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zwart-wit beelden benadrukken het 
ldassieke burgerdrama en zijn arche-
typische personages. De acteurs vul-
len hun clichérol in vanuit hun per-
soonlijkheid, met al hun levens- en 
spelervaring. Aldus worden de film-
personages karikaturen van vlees en 
bloed, grotesk en aandoenlijk tegelijk. 

Tijdens de theatervoorstelling 
wordt deze film, die de mensensoort 
van zijn minder fraaie kantjes laat 
zien, geprojecteerd op de achter-
wand van de scène. De stemmen van 
de acteurs en het vioolspel van 
George Van Dam horen we niet. Die 
nemen zes kinderen op de scène, tus-
sen 11 en 14 jaar, voor hun rekening. 
Elk kind zegt de tekst uit het script 
als een kopie van zijn filmpersonage. 
Zelfs het vioolspel van de jonge 
Stefaan De Rycke loopt synchroon 
met dat van het filmpersonage 
György. De imitatie wordt doorge-
trokken tot in de kledij. Alleen in 
hun bewegingen volgen de kinderen 
de geprojecteerde 'voorbeelden' niet. 
In feite lip-syncen ze de film terwijl 
ze op de haast lege scène staan. 

Het vervreemdende, wat lach-
wekkende effect dat een gedubde 
film altijd al heeft -zeker voor 
Vlamingen, die ondertitels gewend 
zijn - is hier nog sterker omdat de 
geschetste situaties doorgaans niet 
voor kinderogen en -oren bestemd 
zijn, laat staan voor kinderstemmen. 
Het feit dat de kinderen in levende 
lijve aanwezig zijn, vergroot de 
décalage alleen maar. De infiltratie 
van de kinderen maakt de schets 
van mensen die hun onvervulde 
verlangens op allerlei manieren 
compenseren en afreageren onge-
meen schrijnend en lachwekkend 
tegelijk. Het woord 'tragikomisch' is 
hier echter niet op zijn plaats. In de 
tragikomedie, in wezen een uiterst 
onschuldig genre, houden het tragi-
sche en het komische elkaar in 
evenwicht. In iiBUNG daarentegen 
lijken tragiek en komiek elkaar te 
versterken, waardoor je als toe-
schouwer uiteindelijk toch in min 
of meerdere mate verscheurd 
achterblijft. Of je nu meegaat in het 
tragische of in het komische, nooit 

verlies je de tegenpool uit het oog. 
De afstand tussen scène en film-
beeld, tussen kind en volwassene 
maakt dat je voortdurend je focus 
op het getoonde verschuift. En 
naargelang je focus veranderen ook 
de proporties. Wat het ene moment 
intriest lijkt, wordt het volgende 
ogenblik belachelijk futiel. Waarover 
maken we ons druk? Hoe bekijken 
we het leven: als een groot melodra-
ma, een dagelijkse evenwichtsoefe-
ning, een spel? Moet je volwassen 
zijn om de dingen in hun juiste 
proporties te zien? Of juist niet? 
Hoeveel levenservaring moet je 
hebben om de juiste betekenis te 
geven aan wat je hoort, ziet én zegt? 

In zijn jongste roman schrijft 
Stefan Hertmans: 'Als kind bezat hij 
de merkwaardige eigenschap dingen 
en beelden diep in zijn voorstellings-
vermogen te kunnen opnemen, tot 
in de kleinste details, zonder dat hij 
begreep waar het eigenlijk over ging. 
Daar, diep verzonken en vergeten, 
lag een onoverzichtelijk arsenaal aan 
beelden te wachten op de sleutel van 

de herkenning die hij ooit moest 
leren vinden - om te begrijpen wat 
de dingen die hem het diepst ver-
trouwd waren in feite betekenden.' 
{Als op de eerste dag, Meulenhoff, 
2001, p.9) Is het leven niet één lange 
poging tot begrijpen wat de dingen 
die je het diepst vertrouwd zijn in 
feite betekenen? 

Schizofrenie 
In üBUNG wordt de imitatie van de 
volwassenen niet tot in het oneindi-
ge doorgetrokken en dat is een goede 
zaak. Een verdubbeling van de film 
op het toneel zou in het beste geval 
grappig - doch eenmaal het effect 
eraf ook saai - kunnen zijn, en in elk 
geval zou het eindresultaat niet méér 
zijn dan een eendimensionale kritiek 
op het burgerlijke leven dat nogal 
wat volwassenen leiden. Door de 
kinderen letterlijk bewegingsvrijheid 
te geven, in scherp contrast met het 
uiterst precieze dubben van tekst en 
muziek, richt de vraagstelling zich 
niet zozeer op de volwassenen dan 
wel op de kinderen, en via hen op 
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