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ESSAY

Bethune, Conscience, president Bourguiba, 
vader Ben Chikha als zoon Chokri, verwik-
keld in een onmogelijk gevecht om de man-
nelijke eer en de heroïek van een patriarchaal 
verhaal hoog te houden. Maar dat verhaal ligt 
hopeloos aan scherven. Uiteindelijk loopt de 
verovering van de openbare ruimte door zoon 
Chokri uit op een carnavalesk ritueel: Don 
Quichot Ben Chikha vermomd als een bruine 
Blankenbergse visser in een reidans. 

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (2005)  
en de cultuurstrijd rond de madonna 
met de ontblote borst
Wanneer de iconen van het patriarchale epos 
zijn uitgedoofd, rukken bij de tweede voorstel-
ling van de trilogie de iconen op van het vrou-
welijke narratief. Hier gaat het er niet langer 
om een plaats te veroveren in de openbare 
ruimte, maar in de familie. Onze Lieve Vrouw 
van Vlaanderen kijkt via het perspectief van 
de zonen naar de eerste generatie allochtone 
vrouwen die hun man volgden naar Vlaande-
ren, en naar hun kinderen.
 De supericoon die in deze voorstelling als 
een aanwezigheid op de achtergrond fungeert, 
is de Madonna, de Maria van de oer-Vlaamse 
kapellekes: ‘Overal waar men gaat langs 
Vlaamse wegen (…) komt men u Maria tegen…

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.’ Achteraan 
op de scène prijkt niet langer de foto van de 
redder van de natie, maar een aureool, een hall 
of fame van ‘glowing icons’. Hier gaan religie en 
nationalisme hand in hand. De cultuurstrijd 
die zich ontpopte rond de affiche van deze 
voorstelling spreekt in dit verband boekdelen.
Zoals de meeste vrouwelijke supericonen die 
hier vandaag ten tonele worden gevoerd, ba-
den de figuren in een geur van heiligheid en 
chauvinisme: Oum Kalsoum, de Poolse zwarte 
Madonna van Cestochowa, o.l.v. van Vlaande-
ren, enz. De toneelmoeder van Chokri, Fatima, 
moet haar moederrol delen met een tweede, 
Pools-Joodse moeder, niet toevallig ook Maria. 
Op humoristische wijze ontspint zich tussen 
de twee vrouwen een duel met mannelijke 
iconen: Wojtyla en Walesa tegenover Moham-
med, Arafat, Bourguiba en Nasser: incarnaties 
van Pools of Arabisch nationalisme.
 De tekst is vaak niet meer dan een opbod 
over het lijden van de Poolse Joden en het te-
kort van de Arabieren, en een impuls tot dans 
en beweging. Hierbij worden de grappige, 
harkerige balletpasjes van de Poolse Maria en 
haar gruwelijke verhalen over de holocaust 
afgewisseld door de breakdancefragmenten 
(op Arabische of klassieke muziek) van Chokri 
en Haider. Boeiend zijn ook de familieruzies 

die ontaarden en eindigen in een choreografie 
op sacrale muziek, zoals in de voorstellingen 
van Platel en Sierens (Moeder & Kind, Bernadetje). 
De muziek monumentaliseert de overlevings-
strijd en de conflicten van de sociale onder-
kaste (zoals in de films van Pasolini) en verheft 
hen tot een statuut van heiligheid. Onder de 
bovenlaag van breakdance en etnotechno is 
voortdurend een ritueel van afscheid voelbaar: 
de begrafenis van de vader, het gebed van Hai-
derke, de straffe live muziek van Marrakech 
Emballage (ook drie moeders!).
 Alle vooroordelen over het allochtone gezin 
passeren met veel humor de revue: de oudste 
zoon die na de dood van de vader zijn regels 
wil opleggen, de misogynie en homofobie van 
de mannen, de onlosmakelijke band met de 
moeder, het seksistische gedrag, enz. 
De Poolse Maria gelooft dat Chokri haar zoon 
is, geboren uit een lege schoot (een onbevlekte 
ontvangenis als het ware) als compensatie voor 
haar kinderen die omkwamen in het concen-
tratiekamp. De meeste mannen blijven steken 
in de illusie ‘uitverkoren’ te zijn en gaan in 
hun narcistisch ‘supermanschap’ niet echt de 
confrontatie met de realiteit aan. De vrouwen 
hebben al helemaal geen project voor hun 
vrouw-wording voor ogen dat verder reikt dan 
moeder zijn voor hun kinderen of lustobject in 
de ogen van de mannen. Of ‘feministe in spe’, 
zoals de sociaal assistente Georgina heel even 
droomt. No pasaran.
 Erg mooi is de choreografie met de kruis-
beelden, die getuigt van een grappig religieus 
syncretisme. Na een duel tussen beide moeders 
over Mohammed en Christus, grijpt de mentaal 
gehandicapte Haider een kruisbeeld vast als 
een vliegtuig en speelt hij 9/11 na terwijl hij 
‘Mohammed… Mohammed Atta’ roept. Vervol-
gens worden de kruisbeelden wapens waarmee 
de broers een gevecht leveren. De onophoudelij-
ke cyclus van religie, fanatisme en geweld wordt 
hiermee sterk en speels in scène gezet. 
 De voorstelling eindigt met een indruk-
wekkend ritueel van bewegingen. De drie zo-
nen geraken in een gevecht verwikkeld en wor-
den opgeraapt door de drie ‘moeders’: Maria 
neemt Chokri, Fatima Mourade en Georgina 
Haider. Van hieruit verschuift de beweging: 
piëta met moeder en zoon, zogende moeder, 
moeder die de haren van haar zoon wast met 
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