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Boomhut scheld’apen

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 wereld-

beelden 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 voor-

stelling 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 bewe-

ging, geconstrueerd, er is geen vooraf gegeven model. 

Maar je kan wel een soort instrumentenkoffer (toolbox) 

aanreiken. Misschien is het model eerder het zoeken, het 

construeren en het bouwen. Ik kwam toevallig het zinne-

tje tegen ‘Wat af is, is niet gemaakt’. Het is zoiets als huizen 

en hutten bouwen. Het bouwen is de dragende kracht, niet 

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

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

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

van de liefde voor het leven van een werk. 

Geert: Kunnen tonen wat een vermogen inhoudt, dat 

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

mogen dat ontwikkeld kan worden om dan met die moge-

lijkheid het vermogen van de mensen aan te spreken.

Benjamin:	Ik vind vermogen een belangrijk woord hier.

Boomhut op de Scheld’apen
Benjamin: Ik koos deze foto omdat ze ook een deel uit-

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

Ik heb de boomhut samen met mijn broer gemaakt voor 

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

openstellen van een goede plek. De mensen kunnen dat 

gebruiken. Ik vind dit een genereus gebaar, niet alleen 

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

Zéker dat van mijn broer, die ongelooflijk goed en mooi 

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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