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enscenering van In de meidoorn aan de
verleiding kunnen weerstaan om een
versimpelende knieval te maken voor
de vele kinderen in het publiek. Zijn
bewuste theatrale gelaagdheid werkt
verrassend meeslepend, maar kan niet
verhullen dat er op het verhaalniveau
enkele dramaturgische breinbrekers
onopgelost blijven. Het naast elkaar
plaatsen van de verschillende lagen én
het bewust toevoegen van positieve
spelenergie (met af en toe wat ironische pathetiek) maakt de tekst over
verlies en het verwerken ervan extra
schrijnend. De levenswijsheid die de
oude man ooit leerde van een eland
en nu doorgeeft aan twee verdrietige
hartsvriendinnen, is er één om te onthouden, ook zonder een ingetogen en
kwetsbare benadering. En dus worden
de meisjes in de laatste scène opnieuw
aangespoord om ‘zomaar iets te doen,
maakt niet uit wat’, en eindigt In de
meidoorn niet in mineur bij het verdriet
over een verloren papa of mama, maar
in een anarchistisch feestje op het
toneel waar rekwisieten en groene
confetti samen door de lucht vliegen.
anna van der plas
Deze tekst werd geschreven voor Corpus
Kunstkritiek (vti).

Bij Van den Hoof moet je dit ‘terugdenken’ letterlijk nemen, want er
wordt nogal wat teruggedacht. Als
kapstokken in de voorstelling fungeren
vaak jeugdherinneringen, met name
referenties aan elementen uit de populaire cultuur die sinds enkele decennia
in Vlaanderen (en ook daarbuiten)
de belevingswereld van jongeren (en
‘jonge ouderen’) sterk bepalen, zoals The
A-Team, Batman, en natuurlijk ook Star
Wars. Van den Hoof vertelt hoe hij op het
maniakale af superhelden verzamelt,
zoals een Darth Vader met shampoo.
Het levert veel herkenning op,
want wie heeft niet toen hij klein was
(en vaak zelfs later nog) de mannekes
van de merchandising van zijn of haar
favoriete films en tv-series verzameld
en gekoesterd? Wat Van den Hoof daarover vertelt is niet alleen leuk voor zijn
generatiegenoten, maar ook voor hun
ouders. Zij denken met een glimlach
terug aan de obsessies van hun kinderen en kunnen die vandaag vergelijken
met die van hun kleinkinderen. Want
ja, Adriaan Van den Hoof is sinds kort
ook vader geworden, en dus worden
kinderen, ouderschap en seksuele voorlichting ook mee in het bad getrokken.
Om een pure trip down memory
lane is het Van den Hoof niet te doen.
Eerder wil hij een enthousiasme en
een kijk op de dingen meegeven die

gewoonlijk als kinderlijk wordt getypeerd. Vandaar de aanwezigheid van
woordspelletjes, genre ‘uw gsm wil
ook wel eens een avondje uit’ (wanneer
hij bij het begin aan het publiek vraagt
om de gsm’s uit te zetten), en ‘gedixiedansercoerd’ (voor ‘onderkoeld zijn’).
Vandaar ook de vele imitaties en
parodieën. Soms zijn die heel geestig,
soms ook niet. Zijn imitatie van een
robot vond ik teleurstellend, maar dat
is vooral, denk ik, omdat ik dit Xavier
Le Roy in de (in performancekringen
wereldberoemde) voorstelling Self
Unfinished al véél beter heb zien doen.
Zijn imitatie van Herbert Flack vond
ik dan weer grandioos.
Daarnaast worden er moppen verteld, zijn er verhalen over zijn ervaringen in de sauna, over het afluisteren
van meisjes in pashokjes, etc.
Het moet gezegd: Van den Hoof
doet dat allemaal met verve, en hij
komt daarbij zo sympathiek over dat
je het hem vergeeft als het al eens wat
flauwer wordt. Je kunt ook niet altijd
mee zijn met wat hij zegt, want soms
is er geen ‘klik’. De herkenning is voor
iedereen (een beetje) anders.
Theaterliefhebbers zullen de oren
spitsen bij wat hij te vertellen heeft
over Tsjechov (zijn lievelingsauteur,
die vooral over verveling schrijft,
hetgeen helemaal niet vervelend hoeft

Achterklap
adria an van den hoof
Iedereen heeft wel een reden om hem
ergens van te kennen – meestal meer dan
één zelfs. In het theater was hij actief bij
tg stan, De Roovers, de Kakkewieten en
Pieter De Buysser. Muzikaal kennen
we hem van bij El Tattoo del Tigre en
Discobar Galaxie. Grote bekendheid
verwierf hij op televisie met optredens
in Het peulengaleis en met zijn rol in de
rubriek ‘Vaneigens’ in Man bijt hond.
Algemene bekendheid werd zijn deel
sinds hij voor datzelfde programma in
‘De lustige lezers’ (samen met onder
meer de actrice An Miller, maar evenzeer met de komiek Urbanus) voorleest
uit stripverhalen gaande van De Rode
Ridder over Kiekeboe tot F.C. De Kampioenen. De dvd’s zaten al bij humo.
En nu heeft Adriaan Van den Hoof
met Achterklap zijn eigen onemanshow
gemaakt. Hij bedoelt achterklap niet in
de betekenis van roddelen, wel in de zin
dat je achteraf terugdenkt aan iets grappigs dat gebeurd is of dat je gehoord
hebt, en je glimlacht daarbij. De eerste
connotatie is echter ook nooit ver weg.
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te zijn) en over zijn opleiding aan
Studio Herman Teirlinck. Het zal hen
ook opvallen hoezeer de voorstelling
door het theater en zijn praktijken
gekleurd is – en dat terwijl de maker
beweert dat ze precies het tegendeel
ervan wil zijn.
In interviews heeft Van den Hoof
zich vrij expliciet uitgelaten over het
hoe en het waarom van zijn onemanshow. Niet dat hij niet graag acteert,
maar de laatste jaren voelde hij zich
nog zelden betrokken bij theater. Het
fijne aan comedy, zo zegt hij, is dat het
publiek rechtstreeks wordt aangesproken. Zo van: Goeie avond, dames en
heren. Hij zegt het publiek persoonlijk te willen benaderen, en verwijst
daarbij naar Wim Helsen. Van den
Hoof staat dan ook een voorstelling
voor ogen die door het publiek kan
worden ervaren als een ontmoeting,
als een toevallig aan de klap geraken.
Maar is wat hij doet dan werkelijk
zo anders dan wat er in het theater
gebeurt? In figuurlijke zin – en dat is
wat hij zelf vooral bedoelde – alvast
niet. Het standpunt van waaruit Van
den Hoof vertelt wijkt niet essentieel
af van het klassieke theatrale standpunt: hij staat op scène en speelt, het
publiek zit in de zaal en luistert. Van
welk toevallig aan de klap geraken is
hier dan sprake?

