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Onlangs	lanceerde	de	Europese	Com-
missie	het	voorstel	om	naar	Ameri-
kaans	voorbeeld	een	databank	aan	te	
leggen	met	de	vingerafdrukken	van	al	
wie	de	eu	per	vliegtuig	binnenkomt	
of	verlaat.	Nieuwsberichten	als	deze	
versterken	het	beeld	van	Europa	als	
een	‘fort’	dat	steeds	hogere	muren	
om	zich	optrekt	om	de	eigen	veilig-
heid	en	welvaart	te	beschermen.	In	de	
theatervoorstelling	Fort Europa	zetten	
Tom	Lanoye	en	Johan	Simons	dit	beeld	
op	zijn	kop.	Geen	strenge	eurocraten	
of	wanhopige	asielzoekers	treden	
voor	het	voetlicht,	maar	een	groepje	
vermoeide	Europeanen	die	het	oude	
continent	de	rug	toekeren	en	andere	
oorden	opzoeken.	Fort Europa confron-
teert	ons	met	de	vraag	of	er	nog	leven	
zit	in	de	Europese	gedachte	dan	wel	
of	zij	op	sterven	na	dood	is...	en	geeft	
meteen	ook	al	het	antwoord	prijs.
	 De	eerste	versie	van	de	voorstelling	
ging	in	2005	tijdens	de	Wiener	Fest-
wochen	in	première	op	een	wel	heel	
bijzondere	plek.	In	een	treinstation	in	
Wenen	liepen	acteurs,	muzikanten,	

toeschouwers	en	niets	vermoedende	
reizigers	kriskras	door	elkaar.	Deze	
transitruimte	vormde	de	ideale	set-
ting	voor	Lanoyes	tekst,	waarin	een	
bont	gezelschap	van	personages	met	
eigen	achtergronden,	motieven	en	
bestemmingen	het	woord	neemt	over	
Europa.	In	een	station	kan	het:	een	
stamcelbiologe,	een	chassidische	Jood	
en	een	prostituee	zomaar	naast	elkaar,	
wachtend	op	de	trein.	
	 Voor	de	tweede	versie,	een	kleine	
drie	jaar	later,	verplaatste	Johan	Si-
mons	het	stuk	naar	de	context	van	de	
theaterzaal,	die	hij	liet	ombouwen	tot	
een	soort	arena.	Rondom	het	podium	
staan	vier	tribunes	voor	het	publiek.	
Het	neutrale	decor	–	tafels,	stoelen,	
een	verdwaalde	pupiter	–	en	het	koude	
neonlicht	roepen	het	beeld	op	van	een	
wachtzaal.	Net	als	in	Wenen	speelt	
Fort Europa zich	dus	af	op	een	‘non-lieu’	
(Marc	Augé).	‘Niet-plaatsen’	zoals	
winkelcentra,	autosnelwegen	of	lucht-
havens	genereren	ondanks	de	grote	
circulatie	van	mensen	nauwelijks	
vormen	van	gemeenschappelijkheid.	
Het	zijn	louter	functionele	ruimtes.	
De	gebruikers	van	deze	plekken	trek-
ken	zich	veilig	terug	achter	de	hoge	
kraag	van	de	anonimiteit.	In	Fort 

Europa verschijnt	de	‘non-lieu’	als	een	
metafoor	voor	Europa	zelf,	dat	vruch-
teloos	zoekt	naar	identiteit	en	verbon-
denheid.	Verveeld	zitten	de	acteurs	
aan	houten	tafels	met	de	speeltekst	
voor	de	neus	te	wachten	op	hun	beurt	
om	te	spreken.	Af	en	toe	kan	er	een	
grimlachje	van	af.
	 Door	het	wegvallen	van	de	oor-
spronkelijke	spanning	tussen	the-
ater	en	realiteit	komt	de	klemtoon	
in	de	tweede	versie	van	Fort Europa 
helemaal	op	de	tekst	te	liggen.	In	de	
ondertitel	wordt	het	stuk getypeerd	
als	het Hooglied van de versplintering. 
De	tekst	is	inderdaad,	net	als	Europa	
zelf,	een	waar	lappendeken.	In	vlotte	
oneliners	laat	Lanoye	zeer	uiteen-
lopende	personages	aan	het	woord,	
die	deels	allegorieën	–	belichaamde	
facetten	van	Europa	–,	deels	men-
sen	van	vlees	en	bloed	zijn,	met	alle	
ambiguïteiten	van	dien.	In	een	sappig	
Hollands	vertolkt	Servé	Hermans	
een	Belg	die	met	verontwaardiging	
terugblikt	op	de	inval	van	het	Duitse	
leger	in	‘la	petite	Belgique’	tijdens	
WO	I.	Doorheen	de	figuur	van	de	Belg	
spreekt	een	Europa	dat	zijn	wonden	
likt	na	de	gesel	van	het	ultranationa-
lisme,	dé	motor	achter	het	geweld	van	
de	twintigste	eeuw.	De	chassidische	
Jood	(een	fascinerende	Aus	Greidanus	
Jr.),	die	na	eeuwen	diaspora	‘vader-
land’	van	‘grond’	heeft	losgekoppeld,	
toont	Europa’s	kosmopolitische	
gezicht,	de	ondernemer	op	zijn	beurt	
het	neoliberale,	de	wetenschapster	
het	seculiere.	Drie	prostituees	op	
leeftijd	presenteren	ten	slotte	met	
veel	kennis	van	zaken	de	achterkant	
van	Europa,	het	“ware	Europa”.	
	 Interessant	aan	dit	polyfone	
‘Hooglied’	is	de	breedte	van	de	scope.	
Fort Europa grossiert	niet	in	‘petites	

histoires’,	maar	spreekt	zich	uit	over	
het	(versplinterde)	geheel.	Tegelijk	zijn	
de	personages	gelukkig	ook	méér	dan	
abstracties.	In	elke	stem	die	opgaat,	
klinkt	steeds	een	persoonlijke	tragiek	
door.	Zo	doet	de	stamcelbiologe	(Judith	
Pol)	revolutionair	onderzoek	naar	een	
cel	die	zich	wel	deelt	maar	niet	ouder	
wordt.	Een	atheïste	die	het	eeuwig	le-
ven	op	het	spoor	is?	Haar	wetenschap-
pelijke	queeste	ontvouwt	zich	tegen	de	
achtergrond	van	haar	eigen	sterfelijk-
heid:	‘De	Nieuwe	Mens	is	op	komst.	Als	
ik	tegen	dan	nog	leef.’	Al	deze	portret-
ten	zijn	bij	Lanoye	aparte,	wat	lang	
uitgesponnen	monologen.	Bij	Simons	
worden	die	in	stukjes	geknipt	en	met	
elkaar	vervlochten	waardoor	iets	als	
een	dialoog	ontstaat,	voor	zover	dat	in	
de	spreekcontext	van	een	wachtzaal,	
een	niet-plaats,	tenminste	mogelijk	is.
	 Een	voorstelling	lang	ontlokken	
deze	woordenwisselingen	korte	
giftige	commentaren	aan	de	drie	
bejaarde	meisjes	van	plezier,	die	zelf	
pas	aan	het	eind	voluit	mogen	spre-
ken.	Hun	getekende	lijven	verbeelden	
het	geweld	dat	Europa	heeft	moeten	
verduren	en	het	uiteindelijke	verval	
van	het	oude	continent.	Hoewel	on-
telbare	mannen	er	bezit	van	namen,	
lijken	de	hoeren	niet	over	hun	eigen	
uitgebluste	lichaam	te	mogen	be-
schikken.	De	‘stervenskunstenares’	
(Betty	Schuurman)	wil	gewoon	dood-
gaan,	maar	mag	dat	niet.	Het	‘weer	
op	te	bouwen	meisje’	(Elsie	de	Brauw)	
wil	weerkeren	in	de	tijd.	Zij	wil	haar	
oude	verleidelijke	lichaam	terug.	De	
‘gemankeerde	moeder’	ten	slotte	(Els	
Dottermans),	die	wil	een	kind,	tegen	
beter	weten	in:	‘Ik	heb	mijn	jaren	mee.	
Ik	ben	achtenzestig.’	Onder Fort Europa 
gaat	een	cyclische	opvatting	van	de	
geschiedenis	schuil.	Geschiedtheore-
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In tien taferelen toont Kris Verdonck een mogelijke eindfase van de menselijke
samenleving. De tien taferelen worden verbonden door een sprekende figuur
(Johan Leysen). 
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