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Liefde f Titel

Liefde in boekdelen

William Shakespeare
Heinrich von Kleist
Georg Büchner
Anton Tsjechov
Samuel Beckett
Edward Albee
Hugo Claus
Heiner Muller

‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig
gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze’ meende Tolstoi
en vervolgens schreef hij een roman van 800 bladzijden
getiteld Anna Karenina, over een ongelukkige liefde.
Aan een gelukkige liefde had hij waarschijnlijk geen
lettergreep inkt verspild; ongeluk is nu eenmaal altijd
inspirerender. Zo ook met de liefde in het theater.
Geluk in de liefde is een beetje saai in op de scène, maar
over ongelukkige liefdes zijn de toneelauteurs na 2500
jaar nog altijd niet uitgeschreven. Vandaar een summiere
maar liefdevolle bloemlezing vol liefdesongeluk: tien
auteurs, van Shakespeare tot Claus – of misschien wel
vol geluk, want van liefde, van de aanwezigheid van
echte, allesverterende en wederkerige liefde is er in al
deze teksten, elk op zijn manier, eveneens sprake.

samengesteld door jan van dijck
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William Shakespeare: Het temmen van een feeks | vertaling Hafid Bouazza

Katharina:
Foei, foei! Ontwar dat dreigende en onvriendelijke voorhoofd,
En schiet geen minachtende blikken uit die ogen
Om je heer, je koning en je regeerder te verwonden.
Het bezoedelt je schoonheid zoals vorst de weiden bijt,
Het vernietigt je eer zoals wervelwinden mooie bloesems schudden;
Op geen enkele manier is het betamelijk of beminnelijk.
Een boze vrouw is als een troebele bron,
Modderig, ondoorschijnend, zwart en van alle schoonheid beroofd
En geen mens, uitgedroogd of dorstig,
Zal zich verwaardigen haar aan te raken of er een druppel van te drinken.
Je echtgenoot is je meester, je leven, je verzorger,
Je hoofd en je koning; hij geeft om jou
En zorgt voor jou; hij waagt zijn lichaam
In uitputtende arbeid, zowel ter zee als te land,
Om nachten te doorwaken in stormen en dagen door te brengen in kou,
etcetera 110

Terwijl jij warm thuis ligt, veilig en zorgeloos.
En meer vraagt hij hier niet voor
Dan liefde, beminnelijke blikken en ware gehoorzaamheid.
Wat een kleine prijs voor zo’n grote schuld.
De verplichtingen van een onderdaan aan de prins
Zijn de verplichtingen van een vrouw aan haar man.
En wanneer zij koppig, wispelturig, mokkig en zuur is,
Waarin verschilt zij dan van een verachtelijke rebel,
Een ondankbare verraadster van haar liefhebbende heer?
Ik schaam mij ervoor dat vrouwen zo simpel kunnen zijn
Om strijd te willen voeren waar zij moeten knielen voor vrede.
Of dat zij macht, gezag en overwicht zoeken,
Waar zij moeten dienen, liefhebben en gehoorzamen.
Waarom zijn onze lichamen zacht en broos en glad,
Niet in staat om te zwoegen en te zweten op deze wereld,
Als het niet de bedoeling was dat onze zachte aard en onze harten
In overeenstemming zouden zijn met onze uiterlijkheden?
Kom, kom, jullie koppige en ongeschikte wormen,
Mijn geest was ooit net zo groot als die van jullie,
Mijn hart groter en mijn verstand misschien het grootst –
Daarom beantwoordde ik woord met woord en frons met frons.
Maar nu zie ik dat onze wapens strohalmen zijn,
Onze kracht is nog zwakker en onze zwakheid weergaloos,
Om het meest te willen lijken wat we het minst zijn.
Laat je trots varen, er is geen ontkomen aan,
En leg je hand onder de voet van je echtgenoot.
En als teken van mijn plichtsgetrouwheid houd ik mijn hand gereed,
Moge u vrij zijn van ellende en leed.
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Heinrich von Kleist: Penthesilea | vertaling Gerrit Komrij

Meroe:
Je weet,

Intussen komt de vorstin aangeschreden,

Zij zocht de jongeling, die zij bemint, op,

De doggen achter haar, gebergte en woud

Zij, die geen naam meer draagt voortaan –

Van boven, als een jager overzien;

In de verwarring van haar jonge zinnen,

En juist als hij, de takken openend,

Haar al te hete wens hem te bezitten

Zich voor haar voeten neer wil laten vallen:

Met heel dat schrikvertoon van wapens schragend.

Ha! Het gewei verraadt het hert, roept zij,

Door honden overjoeld en olifanten,

En spant, met bezeten kracht, terstond

Zo trad ze aan, met in haar hand de boog:

Haar boog, tot de twee einden elkaar kussen,

De oorlog, die de burgers teistert, en die

En brengt haar boog omhoog, en mikt, en schiet,

Als gruwelmonster aangetreden komt

En jaagt haar pijl dwars door zijn hals; hij valt:

Met reuzenschreden, druipend van het bloed,

Ruw klinkt onder ‘t volk een zegekreet op.

Haar fakkel over rijke steden zwaaiend,

Maar nochtans leeft die miserabele man:

Lijkt niet zo woest en akelig als zij.

Met in zijn nek de pijl, die er ver uitsteekt,

Achilles die, zoals het krijgsvolk zegt,

Richt hij zich rochelend op, en tuimelt om,

Haar enkel uitgedaagd heeft, om vrijwillig

En richt zich nogmaals op en wil ontvluchten;

Het onderspit, de jonge dwaas, te delven:

Maar hopla! roept zij: Tigris! Hop, Leaene!

Want hij ook, o hoe machtig zijn de goden!

Hop, Sphinx! Melampus! Dirke! Hop, Hyrkaon!

Hij hield van haar, getroffen door haar jeugd,

En valt – valt met de hele meute, Diana!

Naar Diana’s tempel wilde hij haar volgen:

Op hem en grijpt hem – grijpt hem bij zijn helmpluim,

Hij nadert haar vol zoete voorgevoelens,

Eén, als een teef, met alle andere honden;

En heeft zijn vrienden achter zich gelaten.

Die grist hem bij zijn borst, die bij zijn nek,

Maar nu, nu zij met zulke gruwelen

Zodat de aarde siddert van zijn val!

Hem toegrijnst, hem, die voor alle schijn alleen

Hij, rollend in het purper van zijn bloed,

Zich argeloos voorzien heeft van een speer:

Raakt nog haar zachte wangen aan en roept:

Schrikt hij, en wendt zijn slanke hals, en luistert,

Penthesilea! o mijn bruid! wat doe je?

En rent ontsteld, en schrikt, en rent nog eens:

Is dit het rozenfeest, dat je beloofde?

Net als een jonge ree, die in de bergkloof

Maar zij – hij zou door de leeuwin verstaan zijn,

Van verre de verbolgen leeuw hoort brullen.

Die wild en hongerig op zoek naar buit

Hij roept: Odysseus! met benauwde stem,

Huilend de doodse sneeuwvallei omzwerft - ,

En kijkt schroomvallig om en roept: Tydides!

Zij slaat, zijn pantser van zijn lichaam scheurend,

En wil nog weer ontvlieden naar zijn vrienden;

Haar tanden slaat zij in zijn blanke borst,

En stokt, al afgesneden door een horde,

Zij en de honden, strijdend om de eer,

En heft zijn handen op, en bukt en houdt

Oxus en Sphinx hun tanden rechts in hem,

Zich in een spar schuil, de rampzalige,

Zij in zijn linkerzij; toen ik er aankwam

Die zwaar met overdonker takwerk neerhangt. –

Droop bloed neer van haar handen en haar mond.

Etcetera stuurde 4 artiesten op een Blind Date met een (hen)
onbekende collega. Enkel gewapend met een opnameapparaat en
een handvol drinkgeld, worstelden de twee koppels zich doorheen
een dik uur conversatie. Over hun werk en hun liefdes, over de
onmogelijkheid van het verlangen, over de erotische kracht van het
theater, en de intense dialoog van de kleine zaal. En zelfs: over een
wassen oortje en een banaan....
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blind date 1:
Naam: Lilia Mestre
Leeftijd: ?
Beroep: choreografe, theatermaker, artistiek leider werkplaats Les Bains in Brussel
Houdt van: bananen en meerzinnigheid
Zet in op: passie
Motto: ‘Protect me from
what I want’
Naam: Guy Cassiers
Leeftijd: 47
Beroep: theatermaker, artistiek
leider Toneelhuis
Houdt van: zijn vader
Zet in op: erotische publiekscommunicatie
Motto: ‘Ik vind dat een kwaliteit:
zeggen wat er mis is met de
mensheid maar op zo’n manier
dat je je liefde voor de mens ook
toont.’
Datum: 8 december 2007
Tijdstip: 17:10
Locatie: Echo.Base Antwerpen
Objecten: 1 wassen oortje,
1 woordenboek, 1 banaan,
1 schilderij
Kenden elkaar:
goed nauwelijks niet

Lilia Mestre
& Guy Cassiers
Guy: Hier Guy Cassiers en Lilia Mestre.

op die kus dat zo belangrijk is. Later

We gaan ongeveer één uur over de

realiseert hij zich dat en schrijft hij

liefde praten. En we hopen dat het ook

hoe het moment van de kus eigenlijk

interessant wordt.

een teleurstelling is, omdat het ook

We moesten drie voorwerpen mee-

betekent dat hij naar bed moet. Maar

brengen. Maar dat heb ik niet gedaan.

het wachten op de kus houdt hem wel

Misschien kunnen we praten over ons

wakker en doet hem dromen over wat

werk en de liefde.

later zal gebeuren.

Persoonlijk heb ik er altijd voor uit-

Wat Proust beschrijft, is hoe je een ide-

gekeken om liefde in mijn werk te

aal construeert. Om liefde te vinden,

gebruiken. Meestal heb ik het eerder

moet je die liefde in iemand kunnen

over het gebrek aan liefde, of de liefde

zien en hopen dat je hetzelfde ideaal

die je niet kan vinden. In die zin zijn

deelt. In de praktijk kan de realiteit

we ook een paar jaar geleden begon-

nooit op tegen je verbeelding, omdat

nen met de Proust-cyclus rond A la re-

die verbeelding je ideaal buiten jezelf

cherché du temps perdu. Ik voelde me zeer

legt, in iemand anders. Dat kan alleen

verbonden met de manier waarop de

maar op een teleurstelling uitdraaien.

auteur de onmacht van de communi-

Het is die dubbelzinnigheid die Proust

catie beschrijft: op zo’n manier dat het

zo perfect beschrijft: hoe je je ver-

heel mooi wordt. Hij spreekt over het

beelding op een goede of een slechte

onvermogen van de menselijke natuur

manier kunt gebruiken. Swann wordt

om op een goede manier te commu-

obsessief en ziet de realiteit niet meer,

niceren, terwijl hij zelf op het hoogst

waardoor hij blind wordt en zijn we-

mogelijke niveau communiceert dat je

reld kleiner en kleiner maakt, tot hij

je kan inbeelden. Natuurlijk praat hij

zijn leven helemaal weggooit.

heel vaak over de liefde. Over de liefde

Daarnaast heb je de verbeelding van

voor zijn moeder en ook het gebrek

de artiest: je kan een wereld creëren

eraan: voor hem is het verlangen

in je verbeelding, die je helpt om de

naar liefde veel belangrijker dan het

realiteit van de toekomst te realiseren.

moment van de liefde zelf. Die zit in

Misschien om nieuwe wegen te beden-

de kus van zijn moeder voor hij naar

ken, een betere manier van leven.

bed gaat, en het is precies het wachten

Het zijn natuurlijk twee extremen
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Liefde f Blind date 1: Lilia Mestre & Guy Cassiers

die ik voorop stel. Dat wil niet zeg-

Hugo Claus: over de bekrompenheid

communicatie waar het allemaal mee

gen dat ik niet geloof in een relatie

van het dorpse denken. Een soldaat

begint. We realiseren ons als stads-

met iemand anders, maar ik zie wel

komt terug uit Congo, waar hij rare

bewoners maar heel weinig in welke

het probleem van een liefde die zich

dingen heeft gedaan voor de overheid.

mate wij onze zintuigen afsluiten.

ontwikkelt vanuit een ideaal in je

Zijn terugkeer begint het hele dorp

Zeker het gehoor: van ‘s morgens tot

hoofd, omdat het heel moeilijk is voor

te veranderen, maar alleen in de ver-

‘s avonds blokkeren we onze hoorzin

iemand anders om zich in dat ideaal te

beelding van de mensen: wat gaat er

en het is heel moeilijk om ons weer

vinden. Het is ook problematisch om

veranderen als die man in ons kleine

open te stellen voor wat er te horen

iemand die verantwoordelijkheid toe

dorp komt wonen? Claus geeft ons een

valt. Dat kan alleen nog in het theater,

te schuiven. Maar dat is wel wat nogal

heel trieste blik op de Vlaamse menta-

of in een museum: plekken waar je de

eens gebeurt in een relatie.

liteit, maar tegelijk beschrijft hij die

technische capaciteiten van je lichaam

Natuurlijk is dit niet het enige waar

op zo’n gevoelige manier dat je voelt

opnieuw gaat inzetten. Daar heb je

Proust over praat, maar het was de

dat hij die mensen eigenlijk heel graag

tijd voor nodig: de tijd om tot een be-

eerste keer dat ik zelf zo expliciet over

ziet. Ik vind dat een kwaliteit: zeggen

grip te komen dat verder gaat dan een

de liefde heb gesproken in mijn werk.

wat er mis is met de mensheid maar

emotie, verder dan wat de massamedia

op zo’n manier dat je je liefde voor de

je opdringen, waar de emotie alles-

mens ook toont.

overheersend wordt. Theater is voor

Lilia: Ik heb eigenlijk nooit rond liefde
gewerkt. Ik werk met archetypes, soci-

mij een langzaam medium, waarin je

ale vraagstellingen, maar nooit met de

L:  en dat je de complexiteit daarvan

je emoties mondjesmaat kan verteren.

liefde. Mijn grote vraag is: hoe komt

toont.

Dat kan je doen doorheen de dialoog:

het dat we zijn wie we zijn? Waar komt
dit allemaal vandaan? Is het een gene-

door de emoties die je tussen mensen
Object 1: Het oor

tisch gevolg dat ons maakt wat we zijn

laat ontstaan kom je tot begrip, tot een
inhoud. Ik hou van het feit dat theater

binnen een cultureel bestel? Waarom

L:  Dit is een wassen oor van Portugal:

uitgaat van een leugen en daar ook

voelen we ons goed in een bepaalde

als je een probleem hebt met een be-

eerlijk voor uitkomt, en zo misschien

situatie en niet in een andere?

paald deel van je lichaam, dan kan je

dichter bij een mogelijke waarheid

Het project dat voor mij het dichtst

deze wassen lichaamsdelen kopen en

komt dan de televisie bijvoorbeeld, die

aansloot bij de liefde, was eigenlijk

aan de Kerk geven, zodat je geheeld

doet alsof ze het over de werkelijkheid

niet zo’n groot succes. Het heette

kan worden.

heeft.

Beyond Mary and Joseph. Hierin stelden

Waarom ik in het theater werk, is ook

we het koppel zelf in vraag, door uit te

G: Dus er is ergens een winkel waar je

om mensen te ontmoeten en om met

gaan van het meest succesvolle kop-

al die lichaamsdelen kunt kopen?

hen dingen te delen. Dat is voor mij

pel ooit. Maria en Jozef zijn allebei

liefde: de liefde om met verschillende

ongelofelijke mensen maar ze komen

L:  Ja, ik heb ze bijna allemaal, voor

perspectieven om te gaan. Om een

eigenlijk nooit met mekaar in contact.

mijn projecten. Dit oor was bijvoor-

inhoud te creëren en die met iemand

De voorstelling spreekt ook over de

beeld voor mijn laatste project, waarin

anders te delen. Je kan mekaar helpen

constructies die in het christendom

we werkten rond Alexander Bell, de

begrijpen. Dat is uniek, dat is delen

en de christelijke cultuur worden

uitvinder van de telefoon. Hij had een

met een enorme intensiteit. En die

gemaakt van de liefde. Dat is de enige

passie voor communicatie en verza-

intensiteit kan je ook delen met het

keer dat ik rond de liefde heb gewerkt.

melde oren van lijken om te zien hoe

publiek. Voor mij komt het heel dicht

Maar dan wel rond een liefde die tege-

die reageerden. Hij wilde eigenlijk

bij de liefde bedrijven: de intensiteit

lijk perfect en onmogelijk is.

communiceren met zijn dode broer.

van de hartslag en de performers die

Dat verhaal is voor mij een interessan-

eenzelfde ritme aannemen, alsof ze op

G: Voor mij is het heel interessant

te manier om te praten over verlangen

hetzelfde tempo gaan ademen, dat is

om te zien hoe de liefde functioneert

en de passie voor communicatie.

een enorme intimiteit.

Dramatique baseren we de nieuwe

G: Dat is ook waar ik zo van hou in

L: Laatst had ik een gesprek met een

voorstelling op De Geruchten van

het theater: de isolatie en de fysieke

vriendin. Die zei iets interessants:

in een samenleving. Met Olympique

etcetera 110
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uit: Dog Day Afternoon, Sidney Lumet, 1975, foto’s David Bergé
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Liefde f Blind date 1: Lilia Mestre & Guy Cassiers

'vroeger dacht ik dat de passie van het

G: Ik weet het niet, misschien springen

L:  Dat vind ik juist zo interessant: dat

theaterleven een andere passie was

we nu een beetje van het één naar het

voorwerpen zo veraf kunnen staan

dan die van mijn persoonlijke leven.

ander. Maar natuurlijk, een banaan, als

van wat ze zijn gaan betekenen. Dat is

Nu denk ik dat niet meer, nu denk ik

we het over de liefde hebben...

iets waar ik in mijn werk regelmatig

dat die passie ook over mij gaat, over

op terugkom.

mijn denken en over de manier waarop

L:  ... is heel erg seksueel geladen. Ja,

ik in het leven sta'.

maar het is ook heel primitief, zoals

G: Maar een appel is helemaal niet

een aap met een banaan. Of de banaan

grappig.

G: Mijn vrouw is soms echt jaloers op

die ongeluk brengt...
L:  Nee, een appel is heel serieus!

mijn werk. Omdat je zoveel van wat je
hebt in je werk stopt, is het bijna over-

G: Maar een banaan is ook grappig!
G: Misschien heeft dat te maken met

spel. En de inspanning die je daarin
steekt, steek je niet meer in je leven

L:  Ik denk dat ik gekozen heb voor

Adam en Eva. Het is met de appel

buiten het theater.

een banaan omdat het al die dingen

begonnen op het moment dat alles

betekent.

fout liep. De appel van de verleiding,

L:  En toen kwam de banaan
het podium op!
Object 2: Een banaan

opnieuw.Ik kan geen appels eten.
G: Ja, maar leg een banaan op de tafel en

Ik ben er allergisch voor. Ik was één

mensen beginnen te lachen. Misschien

van die kinderen die voor zowat alles

moet ik daaraan denken als ik een pro-

allergisch zijn. Maar ik kan wel een

bleem heb in de repetitieruimte.

banaan eten.

L:  Voor mij is de banaan een voorwerp
dat iets weergeeft van de zoektocht waar

L:  Aan een banaan denken, ja mis-

ik mee bezig ben. Er is die uitspraak

schien...

object 3: The Oxford Advanced
Learners’ Dictionary

van een kunstenaar die zegt ‘Protect me
from what I want’. Wat ik wil zijn die

G: Nee, een banaan op de tafel leggen.

dingen die buiten mij liggen. Daarmee
zijn we terug bij Proust. Maar het maakt

L:  De Oxford Dictionary is een hulpmiddel voor communicatie. Het is het

L:  Het is een grappig object.

je rusteloos, op zoek naar instabiele

laatste voorwerp dat ik heb meegebracht omdat het zo veel mogelijkhe-

situaties, altijd in de vraagstelling naar

G: Dat is zo vreemd, hoe sommige

den heeft. Elk woord kan je op zoveel

wat wat is, waarom het dat is. Zoeken

voorwerpen zo’n emotionele betekenis

verschillende manieren interpreteren.

naar vragen zonder oplossing.

kunnen hebben.

Je leert er iets van, maar je denken

19

wordt ook iedere keer op een ander

Ik denk dat je op een bepaalde manier

zeggen dat langer zou blijven bestaan

spoor gezet. En dat is dan opnieuw

ouder wordt en opgroeit doordat je

dan het moment waarop het gemaakt

mijn verlangen, datzelfde verlangen

je realiseert dat je een grote liefde in

werd. Ook nu nog voel ik mezelf meer

om te begrijpen maar om dat begrip

jezelf ontdekt voor wat je vader bete-

een brug tussen wat ik meemaak

niet vast te leggen. Om het begrijpen

kende en waar hij voor stond.

en wat ik wil meedelen aan andere

van andere manieren om te begrijpen

mensen. Ik ben eerder een communiL:  Voor mij is die liefde eerder een pas-

catiemiddel dat informatie van de ene

sie. Mijn vader was een zanger en de

naar de andere plek brengt. Ik kan niet

G: De lezers kunnen niet zien dat ik

herinnering aan hem achtervolgt mij.

zeggen dat de wereld iets moet horen

geen voorwerpen heb meegebracht,

Het is het soort plek waarin een klank

dat ik te zeggen heb. Ik krijg elke dag

dus kan ik nu doen alsof ik ook iets bij

je kan doen beven of smelten of rillen

zoveel informatie doorgespeeld, dat

heb dat ik je nu laat zien. Mijn vader is

of wat dan ook.

ik onmogelijk kan denken dat ik het

mogelijk te maken.

erg vroeg gestorven. Hij werkte in het

beter zou kunnen zeggen dan die

theater en voor de televisie. Ik moet

G: Ik ben zo jaloers op mensen die

mensen. En dus probeer ik die infor-

zeggen dat mijn liefde voor mijn vader

muziek kunnen maken. Muziek komt

matie te delen met andere mensen. Ik

groeit met het ouder worden. Niet

zo rechtstreeks ons lichaam binnen, al-

koop heel veel boeken en cd’s maar als

dat ik niet van hem hield toen hij nog

leen al met één toon gaat je lijf vibreren.

ik ergens echt door geraakt ben, wil ik

etcetera 110

leefde, maar het vreemde is dat ik me

graag dat iemand anders dat hoort of

steeds bewuster wordt van de gelij-

L:  Ik had een grote devotie voor mijn

leest, en dus geef ik de belangrijkste

kenissen die ik heb met mijn vader,

vader, voor wat hij kon. Als hij een

dingen weg.

terwijl ik vroeger dacht dat we niet

noot aanslaat, is hij compleet fysiek

Ik heb sowieso niet veel kostbare voor-

veel met mekaar gemeen hadden.

geëngageerd, van onder tot boven.

werpen die belangrijk zijn voor mij.

Het is als een geest die ik meedraag,

Maar ik heb wel één ding: een schil-

een allesoverheersende kracht. Bijna

derij van mijn vader. Hij schilderde

oneindig, zo intens. Muziek is een

zijn broer en zijn broer schilderde

G: Ik realiseer mij langzaamaan dat

sublieme situatie, zo snel maar ook zo

hem op hetzelfde schilderij. Alsof

ik heel wat dingen op de ene of andere

vreemd van woorden die we begrijpen

ze op het podium stonden te spelen.

manier herhaal in mijn leven, die ook

en die we kennen.

Ze waren een komisch duo. Dat had

L:  Dat is interessant. Hoe komt dat?

in zijn leven belangrijk waren. Daar

ik kunnen meebrengen. Dat is heel

word ik mij pas van bewust door de af-

G: Je hele lichaam is je instrument.

stand die er ontstaat. Je ziet ineens heel

Toen ik grafische kunst studeerde,

wat gelijkenissen en verwantschappen.

had ik niet het gevoel dat ik iets wilde

kostbaar voor mij.

&

Etcetera stuurde 4 artiesten op een Blind Date met een (hen)
onbekende collega. Enkel gewapend met een opnameapparaat en een
handvol drinkgeld, worstelden de twee koppels zich doorheen een dik
uur conversatie.
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blind date 2:
Naam: Josse De Pauw
Leeftijd: 55
Beroep: theatermaker, schrijver;
Houdt van: discussie en risico
Zet in op: acteursspel
Motto: ‘Als je zegt dat je wilt dat
kunst iets met je doet, dan moet
je ook de houding aannemen
waarin ze iets met je kàn doen.’
Naam: Hanneke Paauwe
Leeftijd: 44
Beroep: theatermaker, schrijver
Houdt van: bijzondere publieksverhoudingen;
Zet in op: onbaatzuchtige liefde;
Motto:‘Ik denk dat liefde
helemaal niet simpel is.’
Datum: 15 december 2007
Tijdstip: 20:16
Locatie: Art Café
Kartuizersstraat
Objecten:
1 denkbeeldig (Le Palais à 4
heures du matin, Giacometti)
Kenden elkaar:
goed nauwelijks niet

Hanneke Paauwe
& Josse De Pauw
Josse: Ik was onlangs in Parijs op een

ik een ex-SS’er die precies weet hoe een

Giacometti-tentoonstelling en ik was

goed kunstwerk er uit moet zien. Het

op zoek naar het houten beeldje

is een eis die je heel vaak hoort: dat een

Le palais à 4 heures du matin, een geo-

kunstenaar iets doet wat jij niet kunt.

metrisch werkje. De eerste keer dat ik

Het gaat dus eigenlijk over kunde in

dat zag, dacht ik meteen dat dit het

plaats van kunst. Je moet de natuur zo

decor zou kunnen zijn om het over

voorstellen dat ik er iets aan heb, zegt

de liefde te hebben. Het is een paleis

hij op een bepaald moment. Dat is een

om vier uur ’s ochtends: heel erg mooi

heel duidelijk begrip van de kunst.

en tactiel. Je mag er niet aan komen,

Maar ik vind die eis zo scherp gesteld.

want het is heel broos maar je zou

Heel vaak weet je niet precies welke

het wel willen. Op de ene of andere

kunde je nodig hebt om tot een be-

manier is het een werk dat mij heel

paald kunstwerk te komen. Daar gaat

erg ontroerd heeft. Al is het intussen

het niet om in kunst. Eigenlijk wil die

lang geleden dat ik het heb gezien. Dat

man gewoon zien wat hij graag ziet.

beeldje heb ik dus niet gevonden op de

Het is heel vaak zo dat mensen uitge-

tentoonstelling maar gelukkig lag zijn

breid willen ingelicht worden over wat

gewurgde vrouw er wel. En die is ook

ze gaan kijken. Ze willen weten wat

prachtig, hoor. (Woman with Her Throat

ze op hun bord gaan krijgen. Terwijl

Cut, 1932. Een geabstraheerde hoop

kunst en de liefde voor de kunst voor

lichaamsdelen die horizontaal zijn

mij veel eerder gaan over het moment

uitgespreid, verbeeldt een gewurgde

dat je iets over je heen laat komen,

vrouw met haar benen uitgespreid

waarmee je achteraf dan nog altijd je

onder zich. nvdr).

zin kan doen. Het risico nemen om je

We moeten het over liefde hebben, niet?

iets te laten overkomen, in die veilige
zone die het theater en de kunst uit-

Hanneke: Ja, over de liefde in het

eindelijk toch al is.

algemeen, maar ook de liefde voor het
theater.

H: Dat vind ik ook wel heel belang-

J: Ja, de liefde voor het theater. Waar-

rijk: of het nu esthetisch is of ik er van

om hou je van het theater? In de voor-

walg, kunst moet iets met je doen. Ze

stelling Ruhe die ik gemaakt heb, speel

kan je niet onverschillig laten.
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J: Maar dat risico ligt niet enkel bij de

en dat was een vrij autobiografische

kaal geschoren. En die heeft buisjes in

kunstenaar, maar ook bij de mensen

voorstelling. De gesprekken achteraf

zijn armen waar zijn bloed uitstroomt.

die gaan kijken en luisteren. Als je

gingen dan ook vaak over de eigen

Doordat hij over de catwalk heen en

zegt dat je wilt dat kunst iets met je

familie van de mensen die je aanspra-

weer wandelt, laat hij een spoor van

doet, dan moet je ook de houding aan-

ken. En dan merk je dat het stuk iets in

bloed na, bijna als een ritueel. Dat riep

nemen waarin ze iets met je kàn doen.

gang heeft gezet, dat het herinnerin-

heel veel vragen bij mij op. In de eerste

En vaak hebben mensen zo’n bepaald

gen naar boven heeft gebracht.

plaats ‘Waarom doet iemand zo iets?’,
‘Moet ik dit zien?’, ‘Waarom blijf ik

idee van wat ze willen zien, dat ze niks
anders toelaten.

H: Wat is de laatste voorstelling waar

zitten?’. Tegelijk voelde het vreemd

Voor mij is die communicatie tussen

jij je echt door hebt laten raken?

om te blijven staan, bijna walgelijk,
een hele vreemde mengeling van
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kunstenaar en publiek essentieel. En
daarom is de kleine zaal ook mijn favo-

J: Wel, tijdens het laatste Kunsten-

dingen. En achteraf vraag je je af ‘Wat

riete speelplek. Ik ben heel erg gefasci-

festival zag ik de voorstelling Human

heb ik hier nu eigenlijk meegemaakt?’

neerd door die dynamiek.

Writes van William Forsythe: een drie

(De performance waarvan sprake, is

...

uur durende performance waar je vrij

Franko B’s I miss you, nvdr).

Heb jij altijd theater gemaakt?

doorheen mocht wandelen. Hij had

Een andere voorstelling zag ik in

een 50-tal dansers gevraagd om met

Kaaitheaterstudio’s. (Het gaat hier

H: Ja, maar ik schrijf ook veel en maak

hun lichaam een aantal zinnen uit de

om de voorstelling Deliverance van de

vaak kleine performances, met één

Declaration of Human Rights te schrijven

Amerikaanse performance artiest Ron

of twee mensen tegelijk. In die kleine

op grote bladen papier. Maar ze moes-

Athey, 1996, nvdr). Er staat een stalen

dingen vind ik meer mogelijkheid

ten het zichzelf moeilijk maken. Ze

bed op het podium. Er zijn een aantal

om mensen te raken, om hen op een

moesten zichzelf een aantal handicaps

mannen, gekleed in panty’s. Die de-

andere manier te benaderen dan in

opleggen om van dat schrijven een

den allerlei dingen, met vleeshaken,

een klassieke theateropstelling. Dan

echte, complete, fysieke ervaring te

met naalden, het bloed spatte alle

gebeuren er spannende dingen, zowel

maken. Doordat je als toeschouwer bij

kanten op, ze hadden aids, er kwam

tijdens het maken, als tijdens het spe-

dat proces aanwezig bent, leer je de

een dubbelzijdige dildo aan te pas. En

len en ook achteraf, in de reacties die

dansers ook kennen omdat je tussen

opnieuw vroeg ik me af ‘Waarom doet

je krijgt van de toeschouwers.

hen in loopt en begint te zien welke

iemand dat? En waarom moet ik daar

weg elk van hen aan het afleggen is.

bij zijn?’

J: Ja, die kleine zaal geeft je inderdaad

Soms was je een obstakel voor iemand.

Dat zijn twee spectaculaire voorstel-

de mogelijkheid om veel meer reacties

Soms werkte je mee aan zijn kijker-

lingen die me wel zijn bijgebleven, al

op te pikken na de voorstelling. Met

varing.

weet ik niet zeker of dat nu wel iets

Ruhe zien we dat ook. Het speelt voor

Het was een hele bijzondere voorstel-

met liefde te maken heeft.

200 mensen en er blijven toch altijd

ling en de duur ervan maakte de im-

een 50 à 60 toeschouwers iets drinken

pact alleen maar sterker. Ze was heel

die je dan hoort praten. Wat je gedaan

erg open in haar propositie, helemaal

hebt op scène wordt dan de basis voor

niet cryptisch of hermetisch. Ik vond

H: Nee. Wat had je me gevraagd als ik

een discussie.

dat een heel straf statement over de

wel kinderen zou gehad hebben?

J: Heb jij kinderen?

rechten van de mensen.
J: Wel, dat vind ik precies het verwar-

H: Ga je dan na de voorstelling altijd
naar de bar iets drinken zodat mensen

H: In de Hallen Van Schaarbeek heb

rende als ik het probeer te hebben over

je kunnen aanspreken?

ik eens een performance gezien met

de liefde. De liefde voor het theater, de

een catwalk waar langs beide kanten

liefde voor de kunsten, verliefd wor-

J: Ja. Als het enigszins kan, doe ik dat

publiek zat. Op de catwalk was witte

den. Zo’n kind is gewoon iets anders.

heel graag. Omdat het fijn is om een

stof uitgespreid. Langs de catwalk

Dat is zoiets onvoorwaardelijks en je

discussie te laten ontstaan uit het

stonden allemaal tl’s opgesteld. En

hebt de indruk dat je daar eigenlijk

werk dat je maakt. Ik hou van het ge-

op een bepaald moment komt er een

geen moeite voor hoeft te doen. Nor-

sprek op zich. Ik heb ooit Weg gemaakt

dikke kale man op, helemaal naakt en

maal denk je bij onvoorwaardelijke
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liefde (datgene waar mensen soms

H: Eigenlijk zou de essentie van liefde

J: Niet? Ik bedoel omdat de duidelijk-

toch van dromen) aan heel veel moeite.

moeten zijn dat je er niks voor hoeft te

heid van geven en nemen is weggeval-

Maar bij een kind is dat niet zo. Dat

doen maar dat ze er onvoorwaardelijk

len. Ik zorg voor dit en jij voor dat. Die

lijkt gewoon uit de biologie voort

is. Dat je ze niet moet verdienen, dat je

hiërarchie schept helderheid.

te vloeien, als een cadeau. Maar bij

je niet moet uitsloven om ze in stand

andere mensen denk je daar wel twee

te houden, maar dat ze er gewoon is. Je

H: Een open houding om te weten

keer over na.

moet in de wereld overal voor werken.

te komen wie die ander is, lijkt mij

Alles wat je hebt, moet je verdienen.

daarin heel belangrijk in de plaats van

H: Vind je dat ook van de kunst? Dat

Je moet het waard zijn. Voor mij is de

enkel te weten wat jij wilt. En om ook

liefde daar ook altijd met inspanning

essentie van de liefde dat ze er ‘is’.

niet te vervallen in een ruileconomie

gepaard moet gaan?

waarin ik iets voor jou doe als jij eerst
J: Het zorgen voor mekaar is het moei-

iets voor mij hebt gedaan. Echte liefde

J: Nee, dat denk ik niet. Maar we heb-

lijkste omdat je niet goed weet wat dat

is belangeloos, maar dat kan eigenlijk

ben wel al gezegd dat je, als je iets wilt

inhoudt. Je gaat ervan uit dat je dat

helemaal niet.

meemaken, zelf een stap moet zetten.

van mekaar weet maar eigenlijk ben

Want hoe hou je dat boeiend? Je bent

In een relatie is dat hetzelfde. Af en toe

je heel erg met jezelf bezig. Ik ben nu

natuurlijk gewoon bang om alleen te

moet je die stap zetten die nodig is om

55 en ik denk dat mijn antennes om

zijn, maar langs de andere kant ben

ze mogelijk te maken. Of je doet dat

aan te voelen wat iemand anders wil

je huiverig voor de saaiheid van een

niet en je ziet wat er van komt. En dan

eigenlijk nog altijd onderontwikkeld

doordeweekse relatie. Terwijl het mis-

heb ik het nog niet over liefde voor de

zijn. En dan ben je al snel geneigd om

schien net wel bij de liefde hoort dat je

wereld, waarin mensen een dak boven

te doen voor iemand anders wat jij

de lelijkheid en saaiheid van de ander

hun hoofd hebben en te eten hebben,

eigenlijk zelf wilt.

aanvaardt en ook verlangt dat die an-

dat kost nog veel meer moeite.

der dat voor jou doet.
H: Eigenlijk ben je heel erg bezig

H: Maar misschien verandert die

met wat jij wilt en wat je gedaan wilt

J: Ja, en dat je verandering toestaat in

liefde voor een kind ook wel met de

krijgen.

die verhouding. Verliefdheid is vaak

leeftijd?

heel dominant. Dat wil je voor altijd.
J: Als je in een machtsverhouding

Maar alles is altijd in beweging, in

J: Dat zou kunnen, dat de onvoor-

zit, zoals tussen vader en kind of

volle verandering. En die verandering

waardelijkheid te maken heeft met de

werkgever en werknemer, als je in een

vraagt een grote aandacht van mekaar,

kwetsbaarheid, met de weerloosheid

hiërarchie zit, dan zit het allemaal wat

om die te kunnen volgen en te accep-

van het kind. Heb jij een definitie van

makkelijker. Omdat wat jij wilt veel

teren.

de liefde? Een definitie die simpel is?

duidelijker omschreven is.

En dat kan gaan over heel concrete

H: Nee, ik denk dat liefde helemaal

H: En de manier van omgaan met

iedereen door het huis beweegt, samen

niet simpel is.

mekaar is dan ook veel helderder.

met onze dochter en dat iedereen zijn

J: Dat zou dan misschien de definitie

J: Is de liefde dan moeilijker geworden

zijn gang gaat, en dat het goed is. Ik

kunnen zijn.

doordat man en vrouw steeds meer

kon in ons huis het best schrijven als

op dezelfde basis zijn gaan commu-

de andere twee thuis waren. Dat is een

niceren?

soort gezelligheid die je kan maken

dingen. Zondag kuisen en zien hoe

plek weet in dat kleine machientje dat

met mekaar.
H: Voor mannen wel, denk ik. Maar
voor vrouwen niet.

&
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elke van campenhout over drie voorstellingen
over de liefde in al haar kwetsbaarheid:
Maybe Forever van Meg Stuart & Philipp Gehmacher,
The Ballad of Ricky and Ronny van Hans Petter Dahl & Anneke Bonnema
en IJs van Joachim Robbrecht.

Who’s Afraid
of Virginia Woolf II
Welke kunstenaar durft het vandaag nog te hebben over de

haar waarheid en leugen, in al haar en zijn kwetsbaarheid.

liefde? Over dat sentimentele verlengstuk van de burger-

Zoals Abke Haring en Walter Bart het doen in IJs van

lijkheid? Dat huisje-tuintje-boompje gevoel, geplaveid met

Joachim Robbrecht, bijvoorbeeld. Met ongegeneerd grote

compromissen. Of erger nog, over de romantische liefde,

gebaren, en een aanstekelijk enthousiasme, dat cliché aan

die Sehnsucht, die cultuurtheoreticus Slavoj Zizek vergelijkt

cliché rijmt, en de grote gevoelens koppelt aan de Neder-

met een Kinder Surprise Ei: eigenlijk wil ik niet het ei, maar

landse polder en het obligate museumbezoek.

het surplus dat daar ergens in verborgen zit. En om dat te

Of zoals in Maybe Forever, waarin Meg Stuart en Philipp

vinden, wil ik je met plezier aan stukken slaan.

Gehmacher zich los worstelen uit de vicieuze cirkel van

Been there, done that, zegt de gemiddelde theatermaker. De

verlangen en afwijzing: een autopsie van een liefde die te

liefde past vandaag niet meer op het podium. Ze is te expli-

groot was voor haar eigen lichaam.

ciet, te sensueel, te gevoelerig. Geen wapen voor de intel-

En Hans Petter Dahl en Anneke Bonnema schreven met

lectuele estheet of de politieke activist. Het gevaar is groot

The Ballad of Ricky and Ronny de kroniek van een verloren tijd.

dat je vervalt in romantische clichés, of die nu zoeterig of

Hun exhibitionistisch geëxposeerde lichamen blazen nog

gewelddadig zijn. En dat is wel het laatste waar een maker

een laatste adem uit van een era van vrije seks en halluci-

zich vandaag mee wil associëren. Exit de liefde dus, tenzij

nogene verdwazing. Maar intussen woedt buiten de oorlog

ze in de onmogelijke handen van Josse De Pauw terecht

en is het zweet van de jaren ‘60-opwinding verkoeld tot

komt. Of zich schuil houdt in het bos van briljante bespie-

een klamme tweede huid, die hun glorieuze lijven als een

gelingen van Marcel Proust 1.

dwangbuis omsluit. Wat overblijft is banaliteit, verveling,

En toch is er af en toe die maker die de handschoen

angst, en vertwijfeling. Maar de liefde is er niet minder op

opneemt, om te laveren tussen het al te persoonlijke, en het

geworden.

pijnlijk herkenbare. Die de liefde durft te laten zien in al

24

Liefde f Who's afraid of Virginia Woolf II?

--- IJs ---

Enkel nog de essentie. Twee stemmen. Eén ritme. Dat de

Wellicht is IJs dan nog de meest beschouwelijke van de drie.

dagdagelijksheid van de verveling, het verlies, en de stille

Joachim Robbrecht maakt in zijn voorstelling een bilan op

wanhoop, onverbiddelijk voortstuwt.

van de projecties die de liefde nodig heeft om in zichzelf te

The Ballad of Rocky and Ronny is daarom nog geen neerslach-

kunnen geloven. Maar tegelijkertijd legt hij op die manier

tige voorstelling. Melancholisch, dat wel, maar dan zonder

ook de ‘typisch’ Nederlandse volksaard bloot, met zijn

enige vorm van pathetiek. De rock-duetten sluimeren

verlangen naar zekerheid en veiligheid, die de overgave al

ergens tussen Nico en Leonard Cohen in. Kurkdroog, ont-

bij voorbaat hypothekeert en opsluit in het veilig vergulde

daan van hun zachte verleiding, onthullen ze enkel nog de

kader van het zondagse museumbezoek.

onbarmhartigheid van het alledaagse. Van een liefde die

In het kort: Abke Haring en Walter Bart schaatsen behendig

haar eigen grenzen ruim heeft overschreden.

over het ijs van hun jonge liefde. Zij leeft in een roman-

Het is precies het ingehouden spel van beide acteurs, en

tisch escapisme, hij vertaalt haar verlangen in bakstenen

hun keuze om het rockgehalte van de voorstelling te tem-

en weekenduitstapjes. Het absurd uitvergrote spel van de

peren tot op het punt van verveling, dat deze voorstelling

acteurs is zo aanstekelijk dat de angel van het verhaal je in

zo krachtig maakt. Elke song ademt herinneringen, maar

eerste instantie ontgaat. Het koppel banjert vrolijk door

spreekt tegelijkertijd van het deficit van een verloren geloof.

de polder en waant zich voor een snipperdag één met de

Ricky en Ronny waren kinderen van hun tijd, denk je. Zij

woeste vervoering van het landschap. Ze verliezen zich in

hebben hun heil gezocht in religie en politiek, maar niet

een boerenschilderij in het Rijksmuseum, en eten pizza in

echt. In het geloof en de natuur, maar zonder veel overtui-

de sofa. En van het één komt het ander: uit het fantasma

ging. Ze zijn de eerste generatie die seks hebben losgekop-

groeit de werkelijkheid, een huwelijksaanzoek, en het

peld van reproductie.

betonnen construct met uitzicht op de plassen, compleet

En nu, zoveel jaar later, proberen ze zich te verzoenen met

met loopbruggetjes en wandelmogelijkheden, op pendelaf-

de leegte van hun aspiraties. Ronny waagt nog eens een

stand van de stad.

futiele poging tot subversie door op hoge hakken over het

In IJs gaat het over de marketing van de liefde, over de

podium te drenzen met een nylon over zijn kop. Ricky hijst

manier waarop romantiek wordt verpakt in immobiliën-

zich in een sexy club outfit, die niks aan de verbeelding van

deals en kunstvermaak. Maar even goed blijft er na de

haar welgevormde achterkant overlaat. Maar hun fanta-

breuk iets over dat niet kan worden kapot geanalyseerd. Dat

sieën lopen enkel nog uit op kleinzielig geneuzel.

ongrijpbare je ne sais quoi van een verlangen dat je ratio-

Meer en meer neemt de angst het over van de verbeelding.

neel niet kan verdedigen. Van een gemis naar datgene waar

In het begin houdt de voorstelling nog vast aan de herken-

je nu net zo graag van verlost wilde worden. En dat door de

baarheid van een vermoeid en repetitief koppelleven, maar

tomeloze energie waarmee Abke Haring wild in het rond

langzamerhand evolueert The Ballad naar absurde waanzin.

maait, perfect wordt belichaamd.

Het begint met een onschuldige hallucinatie: Ronny ziet

--- The Ballad of Ricky and Ronny ---

op een avond, tijdens een gezellig etentje bij kaarlicht, de

In vergelijking met de jonge vervoering van IJs, heeft de

geest van een kind plaats nemen aan de tafel. Hij noemt

liefde in The Ballad of Ricky and Ronny haar sporen al ruim-

zijn imaginaire kind Vrijheid, en wijst hem een kamer toe

schoots verdiend. Geen grootse gebaren hier, maar enkel

in hun steeds labyrintischer uitdijende huis. Ook Ricky

de ingehouden monotonie van een relatie die zo langza-

verliest zich meer en meer in het idee van hun vormeloze

merhand geen enkele illusie meer heeft op te houden.

nageboorte. De enige informatie die je als toeschouwer

Anneke Bonnema en Hans Petter Dahl staan eenzaam op

krijgt over het kind, komt uit de popnummers, waarvan de

een quasi leeg podium, enkel begeleid door een simpele

taal zich steeds verder van een herkenbare werkelijkheid

rhythm box. Hun pop opera is een nauwelijks hoorbare echo

losmaakt. De ene keer neemt Vrijheid de gestalte aan van

van de enthousiaste onschuld en pathetiek van de rock ‘n

een onvolgroeid geslachtsdeel in een doodsbed van sperma.

roll-jaren, van het geloof in de uiteindelijke verlossing. De

De andere keer is hij niet meer dan een windvlaag, die het

monotone uitvoering van de songs, verhindert dat je jezelf

hele huis verkilt. Of een paar donkere wolken, die de oor-

in emoties verliest. Onaangedaan gaan de twee protago-

logsdreiging binnenwurmt in hun narcistische leventjes.

nisten door hun repertoire: rhythm box aan, rhythm box uit.

Vrijheid is een kind dat niet geboren lijkt uit wellust, maar

De klank is mechanisch, de stemmen ingehouden en vlak.

uit verlies. Uit de onverwerkte rouw om de hoop die nooit

Geen rock machismo. Geen adrenaline. Geen testosteron.

waarheid is geworden. Niet zozeer de rouw om een verlo-
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ren geliefde, om diegene die je ergens in de tijd bent kwijt
geraakt. Ook niet de rouw om een ideologie, politieke overtuigingen of filosofisch geneuzel, want daar wordt geen
woord aan vuil gemaakt. Maar wel de rouw om het meer
alledaagse geloof dat vanuit die theorieën een heel mensenleven vorm gaf: het geloof in de vrijheid, in een seksualiteit die alle grenzen zou open gooien. En ja, in de liefde.

Maybe Forever | Foto: Chris Van der Burght
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Misschien geloven ze nog wel in mekaar, maar ze geloven
niet langer dat deze verbondenheid hen kan redden van de

your dreams come true, in a promised land, with me. But I

buitenwereld.

won’t exist at all. It wouldn’t be a reward to hold on to the

Ricky en Ronny is het verhaal van een hedendaagse liefde, die

ways you chose.’

nog navibreert in de schokgolf van toen. Het is het verhaal

In de songs wordt de onmogelijkheid van hun ontmoeting

van een verloren onschuld, van mensen die verloren als

hoorbaar: de één kan de ander niet vinden, omdat er zoveel

sneeuwvlokjes ronddwarrelen. Menselijke vlokjes die uit

verlangens en projecties in de weg staan, dat ze mekaar niet

flatgebouwen naar beneden zweven. Het is dat ene beeld

eens zien staan. Het is de onmogelijkheid van die beeldvor-

van de Twin Towers dat niemand ooit zal vergeten. Maar in

ming die spreekt uit de ogenschijnlijk banale film still van

The Ballad raken de lijven nooit de grond. Uit de tekst, maar

een paar bloemen tegen de achterwand. In eerste instantie

ook uit de verrassende tekenfilm-eindscène, krijgen we de

lijkt dit beeld in stemmig sepia te zijn opgenomen. Het

vlokjes te zien, als onschuldig troostende bodembedekkers,

spreekt van de nostalgie van een voorbije era, van de herinne-

als spermacellen in de ruimte, als sterren in de Melkweg.

ring die zich met zoveel geweld in je herinnering heeft inge-

Hans Petter Dahl en Anneke Bonnema schaatsen op de

brand, dat ze je werkelijke recollectie heeft vernietigd. Lang-

grens tussen het alledaagse en het absurde, tussen liefde en

zaamaan krijgt de foto echter meer en meer kleur: van een

vervreemding. De intimiteit die uit hun aanwezigheid op

stoffige fotoalbumprent, komen we terecht in een fel oplich-

het podium spreekt, is een staaltje van kwetsbaarheid dat

tend heden. Of gaat het om een al even paradijselijke projectie

maar heel weinig in het theater valt mee te maken.

van het beloofde land, waarvan sprake was in de song?
De foto spreekt van het onmogelijke beeld dat de liefde

--- Maybe Forever ---

immobiliseert en onmogelijk maakt. Het beeld waaraan je

Uit Maybe Forever spreekt dan weer een heel ander soort

vasthoudt, het gebaar dat verstart tot pose, die elk contact

kwetsbaarheid. De lijven op het podium lijken zich precies

onmogelijk maakt. De dansers zitten vast in gebaren, die

net niet tot mekaar te verhouden. Meg Stuart en Philip

nergens meer tot handelen komen. Hun ontmoetingen niet

Gehmacher staan tegenover mekaar als welwillende, maar

meer dan snapshots, momentopnamen die herinneren aan

tegelijkertijd schuwe vreemden. Uit hun samenzijn spreekt

een lang verloren hevigheid.

geen intimiteit meer, enkel nog eenzaamheid. Hij opent

Maar tegelijkertijd is er die wil om door te gaan. Om telkens

zijn armen, maar zijn omarming lijkt veel te groot voor

weer te herbeginnen. Om telkens weer terug te keren op

haar tengere lichaam. Alsof zijn liefde voor haar zijn ver-

je stappen. Tot dat beeld weer tot leven komt. Het lichaam

langen nauwelijks kan stillen. Zij neemt telkens opnieuw

weer tot beweging. Misschien ergens in een verre toekomst.

afscheid, om zich vervolgens telkens weer in zijn afwijzing

Misschien met een outsider, op een ander podium. Of mis-

te verliezen. Hij staart de leegte in, boven haar hoofd, alsof

schien blijft deze carrousel wel voor altijd draaien. Maybe

hij hoopt daar te vinden, wat hij in haar gelaat niet herkent.

Forever. Net als die van George en Martha. 2

De gebaren die beide performers stellen, zijn uitgehold,
leeg van betekenis. Een omarming kan ook in het ijle worden gesteld, als een herhaling, als een herinnering aan wat
voorbij is. Zelfs als beide lichamen mekaar vinden, lijken ze

&
1

zich in een andere tijdszone te bevinden. De één in herinnering, de ander in het nu. Net als in The Ballad is het ook
hier de herhaling die de pijn ondragelijk maakt. Als singeroutsider-songwriter becommentarieert Niko Hafkenscheid
de gebeurtenissen live met kurkdroog aplomb: ‘You make

2

Proust-cyclus van Guy Cassiers, Liefde, zijn handen van Josse
De Pauw: zie ook de blind dates van Guy Cassiers met Lilia
Mestre en Josse De Pauw met Hanneke Paauwe.
Protagonisten van Who’s Afraid of Virginia Woolf.
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Georg Büchner: Woyzeck |vertaling Janine Brogt

(Bosrand bij het water. Marie en Woyzeck.)
Marie:

Dus die kant uit is de stad. Het is donker.

Woyzeck:

Je blijft nog. Kom, ga zitten!

Marie:

Maar ik moet weg.

Woyzeck:

Je zult je voeten niet kapot lopen.

Marie:

e doet zo raar!

Woyzeck:

Weet je ook hoe lang het nu is Marie?

Marie:

Met Pinksteren twee jaar.

Woyzeck:

Weet je ook hoe lang het nog zal zijn?

Marie:

Ik moet weg, eten klaarmaken.

Woyzeck:

Heb je het koud, Marie? En toch ben je
warm. Je hebt zulke hete lippen. Heet,
hete hoerenadem! En toch zou ik er de
hemel voor geven om ze nog eens te
kussen. - Heb je ‘t koud? Wie koud is
heeft het niet meer koud. Jij zult het niet
koud hebben van de ochtenddauw.

Marie:

Wat zeg je?

Woyzeck:

Niks.

(zwijgen)
Marie:

De maan komt zo rood op!

Woyzeck:

Als een ijzer vol bloed.

Marie:

Wat wil je toch? Franz, je bent zo bleek.
(Hij haalt uit met het mes.) Franz, hou op! In
‘s hemelsnaam, help, help!

Woyzeck:

(steekt erop los) Daar en daar! Kun je niet
sterven? Zo! Zo! Ha, ze krampt nog; nog
niet? Nog niet? Nog steeds! (steekt weer
toe). Ben je dood? Dood! Dood!
(Hij laat het mes vallen en loopt weg.)
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etcetera 110

Minnelijke
voorwerpen
Om kritiek te bedrijven moet je van kunst houden.
Maar hoe kun je de liefde voor een kunstobject beschrijven
als de kritische afstand tussen liefhebber en geliefde implodeert?
Vatten het onzegbare in woorden:
pieter de buysser,
christophe van gerrewey,
bram de cock
& wouter hillaert
In de marge vertellen de toeschouwers
van the love piece over hun ervaringen
Een selectie door alice chauchat
‘The Love Piece’ is een creatie van
Ana Achimovicz,
Nino Bokan,
Alice Chauchat,
Pravdan Devlahovic,
Oliver Frljic,
Zvonimir Kvesic,
Ivana Pavlovic,
Ivana Roncevic,
Nina Sakic
& Una Vizek.

28

Liefde f Minnelijke voorwerpen

de lenige liefde
Pieter De Buysser
Van Godard en Bergman, tot Jan Lauwers
en Julio Cortazar. Pieter De Buysser
overloopt in vogelvlucht zijn 6 favoriete
liefdesmomenten. Buitensporig of tiranniek, vrij en lenig, of zo sereen als Kant
maar kan zijn. De liefde voor de kunst
kent vele gezichten.
Liefde zou blind en onredelijk zijn.
Iets dat geliefd wordt, zou dus niet meer
met redenen te omkleden kunnen zijn.
Die rationele verhulling van iets puur
instinctiefs kan het net nog veel verleidelijker maken. Dat is het werk van pooiers
en schrijver dezes.
Het werk dat ik het meest liefheb, het

I discovered in a way
another thing while
I met this guy whose
name I don’t know, who
seems to have also
been through things, but
this I don’t know, it’s a
mystery for me.
xxx

The relationship I had, if
it’s a relationship, I still
don’t know, was very
peculiar because I felt
a bit fucked. Because I
don’t trust him. Because
he’s working. And I work
and when I work I give
things, I give signs and
sometimes I produce
the field of landscapes
things which… I do
I go through is very wide,
language things; it’s
it goes from basic sexual
language.
interest to an absolutely
I had a quite intense
existential, human,
meeting, although it felt
biological, almost
like I didn’t really meet
original thing
her but maybe more my
xxx
memories. I could fill it in
a way, or she could fill it,
she could fill
whatever purpose I
wanted, in a way.
Xxx

in mijn ogen meest uitzonderlijke werk, is
werk dat de toekomst bepaalt. Individueel
en collectief. Het zijn werken die invloed
hebben gehad op mezelf, zowel in wat ik
ging maken als in hoe ik ging leven. Als
ik merk hoe drastisch een werk invloed
kan hebben op mij, dan kan het ook die
invloed hebben op een ander, ik ben niet
meer dan een schakel in een tijdsgewricht. Het ingrijpende werk is daarom
altijd voor mij een voorstel geweest, iets
voorafgaandelijk, een prelude zowel voor
mezelf als voor de hele wereldgeschiedenis die ik toewenste dat ze onmiddellijk
dezelfde ervaring zou kunnen hebben.
Ieder meesterwerk is een avant-garde van
een nog uit te voeren beweging. Het is
incompleet omdat de voltooiing niet in
het werk zelf ligt. Een groot werk is niet
zelfvoldaan, maar viseert een buiten, een
zo ver buiten dat het uit ieder kader valt.
Een werk dat geen voorspel meer is, is
dood en onvruchtbaar. Het zijn de meest
briljante kunstwerken die het meest onaf
zijn, die verder blijven spelen in mijn
doen en laten, die mij het werk laten
verderzetten.
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Ik heb het geluk u zes soorten liefdes

die grondtoon niet als wanhoop: ik her-

te kunnen voorstellen. Ik heb er meer,

kende die gewoon en ik dacht: zo is dat. Ik

maar sommige zijn nog niet rijp, andere

ben er door veranderd. Het meest evident

zijn overrijp en door iedereen al zo bepo-

werd dat toen ik het vrij snel na de eerste

teld dat ze u niet gaan interesseren. En de

keer helemaal herlas: het viel me dan pas

grootste liefde geef ik niet prijs.

op hoe cynisch de personages waren. Ik

Dit zijn zes liefdes die op mij het

kon dat dan pas merken omdat mijn blik

meest hun sporen hebben nagelaten, die

sindsdien door de eerste lezing al funda-

mijn leven en mijn werk mee vorm heb-

menteel veranderd was. Het heeft me de

ben gegeven en dat nog doen. Ik kan en

mogelijkheden van het hinkelspel leren

wil niet beschrijven wat die bij mij veroor-

kennen, het heeft me getoond waartoe de

zaakt hebben, omdat me dat mijn navel in

spelende mens in staat is, zowel voor zijn

dwingt, en omdat ik naar buiten wil. Om-

persoonlijke kwaliteit van leven, als voor

dat ik u toewens ook naar buiten te gaan,

de samenleving waarin die zich beweegt.

met één van deze liefdes aan uw hand.
Al wat ik over deze liefdes kan zeg-

De snijdende liefde

gen, is dat ik het gevoel heb dat ze weder-

Jan Lauwers, schade/Schade. Tom Jansen

zijds zijn.

die een reusachtige, houten salamandertong in zijn mond steekt en zegt: dit

Zes soorten liefdes:

is mijn leven, misschien wat kaal, maar

De onaangepaste, buitensporige liefde

ik houd ervan. Waarom dat beeld me

om niets

bijblijft, weet ik niet, het komt terug.

Ik draai een kleine revolutie af en andere

Eigenschap van het hele werk van Jan Lau-

gedichten van Lucebert, de heilige zot

wers: een van de grootste complimenten

met een vliegende snotneus die de gram-

die je een werk kan maken wordt meestal

matica verttoccatataat op het kadaver van

gebruikt als een afwijzing: ik kan er niets

God en zijn gevolg. Ik wil nog steeds dat

mee. Met het hele werk van Jan Lauwers

zijn excessen in taal en beeld verder gaan,

kan ik niets. Het achtervolgt en bijt in en-

niet alleen omdat het me verschrikkelijk

kels en zenuwen. Het kleeft, kerft, duikt

ontroert en blij maakt, maar omdat zijn

op, blijft door de gangen van mijn ge-

wanhopig gejuich een probaat middel kan

heugen spelen. Gangen waar ik zelf geen

zijn om de terugkeer van God de fecali-

toegang toe heb maar waar die beelden

ënput in te zingen. Daar hoort Hij thuis

wel blijkbaar de sleutel van hebben. Die

en daar wil ik Hem dienen. Terwijl Hij

beelden kunnen meer dan ik, ik zelf kan

onder de drek het vrolijk verdronken vosje

er niets mee. Ze snijden in mij.

streelt dat zo schoon een rechtvaardig ei
breekt en deelt terwijl de schaar al zingt.

De tirannie van de liefde
Een zomer piccolo geweest in een groot

De lenige liefde

hotel. In kostuum waar normaal apen

Julio Cortazar, Rayuela. Het boek dat ik

en negers in rond lopen. Een vast loon en

het meest cadeau heb gedaan aan nieuwe

intussen proberen zoveel mogelijk fooi los

vrienden. Toen ik het de eerste keer las,

te krijgen. Ik had op een maand tachtig-

kreeg ik een opstoot van heel concrete

duizend frank verdiend, genoeg om naar

manieren van leven en kijken die ook

Parijs te gaan en te beginnen. Ik heb die

mogelijk zijn. Het is eigenlijk een ver-

hele eerst maand september doorgebracht

schrikkelijk wanhopig boek, alleen ervoer

in cinema Saint-André des Arts. Mijn

ik dat niet zo toen ik het las, ik herkende

budget voor de eerste maanden erdoor.

it was very sad, and also
very lovely. And she was
great because I felt that
she didn’t play me but
she went wherever I
went.
xxx

And it was shocking
when she left me. It was
extremely abrupt
and she just said thank
you and she stood up
and she left.
xxx
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it was like the last rope
that was holding me
back or something
and… it’s really
impossible to explain
but suddenly I just felt
this enormous sense of
love for him .
It was weird, because
I had been focusing on
this idea of love, and
what if this guy here
loved me, or what if
I loved this guy, who
I didn’t really know,
but not taking it too
seriously, mostly it was
just this working on
this moment of looking,
and just sensing this
possibility, a little bit
wondering what could
happen or if there would
be some progress in any
direction..
some body would do
something, people in the
room were laughing or, I
saw someone put their
arms around each other,
so… then there was this
opening up and I had
this flash of, this great
feeling of, a sense of
love but in a large way,
not with this person but
this large idea of love,
and then… then I felt
a sadness, because I
somehow linked it with
a possibility that was
sitting between me that
this would never actually
happen here now, that it
wasn’t possible
xxx

Ik heb op vier weken haast alle veertig

De serene liefde

films van Bergman gezien, van ’s morgens

Deze liefde heb ik voor de techniciteit van

tot ’s avonds. Ik ben de maand oktober

de filosofie. Kants precisie en zorgvuldig-

begonnen met fascistische ideeën: ieder-

heid in opbouw en verwoording, het heeft

een moet verplicht worden minstens vijf

iets van een bedwongen hysterie. Hoeveel

films van Bergman te zien. Ik dacht dat

gekrijs, zenuwspetters en ontsporingen

empathie, inzicht in de variaties op goed

zijn er niet ter ruste gelegd om een derge-

en kwaad, inzicht in de banale raadsels

lijke toewijding aan te kunnen? Ik vind

die de geschiedenis maken tot wat ze is,

dat kostbaarder dan het nog maar eens

gedeeld moesten worden. Verplicht. Dat

tonen hoe we eigenlijk slasher en horror

we ieder jaar een percentage van ons inko-

geestjes hebben. Het toont een veel te

men afstaan aan zout op de winterwegen

onbenutte mogelijkheid: die van trouw,

is algemeen aanvaard, voor het algemene

evenwicht, aandacht, en zich steeds in-

belang. Ik pleit voor het besteden van een

tensiverende liefde. Hoe Kant ingaat op

percentage van onze tijd aan de films van

het functioneren van ons verstand, ons

Bergman. Zout op de winterwegen. Voor

oordeelsvermogen, ons morele gedrag,

het algemene belang.

is van zulk een adembenemende volgehouden kracht en precisie, dat het dee-

De vrije liefde

moedig maakt en een menselijke potentie

Pierrot Le Fou van Godard. Al heel jong

blootlegt die zelden wordt aangesproken.

gezien, en altijd een mythische leidraad

Levinas, Spinoza, hoeveel intenser en

gebleven.

emotioneler zijn niet net die bladzijden

Een snelfilm van een onwaarschijn-

waar ze proberen de emoties niet te laten

lijk koppige, grappige, misprezen, versto-

meespelen. Wat een liefde, zorg en aan-

ten en even geliefde kunstenaar. Bij het

dacht, wat een trouw aan een gekozen

zien van deze film heb ik de eerste keer

onderwerp, aan een oeuvre. De techni-

beslist mijn leven in te richten rond deze

citeit en precisie waarmee zo’n werk tot

twee Kapitale Nimfen: de Schoonheid en

stand komt, zijn op zich uitingen van

het Verzet. Sindsdien zit ik opgezadeld

waar ze over schrijven: de ontzaggelijke

met twee hoofdletterwoorden uit een film

ethische en esthetische wijdte waartoe

die net gaat over het stoemmelings misluk-

een mens in staat is. Ik denk toch weer

ken van altijd maar te willen tanken bij

aan een filmfragment, uit Andrei Roubljev

total . Godard vernietigt wat hij bemint,

van Tarkovsky, de jonge klokkenmaker

en net in de vernietiging geeft hij het

die met een bovenmenselijke passie een

door. Hij is de meest cynische en meest

heel dorp aanstuurt om gezamenlijk een

utopische kunstenaar tegelijk. Hij heeft

reusachtige klok te gieten. Het verdriet,

me beslissingen doen maken die ik ben

de noodzaak, de vreugde, en het fatale

blijven herhalen, en meestal met een film

van een kunstenaarschap: hij deelt zijn

van hem als voorzet. Les histoires de cinema,

liefde.

Vivre sa vie, Eloge d’amour... Godard (en
Pierrot Le Fou) heeft niets met vrije liefde,
toont vooral de nachtmerrie, de tragische
en soms zelf sublieme slapstick, maar hij
geeft door wat hij vernietigt, hij toont de
tralie die ons gevangen houdt, een bevrijdende vrije liefde.

&
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i was singing to her
for a bit, and then i felt a
strong urge to hug her
xxx

le silence est signe
d’amour (stendhal)
Christophe Van Gerrewey
Sommige liefdes gaan een leven mee. Zo
ook ‘A thousand leaves’ van Sonic Youth,
een jeugdliefde van Christophe Van
Gerrewey, die de communiefeesten en
puberale stormen heeft overleeft, en ook
vandaag nog altijd een groen blaadje lust.

de toonbank tevoorschijn werd gehaald
van zodra ik de deur van de platenwinkel
opende. Ik zie ook nog steeds de etalage
van de bloemenwinkel, de groene bladeren in een schaduwrijk interieur, op de
verlaten straaathoek waar ik daarna een
vriend ontmoette – hij fietste in de andere
richting dan ik en we hielden beiden halt.
Daar is het begonnen, toen ik de cd uit het
plastic zakje haalde en aan hem toonde.

Waar het werkelijk om gaat, is altijd

Daar ben ik voor het eerst mijn relatie met

onzichtbaar. Het is muziek die, net als

Sonic Youth als middel voor een relatie

sommige architectuur, ‘door middel van

met de wereld gaan gebruiken. De aan-

aantallen en overeenkomsten tussen aan-

koop van de plaat gebeurde veel minder

tallen, het verborgen vermogen bevat om

in een reflex: was het niet vreemd om een

verhalen te doen ontstaan’ (Valéry).

vinylversie te kopen van muziek die ik

Het begint nochtans met of bij

al op cd ‘bezat’? Het was – is er nog iets

objecten: een cd die ik in 1998 kocht in

denkbaar zonder dat het een commercieel

platenzaak P in S en daarnaast de (dub-

aspect heeft? – de verkoper van B die mij

bele) vinylplaat die ik eind dat jaar kocht

overhaalde. ‘Als je er goed op past,’ zei hij,

in speciaalzaak B in A. De titel van beide:

‘dan verliezen platen nooit hun waarde’.

A thousand leaves, de uitvoerder: Sonic

Hij heeft gelijk gekregen: de cd is veel

Youth. Het precieze moment waarop die

minder waardig oud geworden, zo bleek

aankopen plaatsvonden is twee keer een

toen ik de inhoud ervan vorig jaar wou

onuitwisbare herinnering geworden – het

digitaliseren in functie van een iPod – en

zijn echter niet de momenten zelf als wel

de computer vastliep. De plaat is, samen

het aantal keren waarop ze in dit geval

met het beluisteren ervan, alleen maar

voor, tijdens of na het luisteren, worden

mooier geworden. Bij het beluisteren van

herhaald. Ik weet nog dat A thousand leaves

een elpee zie je voortdurend, net voor de

officieel verscheen op de verjaardag van

naald, nieuwe beloftes aangekondigd

mijn moeder – dinsdag 12 mei 1998 – twee

worden terwijl voorbije beloftes zichtbaar

dagen voor 14 mei, mijn verjaardag. Re-

blijven – in twee zwarte, eeuwige, mas-

leases liggen traditioneel, sinds ik muziek

sieve cirkels die garanderen dat, zoals in

ben gaan beluisteren althans, op dinsdag.

de wet van het behoud van energie, nooit

Sonic Youth was door middel van Washing

enig verhaal verloren zal gaan. Opgeteld

Machine (verschenen in 1995) in de lente

blijft de inhoud van een plaat altijd zicht-

van 1996 deel van mijn leven gaan uit-

baar gelijk; het is de ouderdom van de

maken – maar dat is een ander verhaal.

plaat die ervoor zorgt dat de potentiaal

Het zorgde er wel voor dat ik de uitbater

van muziek niet alleen visueel en object-

van P al weken voor de aangekondigde

matig, maar ook door akoestische ruis

release-datum, telkens na schooltijd,

een verdubbelde tegenhanger krijgt.

vroeg naar A thousand leaves. Op vrijdag 8

it was not at all the thing
that was between
me and her.
It was just something
that was between me
and whatever.
She was there and she
fulfilled this.
xxx

Vervolgens is de verliefdheid ont-

mei was er nog steeds niets gearriveerd,

stoken en is de kristallisatie begonnen,

behalve een kleine dosis hoop dat de cd

zoals Stendhal in De l’amour schrijft, alsof

heel misschien op zaterdagochtend zou

waterdamp sneeuw was geworden. (‘Laat

toekomen. Die hoop werd bewaarheid. Ik

iemand die verliefd is een etmaal lang

zie nog steeds hoe het cd-doosje vanonder

nadenken en dit is het resultaat: In Salz-

I was really touched and
somehow I felt also a bit
disturbed because
I was so touched and
lots of people were
around me in a way, but
she was there
and she grabbed my
hand and we watched
each other.
xxx
It’s impossible how you
start giving back love to
this person who you see
for the 1st time.
This person holds your
hand so tight, and you
automatically start
to squeeze this hand.
xxx
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burg gooien de mensen ’s winters een kale

onwereldse magie van die zondagmiddag

boomtak in de verlaten schachten van de

in 1998. Misschien is zelfs oneindig veel

zoutmijnen; twee of drie maanden later

meer dan enkel de dingen omtrent Sonic

halen zij hem naar boven, bedekt met een

Youth een poging daartoe; misschien

laag schitterende kristallen: het kleinste

– met een beredeneerde draai – heb ik, om

twijgje, niet groter dan een mezepootje,

duistere redenen, dat onontkoombaar en

is bezet met ontelbare fonkelende dia-

overschaduwend referentiepunt, met erg

manten, die geen ogenblik dezelfde aan-

veel moeite en langzame herhaling, vooral

blik bieden; de oorspronkelijke tak is on-

aan mezelf opgedrongen.

herkenbaar geworden.’) Het was er de tijd

Het doet in elk geval denken aan wat

van het jaar naar: late lente, vroege zomer

Walter Benjamin schreef in een beroemde

– warm, zonnig, op een altijd aangename,

passage van zijn Kleine geschiedenis van

altijd vanzelfsprekende manier, zonder

de fotografie: ‘Wat is eigenlijk aura? Een

dat de zon of de atmosfeer in een project

vreemd weefsel van ruimte en tijd: een-

ingeschakeld hoefden te worden: het

malige verschijning van een verte, hoe

lijkt alsof de twintigste eeuw de laatste

nabij zij ook is. Op een zomermiddag

is geweest waarin weer nog gewoon weer

rustend op een bergkam aan de horizon,

kon zijn. Er was, misschien een week,

of een tak volgen, die zijn schaduw op de

hoogstens twee weken later, een feest ter

beschouwer werpt, tot het ogenblik of het

ere van een plechtige communie.

uur deel heeft aan hun verschijning – wil

De zondag was lang, loom, lui. Ik luisterde

zeggen de aura van deze berg, van deze

in het gras, tussen het voetballen, het eten,

tak ademen.’ Ik heb – sindsdien – met stij-

het praten door, naar A thousand leaves, met

gende verwondering moeten vaststellen

behulp van de nu natuurlijk in onbruik

dat onzichtbare fenomenen – liefde, ver-

geraakte ‘discman’. Daar, toen, in een

wachting, rust-na-productie, de muziek

reeks opeenvolgende ‘bloeiingen’, als

van Sonic Youth – hun onzichtbaarheid

zoiets bestaat, is die muziek voor het eerst

ongedaan lijken te willen maken door

helder geworden: een moment van adem-

precies dat soort beelden op te roepen:

benemend inzicht, van begrip, van op-

een dichtbebladerde tak, donkergroen

perste verbondenheid – er waren vijf, zes,

druppelend struikgewas na een onweer;

zeven luisterbeurten aan vooraf gegaan,

een gigantische, eeuwenoude boomkruin

totdat ginds, onder een bladerdak in de

die het zicht op de hemel beneemt. Waar

tuin waar de late zon nog net doorheen

komt dat vandaan, dat bijna pastorale ver-

kwam, over een periode van die hele mid-

langen dat in visioenen spreekt – in het

dag – ik begreep dat ik voor schoonheid

bijzonder bij mij, opgegroeid in suburbia,

stond en dat die schoonheid mij zoiets als

wonend en werkend in de Vlaamse Ruit?

geluk opleverde. Die duur-vol-momenten,

Aan welk verlangen, welk verleden lijkt

die gerekte aaneenschakeling van indruk-

het te willen refereren en dat op een bijna

ken, reken ik tot de belangrijkste in mijn

beschamende manier? Wat zien we als we

leven – ze zijn absoluut onherhaalbaar:

met onzichtbare schoonheid in de weer

nooit zal ik nog een eerste keer kennen

zijn, of vlak nadat zichtbare schoonheid

waarop ik A thousand leaves perfect aanvoel-

haar werk heeft gedaan? Wat is dus, met

de en indringend begreep. Misschien is elk

andere woorden, de film die door geluk

contact met die plaat, en met Sonic Youth

wordt gemaakt?

(dat sindsdien tot op de dag van vandaag

Bij de vinylversie van A thousand leaves

oneindig vaak heeft plaatsgevonden) een

zit een tekstvel, met op de achterzijde een

poging om op het spoor te komen van de

zwartwitfoto van een met gras begroeide

A thousand thoughts
run through your mind,
about your own life,
and you apply them to
this person here. At the
same time you think
about the people in
your life and how you
think they would react,
and how you react. It’s
impossible, that person
to whom you’re giving
love is a stranger.
xxx
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helling, en – natuurlijk – bomen zover

dat nagenoeg volledig gespeeld werd. Ik

het zicht reikt. In het midden, onder een

weet nog veel, maar ik ken geen details

uit stokken opgebouwde tentstructuur

meer van die middag, alsof het toch niet

– het skelet van een wigwam – staan vier

helemaal van mij was wat daar gebeurde,

kleine meisjes. Op de hoes van de plaat

alsof ik er (nog) niet exclusief en exhaus-

staat een werk van Marnie Weber, Ham-

tief aanspraak op mocht of kon maken.

ster girl, met op de achtergrond een meisje

Misschien heeft het er ook mee te maken

dat in bed ligt. Ze lijkt zich niet helemaal

dat ik ‘bootlegs’ bezit van het optreden de

veilig te voelen en heeft twee oren opge-

dag nadien in Werchter en van het optre-

plakt gekregen. Op de voorgrond wordt

den een week voordien in Roskilde. Zeer

een hamster als het ware omhelsd door

gelijkaardige sets maar niet hetzelfde.

een grote arm, waarvan de vingers van de

De volgende keer – het cliché van de

hand zoiets als het duivelsteken lijken te

altijd betere tweede keer – was zondag 7

vormen. In het cd-boekje staan nog meer

februari 1999 in de Ancienne Belgique in

foto’s – opnieuw bladeren, gras, meisjes

Brussel. Het sneeuwde, onterughoudend,

– Kim Gordon, de zangeres-bassiste van

echt, onbelemmerd door wat dan ook. Dit

Sonic Youth, die zich verbergt achter

leek veel meer op een echte ontmoeting,

groene takken of achter iets dat wazig op

zonder ongeïnteresseerde festivalgangers

een bladerdeeggebakje met poedersuiker

en mét zonder uitzondering geconcen-

lijkt. Op het label van het vinyl, of op de

treerde liefhebbers. En toch was er toen

cd-schijf zelf, staat ‘mille feuille’ maar de

al van mijn kant de aanspraak op exclu-

woorden zijn doorstreept. Eronder staat

siviteit: wat ik heb met Sonic Youth is

‘a thousand leaves’ – meer dan eens is er,

onvergelijkbaar. Het is niet zo dat ik denk

voornamelijk op het internet, gewezen op

of meen te weten dat ik voor hen één uit

het rechtstreekse ontlenen van concepten

de duizenden ben. Hun persoonlijkheden

en woorden in de teksten van Kim Gordon

zijn voor mij van geen tel, hoewel er een

aan Mille Plateaux van Deleuze en Guattari.

kant van mij is (basaler, lager, losgetrok-

Ondertussen was de verliefdheid vol-

ken) die alles over hen wil weten: over

wassen geworden: de werkelijkheid was

het huwelijk tussen Thurston Moore

naar binnen getreden; het onzichtbare

(zanger-gitarist) en Kim Gordon (op een

was bestreden, niet door de verbeelding

oppervlakkig niveau is dat huwelijk

maar door de realiteit – de realiteit van

trouwens embleem voor de ‘tekstualiteit’

het theater misschien, akkoord, de rea-

van Sonic Youth – en dus voor het feit dat

liteit van de opvoering, het optreden, de

Kim Gordon nooit lustobject kan worden,

performance. Nog in de zomer van 1998

maar eerder altijd het verlangen inten-

heb ik Sonic Youth voor het eerst ‘live ge-

sifieert), over hun dochter Coco, over de

zien’ in Torhout. De test van het lichaam,

verhoudingen tussen Lee Ranaldo (de

zelfs in een constructie – of precies net

andere zanger-gitarist) en Moore, over de

daarom. Geen weg meer hierna. Ofwel:

creatieve inbreng van de drummer Steve

geen weg terug. Sonic Youth begon het

Shelley. Maar dat is van geen tel, dat is

optreden op 3 juli 1998 met Anagrama,

hoogstens slechts een bezigheid om de

van de ep SYR1, uitgebracht op hun eigen

stilte mee op te vullen op momenten dat

label een jaar voordien. Muziek, schreef

de muziek zwijgt – en, denk ik, tijdens

Gerard Reve, moet zich ruisend verhef-

meer dan de helft van de tijd dat ik de

fen. De set eindigde met Death Valley ’69,

afgelopen vijftien jaar met Sonic Youth

van op Bad Moon Rising uit 1986. Daartus-

bezig ben geweest, heerste er, paradoxaal

sen: enkel nummers van A thousand leaves,

genoeg, volstrekte stilte.

I didn’t know it was me
who was creating the
script, but later on, with
this music and her gaze,
and with a little bit of
concentration, when it
didn’t matter anymore
what people around us
were doing, then it was
fabulous, I could realise
that she felt a great
love for me, which was
great because during
the whole time all my
boyfriends, friends,
mom and dad and all
people in life who love
me ran through my
mind… and it’s beautiful
and I’m thrilled.
She had a very wet but
very firm hand holding
my one hand
xxx
we sat there together,
she kept holding my
hand and smiling into my
face and &
I smiled into her face,
& I smiled into her face
and she smiled into my
face, and more and more
and more
xxx
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Dat tweede optreden van Sonic Youth

Wat ik dus heb, is het volgende: Ik kan,

reken ik tot een van de vijf beste optre-

ten eerste, nog veel meer dan ik hier heb

dens – of algemener: tot een van de vijf

gedaan, spreken over gestes, gebaren,

beste manifestaties van publieke kunst

geheugenplaatsen, gewoontes, gewennin-

– die ik heb ervaren (mannelijke, histori-

gen, genietingen, die rondom deze mu-

ografische neurose van het opstellen van

ziek zijn gaan hangen. Spreken over deze

lijstjes, zoals het hoofdpersonage uit High

muziek zelf, zoals ik ooit in een pagina’s

Fidelty van Nick Hornby). Ook al heb ik So-

lang abecedarium op urbanmag heb gepro-

nic Youth sindsdien in 2000, 2001, 2002,

beerd, mislukt jammerlijk. Ik moet, met

2004 (twee keer), 2006 en 2007 ‘gezien’

andere woorden, de momenten waarop de

(in 2004, in Amsterdam, aten we zelfs in

muziek zwijgt evenzeer respecteren als de

hetzelfde noedel-restaurant voorafgaand

momenten waarop de muziek spreekt.

aan het optreden), die tweede keer blijft

Ten tweede – en dat geldt bij uitzon-

de beste. Misschien omdat toen, zoals in

dering voor alle kunst – is er de treurige of

de lente van 1998, de relatie tot de muziek

zelfs onheilspellende vraag waaruit deze

zich openbaarde, ze in de winter van 1999

relatie zich heeft ontwikkeld. Ik zal niet

versterkt en – waarom niet – eeuwig en

gauw, zelfs niet een heel klein beetje, de

echt is geworden.

schoonheid van deze muziek in een ‘close-

Er zijn vervolgens een reeks bijwer-

reading’ kunnen verklaren, analyseren of

kingen, eeltige uitwassen zelfs, van deze

scherpstellen. Dat is misschien niet meer

liefde; gênant en wereldvreemd, precies

dan een kwestie van gebrek aan ervaring,

omdat ze vaak in alle nietsontziende he-

opleiding, lectuur of de juiste referentie-

vigheid een eigen leven gaan leiden – het

kaders. Maar ‘erger’ is het feit dat ik even-

gaat om de gefingeerde werkelijkheid

min uitputtend kan zeggen waarom ik de

in het eigen gitaarspel enerzijds en de

schoonheid van deze muziek nodig heb,

hebzuchtige verzamelwoede anderzijds.

en waarom mijn relatie ermee zich zo wijd

Wat dat laatste betreft, het is een curieuze

heeft ingeworteld en vertakt – inderdaad

mengeling van trots en schaamte, een

als een boom met duizend bladeren.

combinatie die zich misschien wel vastzet
op alles wat onvermijdelijk en levens-

Ten derde en tot slot, weet ik dat ik,
hoe oud ik ook word, nooit nog een relatie

noodzakelijk is – 49 vinylobjecten, 71 cd-

zal kunnen ontwikkelen die langer kan

objecten, 8 boekobjecten, 6 dvd-objecten.

duren dan mijn relatie met Sonic Youth.

Wat die andere uitwas betreft: ik kan na-

Of dat erg is, is een zinloze vraag. Die

genoeg elk muziekstuk van Sonic Youth

relatie heeft een gigantische geschiedenis

naspelen op elektrische en/of akoestische

geconstitueerd, een geschiedenis die ik

gitaar – wat geen sinecure is want Sonic

samen met een duizendtal andere ge-

Youth speelt, met een paar uitzonderin-

schiedenissen ben, een liefdesgeschiede-

gen, geen enkele van hun nummers in

nis die gul maar kieskeurig betekenissen

een ‘klassieke’ stemming. En geen enkele

en plaatsen uitdeelt aan alles wat haar

van hun gitaren, met een paar uitzon-

aanraakt, en een geschiedenis die ik,

deringen, zijn ‘onbewerkt’ gebleven. De

tijdens momenten van stilte en lawaai,

zeldzame keren dat deze muzische activi-

alleen maar zal zien groeien.

teiten naar buiten zijn getreden, vielen ze
door de mand. Het bewijs, eens te meer,
dat niemand hoort wat ik hoor, niemand
heeft wat ik heb, niemand houdt zoals ik
houd van Sonic Youth.

&

i felt her hand and then
i tried to make it more
real, more real than
this... so then i started
feeling her hand and
said what if i give you
reiki, and it was funny
because i just couldn’t
resist (…) it made it real
in a sense, whether she
was being real or not
didn’t matter anymore.
xxx
he was blinking fast,
and i was laughing
sometimes and
sometimes looking away
and every once in a while
he looked at my hands
but there came this time
when we just were
looking at each other’s
eyes and didn’t stop.
xxx
I was trying not to cry
but these tears were
coming in my eyes and
there was just this
moment that I was lost
and now there was no
time and I was just here,
I was just here with him
and there was nothing
xxx
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Mijn eerste ontmoeting met haar, was

uit het ei,
in de wereld

it didn’t really make
sense to me for anything
further to go, but
nowhere it could go... i
guess i probably didn’t
want it to go any further
or anything ....
xxx

achteraf gezien ook de meest traumatische: ik ben haar naam vergeten! Het had

Bram De Cock
Wie is zij? De liefde? Het theater?
Bram De Cock laat ons alle kanten van zijn
passie zien: Radeis, Romeo Castelucci of
Abattoir Fermé, het zijn allemaal maar
verschijningsvormen van een passie die
zich niet zo maar in twee woorden laat
vatten...

Ik mocht niet met haar praten, dus kon ik
het ook niet vragen. Ze zei: “Je mag alleen
maar kijken”. Voor een kind is dat lastig,
zwijgen en kijken. Wat ik me van die ontmoeting herinner is pover, de details zijn
met de jaren verdampt. Het is frustrerend.
Telkens wanneer ik geestdriftig over haar
begin te vertellen, merk ik dat ik snel ben

“Liefde is blijdschap verbonden met
het denkbeeld van een uitwendige
oorzaak.” (Spinoza)

uitgepraat. Wat achterbleef stolde in mijn
herinnering tot één enkel beeld.
Een groot, wit, plaasteren ei. Het barst
en breekt open. Een schriel, naakt en half

“Qu’est-ce qui est le plus important?”,

ineengedoken ventje steekt langzaam zijn

vroeg ze zelfverzekerd en met klem.

kopje uit het ei. Het mannetje richt zich op

“Comment ça?”, vroeg ik verrast.

I was trying not to cry
and there was just a
little change in his face,
just a tiny muscle. And
he looked just a little
like, “what’s wrong?”
but it was so small,
it was really slight,
and that just seemed
really beautiful at that
moment. so then I was
crying more, inside. I
guess I just had this
feeling of...
it was this notion of
love that was beautiful
but really tragic and
really inevitably sad and
beautiful at the same
time
xxx

iets te maken met Radeis, dat weet ik nog.

en kijkt schichtig om zich heen.

“Qu’est-ce qui fait tourner le

In diezelfde periode zou ik ze nog

monde?”, probeerde ze lichtjes

enkele keren terugzien. Ze verrast me

geamuseerd opnieuw.
Ik aarzelde en antwoordde
bedachtzaam “L’amour”.
Het was onze eerste ontmoeting.

telkens weer opnieuw. Ze spreekt in acties. Zoals die keer toen ik op straat liep,
misschien aan de hand van mijn moeder,
dat weet ik niet meer. Het was zomer,

“Non”, klonk het. Ik begreep het niet.

op een braderie ergens te lande. Iemand

“Qu’est-ce qui vient avant l’amour?”

schiet voorbij in een duikerspak met een

“Je ne sais pas”. Ik gaf het op.

snorkel. Laag bij de grond, tussen de be-

Ze keek me nogmaals diep in de ogen

nen van de mensen. Plat op de buik op een

en zei “Eh bien, c’est le rencontre”.

plank met wieltjes, een groot skateboard.
De duiker maakt met armen en benen
grote zwembewegingen.
Een hele poos later. Ik sta in een geurige, fleurige moestuin. Het is mooi weer,
de vogels fluiten. Het ruikt naar aarde en
gras. De groenten hebben felle kleuren. Ik
zag nog nooit zo’n giftig groene kroppen
sla, zo’n bloederig rode tomaten en fel
oranje wortelen. Ze zijn van plastiek.
Ik zal ze nog één keer ontmoeten. Na
die rencontre fluisterde ze “Echafaudages”.

The 1st part was mainly
this internal energy
moving vigorously,
i could feel my body
temperature was rising,
i was sweating a bit.
xxx

Die naam is me altijd bijgebleven. Waarschijnlijk omdat ik dat woord nog nooit
had gehoord. Voor zover ik mij herinner
had niemand me ooit verteld wat het
betekent. Totdat ik er mijn eerste Franse
woordenboek op nasloeg. Mijn God, ze
is van een stelling gevallen! Ik zag een
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bouwvakkersstelling, hoorde een hoop

naar haar één grote fantasmagorie. Ze

woordenloos gebrom en zag haar zeulen

lijkt op een lichtbron zonder schakelaar

met gereedschap. Daarna verdween ze uit

die het spel met schimmen in gang zet. Ik

mijn leven.

stel me tevreden met het besluit dat ik de

Vele jaren later lieten volwassen mensen met goede bedoelingen me geloven
dat ik ze opnieuw zou ontmoeten. Maar

schijn moet leren begrijpen en dat ze misschien wel mijn trouw op de proef stelt.
Opeens bedenk ik dat ze misschien

vooraleer ik met haar mocht praten, moest

op reis is. Er duiken nieuwe filiaties op,

ik haar lang en nauwgezet bestuderen.

waarin ik verwijzingen naar haar op het

Ik leerde dat ze uit een rijk en overzees

spoor kom. Ik moet gaan reizen, maar

geslacht kwam dat luisterde naar de naam

naar waar? In Mechelen daal ik af in de

Shakespeare. Wisten jullie wel dat Engeland

darkrooms van parenclubs. De neonre-

zo mooi was? Ik moet veel in onbruik

clame buiten schreeuwt “Abattoir Fermé”.

geraakte, Engelse woorden uit het hoofd

Ze duwt me dieper en dieper in duistere

leren om haar te leren begrijpen. Maar

holen. Soms verbergt een mens zich in

het lukte niet. Ze dwingen me groepsthe-

kieren en spleten. Ik mag werkelijk geen

rapie te volgen. Met nog andere verloren

enkele optie uitsluiten. Dat blijkt een

zielen worden we aan haar voorgesteld.

juiste intuïtie. In de krochten van de hel

Ze straalt. Alle spots zijn op haar gericht,

ontmoet ik haar opnieuw. Ze is “moe maar

maar ze spreekt nog steeds diezelfde on-

op en dolend”. Ze heeft nogal wat meege-

verstaanbare taal en ze doet alsof we kin-

maakt: moordpogingen, perverse bela-

deren zijn. Dit was ze niet. Ze hadden me

gers, een verkrachting. Ik kan mijn ogen

bedrogen. Ik besluit haar te vergeten.

niet geloven. Ze is doofstom geslagen.

Jaren later stort ik me op tonnen boe-

Ik lijd met haar meee en ben opgelucht

ken. Ik bots op klinkende namen zoals Eric

dat ze zich staande kan houden in deze

Devolder en Arne Sierens. Intuïtief voel ik me

wereld van geweld en bedrog. Ik put er

tot hen aangetrokken. Ik studeer hard en

troost uit. Wanneer ik aanstalten maak

ontdek tot mijn grote vreugde dat ze het

om op haar toe te stappen, verdwijnt ze in

vaak over haar hebben. De verwantschap

de nacht. Zonder omkijken.

wordt duidelijk wanneer ik hen opzoek. Ik

Ik besluit de zon op te zoeken en trek

herken iets van haar, maar het is anders.

naar Avignon en Rome. In zonniger oor-

Ze heeft veel te vertellen nu. De taal en

den zal ze het wel beter hebben, denk ik.

de woorden klinken me vertrouwd in de

Mijn vermoeden klopt; ik loop ze enkele

oren. Ze zijn geestig en droevig tegelijk.

keren tegen het lijf. Ze is fel vermagerd,

Haar gebaren en lichaamstaal spreken van

maar de zon heeft haar huid mooi en

lijden, van grote en kleine dingen, van de

gelijkmatig gebruind. Ook al heeft ze nu

kuiperijen van het leven. Ook dat herken

wel vaker schmink op. Ze verandert vaak

ik. Ik ben ouder geworden, maar het voelt

van naam, nu eens een zwierige “Pippo

als thuiskomen. Er is geen ei te zien, maar

Delbono”, dan weer een lyrische “Romeo

toch spreekt ze van nestwarmte en gebor-

Castellucci”. Ze spreekt de taal van Dante

genheid. Ze werpt een zacht donsdekentje

en Céline. Ik wist niet dat ze zoveel talen

over het verleden.

sprak, noch dat ze zo mooi kon zingen.

Ik denk veel aan haar. Ik vraag me
af waarom ik zo hard naar haar op zoek

Maar haar stem slaat vaak over. Het lijkt
alsof ze de pijn en de wreedheid van een

ben en waarom ze me met zoveel verschil-

heel volk op zich heeft genomen. Urlo!

lende gedaanten bedriegt. Niets is wat

In haar kreten hoor ik een pasgeboren

het lijkt. De twijfel groeit. Misschien jaag

baby, een wanhopige gevangene, de on-

ik een hersenschim na, is mijn zoektocht

derdrukking van de liefde, de vrijheid en

the person in front of
me was just giving me
something and i didn’t
know how
i could receive this love
at some point it seemed
that the experience
was completely real
but it wasn’t entirely,
because it was within
a formal setting and
there was some sort of
convention between me
and the performer so
in this sense it couldn’t
be real but in the same
time every other love
experience outside
somehow seemed
to also rest in these
conventions.
xxx
it was strange because
i felt that i was looking
at myself in the mirror,
and it’s probably the
same feeling when you
meet someone on the
street and you open
yourself because you
are an object and this
person is also an object,
you don’t know her or
him, and then something
super banal can open up
your heart
xxx
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het leven. Onder een boom en onder het

Ze verschijnt in een droom en ontdubbelt

ze de massa toe. Haar “récits de juin”

in een beeld van twee naakte mannen

gaan over haar zoektocht en hoe die door

met weinig verheffende, Vlaamse namen.

een doodsangst wordt voortgestuwd. Ze

Benjamin Verdonck en Willy Thomas. Speels

vertelt openhartig over een ziekte die zich

en krols onthult ze de dreiging die achter

zo kort laat samenvatten als het leven kan

de onschuld schuilt. Het schuurt, schaaft

zijn: a.i.d.s. Ik vraag me met haar af of

en riekt naar uitwerpselen. Ze toont de

het leven een straf is voor het genot en de

wereld waarin we leven en het onrecht dat

vreugde dat het ons beloofde.

we elke dag frivool onder de mat vegen

Ze herinnert ons aan de levenslust en

i started to feel that
maybe something was
wrong or off somehow,
i didn’t understand
because everyone else
was getting connected
and i wasn’t connecting,
and i really wanted to
get connected
xx
i was sitting like this for
a while and he was kind
of sitting away from me
with his eyes closed and
then finally he opened
his eyes and turned
them toward me
and our eyes met and we
just looked at each other
xxx

Ik voel dat ik dichter bij haar kom.

getsjirp van duizenden krekels spreekt

in een les globale anatomie. Ik kijk in

de blijmoedigheid die een wit gaas spant

een spiegel die voor het eerst sinds lang,

tussen leven en dood. Ze is een levende

opnieuw het beeld van het ei reflecteert.

dode in een droomwereld waartoe wij

Dit kan geen toeval zijn. Ik begin de

geen toegang krijgen. Ze is een vrouw

noodzaak en urgentie van deze laatste

zonder naam die de littekens wil helen

ontmoeting in te zien. Ze lijkt te willen

van heroische steden die twijfelen tussen

zeggen dat ze bij mij wil komen wonen. Ik

ondergang en heropstanding. Berlijn, Pa-

moet voor ons beiden een huis optrekken.

rijs, Brussel, Marseille, Rome enzoverder.

Het mag gammel, pover of scheef zijn.

Ze stopt met praten. Enkel nog gereu-

Een simpele klapdeur volstaat om binnen

tel en gerochel over de zeggingskracht van

van buiten te scheiden. De meeste mensen

de taal. Ze wil me nu –eindelijk- voorstel-

leven in krotten, maar dat zegt niets over

len aan de liefde, of liever aan de waanzin.

het belang van een knus nestje en het

Of hoe we enkel via het laatste iets kunnen

gevoel van thuiskomen. Ik moet bij het

zeggen over het eerste, dat zich niet laat

ontwaken twee bruine Leffes achterover

uitspreken. Ik moet kijken naar hoe het

slaan om langzamerhand te beseffen dat

anderen vergaat. Ze zegt: “Kijk naar Jan De-

zij het wel degelijk was.

corte en Sigfrid Vinks en vergeet wat je in par-

De dageraad brengt helderheid. In

lementen hoort, wat je op de beeldbuis ziet

een opengeslagen boek op mijn nacht-

of wat je in de Humo over het leven leest.”

kastje lees ik ‘s ochtends: “Het is duidelijk,

Ze spreekt over de “zeldzame werken” van de

dat de ethica niet uitgesproken kan worden. De

geest en orakelt in Babylonische spraak-

ethica is transcendentaal. (Ethiek en esthetiek

verwarring. “& en Burgaudine”; “Dieu & les

zijn één).” (Tractatus Logico-Philosophicus,

esprits vivants”; “Müller/Traktor”! Ik kan niet

stelling 6.421). Ludwig Wittgenstein. Op de

altijd meer volgen. De woorden hebben de

laatste pagina sluit hij zijn betoog af met

scherpte van een zwaard en doorklieven

stelling 7, waaruit als een donderslag bij

de lucht. Wanneer alles gezegd is, biedt zij

heldere hemel weerklinkt dat we over dat-

haar lichaam aan. Ik mag haar aanraken.

gene waarover we niet kunnen spreken,

Een doopvont, een teil water waarin ik me

moeten zwijgen. Ik begrijp nu pas dat ze

kan reinigen van mijn zonden. Terwijl ik

me dat al die tijd al heeft willen duidelijk

het laagje vuil monster, zet ze de ruimte in

maken. Ze lacht. Ze weet dat ze me met

vuur en vlam. Een brandend kruis waar-

namen in verwarring heeft gebracht.

van de hitte mijn nat lichaam droogt.

i think it’s about that
time too that she stood
up and we danced
xxx

“Wanneer men een idee vertaalt in een beeld,

“Het is met liefde zoals met lucht:

wordt ofwel het beeld krom ofwel explodeert de

zonder ga je dood.” (uit Liefde/Zijn Handen,

idee. Ik heb het meer voor de explosie.” (Heiner

van Josse De Pauw en Jan Kuijken)

Müller)

&
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Liefde f Minnelijke voorwerpen

tegen weten in:
verliefd
op global anatomy

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

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.

gebleken. In het praatje vooraf klonk het al
verleidelijk, maar om totaal andere redenen. Beide heren van 313, misschien wisten
zij alles hadden rond globalisering minstens 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 genomen, 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 voorstelling maken als een voorstel, noemde Ben-

Ja, mijn hoofd meent te weten wat het

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

jamin het nog in zijn uitleg over wat een

wil van theater. Het laat zich graag ver-

wereldbeeld eigenlijk is. Meteen kwamen

leiden door wat iets te vertellen heeft. Bij

daar in mijn kop allerlei sappen bij los. Een

voorkeur zit dat in een fascinerend kleedje,

voorstel voor de wereld, vanuit ‘alles wat

maar het mag ook zonder. De mededeling

mensen met elkaar doen’: meer heb ik niet

telt. De noodzaak ervan en hoe die zich

nodig voor liefde op het eerste gedacht.

verhoudt tot wat er zich buiten onze tête-

Maar in de arena zelf liep het allemaal

à-tête voltrekt, in wat we gemeenzaam de

anders af. Getaffel op de klapdeur kondigt

grote wereld noemen. Mijn ‘liefde’ gaat

de deurenkomedie aan waar Global Ana-

zelden door de maag. Niet de huwelijks-

tomy anderhalf uur lang mee zal flirten.

drama’s, niet de liefdesperikelen, niet de

Dan Benjamin trippelend, Willy als een

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

bombardon: Laurel en Hardy in de dieren-

ties spelen meteen op mijn hormonen. Wel

versie van Tom en Jerry. Elk met zijn eigen

ideeënstukken die mijn linkse kant van

geneuzel: van een stroomdraad tot pakjes

rechts aanvallen zonder aan geloofwaar-

boter, een dennenboompje tot tomatensap.

digheid in te boeten. Het interburgerlijke

Alle plaatjes bouwen op hun materialiteit,

boven het interpersoonlijke, dicteert mijn

maar het gaat niet over materialisme. Of

hoofd. En humor is in zo’n verleidings-

moet ik de stapel stoelen die Willy zich op

act natuurlijk de ideale ijsbreker, maar

de hals haalt als ‘accumulatie’ begrijpen?

laat het ook ergens toe dienen. Waar ik

Mijn hoofd laat het snel hangen. De Nike-

de lachband er impliciet bij hoor, haak ik

shoes waarop de twee over de scène glijden,

af. Coïtus interruptus, klaar. Mijn hoofd

doen mee om hun fluo visibiliteit, niet

meent te weten wat het wil van theater:

om de icoon waar ze voor staan. Er is geen

uitgedaagd worden om mijn kijk op de

tweede laag, geen betekenis onder de din-

nieuwskolommen scherper te stellen. No

gen. Enkel de dramaturgie van absurditeit

nonsense, blablabla. Ja, mijn hoofd…

en verrassing, gespeeld op wat universeel

Laat al het bovenstaande nu net zijn

komisch – want scatologisch – werkt: een

wat Global Anatomy van Benjamin Verdonck

scheetzak boven een blote kont, een drol

en Willy Thomas niet heeft, terwijl het

uit een spuitzak, letterlijk met je gat in de

toch mijn laatste lievelingsvoorstelling is

boter gaan zitten. Nog lager valt het uit
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dan de hilarische trucs van het trio Vandenee-

kelijkheid bij wat gebeurt als mijn eigen eerste

dedeschrijverdekoning, waar je aan moet den-

blik. Voor zowel Verdonck als Thomas is dat in

ken als er tussen de chaos die op scène ontstaat,

mijn beleving nieuw. Zo vertrokken ik de eerste

gerommeld wordt om de stunteligheid zelf.

wel eens vond in zijn gespeelde naïviteit onder

Disfunctionaliteit, het tegendeel van globalis-

hertengeweien en met rozen tussen zijn revers,

me, voert de boventoon: een vijs inkloppen met

zo kunstmatig voelde de tweede soms aan als

een boormachine. Mislukte seks, kortom.

hij een verbouwereerd gezicht opzette, of de

En toch. Toch krijg ik anderhalf uur lang

dommigheid van zijn rol in De Kersentuin. Hier

die grijns niet van mijn gezicht. Ik geniet.

niks van dat alles. Zo dit duo niet samen met

Enkel kijken word ik. De lijnen waarlangs die

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

blik zich gewoonlijk meteen voor overleg in

elk geval heel erg goed gespeeld. Die onschuld,

verbinding stelt met de malende bovenkamer:

dat niet bedoelde uitspelen, is de bron van elke

doorgeknipt. Net als de voorstelling zelf voel

verleiding. Zo pedo ben ik wel.
Misschien is het dan ook dat wat ik elke

ik me nog louter eerste laag, primair geprikkeld. Maar omdat Global Anatomy niet dat uur

avond aanzoek in theater. Veeleer dan een bol-

langer duurt dat het gerust had mogen nemen

wassing van mijn hoofd, is het de vervulling

(overvalt me zelden), komen achteraf toch

van die aloude droom om samen op te gaan in

weer de vragen. Waarom hier plots die ‘on-

iets wat aan het mentale voorafgaat. Een over-

hoofdse’ liefde? En waaruit bestaat ze juist?

weldiging door ‘het eerste’, zoals K. Schippers

Het is niet die stationsromantiek van liefde op

het zou noemen. Dat is meer dan simpelweg het

het eerste gezicht, maar integendeel een oud

live karakter waarvoor theater altijd wordt ge-

kennen. Niet dat kennen van de acteurs zo-

prezen boven de andere kunsten, meer ook dan

als ze naast de scène zijn, de collegiale liefde

die eeuwige ‘collectieve ervaring’ als surrogaat

waarin veel gegniffel op premières baadt. Wel

voor de vandaag zo gemiste gemeenschap. Het

een kennen, voor elk weten, van de goesting om

is een net erg individuele vlucht. Liefde voor

te spelen. Bij mij zit die actieve fantasie ver,

theater is de drang naar wat je als mens nog niet

vergeeld als jeugdfoto’s van kampen ‘vanach-

beheerst, naar de kans om nog eens simpelweg

ter’ en de verkleedkoffer op zolder. Maar als ze

verliefd te kunnen worden, om de kinderlijke

zich nu op scène actualiseert in oudere man-

ontdekking op zich. Dat zal wel niet zo bijzon-

nen (of vrouwen, maar vooral mannen), wordt

der klinken, maar het is van grote waarde. Het

die goesting ineens weer gedeeld. Bij de En-

gebeurt vijf keer op tweehonderd vijftig. En

thousiasten voor het Reële en Universele heb

Global Anatomy was één van die vijf keren. Om

ik dat ook: die ontwapening van alle verbale

zijn absurditeit dus, in de basale vorm van dat

uitrusting voor onnozel spelplezier. Tegen de

woord: het simpele bespelen van het niet be-

tijd in. Terug naar pief poef paf.

grijpen. Ooit heb ik het tegendeel beweerd, dat

De grens met gratuite aanstellerij is na-

theatermakers het beter eens wat meer zouden

tuurlijk flinterdun in dit soort kinderlijke

weten voor ze hun publiek tegemoet traden.

flirts. Maar de crux van Global Anatomy is dat

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

het de makers juist niet om verleiding of be-

het liefde.

kijks draait. Er zit geen doelmatigheid achter
hun pirouetten, niks ontroerend goed. Het

with imagination
i think i
could think of it as love
xxx

&

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 insluimeren, is dat die pieten niet méér weten dan
ik. Ze wippen op en neer van precies dezelfde
open verwondering, van dezelfde prille ontvan-

i sort of regretted that
i couldn’t talk to her
later, or never will
perhaps
xxx
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Liefde f Titel

Anton Tsjechov: De Meeuw | vertaling Charles B. Timmer

Nina:

Waarom zeg je dat je de grond hebt gekust, waar ik over heb gelopen? Ik
verdien de doodstraf? Leunt tegen de tafel aan. Ik ben zo moe! Kon ik maar
wat rusten… ergens uitrusten!… Tilt haar hoofd op. Ik ben een meeuw… Nee,
dat bedoel ik niet. Ik ben een actrice. Ja, natuurlijk! Zij hoort Arkadina en
Trigorin lachen en luistert; dan loopt zij snel naar de deur links en kijkt door het sleutelgat. En hij is ook al hier… Keert naar Trepljov terug. Nou ja… het doet er ook
niet toe…Nee… Hij geloofde niet in het toneel, heeft aldoor maar de draak
gestoken met al mijn illusies en toen ben ik er langzamerhand ook mijn
geloof in kwijtgeraakt en heb de moed verloren… Daar kwamen de zorgen
bij van de liefde, de jaloezie en die voortdurende angst om mijn kindje… er
kwam iets benepens over mij, ik voelde mijn onbeduidendheid en speelde
op een onzinnige manier. (…) Ik ben een meeuw. Nee, dat bedoel ik niet…
Weet je nog die keer, toen je die meeuw hebt geschoten? Maar toen kwam
er bij toeval een man langs, die haar in het oog kreeg en uit louter verveling
en nietsdoen te gronde richtte. Een onderwerp voor een kort verhaal… Nee,
dat bedoel ik niet… Strijkt met haar hand langs haar voorhoofd. Waar had ik het
weer over? O ja, over het toneel. Nu ben ik helemaal anders, al een echte actrice, ik speel nu vol vreugde en overgave, het spel stijgt me naar het hoofd
en dan voel ik, hoe goed ik ben. (…) Nu weet en begrijp ik, Kostja, dat het
in ons werk, om het even of we toneelspelen of schrijven, niet om de roem
gaat, niet om de schittering, niet om al die dingen waar ik vroeger zo van
gedroomd heb, nee, het gaat om het vermogen te dulden en het uit te houden. Zorg ervoor dat je je kruis kunt dragen en geloof ergens in. En omdat
ik geloof, valt het me allemaal niet zo zwaar meer; als ik over mijn roeping
nadenk, ben ik niet bang voor het leven.

Trepljov: verdrietig Ja, jij hebt je bestemming gevonden, jij weet, waar je naar toe
gaat, maar ik zweef nog aldoor in een chaos van illusies en fantasieën rond,
ik weet niet, waar het allemaal toe dient en wie er wat aan heeft. Ik heb
geen geloof en weet niet, wat mijn roeping is.
Nina:

luisterend Ssst… Ik ga nu. Adieu. Als ik een groot toneelspeelster ben geworden, moet je eens naar me komen kijken. Beloof je dat? En nu… Drukt
hem de hand. Het is al laat. (…) Als je Trigorin ziet, vertel hem dan niets…
Ik houd van hem. Nog meer zelfs dan vroeger… Een onderwerp voor een
kort verhaal… Ik houd van hem, hartstochtelijk veel, ik heb hem waanzinnig lief. Wat hadden wij het toch goed vroeger, Kostja, weet je nog? Wat een
vlekkeloos, innig, vrolijk en ongecompliceerd leven was dat, hoe zuiver
ondergingen we al onze gevoelens, die op tere, sierlijke bloemen leken…
Weet je nog wel?
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Seiichi Furuya

etcetera 110

izu 1978
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Liefde f Seiichi Furuya

izu 1978

etcetera 110

east berlin 1985
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Liefde f Seiichi Furuya

Seiichi Furuya
(°1950, Japan), studeerde architectuur en fotografie. Hij woont sinds 1975
op verschillende plaatsen in Europa, het langste in Graz (Oostenrijk).
In 1978 trouwt hij met Christine Gössler en ze krijgen twee jaar later hun
zoon Komyo Klaus. in 1984 gaat Furuya als vertaler aan de slag voor een
Japanse bouwonderneming in Oost-Berlijn. In 1985 pleegt Christine FuruyaGössler zelfmoord. Sinds 1997 leeft Seiichi Furuya met zijn zoon in Graz.

etcetera 110

Graz 1998
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Liefde f Benjamin Verdonck

Zoektocht naar
generositeit
Een nummer over liefde. Als ik aan liefde denk in relatie
tot het werk van Benjamin Verdonck, kom ik snel uit
bij het woord ‘generositeit’. Niet meteen een woord
dat en vogue is in een wereld waar economische ruil
domineert. Is generositeit of liefde een subversief
gebaar in zo’n context? En hoe stel je een genereus
gebaar? Vanuit welke plek kan je dit doen?
Benjamin selecteerde een aantal beelden van zijn werk
die hij verbindt met generositeit. Daarna zaten we
rond de tafel met Geert Opsomer, de beelden en de
bijhorende voorstellingen als uitgangspunt voor een
gesprek. Gedachten van een kleine zoektocht naar
generositeit, of een plek die vanuit het onmogelijke een
mogelijkheid tracht te creëren.
fragmenten uit een gesprek samengesteld door
anne dekerk

etcetera 110

Hirondelle/Dooi Vogeltje/The Great Swallow
Foto: Alexis Destoop
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Liefde f Zoektocht naar generositeit

Hirondelle/Dooi Vogeltje/ The Great Swallow

Anne Dekerk: Generositeit staat steeds in een spannings-

Een man/zwaluw in een nest, gehecht aan de buitenkant

verhouding, denk ik. Voor mij heeft het steeds een band

van een administratieve toren. De man komt uit het nest

met iets grenzeloos of buitensporigs. Hoe ver ga je? In

en spreidt zijn armen in een poging de mensen beneden te

welke mate verlies je jezelf daarin, zelfs tot de dood toe?

omhelzen. In die poging valt hij naar beneden. Er blijft een

In hoeverre overtreed je de wet of normen? In religie, maar

krijtspoor achter van zijn lichaam en een lege ambulance.

misschien ook in het theater, is dat gekaderd en wordt die
grenzeloosheid, denk ik, aan banden gelegd.

Benjamin Verdonck: Dit werk draait inhoudelijk rond

Geert: Liefde heeft iets subversiefs. Als je verliefd bent

het stellen van een genereus gebaar. Ik heb hier heel let-

op iemand, op een werk, dan ben je bereid om dingen te

terlijk gevoeld wat het is om te mogen geven. Het was erg

doen die buiten de Wet vallen. Dat alleen al heeft iets erg

elementair. Er passeerden mensen en ik gebaarde dat ik

subversiefs. Dat maakt het niet-recupereerbaar, niet-con-

naar hen toe zou vliegen en de mensen gebaarden op hun

sumeerbaar, niet- vervangbaar, niet-legitimeerbaar.

beurt dat ze me zouden opvangen, of meevliegen.

Anne: Een genereus gebaar, of een gebaar tout court,

Geert Opsomer: Het gaat voor mij over het innemen

herinnert mij aan het begin van het boek Onsterfelijkheid,

van een plek die je normaal niet kunt innemen. Een plek

van Milan Kundera. Hij beschrijft er het gebaar van een

waar normaal gezien niemand staat. Een utopische plek

oudere vrouw die wuift, alsof het gebaar afkomstig is

misschien. Om van daaruit een genereus gebaar te maken

van toen ze nog jong was. Dat gebaar heeft iets wat niet

naar de samenleving toe. Je geeft een cadeau zonder dat

te grijpen is. Alsof het een eigen leven heeft en lichamen

iemand erom vraagt. Het creëert een oerkracht in de maat-

kiest om te bewonen: ‘Met een deel van ons wezen leven we

schappij. Vanwaar komt dat? Waarom die generositeit?

buiten de tijd.’ Een gebaar heeft een vreemde verhouding

Boom | Foto: Iwan Van Vlierberghe
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met de belichamer ervan. Het lijkt er los van te staan en

Boom

tegelijk kan het niet zonder die incarnering. In mijn ogen

Benjamin: Door de wacht te houden op een boom, met

heeft dat iets te maken met de afstand die je hier creëerde,

niets achter mij dat beschermd dient te worden, werd mijn

vergeleken met Bara/ke. Je stond er tussen de mensen en dus

actie een werk. Het gebaarde: “kijken naar wat komt”.

draaide het meer om het concrete contact met de mensen.

Toen ik keek naar het landschap en wist dat de mensen

In Hirondelle heb je door de afstand tegenover de passant een

achter mij door zouden komen om mij te zien, dacht ik:

theatraliteit bereikt en wordt dat gebaar een performatieve

hier ontstaat een situatie van ‘samen kijken naar’. Het

daad. Door die afstand krijg je ook een andere verhouding

is een letterlijk gebaar. Net doordat ik dit doe, komen

met het belichamen van dat genereuze gebaar.

de mensen samen met mij kijken naar het landschap.

Geert: Gebaren zijn vaak erg gecodeerd, ze betekenen iets.

Doordat ik er sta, kijken de mensen die kant uit. Het is

Als je een gebaar wil stellen dat tegelijk herkenbaar is en ge-

ontvangen, geven, doorgeven. Ik ben zelfs met mijn rug

nereus, dan moet je de gangbare gebaren kunnen overstijgen.

naar het publiek gekeerd. Dus de mensen kijken niet eens

Anne: Naast het overstijgende aspect, is een genereus

meer naar een act die ik doe, maar ze kijken bijna door mij

gebaar ook steeds een risico. Je verliest iets.

heen, doorheen mij, naar een volgend ding. Het verbeeldt

Geert: Je kan niet anders dan een risico nemen. Dat is

iets doorheen mij.

inderdaad een verlies. Je kunt er letterlijk buiten hangen

Geert: Het geeft ook een rust dat iemand die plek in-

en het risico nemen om te vallen. Verlies en tragiek zijn

neemt. Het heeft wel een spirituele dimensie. Vergeleken

steeds verbonden met de generositeit van dat gebaar. In al

met vroeger gebeurt dat nu eerder via de kunst.

zijn liefde heeft generositeit ook iets eindigs. Generositeit

Anne: Hier verwijst het ook letterlijk naar elders. Naar

is iets paradijselijks en tegelijk iets tragisch, vandaar de

een landschap. Het is een mediërende positie.

krijtlijn van het lichaam op de grond achteraf.

Geert: Het is ook de vraag naar de plek van de kunst. En

Benjamin: Het einde, waarbij ik val, zie ik ook als een

deze ligt zeker niet in een functioneel of praktisch nut.

punt achter deze voorstelling. Het is alsof je anders te veel

Hoewel ze uiteraard een praktisch nut kan hebben.

de belichaming van die actie zou worden, ik als Benjamin

Je zou het vermogen willen hebben om zo méér plekken te

Verdonck en niet als acteur, alsof je jezelf aan het geven

zien. Om te verlangen naar zo’n plek. Dat is anders dan ‘ik

bent. Dat einde heeft eerder iets van een grote verdwijntruc,

wil rijk worden’, of ‘ik wil een popster worden’. Als mensen

veeleer dan dood te zijn: gedooid... Het dooi vogeltje is een

dat soort vermogen zoeken, dan kun je door het zien van

andere benaming voor de zwaluwen, het verwijst naar de

zulke gebaren proberen te zoeken naar een talig vermogen

laatste ijsheiligen en dus de aankondiging van de lente. Het

om datgene wat onmogelijk blijkt te gaan proberen ver-

is een einde dat hoop in zich draagt op een nieuw begin.

woorden. Alleen kunst kan in dat gat gaan staan, om vanuit

Geert: Het is hier tevens een stellen van een niet gevraagd

dat onmogelijke tot een mogelijkheid te komen en te gaan

gebaar. Het creëert een appèl naar mensen toe, een ruil-

creëren. Vroeger zat het meer in de relatie tot het goddelijke

proces. Maar een ruilproces dat een ander statuut heeft

of het koninklijke. Het vond zijn articulatie via religie of de

dan de economische ruil. Er ontstaat bij de ander iets

staat. Dat is er nu niet meer. Het heeft de taal niet meer die

waardoor hij opgeroepen wordt om zich te verhouden tot

er was. Maar het is nog een brokstuk van een gebaar, het is

dat gebaar.

verschrompeld tot een gebaar. De dimensie die we nu trach-

Benjamin: Ik vind het een mooi idee om een kunstwerk

ten te benoemen is in feite spiritueel of utopisch.

onverwacht aan te bieden. Het is iets dat je ontvangt,

Anne: Onvermijdelijk wordt het ook afgemeten, het moet

zonder dat je op weg ging met dat verlangen of een ver-

verkopen en het zit vaak in een utilitaristisch systeem. Het

wachting. Je kocht geen toegangskaartje. Je verwachtte

is een kwestie van daar een verhouding toe te zoeken. Hier is

geen ontroering in evenredigheid tot het gespendeerde

die band met de grenzeloosheid er opnieuw voor mij. Ge-

inkomstbedrag.

nerositeit kan niet afgemeten worden aan een ideaal of een
norm. En generositeit kan niet rest-loos gemeten worden.
Als je het wil afmeten aan een bepaald nut is er steeds een
rest die niet gerecupereerd kan worden en die blijft doorwerken. Dat heeft ook iets te maken met het gegeven ‘proces en
productie’ en de structuren waarbinnen je een werk maakt.
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Liefde f Zoektocht naar generositeit

Geert: Het is juist die weerbarstigheid, dat niet functio-

Geert: Het gaat in zekere zin over fabels maar daarnaast is

nele, de energie en het vermogen die niet onder te brengen

er een parallelle wereld. De wereld van Benjamin en Willy

zijn in utilitaire categorieën. Ook liefde hebben voor een

die bezig zijn met iets te bouwen, iets te construeren. Het

werk staat in een spanningsverhouding met de produc-

is een installatie die constant in beweging is. Jullie zijn op

tiemechanismen en de structuren errond die het willen

een hele genereuze manier bezig met een feest in elkaar te

inperken. Er is iets erg belangrijks in het aspect van liefde

steken. Als toeschouwer heb ik hier het meest het gevoel

voor het leven van een werk.

gehad van in een wereld te komen waarin wel veel dingen
fout zijn maar dat het allemaal niet erg is, want er is een

313/Misschien wisten zij alles

grote generositeit, een soort energie waardoor je toch

Benjamin: De concrete aanleiding voor deze voorstelling

doorgaat. Ik had na die voorstelling het gevoel dat er één

was 11 september. Toen dit gebeurde, restte ons de vraag

groot vangnet was.

hoe ons te verhouden tot zo’n gebeurtenis. We konden

Anne: De taart, de verhouding tussen jullie, het bouwen

enkel bedenken dat we iets ongelooflijk moois wilden

en construeren, dat is eerder de representatie van gene-

maken. Niet met de bedoeling om de ogen te sluiten maar

rositeit op de scène. Tevens wordt er een geborgen gevoel

als vertroosting, hoewel dat een onhandig woord is bin-

gegeven aan het publiek. Je neemt deel aan de wereld die

nen deze context. Dat gebaar hebben we formeel gemaakt

gecreëerd wordt. Wat gegeven wordt, is een plaats die je als

door een zo groot mogelijk cadeau te maken met op het

toeschouwer krijgt. Je wordt omarmd in het gebeuren.

einde een taart.

313/Misschien wisten zij alles | Foto: Rozanne Kempynck
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Wewilllivestorm

Benjamin: In die precisie zit ook een toewijding. Het ding

Benjamin: De voorstelling was een poging om tegenge-

een ding laten zijn, als een soort eerherstel: het brood is

wicht te bieden aan hoe ik de wereld op dat moment er-

het brood is het brood en geen ding dat we geacht worden

voer. De reclame die op je afkomt, het aanzetten tot steeds

te kopen omdat het in een zak zit waarop de Spice Girls

meer en meer, nieuw en nieuwer. Ik wou geen afwijzend

gedrukt staan. Het is een gebaar naar het ding toe.

gebaar aanreiken, maar net in zachtheid, verstilling en

Geert: Het is het ding zelf dat een wereld creëert en een

verfijning gaan. Bijna alsof je zou zeggen ‘kom binnen’

verbeelding doet ontstaan.

en ‘hier kan het even stil zijn’. In Wewilllivestorm ligt voor

Benjamin: Generositeit voelt voor mij aan als het laatste

mij de poging tot het genereuze gebaar vooral in hoe het

dat je kan doen als verzet. Het is verzet, maar niet binnen

te formuleren. Het ligt vooral in de betrachting het zo stil

een dialectische verhouding zoals wij die kennen. Het is

en zacht en fijn mogelijk aan te bieden. Het is een uitnodi-

niet direct ergens tegen gericht of het is geen institutio-

ging: kom, zie en kijk.

nele kritiek of ideologische propaganda. Het voelt aan als

Anne: Ik vind het mooi hoe er telkens een andere soort

een menselijk gebaar dat juist omdat het zich niet concreet

ruimte en een andere verhouding ontstaan tussen jou en

ergens tegen positioneert, net ongrijpbaarder is. Er is ook

objecten in de verschillende voorstellingen.

een mogelijke politieke consequentie. Het geven is een

Geert: In 313 is er een grotere verspilling in het gebaar.

subversieve daad, want je ondergraaft een politiek consu-

Hier is er een grotere precisie, het is eerder een soort ritu-

mistisch model.

etcetera 110

eel dat zijn verloop kent.

Wewilllivestorm | Foto: Alexis Destoop
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Global Anatomy

ding van generositeit tot een wereld waar verkwisting en

Benjamin: Misschien vertrekt deze voorstelling meer

overvloed heerst, heeft mij aan het denken gezet. Is dat

vanuit de donkerte om van daaruit liefde te ontdekken.

genereuze gebaar dan gelukt? Of blijft het bij pogingen

De nadruk op het lichte, het optimisme staat niet los van

die tevergeefs mislukken?

tragiek, wanhoop, donkerte.

Benjamin: Waar we naar op zoek waren, was om net

Anne: Ik vind de verhouding tot mij als toeschouwer hier

doorheen die donkerte echt letterlijk te verbinden. Zoeken

veel gewrongener dan in andere voorstellingen. Het is op

naar hoe elementen te verbinden zijn en hoe je dat met het

momenten een erg harde voorstelling.

publiek doet. Het ging misschien wel over de onmogelijk-

De objecten hebben hun waardigheid hier verloren. Ze

heid van het stellen van dergelijke gebaren, of het immer

functioneren niet. Hun nut wordt verstoord. De donkerte

pogen een gebaar te stellen. Wat meespeelt, was misschien

of de wreedheid, ook tussen de twee vrienden, komt veel

dat ik niet alleen ‘melig’ of zacht over dat onderwerp wou

directer aan bij de toeschouwer. En toch word je tegelijk

praten. Of misschien had ik dit nodig om te weten dat ik er

meegesleurd in het ‘doorgaan’, wat aanvoelt als ‘door iets

alleen zacht over wil praten?

heen gaan’. Die energie en dat letterlijk ‘doorheen en on-

Geert: Hier gaat het over het gebrek aan respect en de

danks alles’ blijven bouwen en construeren riep verbazing

ontwaarding van dingen. Dat creëert een mesthoop. Het is

op bij mij. Ik denk dat de generositeit hier samenhangt

de samenwerking tussen die twee figuren die steeds ver-

met dat laatste. Tegelijk is het erg dubbel in een wereld

dergaat. Ze blijven maar creëren, dingen doen en verbeel-

die een grote verwenruimte is: zoals in de voorstelling,

den, hoe absurd ook. Je krijgt een soort surrealisme. Het

letterlijk met uw gat in de boter gevallen zijn. Die verhou-

is verbonden met het consumeren, met spektakel. ‘Ik ben

Global Anatomy | Foto: Gert Jochems
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den diene en kijk eens wat ik aan heb’, zoiets als de kleren
van de keizer. Voor mij valt dit in een reeks wereldbeelden
die je creëert doorheen de voorstellingen. Het zijn gebaren
die je maakt in de wereld waarin we leven.
Benjamin: Ik vind wereldbeeld wel een mooi woord. Willy
Thomas had het Wereldbeeldenboek van Rondas gelezen
en vertelde mij over Leo Apostel. Hij vertelt over wereldbeelden als constructies die je toestaan om een ordening te
maken voor jezelf in deze chaotische belevenis, de wereld.
En het is eigenlijk wel fantastisch als je dat met een voorstelling kan doen, als die voorstelling een instrument kan
zijn dat je aanreikt. Als je kan zeggen: misschien maak je
hier wel een gaatje mee waardoor je dat weggetje ziet dat
er voordien niet was, waardoor je iets anders ontdekt voor
jezelf. Dat is een mooie weg.
Anne: Misschien is het net dat wel. Het is altijd in beweging, geconstrueerd, er is geen vooraf gegeven model.
etcetera 110

Maar je kan wel een soort instrumentenkoffer (toolbox)
aanreiken. Misschien is het model eerder het zoeken, het

Boomhut scheld’apen

construeren en het bouwen. Ik kwam toevallig het zinnetje tegen ‘Wat af is, is niet gemaakt’. Het is zoiets als huizen
en hutten bouwen. Het bouwen is de dragende kracht, niet

Boomhut op de Scheld’apen

het resultaat. Maar het bouwen kan niet zonder de ver-

Benjamin: Ik koos deze foto omdat ze ook een deel uit-

beelding van wat het resultaat kan zijn. En is dat resultaat

maakt van mijn werk, ook al is het geen theatraal project.

ooit af? Het is voor mij wat Geert vertelt over het belang

Ik heb de boomhut samen met mijn broer gemaakt voor

van de liefde voor het leven van een werk.

de Scheld’apen, met niet meer ambitie dan het maken en

Geert: Kunnen tonen wat een vermogen inhoudt, dat

openstellen van een goede plek. De mensen kunnen dat

leunt voor mij erg dicht aan bij dat wereldbeeld. Een ver-

gebruiken. Ik vind dit een genereus gebaar, niet alleen

mogen dat ontwikkeld kan worden om dan met die moge-

het openstellen, maar ook omdat ons hart in dat hutje zit.

lijkheid het vermogen van de mensen aan te spreken.

Zéker dat van mijn broer, die ongelooflijk goed en mooi

Benjamin: Ik vind vermogen een belangrijk woord hier.

kan bouwen. Hij is iemand die alleen maar iets kan maken
als het helemaal is zoals hij denkt dat het zou moeten
zijn. Het resultaat daarvan is verbluffend en onvatbaar.
De generositeit hiervan zit ook in het wezen van de maker
zelf. Je stelt daardoor iets open.
Geert: Het maakt ook deel uit van een levenswijze. Het
schrijven van brieven, het geven van iets aan iemand. Het
ligt in je manier van leven. Het stopt niet met het begin
– en eindpunt van het werk.

&
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Liefde
f Titel
Samuel
Beckett:

Eindspel | vertaling Jacoba van Velde

Nell:

Wat is er mijn dikkerd? (Pauze) Wil je weer vrijen?

Nell:

Ja, heel koud. En jij?

Nagg:

Sliep je?

Nagg:

IJskoud. (Pauze.) Wil je er weer in?

Nell:

O nee.

Nell:

Ja.

Nagg:

Zoentje.

Nagg:

Nell:

Dat gaat toch niet.

Nagg:

Laten we proberen (De hoofden gaan moeizaam naar

Nell:

Ik weet het niet. (Pauze.)

elkaar toe, kunnen elkaar niet bereiken en gaan weer

Nagg:

Heb je nieuw zaagsel gekregen?

uiteen.)

Nell:

Het is geen zaagsel. (Pauze. Vermoeid) Kan je niet

Nell:

Ga er dan weer in. (Nel verroert zich niet.) Waarom ga
je er dan niet in?

een beetje nauwkeuriger zijn. Nagg?

Waarom deze komedie iedere dag opnieuw?
(Pauze.)

Nagg:

Nieuw zand dan. Wat doet het ertoe?

Nagg:

Mijn tand is uitgevallen.

Nell:

Dat doet er veel toe. (Pauze.)

Nell:

Wanneer?

Nagg:

Vroeger was het zaagsel.

Nagg:

Gisteren had ik hem nog.

Nell:

Vroeger.

Nell:

(weemoedig) Ah, gisteren! (Ze wenden zich moeizaam

Nagg:

En nu is het zand. (Pauze.) Van het strand. (Pauze.
Luider) Nu is het zand dat hij haalt van het strand.

naar elkaar toe.)
Nagg:

Zie je me?

Nell:

Nell:

Slecht. En jij?

Nagg:

Nu is het zand.
Heeft hij het jouwe vernieuwd?

Nagg:

Wat?

Nell:

Nee.

Nell:

Zie je me?

Nagg:

Het mijne ook niet. (Pauze.) We moeten een bek

Nagg:

Slecht.

Nell:

Des te beter, des te beter.

Nagg:

Dat moet je niet zeggen. (Pauze.) Ons gezicht is

Nell:

Nee. (Pauze.) Waarvan?

achteruitgegaan.

Nagg:

Van de beschuit. Ik heb de helft voor je bewaard.

opzetten. (Pauze. Laat de beschuit zien.) Wil je een
stuk?

Nell:

Ja. (Pauze. Ze wenden zich van elkaar af.)

(Hij bekijkt de beschuit. Trots) Driekwart. Voor jou.

Nagg:

Hoor je me?

Hier. (Hij houdt haar de beschuit voor.) Nee? (Pauze)

Nell:

Ja. En jij?

Nagg:

Ja. (Pauze.) Ons gehoor is niet achteruitgegaan.

Nell:

Ons wat?

kan ik toch niet slapen. (Pauze.) Praat wat zachter.

Nagg:

Ons gehoor.

(Pauze.) Als ik sliep zou ik misschien beminnen,

Nell:

Nee. (Pauze.) Heb je me nog iets anders te zeggen?

de bossen ingaan, de hemel zien, de aarde. Ik zou

Nagg:

Herinner je je nog…

rennen, rennen, en achtervolgd worden, maar ze

Nell:

Nee.

zouden me niet vangen. (Pauze.) Natuur! (Pauze.)

Nagg:

Het ongeluk met de tandem waarbij we onze

Er druppelt water in mijn hoofd. (Pauze.) Een hart,

benen verloren? (Ze lachen.)

er is een hart in mijn hoofd. (Pauze.)

Nell:

Dat was in de Ardennen. (Ze lachen zachter.)

Nagg:

Bij het weggaan uit Sedan. (Ze lachen nog zachter.
Pauze.) Heb je het koud?

Voel je je niet goed?
Hamm: (vermoeid) Maar wees toch stil, wees toch stil, zo

Je gebruikt ronde haakjes, en net daarom lijk je er het falen mee te benadrukken. Raak je hier
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niet aan de essentie van theater? Vanuit tragisch oogpunt dan. Hertmans parafraseert Plato
ergens als volgt: dat de tragedies de toeschouwer in de zaal leren hoe iemand anders in zijn
plaats kan lijden en hijzelf, ‘esthetisch’ genietend, kan blijven toezien en zelfs geestdriftig kan
applaudisseren als het doek over talloze doden valt.
Ik probeer al enkele dagen
Ik denk na over jouw vraag over liefde en theater. Heeft wat ik

Waaraan ligt dit

een gelijkaardige, obser-

hier op de trein zie iets met theater te maken? Het vertelt iets over

dan? Zou het dat

verende houding aan te

ons mens-zijn, wat daarvan zichtbaar is vandaag. Wie wil, mag

kunstenaarsoog

nemen in mijn treinritten

kijken. Heeft dat iets met liefde te maken? Ik kijk niet functio-

kunnen zijn?

neel, omdat ik wil waar ik naar kijk. Ik kijk vanuit een verlangen

Of zie ik dat te

om te zien wat er is, om te zien waar we staan vandaag met ons
menselijk (on)vermogen.

die cirkelen tussen Leuven,
Brussel en Antwerpen.

romantisch?

Misschien ligt het aan die

Maar toch.

korte afstanden, maar dat

Het gaat hier niet om grootse gevoelens.
Maar het ontstijgt ook aan de ondraaglijke lichtheid.

betwijfel ik. Het lukt me

Waar wordt het dan complex? Wanneer word ik geraakt?

niet. Hoe graag ik ook op

Ontstaat dan ergens toch geen conflict in de relatie met de waarnemer?

die trein zit, ik slaag er niet

Of doet net de afwezigheid ervan iets resoneren? Een grondtoon die

in doorheen de banaliteit

zwaarder is dan we durven vermoeden?

te kijken. Ik voel vluchtige
sympathieën en ergernis-

Ik denk inderdaad dat het te romantisch is

sen opborrelen, dat wel

om te stellen dat ik een kunstenaar zou zijn

– ik lijk me dus op een of

& daardoor anders naar de dingen kijk.

andere manier te verhou-

Vorige week op de trein naar Amsterdam. In Rozendaal stapt een ouder koppel op. Allebei gaan ze

den tot wat er rond mij

zitten met het Financieel Dagblad voor hun neus. De vrouw is na vijftien minuten totaal voorover geku-

gebeurt. Maar daar blijft

keld, in slaap, op drie centimeter van haar krant verwijderd. Haar man,

het bij. Ik blader door naar

Het is wat me vaak

recht tegenover haar, merkt niets op. Zij blijft tien minuten lang in

de kiss&ride en donder de

zo intrigeert aan

die onmogelijke positie hangen. Net voor we in Dordrecht aankomen,

trein weer af.

wordt ze wakker en herstelt ze zich.

Dan lees ik nu jouw ba-

zinnigen): de wereld

Elke keer wanneer de jongen van de railcatering voorbijkomt, gaat

gatellen. Dat ik dat heb

kunnen ervaren in een

zijn mond open en maakt die enkele schijnbewegingen, maar er komt

kunnen negeren? Hier

andere orde, vanuit

geen geluid uit. In Rotterdam stapt een man op die ik alleen maar als

raakt het me. Net in de

een perspectief waar

volstrekt normaal zou kunnen omschrijven. Hij spreidt zijn jas netjes

eenvoud van de beelden

ik vaak gewoon op sta

uit over de bank tegenover hem. Zijn tas tegen de leuning naast hem.

die je beschrijft. Losgerukt

te kijken.

Tussen zijn benen staan twee volle plastic tassen, waarvan een met

uit hun alledaagse context

Of dat dan nog iets

een kerstopdruk. Zijn handen rusten mooi gekruist op zijn boven-

– gefixeerd in woorden.

met liefde te maken

benen. Hij kijkt naar buiten en beweegt niet meer. Wanneer de trein

Handelingen die scènes

heeft? Misschien in

door Den Haag heen rijdt, zie ik een man in een oranjegroen pak van

worden? Pas na de filter

een voyeuristische

de gemeente tussen zijn moestuintjes heen en weer lopen. Hij is kalm

van jouw blik kan ik je

vorm: genietend van

en kijkt open om zich heen. Op Schiphol zie ik een Afrikaans jongetje

bevestigen dat dit iets met

een ongecensureerd

op het perron staan, gekleed in een perfect zwarte pieten kostuum.

theater te maken heeft.

moment, waarin de

Alleen zijn gezicht is niet geschminkt. Zijn broertje staat naast hem,

Anders doet het me eigen-

mens zich in al zijn

in doodnormale kleren. Tussen Schiphol en Amsterdam zie ik links

lijk weinig.

kunstenaars (en waan-

kwetsbaarheid niets-

voor mij twee borsten in de spleet tussen de

vermoedend bloot-

treinzetels en de hoofdsteun. Alleen maar

Liefde zit voor mij in de Nieuwstraat,

stelt. Waaraan dan?

twee borsten. Ik blijf tien minuten kijken. Net

waar ik doorheen de mensenmassa loop die

Een publiek achter

voor we in Amsterdam aankomen, stopt de

als een gemakkelijk doelwit lustig verder

glas? Een goeie ouwe

jongen van de railcatering even naast mij. Hij

wriemelt. Liefde zit tussen mijn ongecen-

vierde wand? Jouw ver-

gaat niet zitten maar haalt met grote voorzich-

sureerde blik en het door niemand anders

beeldingskracht?

tigheid zijn verfrommelde pers-krantje van

waargenomen moment waarin mensen

tussen zijn karretje en duikt met een zuinige

in al hun kwetsbaarheid te zien zijn. Een

gretigheid in de opgediende nieuwtjes van de dag ervoor. Na veertig secon-

overvloed aan kwetsbaarheid, een onmete-

den gaat hij plichtsbewust weer verder.

lijk potentieel aan liefde.

liefde zit op de trein
Ewout D’Hoore & Maarten Soete

theater=liefde?
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Regarder, mais pas toucher?

Liefde/theater als catharsis dus? Ik wil het geloven.
Echt. Maar ontwapenen we de boel dan niet? Als we
de messcherpte, de dreiging, het wankelen en de
vertwijfeling aan de grenzen van ons theater – en
liefdesleven telkens weer inzetten voor een hoger (en
veilig?) plan? Maken we liefde/theater dan niet on-

Ik denk dat het liefde is wat ons in staat stelt om wat ons

schadelijk? Wat als we het katalyserende effect omge-

bang maakt om te zetten in iets wat ons vrij maakt, dat

keerd doortrekken: liefde is dan minstens evenveel

‘liefde’ ons zelfs in staat stelt om onze escapistische

bron van onrust. Net als theater. Het verschil is dan

verlangens om te zetten in menselijke betrokkenheid.

dat ik daar in de liefde niet op zit te wachten. Maar in
mijn liefde voor theater

Er is een voorstelling die ik ge-

En dat die vreemde surplus

des te meer. Door elkaar

maakt heb alleen maar uit liefde

die we liefde noemen het

geschud worden. Bui-

voor één persoon. De voorstelling

mogelijk maakt om via

tenkomen en het niet

is er dan eigenlijk vooral op gericht

theater iets

meer weten.

om de liefde die je hebt voor die ene

wezenlijks over te brengen

Als liefde (of theater) de

mens voor iedereen zichtbaar te

van mens tot mens. In het

katalysator is waar we

maken. Daar zitten artistiek nog

beste geval is het theater

het over hebben, waar

wel andere dingen bij (en zelfs een

misschien zelfs

bestaat die liefde dan

heleboel andere mensen), maar de

die katalysator.

uit? Wat is de aard van

voeding komt vooral voort uit de

onze onrust?
Misschien gaat het om de liefde voor het

liefde die je voelt voor één persoon.
De weinige voorstellingen die ik tot nu toe gemaakt heb

verlangen. En niet het verlangen naar de

en die iets waard
zijn, komen op

liefde, het geluk, het ultieme kunstwerk.
Dat maakt dood, mist zijn doel, zorgt voor frustratie. De liefde

Wat ik me steeds meer begin af te vragen:

één of andere

hebben we ons niet vergist? Is

manier allemaal

liefde wel een vluchtweg? Of net

voort uit iets wat

katalysator van onze onrust?

ik liefde zou kunnen noemen. Uit de liefde voor één specifiek iemand
uit het publiek bijvoorbeeld, wanneer ik zelf op scène

voor het verlangen zorgt dat we blijven doorgaan, botsen,
slikken. Herbeginnen. En dus moeten we geen theater van
Misschien

het verlangen ontwerpen, maar een theater voor het verlan-

sprak ik te

gen. Theater dat aanwakkert, aanspoort en genoeg misleidt.

heilig over
liefde?

sta. Het is niet eens belangrijk of die persoon de voor-

De relatie tussen regisseur en acteur, tussen performer en
publiek is volgens mij ook niet zo onschuldig. Waarom ook,

stelling ooit te zien krijgt. Het belangrijkste is de

theater gaat niet over braaf zijn. Zonder iets als de ‘erotic

liefde die ik koester voor die persoon en dat die mij

gaze’ zou ik misschien niet eens naar theater gaan. Ik ga

dwingt om eerlijk te zijn. Langs de andere kant levert
het de mogelijkheid op om volledig onderuit te gaan zonder
daar op afgerekend te worden, waardoor het niet meer gaat
over goed of slecht.

waarschijnlijk ook gewoon naar theater om mijn voyeuristische kantjes te kunnen uitleven, om te kunnen aansluiten op de
lichamelijkheid van iemand anders. Genot via empathie? Is het dat
waar Hertmans over spreekt wanneer hij Plato aanhaalt? Het is
misschien zondig, maar het confronteert ons ook met wie we zijn,

Die eerlijkheid lijkt me essentieel. Net

met de polymorf perverse wezens die we nog altijd ergens meedra-

als de liefde voor theater. Niet in het

gen. Heeft dat nog iets met liefde te maken?

minst als toeschouwer. Meermaals
hield ik mezelf voor het vanaf nu niet
meer over goed of slecht te hebben.
Om me wel te laten raken, te koeste-

Misschien is het op die manier mogelijk om voor de duur

ren wat voorbij is voor je het weet, wat

van een voorstelling het juk af te leggen van de maatschap-

botst te gaan bevragen. Te vaak blijf

pelijke beleefdheid waar we ons dagelijks aan houden?

ik opnieuw in dezelfde +/- val trap-

Stoom afblazen en plukken van de verboden vruchten zon-

pen. Het is wat me te vaak vervreemdt

der schuldgevoel?

van het hele podiumkunstcircus. De
poses, de gebakken lucht, niet meer
weten waarom we daar elke avond
zitten. Laat ons het verlangen vastgrijpen. Vanuit de buik.

Het beginpunt van de discussie: hoe we

‘Als u denkt dat het nuttig is om iemands intellectuele en morele activiteiten

vaak op een uiterste grens lijken te zitten,

af te stemmen op de noodzakelijkheden van het fysieke leven en ze te gebruiken

maar toch blijven doorgaan. Waar naar-

om welzijn te creëren, als u denkt dat de mens meer te winnen heeft bij ratio dan
bij genialiteit, als het uw doel is geen heroïsche

toe? We lijken elk gevoel
voor richting kwijt. De

Deze tekst van de Tocqueville achtervolgt

deugden te creëren maar liever rustige gewoon-

vragen waar we dage-

mij nu al een jaar. De maatschappij waarin

ten... als naar uw mening het belangrijkste doel

lijks een antwoord op

we leven garandeert een zekere individuele

van de regering niet moet zijn de grootst moge-

moeten formuleren:

vrijheid, maar in ruil daarvoor hebben we iets

lijke kracht en glorie voor de natie als geheel na

wie ben ik, wat wil ik en

ingeleverd, een grootsheid waarover we alleen

te streven, maar voor ieder individu in die natie

hoe ga ik dat realiseren,

nog nostalgisch kunnen doen. Ik heb alleen

het grootst mogelijke welzijn te fourneren... dan

blijven op verschil-

weinig zin om nog een groots, gepassioneerd

lende niveaus achter ons

mens te willen zijn. Ik heb te veel van hen een

is het goed om voor
Maar hoe verhoudt

iedereen gelijke voor-

aanzitten en jagen ons

zinloos leven zien lijden en voor hun tijd ten

ons hedendaags

waarden te scheppen en

voort. Ik heb het idee

onder zien gaan in een groteske finale. Mijn

theater zich daar-

een democratisch bestel

verlangen gaat eerder uit naar een vredig

toe? En zit daar de

te vestigen.’

sleutel van mijn

(Alexis de Tocqueville,

liefde ervoor?

Over de democratie in

Ik weet het zo net

Amerika)

dat we ons gedwongen
voelen om daar een
antwoord op te kunnen
geven, anders moeten
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bestaan tussen de menigte. De liefde die ik
voel, wil ik op maat gemaakt van de realiteit
om me heen. Ik heb geen behoefte meer om te
ontsnappen.

we toegeven dat we geen

nog niet.

volwaardige individuen
zijn en verliezen we
Niet voor niks doen je kleinmenselijke

onze rechten in deze samenleving. Het

Ik geloof dat het theater via een

probleem is waarschijnlijk niet nieuw, ik

treinbeschrijvingen mij aan personages

aantal sporen toch (opnieuw/

denk ook niet dat het de schuld is van de

van In de Gloria denken, waar we met z’n

nog altijd) op zoek gaat naar

kapitalistische samenleving. Misschien

allen soms tranenlachend bulderen over

intense gevoelens, grootse ver-

is het de prijs die we moeten betalen voor

de tragiek van dat schijnbaar banale

halen (met of zonder tekst), ritu-

(on)vermogen.

elen, intimiteit. Dat aan de bron

het leven in een democratie?

daarvan de banale, alledaagse
Het is een soort voyeurisme, aangezien ik niet
kijk waarnaar ik hoor
te kijken, maar meer

Als liefde (of theater) de katalysator
is waar we het over hebben, waar
bestaat die liefde dan uit?
Wat is de aard van onze onrust?

vrijheid neem. Het
heeft in die zin veel weg

Is de liefde (of het theater) vandaag

van een theatersituatie

dan kleiner geworden, minder

waarbij ik als toeschou-

gericht op het ontsnappen of deel-

gang van zaken kan liggen,
Als we vandaag in

spreekt dit voor mij niet tegen.

een grote angst-

Wel integendeel. Nietsvermoe-

droom leven,

dende treinreizigers, routineuze

moeten we het dan

zwembadbezoekers, zorgvuldig

alleen nog over
liefde hebben, of is
dat ook weer esca-

geprepareerde feesttafels of
strompelende luie slapers. Het
is geen toeval dat de laatste

wer betaald heb om

nemen aan iets groots en meesle-

overal naar te mogen

pend? Gaat liefde (of theater) van-

mij het meest geraakt heeft. Op

kijken. Maar het is geen

daag eerder over het onderkennen

een subliem snijpunt van banale

esthetische flow, ik ben

van de realiteit om ons heen, het

herkenning, vervreemdend me-

blootgeven van onze intimiteit en

delijden en voyeuristische aan-

onze kleinheid?

trekkingskracht. En daaronder

niet losgekoppeld van
wat ik zie. We zijn geen
autonome individuen,

pisme?

voorstelling die ik van je zag,

die ongrijpbare, onheilspellende

maar onderdelen van

grondtoon.

een continu veranderend ‘groupuscule’. De
manier waarop ik om

Hier komen we denk ik op een punt waar liefde en theater zich van elkaar loskoppelen.

mij heen kijk heeft iets

Ik heb het gevoel dat de liefde voor het theater inderdaad kleiner geworden is, in de zin van:

voyeuristisch, maar er

minder ontsnappen, laten meeslepen, grootse gevoelens.

zit ook een verlangen in
om iets te delen. En het
is op dat laatste punt

Wat is liefde anders

dat we weer uitkomen

dan iets buiten ons

bij het theater.

wat ons raakt?

&
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Liefde f Titel

Edward Albee: Wie is er bang voor Virginia Woolf? | Vertaling Frans Redant

George: diep zuchtend Ok dan, Martha... ik vrees dat onze jongen niet naar huis komt voor zijn verjaardag.
Martha: Natuurlijk wel.
George: Nee, Martha.
Martha: Natuurlijk wel. Ik zeg het je!
George: Hij... kan niet.
Martha: Natuurlijk wel. Ik zeg het toch!
George: Martha (lange pauze) ... onze zoon is ... dood. (Stilte) Hij is... verongelukt ... vanavond... (stilte. een klein grinnikje)
... op een landweg, met zijn rijbewijs op zak, hij zwenkte uit, om een egel te ontwijken, en vloog recht op...
Martha: (halsstarrige woede) DAT... MAG... JE.. NIET... DOEN!
George: ... een dikke boom.
Martha: DAT MAG JE NIET DOEN!
Nick:

(zacht) God in de hemel. (Honey weent luider)

George: (Rustig, zonder enige emotie) Ik vond dat je ‘t moest weten.
Nick:

O God; nee.

Martha: (Trilt van woede en van de nederlaag.) NEE. NEE! DAT MAG JE NIET DOEN! DAT MAG JE NIET ALLEEN 		
BESLISSEN! DAT NEEM IK NIET!
George: We zullen zo rond de middag moeten vertrekken, denk ik...
Martha: IK NEEM HET NIET DAT JIJ ZOIETS ALLEEN BESLIST!
George: ... want er zijn van alle formaliteiten te vervullen, identificatie uiteraard... er moeten schikkingen getroffen
worden...
Martha: (Doet een uitval naar George, maar mist hem.) DAT MAG JE NIET DOEN! (Nick staat op, grijpt Martha vast, wringt 		
haar armen achter haar rug.) DAT NEEM IK NIET, BLIJF MET JE POTEN VAN MIJN LIJF!
George: (Nick blijft haar vasthouden; recht in Martha’s gezicht) Je schijnt het niet te begrijpen, Martha; ik heb helemaal 		
niets gedaan. En wees nu moedig. Onze zoon is DOOD! Stop het in je hoofd!
Martha: DAT MAG JIJ NIET ALLEEN BESLISSEN.
Nick:

Toe nu, alsjeblief.

Martha: LAAT ME LOS!
(…)
George: JE KENT DE SPELRGELS, MARTHA! GODVERDOMME, JE KENT DE REGELS!
Martha: NEE!
Nick:

(Er begint iets tot hem door te dringen) Waar praten jullie eigenlijk over?

George: Ik kan hem dooddoen, Martha, als ik wil.
Martha: HET IS ONS KIND!
George: EN IK HEB HET DOODGEDAAN!
Martha: NEE!
George: JA!
(…)
Martha: Maar waarom? Waarom?
George: Je hebt de spelregels geschonden, schat. Je hebt over hem gepraat… je hebt met iemand anders over hem 		
gepraat…
Martha: (met tranen in haar stem) Dat is niet waar. Nooit.
George: Jawel.
Martha: Met wie? MET WIE?
Honey:

(huilend) Met mij. Je hebt met mij over hem gepraat.

Martha: (huilend) IK BEN HET VERGETEN! Soms… soms, ‘s nachts, als het laat is, en … iedereen zit … te praten …
dan vergeet ik het en ik … wil niet over hem beginnen… maar ik … HOU VOL … ik hou vol … maar ik heb
vaak… gewild … oh, George, je hebt het doorgedreven … ‘t was niet nodig … dit was niet nodig geweest.
Ik ben over hem begonnen … OK … maar jij bent TE VER gegaan. Je had hem niet moeten, moeten …
dood doen.
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Hugo Claus: Vrijdag

(DONKER)
(Plots, geweldig, de popmuziek van eerder in het stuk, Georges en Christiane dansen. Zij soepel en uitbundig,
hij wat lomp)
Christiane: Een twee, een twee, ziet ge wel dat gij het kunt. Gij moet U laten gaan, loslaten. Dichtbij. Samen nu.
Georges:

(maakt zich los) Het gaat niet. (Hij gaat zitten. Muziek is abrupt gestopt)

Christiane: Gij vreet Uw eigen op. Ik zie U vergaan. Naar de Honeywell en terug, in slaap voor de teevee. Af en toe
eens met mijn Moeder. En straks groeit er gras op Uw buik, Pa.
(Zij kust hem op de mond)
(Hij duwt haar weg)
Ik was nog maar dertien of ge waart benauwd als ik U embrasseerde voordat ik naar bed ging. Ge moet
niet benauwd zijn, Georges, voor niemand. Gij gaat altijd aan mij peinzen, Uw leven lang. Ik ga mij in
U vastschroeven als een vijs.
(Hij is achteruitgedeinsd met zijn rug tegen de muur, naast de gangdeur. Zij lacht ineens heel hard. Stopt)
Gij hebt mij gemaakt. Zonder U zou ik niet op aarde gelopen hebben. Ik ben van U.
(Een lange flard popmuziek)
Ik had ook van een andere gemaakt kunnen zijn. Hoe ga je ‘t weten? Weten de konijnen het, de
meikevers? Ik kan er niets aan doen, Georges, gij ook niet. Dingen zijn wij, Georges, en ze trekken en
sleuren aan ons aan alle kanten, en als wij niets anders zijn dan dingen, laat ons mekaar vastpakken,
tezamen zijn lijk niemand anders op de hele wereld. Niemand is beter, gij ook niet, Georges.
etcetera 110

(Zij is nu genaderd en knoopt zijn hemd los)
(DONKER)
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Heiner Müller: Hartstuk
vertaling Martin Hartkamp

1. Mag ik mijn hart aan uw voeten
leggen.
2. Als u mijn vloer niet vies maakt.
1. Mijn hart is rein.
2. Dat moeten we nog zien.
1. Ik krijg het er niet uit.
2. Zal ik u helpen.
1. ‘t Is mij een waar genoegen... Ik
krijg het er ook niet uit. (1 brult) Ik
zal het eruit opereren. Waar heb ik
een zakmes voor. Dat zullen we wel
even fiksen. Doorwerken en niet
wanhopen. Ziezo, we hebben het
gefikst. Maar dat is een baksteen.
Uw hart is een baksteen.
2. Maar het klopt alleen voor u.

xx

