezigheid van 
woordspelletjes, genre ‘uw gsm wil 
ook wel eens een avondje uit’ (wanneer 
hij bij het begin aan het publiek vraagt 
om de gsm’s uit te zetten), en ‘gedixie-
dansercoerd’ (voor ‘onderkoeld zijn’). 
 Vandaar ook de vele imitaties en 
parodieën. Soms zijn die heel geestig, 
soms ook niet. Zijn imitatie van een 
robot vond ik teleurstellend, maar dat 
is vooral, denk ik, omdat ik dit Xavier 
Le Roy in de (in performancekringen 
wereldberoemde) voorstelling Self 
Unfinished al véél beter heb zien doen. 
Zijn imitatie van Herbert Flack vond 
ik dan weer grandioos. 
 Daarnaast worden er moppen ver-
teld, zijn er verhalen over zijn ervarin-
gen in de sauna, over het afluisteren 
van meisjes in pashokjes, etc. 
 Het moet gezegd: Van den Hoof 
doet dat allemaal met verve, en hij 
komt daarbij zo sympathiek over dat 
je het hem vergeeft als het al eens wat 
flauwer wordt. Je kunt ook niet altijd 
mee zijn met wat hij zegt, want soms 
is er geen ‘klik’. De herkenning is voor 
iedereen (een beetje) anders. 
 Theaterliefhebbers zullen de oren 
spitsen bij wat hij te vertellen heeft 
over Tsjechov (zijn lievelingsauteur, 
die vooral over verveling schrijft, 
hetgeen helemaal niet vervelend hoeft 

te zijn) en over zijn opleiding aan 
Studio Herman Teirlinck. Het zal hen 
ook opvallen hoezeer de voorstelling 
door het theater en zijn praktijken 
gekleurd is – en dat terwijl de maker 
beweert dat ze precies het tegendeel 
ervan wil zijn. 
 In interviews heeft Van den Hoof 
zich vrij expliciet uitgelaten over het 
hoe en het waarom van zijn oneman-
show. Niet dat hij niet graag acteert, 
maar de laatste jaren voelde hij zich 
nog zelden betrokken bij theater. Het 
fijne aan comedy, zo zegt hij, is dat het 
publiek rechtstreeks wordt aangespro-
ken. Zo van: Goeie avond, dames en 
heren. Hij zegt het publiek persoon-
lijk te willen benaderen, en verwijst 
daarbij naar Wim Helsen. Van den 
Hoof staat dan ook een voorstelling 
voor ogen die door het publiek kan 
worden ervaren als een ontmoeting, 
als een toevallig aan de klap geraken. 
 Maar is wat hij doet dan werkelijk 
zo anders dan wat er in het theater 
gebeurt? In figuurlijke zin – en dat is 
wat hij zelf vooral bedoelde – alvast 
niet. Het standpunt van waaruit Van 
den Hoof vertelt wijkt niet essentieel 
af van het klassieke theatrale stand-
punt: hij staat op scène en speelt, het 
publiek zit in de zaal en luistert. Van 
welk toevallig aan de klap geraken is 
hier dan sprake? 
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 Van den Hoof beweert dat de kans 
groot is dat je hem tegen het einde 
van de avond kent. Dat kan goed zijn, 
maar daarmee kent hij ons nog niet. 
Hij spreekt, maar het publiek kan niet 
terugspreken. Een echt gesprek is er 
dus niet. 
 In letterlijke zin dan zijn het recht-
streeks aanspreken van het publiek 
en het doorbreken van de vierde wand 
nu nét elementen die eigen zijn aan 
hedendaags theater, en met name het 
theater waar Van den Hoof zelf aan 
meewerkt, zoals dat van tg stan. Zeer 
kenmerkend voor het werk van die 
laatste groep is het ‘in het moment 
zijn’. Elke voorstelling is anders, want 
onderhevig aan factoren die zowel op 
scène als in de zaal iedere keer weer 
verschillend zijn. Tegelijk wordt het 
theater als theater ontmaskerd. De 
personages vallen niet samen met hun 
rol; ze blijven mensen van vlees en 
bloed die niet anders zijn dan het  
publiek dat tegenover hen zit. Opval-
lend in Achterklap is het hoge metage-
halte, want de voorstelling reflecteert 
expliciet en veelvuldig over zichzelf.
 De tegenstelling die Van den Hoof 
opvoert is dus schijn. Met Achterklap 
heeft hij een voorstelling gemaakt die 
evenzeer voortkomt uit de tradities van 
tg stan en Maatschappij Discordia als 
dat ze zich liet inspireren door het werk 
van Wim Helsen of het verteltheater 
van Warre Borgmans. Het is een voor-
stelling die niet tegenover maar naast 
het theater staat, meer zelfs, die perfect 
in het verlengde ervan ligt. 
johan reyniers 

showtitle #63  
black mark 
marC vanrunX t

Marc Vanrunxt. Al jaren tol ik als een 
satelliet rond zijn werk, heb ik het pri-
vilege om het in verschillende fases van 
dichtbij te volgen, van de repetities tot 
de voorstellingen, op verschillende plek-
ken, in verschillende ruimtes. Steeds 
als buitenstaander, altijd ontglipt het 
mij, nooit ‘begrijp’ ik het, heb ik ‘trucs’ 
of ‘formules’ door. Altijd fascineert het, 
zelfs bij het eerste kijkmoment ‘staat 
het er’, maar nooit is het ‘af ’. Een geheel 
waar je met je lichaam buiten staat, en 
dat in je geest rondcirkelt.
 Je kunt het niet binnentreden, 
je kunt niet gewoon de deur openen, 
tenzij de ‘doors of perception’. Er is 
geen inhoud of kant-en-klare beteke-

nis voor het kijken, er worden dan ook 
geen strategieën aangereikt om die 
te decoderen. Strategieën om met het 
werk om te gaan moet je zelf ontwik-
kelen, inhoud moet je zelf genereren. 
En dat kan enkel door het inzetten van 
je diepste ‘ervaren’. Persoonlijker kan 
een werk niet zijn dan wanneer het 
wars van elke inhoud ‘leeg’ is en zich 
vult met de toeschouwer zelf. 
 Geen concept, geen anekdote, 
geen esthetiek zelfs – tenzij een ‘ge-
weigerde’, een ‘vernietiging’. Geen 
moeilijkdoenerij, een voorstelling 
waarin je enkel binnentreedt ontdaan 
van je normale ‘tools’. Een mentale 
ruimte die je enkel kan verkennen 
door zelf mee aanwezig te zijn, op te 
gaan in een hoogmis van de zintuigen, 
waar ze niet in functie staan van het 
genereren van betekenis. Je wordt te-
ruggeworpen op, geconfronteerd met 
jezelf. En je moet je diepste strategie-
en blootleggen. Die zijn per definitie 
enkel geldig voor jezelf en eens je ze 
gevonden hebt, moet je ze ‘in de geest 
van’ misschien maar het best terug 
uit je mentale geheugen wissen, ten 
voordele van een fysiek herinneren. 
Een persoonlijk kijken, voelen, horen, 
ruiken, smaken waar je automatisch 
naar teruggrijpt de volgende keer dat 
je ermee in contact komt.
 Als ik dan toch de oefening maak 
en probeer te ontmaskeren wat ik 
onbewust opzoek tijdens een live voor-
stelling waar ik door de setting zelf 
kan kiezen wat ik zie, kom ik steevast 
uit bij de montagetheorieën van de 
Russische film- en toneelregisseur 
Sergej M. Eisenstein (1898-1948), en 
meer bepaald bij zijn concept van de 
‘montage van attracties’. Deze ‘attrac-
ties’ worden bij hem duidelijk tegen-
over ‘trucs’ gepositioneerd. Een ‘truc’ 
is voor Eisenstein ‘iets absoluut en in 
zichzelf afgerond’, en dus ‘precies het 
tegenovergestelde van een attractie, 
die uitsluitend is gebaseerd op een re-
latie – op reacties van de toeschouwer’. 
Een ‘toneelspektakel’ is voor hem een 
actief functionerende constructie die 
het livegebeuren, ‘dat gebaseerd is 
op illusies, mimesis en naturalisme’, 
bevrijdt door gebruik te maken van de 
montage van ‘echte dingen’. Een sys-
teem van attracties, dat de basis vormt 
van een efficiënt spektakel dat niet 
langer het concept van een dramaturg 
onthult of de auteur correct interpre-
teert. ‘Montage heeft niet zozeer met 
“opeenvolging”, als wel met “gelijktij-
digheid” van een serie beeldreeksen te 
maken (diachronie versus synchronie): 
in het bewustzijn van de toeschouwer 

schuiven de beeldreeksen over elkaar 
heen; en (...) komt een ervaring van 
een dynamisch botsen en stoten tot 
stand, hetgeen de basis vormt voor 
de ervaring van beweging – van de 
waarneming van een simpele “fysieke 
beweging” tot en met de meest gecom-
pliceerde vormen van “conceptuele 
beweging” (oftewel montage van (...) 
plastische of abstracte combinaties).’
 Eisenstein illustreert dit aan de 
hand van een portret van de actrice 
Maria Jermolova door een schilder 
uit de Russische realistische school, 
Valentin A. Serov (1865-1911). De ex-
pressiviteit van dit portret is ‘te dan-
ken aan het feit dat we een “eenheid” 
aantreffen van monumentale “onbe-
weeglijkheid” en “tezelfdertijd” een 
compleet gamma van “dynamische 
verschuivingen”’. Kort samengevat 
komt zijn analyse erop neer dat in één 
schilderij, dat er op het eerste zicht 
heel normaal en vloeiend uitziet, vier 
verschillende ‘camerastandpunten’ en 
‘beeldgroottes’ tegelijk aanwezig zijn: 
van hoog en totaal tot laag en close. 
Het gevolg is een ‘steeds snellere bewe-
ging, doordat de ruimte zich steeds 
verder uitbreidt en de lichtsterkte 
toeneemt’. Een verschijnsel wordt 
ontleed in elementen die vervolgens 
opnieuw worden samengevoegd tot 
een ‘montagebeeld van dit verschijn-
sel’. Een ‘mise-en-cadre’. ‘Het gelijk-
tijdig voorkomen in de constructie van 
twee niveaus – van de “totaliteit” en 
de “delen” – correspondeert exact met 
een fundamenteel kenmerk van het 
menselijk waarnemingsmechanisme. 
We zijn in staat een verschijnsel op 
twee manieren in ons op te nemen: 

als totaliteit en in zijn details, onbe-
middeld en bemiddeld, complex en 
gedifferentieerd. (...) Idealiter berust 
de expressiviteit van het kunstwerk 
vooral op het feit dat elk niveau afzon-
derlijk appelleert aan een correspon-
derend niveau van de waarneming 
en dat de combinatie van de verschil-
lende niveaus appelleert aan het volle 
bewustzijn – zodat de toeschouwer 
“van top tot teen” door de expressieve 
werking van het kunstwerk gegrepen 
kan worden.’ Op het doek zijn ‘niet 
vier opeenvolgende houdingen van het 
object vastgelegd, maar vier opeenvol-
gende houdingen van het oog dat het 
object waarneemt. Vandaar dat de vier 
camerastandpunten niet zijn terug te 
voeren op een bepaald gedrag van het 
object (...), maar op een karakteristiek 
“gedrag van de toeschouwer”. En dit 
gedrag is (...) een combinatie van vier 
camerastandpunten – van boven naar 
beneden tot... voor de voeten van de 
grote actrice als het ware! Maar het 
gedrag van de toeschouwer tegenover 
het object zouden we ook kunnen 
definiëren als “zijn persoonlijke 
visie”’. Terwijl dit bij Serov uiteinde-
lijk resulteert in een manipulerende 
techniek waarbij de persoonlijke visie 
van de auteur op het object wordt op-
gedrongen aan de toeschouwer, wordt 
bij Vanrunxt de toeschouwer de vol-
ledige vrijheid gelaten. De contouren 
van de voorstelling zijn niet getekend 
[vastgelegd], je kunt zelf een verzame-
ling aanleggen ‘van opeenvolgende 
denkbeeldige punten’ van waaruit je 
de performers in je opneemt, die zich 
aanbieden volgens hun zelf gekozen 
ritme, ingegeven door hun persoonlijk 
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georganiseerd door het Provinciaal Domein Dommelhof. 
Theater op de Markt geniet steun van de Vlaamse Gemeenschap.

HASSELT7-10 AUG

Een initiatief van de
provincie Limburg

limburg.be/theateropdemarkt

INFO EN TICKETS: 

Check onze 

aantrekkelijke 

formules om 

dichtbij huis 

in een andere 

wereld terecht 

te komen.

19/09/2008 Khaled 
11/10/2008 Marcel Khalifé 
22/10/2008 Vieux Farka Touré 
25/10/2008 Soweto Gospel Choir 
31/10/2008 Australian Dance Theatre 
14-16/11/2008 Brugges Festival 
20/11/2008 Faiz Ali Faiz 
5-14/12/2008 December Dance 08 
16/01/2009 Hommage Oum Kalthoum 
12/02/2009 Arabische liefdespoëzie 
20/02/2009 Sankai Juku 
29/03/2009 Andrés Marín 

Zin om deze culturele reismicrobe te delen? 
De nieuwe seizoensbrochure - uw reisgids - 
is gratis beschikbaar in Cultuurcentrum Brugge, 
tel. 050/44 30 40 of cultuurcentrum@brugge.be. 
Voor meer info: surf naar www.cultuurcentrumbrugge.be.

Cultuurcentrum 
Brugge zet volgend 
seizoen koers naar exotische, 
artistieke continenten.

aamloos-1.indd   1 19-05-2008   16:42:32

DER RING DES NIBELUNGEN /

GÖTTERDÄMMERUNG 

Ivan Törzs / Ivo van Hove / Jan Versweyveld / An D’Huys / Tal Yarden

VLAAMSE OPERA ANTWERPEN 5 . 8 . 11 . 14 . 17 . 20 / 6

VLAAMSE OPERA GENT 29 / 6 & 3 . 6 . 9 / 7

WWW.RINGVLAAMSEOPERA.BE

INFO / KAARTEN

> 070 22 02 02

> WWW.VLAAMSEOPERA.BE

De Vlaamse Opera is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet ook de steun van de Provincie
Oost-Vlaanderen, de Provincie Antwerpen, de Stad Gent, de Stad Antwerpen en de Nationale Loterij.
Mediapartners: De Morgen, Knack-Weekend Knack–Focus Knack, Klara. Projectsponsor Opera.Explorer: KBC. 
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ervaren van een ruimte waar je als 
toeschouwer geen deel van uitmaakt. 
 Die toeschouwer kan dan ook 
naar hartenlust ‘kadreren’, in een 
voortdurend pogen om te vatten wat 
er op scène gebeurt. Voor mij levert 
dit een schoonheid op die mij – es-
theticus als ik ben – zelf activeert. In 
deze speeltuin van impressies glijden 
alle blikken telkens opnieuw van de 
lichamen af, tot de geest murw is en 
de zintuigen enkel nog aanwezig 
zijn in de ruimte, zonder te sturen of 
gestuurd te worden, drijvend op wat 
voor het oog plaatsgrijpt. 
 De schilder Serov wou de inner-
lijke glans en gloed tonen die hem 
overmeesteren in de aanwezigheid 
van de actrice Maria Jermolova op de 
scène. Naast een ongetwijfeld zeer 
theatraal arsenaal aan poses, gebaren 
en intonaties die eigen zijn aan een 
negentiende-eeuwse performer, deed 
vooral haar innerlijke bezieling – haar 
‘onuitputtelijke geestelijke gaven’, 
zoals Stanislavski het beschreef – haar 
uittorenen boven haar ‘gelijken’. Het 
is net dat aspect dat de schilder Serov 
tot onderwerp nam en doorgrondde. 
En dus koos hij voor een maximale ‘as-
cese’, waarmee de weergegeven geba-
ren van Jermolova aan banden worden 
gelegd. ‘Hij elimineert al het theatra-
le, alles wat met toneel te maken heeft, 
met inbegrip van een zo veelzeggend 
expressiemiddel als het toneelgebaar’ 
en gebruikt zuiver compositorische, 
picturale middelen om de toeschou-
wer te laten delen in zijn ‘persoonlijke’ 
maar universele ervaring. Ook de cho-
reograaf Vanrunxt reikt zeer ascetisch 
de compositorische middelen aan om 
de innerlijke glans en gloed die de per-
formers in zichzelf genereren, te doen 
resoneren in de toeschouwer. Door 
ons te prikkelen tot we aanwezig zijn. 
Door een ‘black mark’ achter te laten. 
Zodat we het ons zullen herinneren in 
de toekomst. De volgende keer.
stef franck

Naar aanleiding van Showtitle #63 BLACK 

MARK maakten Marc Vanrunxt en Stef 

Franck scenario #63, gefilmd op 6 ja-

nuari 2008 in het MuHKA, op plastered 

(1998) van Monica Bonvicini, tijdens de 

expositie if i can’t dance, i don’t want to 

be part of your revolution

(curator Frederique Bergholtz). 

Het ligt in uw handen 
De rol van de toeschouwer  
in hedendaags theater
CeCile brommer, 

sonJa van der valk (red.)

Bij het buitenkomen uit een theater-
zaal vraag ik me vaak af of een recen-
sent zich ook zo het hoofd zou breken 
over wat ik net heb gezien. Als ik in 
woorden probeer te vatten waarom een 
voorstelling me heeft geraakt, ben ik 
snel de weg kwijt. Een schijnbaar een-
voudige vraag als ‘waar gaat het over?’ 
is vaak al genoeg. Want hoe vertel je 
iets over een voorstelling die je geen 
verhaal, boodschap of afgewerkte cho-
reografie meegeeft? Hoe breng je over 
wat daar zonet gebeurd is, àls het voor 
jou al gebeurd is? Waar spreek je over 
wanneer een voorstelling je terugwerpt 
op jezelf, je eigen vragen, ideeën, ang-
sten? En, nog moeilijker: hoe beoordeel 
je dat? Welke criteria hanteer je? 
 Dat is het lastige en tegelijk ook 
boeiende aan heel wat hedendaagse 
voorstellingen: dat je als toeschouwer 
dikwijls zelf een actieve rol speelt, als 
samensteller van verhaal en betekenis, 
als deelgenoot van iets onbenoembaars, 
als individu, als medespeler. Het is 
vanuit die vaststelling dat het Neder-
landse internetplatform Domein voor 
Kunstkritiek en het digitale tijdschrift 
Theater Schrift Lucifer een aantal cri-
tici, publicisten en theaterwetenschap-
pers uitnodigden om hun ervaringen en 
beschouwingen bij dit soort theater neer 
te schrijven. Die verhalen werden ge-
bundeld in een handig en uitnodigend 
boekje met de al even actieve titel Het 
ligt in uw handen. De kracht van de uit-
gave ligt onder meer in de veelheid aan 
stemmen, die een weerspiegeling zijn 
van de veelheid aan antwoorden die je 
kan formuleren op de vraag waar het in 
dit soort voorstellingen nu eigenlijk om 
gaat. Er wordt expliciet ruimte gemaakt 
voor twijfel, voor het zoeken en pro-
beren verwoorden, en dat resulteert in 
een aantal artikels die onderling enorm 
verschillen in aanpak, toon en stijl. 
 Toch vallen er doorheen die veel-
heid gemeenschappelijke thema’s 
te bespeuren, die bij aanvang als 
leidraad worden meegegeven. Ten 
eerste wordt er in meerdere bijdrages 
uitgebreid ingegaan op het zogeheten 
ervaringstheater, dat in Nederland 
grote bijval vindt bij pers en publiek. 
Theatermakers als Boukje Schweig-
man, Lotte van den Berg en Dries 
Verhoeven zetten alles in op de zin-
tuigen en vragen om een bijna licha-
melijke manier van kijken en beleven. 

Ten tweede moet je bij veel voorstel-
lingen zelf aan het interpreteren: de 
handelingen en gebeurtenissen lijken 
geen betekenis of boodschap in zich te 
dragen en brengen de toeschouwer va-
ker in verwarring dan dat ze hem een 
heldere handleiding aanreiken. Ten 
slotte wordt ruime aandacht besteed 
aan creaties die ingaan op de identiteit 
van de makers en de toeschouwers: als 
een theatermaker je vanuit zijn wereld 
aanspreekt als individu, dan staat daar-
bij zowel jouw als zijn identiteit op het 
spel. Dit gegeven wordt nog versterkt 
in het intercultureel theater, waar je 
wordt geconfronteerd met de ‘ander’ 
bij uitstek, of juist zelf in je anders-zijn 
wordt bevestigd of ontkend.
 De persoonlijke beschouwingen 
van de auteurs zeggen hier meer over 
de kracht van een voorstelling dan 
een poging tot objectiviteit zou kun-
nen. Hun zoektocht is herkenbaar 
en maakt het geheel van de bundel 
heel leesbaar en uitnodigend voor een 
breder publiek. Dat wil niet zeggen 
dat de uitgave inboet aan diepgang en 
contextualisering. Wel doen de schrij-
vers veel moeite om de aangehaalde 
voorstellingen visueel aanschouwelijk 
te maken, waardoor je goed kan vol-
gen en zin krijgt om zelf te ontdekken. 
 De theatervorm waarin de actieve 
rol van de toeschouwer het duidelijkst 
op de voorgrond treedt, is zonder 
twijfel het ervaringstheater. Eerlijk is 
eerlijk: ik griezel altijd een beetje bij 
het idee. Nee, dank je, ik word  liever 
niet geblinddoekt. Of aangeraakt. Of 
rondgereden. Laat me maar aan deze 
kant van het gebeuren staan. Ieder 
van ons heeft een voyeuristisch trekje, 
en dat wordt door theater en film 
zeker gevoed. Ik wil me inleven, mee 
voelen, geschokt of verrast worden en, 
als alles meezit, geraakt of veranderd 
uit een voorstelling komen. Maar ik 
betwijfel of ik mijn ziel wil blootleg-
gen. Wanneer iemand anders uit het 
publiek wordt gehaald, huiver ik bij de 
gedachte dat ik dat had kunnen zijn. 
Stiekem ben ik ook kinderlijk verrukt 
natuurlijk: doe jij maar, trek onze 
blik, zelf zit ik veilig in het donker. 
Dat de eerste rij van een tribune vaak 
leeg blijft wanneer de zaal niet is 
uitverkocht, doet me vermoeden dat ik 
niet alleen sta met mijn schroom (dat 
de eerste rij bij het werk van sommige 
theatermakers dan weer niet snel 
genoeg gevuld kan zijn, onthult een 
andere vorm van voyeurisme, maar dit 
terzijde). Misschien is het daarom dat 
veel theatermakers die in hun voor-
stelling inzoomen op de unieke erva-

ring van elk van de toeschouwers zo 
voorzichtig met hun publiek omgaan. 
Vaak zijn die voorstellingen gefocust 
op geborgenheid, intimiteit en ver-
wondering. In haar bijdrage beschrijft 
Aukje de Boer erg treffend en ontroe-
rend de impact van een voorstelling 
waarin ze samen met haar vader 
en een groepje toeschouwers werd 
meegetroond doorheen een immense 
zandsculptuur aan de kust. Pas veel 
later werd haar duidelijk waarom die 
ervaring zo’n betekenis voor haar had 
gehad: in haar gevoel ging die voor-
stelling over haar, over het verstrijken 
van de tijd en dus ook van haar leven. 
Over een voorstelling van Boukje 
Schweigman kan een recensent alleen 
maar uitroepen: ‘dit is het!’, zonder 
te kunnen aangeven waarom dan 
precies. Anderen noemen haar werk 
authentiek, integer, weldoend. Het 
interculturele theater roept dan weer 
meer reactie op, het confronteert, wil 
clichés en muren slopen. Over deze 
vormen van theater, die de toeschouwer 
op een directe en persoonlijke manier 
betrekken bij het gebeuren, kan je bijna 
niet spreken zonder ook iets over jezelf 
te zeggen. Op de weblog van de initia-
tiefnemers van het boek, klinkt hier en 
daar dan ook niet voor niets de roep om 
de terugkeer van het ‘ik’ in de recensie.
Over één ding lijken alle auteurs het 
eens: een goede voorstelling is eerlijk 
en persoonlijk in haar omgang met 
de complexiteit van het zijn. Zo’n 
omgang kan per definitie nooit een-
duidig, objectief, eenvoudig of ‘af ’ 
zijn. Kunst is niets anders dan een 
vorm vinden voor wat in se onzegbaar 
is. Die vorm zal daardoor zelf ook 
raadselachtig, twijfelend en twijfel 
zaaiend, verscheurend of verrassend 
zijn. Volgens theatermaakster Lotte 
van den Berg zoekt een kunstenaar 
naar vormen ‘die niet alleen via het 
denken spreken, maar invoelbaar 
zijn en herkenning mogelijk maken’.1 

Dat het persoonlijke zo de inzet van 
een voorstelling wordt, kan zowel 
irriterend als louterend werken. Het 
veronderstelt in ieder geval van de toe-
schouwer dat hij zich openstelt voor 
een onbemiddelde en lichamelijke 
manier van kijken en bereid is zijn 
begrippenkaders af te leggen, zichzelf 
te blijven bevragen.
 Ondanks de soms erg Nederlandse 
invalshoek weet deze publicatie de 

BoEK

1 Lotte van den Berg in Het mogelijk onmogelijke, een 
essay dat zij schreef ter gelegenheid van de Marie 
Klein-Gartman Pen en dat te vinden is op www.ne-
derlandstoneelverbond.nl.  Ik kwam op het spoor 
van haar tekst via de bijdrage van Jochem Naafs op 
de weblog www.dekwaliteitvan.nl. 


