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is gedoemd in eigen staart te bijten zolang de 
zijnskenmerken van die ‘maatschappij’ niet of 
slechts tersluiks ter sprake komen. Anders zijn 
we niet bezig met ‘politiek theater’ of ‘maat-
schappelijk relevante’ kwesties, maar met het 
najagen van effectloze theatraliseringen van 
symptomen van sociale ziektes.
 ‘Wie kan nog dromen van een betere maat-
schappij, een hogere cultuur, een volmaak-
tere persoonlijkheid in een omgeving die het 
bestaan van dit driespan triviaal of ronduit 
overbodig heeft gemaakt?’, zo luidt de diag-
nose van cultuursocioloog Walter Weyns in 
Het tijdperk van de maatschappij (2004). Wederom 
een retorische vraag. Maar dan één die hengelt 
naar een ontkenning. Hoe zou Weyns, en met 
hem blijkbaar nog vele anderen, toch tot die 
conclusie gekomen zijn?
 Krankheit Frau, de nieuwste voorstelling van 
Hanneke Paauwe, doet de achterliggende argu-
mentatie en uiteindelijke moraal van Weyns’ 
verhaal verbijsterend treffend uit de doeken. 

De dood en het meisje
Voor Krankheit Frau liet Paauwe zich inspireren 
door haar bezoeken aan de tentoonstellingen 
Pijn en Waanzin is vrouwelijk in het Museum  
Dr. Guislain. Naar aanleiding daarvan schreef 
ze een tekst die actrices Liesa Naert en Veerle 
Dobbelaere aanmaant in de krochten van de 
mentale onzindelijkheid te kruipen. Ze spelen 
de rol van waanzinnige vrouw. De plaats van 
handeling is onbepaald. Beter gezegd, die is 
schizofreen. Het zou een psychiatrische instel-
ling kunnen zijn, of het hoofd van de twee pro-
tagonisten op scène, of hun thuis, of alledrie 
tegelijkertijd. Naert en Dobbelaere zijn zoge-
zegd getikt, dus dan kan dat. Hun geest kent 
geen grenzen. De identiteit van beide dames 
is al even onbepaald als de ruimte waarin ze 
zich bevinden. Ze hebben van Paauwe geen 
namen meegekregen. Andere aanwijzingen 
ontbreken. Hoewel ze zich soms optuigen met 
pofgewaden, pumps en lippenstift, blijven ze 
wie ze zijn. Pratende zwarte gaten gekleed in 
een ragfijn onderhemdje. 
 Tegen een berg van haar, die even later 
transformeert in een filmscherm en zal ein-
digen als grafheuvel, vuren ze in de ik-vorm 
herkenbare en minder herkenbare angsten 
en frustraties op je af. Ze dreunen een was-
lijst aan sociale fobieën op. Ze razen over 

liefdessmart. Ze  hekelen de deurwaarder die 
Dobbelaeres huis kwam leeghalen, ‘die vol-
gevreten zak in driedelig kostuum en Kijk 
Mij Eens Intelligent Zijn Montuur’. De vis 
die vooraan in de lucht bungelt bevestigt wat 
iedereen denkt. Viswijven. Sociaal onaange-
past, maar niks gestoords aan. Ze kramen 
soms zelfs zinnige dingen uit. Buurvrouwen, 
zijn dat niet altijd gehaaide bemoeiallen die 
met een stoofschotel als alibi even de voyeur 
komen uithangen? Zie ik het soms ook niet 
somber in? Ben ik heimelijk ook niet bang voor 
allerlei dingen, de meest bizarre eerst?
Hun monologen worden af en toe onderbro-
ken door kostuumwissels en filmpjes van een 
zwangere Kirsten Pieters die radeloos door een 
anonieme stadsjungle doolt. Voor het overige 
blijven ze rad van tong en scheppen ze hun 
geestelijke beerput gulzig en gekscherend 
leeg. Naert en Dobbelaere spelen frontaal en 
spreken rechtuit. De eerste heeft bi-polaire 
trekjes, zo vlug wisselt ze van register. De 
tweede vertelt  bedachtzamer, met hier en daar 
een kwaaie flakkering van levensminachting. 
Hun betoog ontbeert samenhang, maar je 
kunt ze wel volgen. Dat lukt minder goed 
wanneer ze van wal steken over pratende 
pillen en zwevende gouden bollen op een 
sigarettenpakje. Er zijn twee momenten 
waarop ze niet hun eigen gedachten en her-
inneringen verwoorden. Halverwege citeert 
Dobbelaere Hitlers verordening tot sterilisatie 
van ‘abnormalen’. Een bijzonder rekbare cate-
gorie die quasi alle nipt-niet perfecte levens-
vormen omspant, zo blijkt. Meteen erna volgt 
Isaac Baker Browns symptoomduiding en 
behandelmethode voor ‘typisch vrouwelijke’ 
aandoeningen zoals urineverlies, blindheid, 
verlamming en migraine. De clitoris is volgens 
zijn medische handboek het weg te snijden 
brandpunt des verderfs. Zo is de toekomst ook 
meteen gevrijwaard van een viswijvenplaag. 
Netjes ingedamd voor ze het beheersbare sta-
dium van bakvis ontgroeid was.

 Als je Krankheit Frau heel vluchtig op haar 
gezichtswaarde taxeert, doet ze denken aan 
een melodrama geschoeid op naturalistische 
leest. Paauwe lijkt een surrealistische draai 
te hebben gegeven aan een oermythe waar 
de tijd haar tanden op stuk heeft gebeten. Je 
kent hem wel van de (theater)literatuur op het 
kantelpunt van de negentiende en de twintig-
ste eeuw. Of van de tv, maar dan in een olijke 
variant met dito einde. Hysterie speelt altijd 
de hoofdrol. Bijrollen worden ingevuld met 
gevallen vrouwen, doorgaans afkomstig uit de 
gegoede klasse. Ze zijn slim, maar niet bril-
jant. Aardig om te zien, maar niet oogverblin-
dend. Je achtervolgt ze op hun slingerpad rich-
ting de zelfgekozen ontbinding. Onderweg 
zagen ze je de oren van het hoofd. Ze voelen 
zich zo lééhéég. Koortsig zoeken ze naar een 
man en een kind, bij voorkeur verpakt in 
dezelfde huwelijkse deal. Niks gaat zoals ze 
willen. Daarom doen ze stoute dingen. Zoals 
in het rond slapen, te veel voedsel binnenprop-
pen en te veel wijntjes achterover slaan. De 
aloude dialectische driehoek van seks, nihi-
lisme en dood houdt deze mistroostige carrou-
sel draaiende. Wanneer het overlijden einde-
lijk invalt, is de droeve dame in kwestie niet de 
enige die opgelucht ademhaalt. 
 In Paauwes voorstelling valt de ziekte die 
‘vrouw’ heet ten dele samen met die driehoek. 
Er wordt iets gezegd over seks, de personages 
lopen niet bijster over van levensvreugde, en 
het einde gaan ze allemaal dood. Daar stopt 
dan ook meteen de vergelijking met boven-
staande greep uit de grabbelton der versteende 
vrouwenclichés. Het is niet omdat Dobbelaere 
geregeld zachtjes neerzijgt met een smeltende 
chocoladebaby in haar armen dat daarmee ook 
meteen het hele verhaal verteld is van haar 
verinnerlijking van een knagend gemis. 
Naert en Dobbelaere zijn niet gek, maar ver-
vuld van wanhoop. Kaalgeplukt door de deur-
waarder, verkracht door de werkman, bedro-
gen door de liefde van hun leven, en ongewild 
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