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In een passage in Autumn, de bejubelde brexitroman van de Schotse 
auteur Ali Smith, heeft het jonge hoofdpersonage Elisabeth 
een gesprek met haar goede vriend en buurman Daniel 
Gluck over de status van waarheid en verzinsels. De wereld  
is de realiteit en verhalen zijn slechts hersenspinsels: daar 
is ze initieel van overtuigd. Maar via een speels socratisch 
gesprek ontdekt ze dat echt en onecht niet zo makkelijk  
van elkaar te onderscheiden zijn. ‘So how do we ever know  
what’s true?’, vraagt ze zich uiteindelijk af. ‘Now you’re 
talking’, repliceert Daniel.

We kunnen vandaag haast geen prangender vraag bedenken dan die 
van Elisabeth. Sinds de verkiezing van Trump lijkt het erop 
dat politici eender wat kunnen opdissen zonder hun aanhang 
te verliezen. Dichter bij huis wint Dries Van Langenhove 
stemmen door glashard te liegen in televisiestudio’s die 
volgens hem deel uitmaken van de mainstream-‘leugenpers’. 
Met het grootste gemak speelt hij de rol van de onwetende  
als het hem uitkomt. 

In een interview in The Guardian merkt Ali Smith terecht op dat fake 
news geen nieuw fenomeen is. Ook de term post-truth is 
misleidend. Er is alleszins nooit sprake geweest van een 
truth-paradigma: zelfs in de oudheid bekwaamden politici  
zich al in de retorica om hun publiek meesterlijk te bespelen. 
Maar dat neemt niet weg dat het huidige era een aantal  
theatrale kwesties op scherp stelt. 

Want er zijn in dit tijdsgewricht nog zaken die de grens tussen waarheid 
en spelen oprekken. Denk maar aan de hyperrealiteit die 
ontstaat door de online personae die we allemaal creëren. 
We zien dagelijks hipsters met hun flat white poseren voor 
het betere Instagram-plaatje in de koffiebar. Idem dito wat 
betreft de toeristen die al citytrippend tegen hun selfiestick 
lopen te praten terwijl ze de omgeving uit het oog verliezen. 

Redactioneel  DE MOED OM TE  
  DURVEN SPELEN
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Bij populaire vloggers verschuift de grens tussen realiteit 
en enscenering zelfs volledig: zij leven hun leven letterlijk in 
functie van de filmpjes die ze uploaden voor hun volgers. 

Al de mensen uit bovenstaande voorbeelden zouden anders 
handelen, mochten ze geen virtuele versie van zichzelf 
moeten voeden. Krijgen we dan wel het echte leven van 
instagrammers en vloggers te zien? Of doen ze alsof? Het 
mag alleszins duidelijk zijn dat spelen en representeren 
‘beladen’ worden wanneer er met realiteit gespeeld wordt 
en het niet meer helder is waar de scheidslijn tussen 
podium en leven ligt. 

Dat brengt onder meer bepaalde verwachtingen met zich mee naar 
spelers toe. De populariteit van makers als Laura van 
Dolron, Julie Cafmeyer of Johan Petit doet vermoeden 
dat zowel het publiek als de kunstenaar snakt naar 
‘echtheid’. Alsof we op het podium vooral echte mensen 
willen zien. Soms lijkt het zelfs alsof deze makers op het 
toneel uit een geënsceneerd leven stappen en dus juist 
hun rol of een masker afleggen. Daarnaast wordt ook van 
spelers verwacht dat ze verantwoordelijkheid opnemen 
voor de rollen die ze representeren en de maskers die ze 
opzetten. Denk maar aan de discussie rond blackfacing, 
of aan de publieke debatten over Zwarte Piet of het 
carnaval van Aalst. 

Misschien is het wel precies de neiging naar authenticiteit die  
ons de das om doet. Niet alleen weten we dankzij het 
sociaal constructivisme al lang hoe ijdel die zoektocht 
is en hoe we allemaal voortdurend versies van onszelf 
performen — ook zonder sociale media. De wens om 
ons eigen ‘echte’ leven te tonen én om dat van anderen 
te volgen, leidt online vaak tot een hyperrealiteit vol 
flat characters die de complexiteit van de werkelijkheid 
geweld aandoen. Mochten we erkennen dat de getoonde 
onlinerealiteit hooguit een partiële inkijk kan geven 
in elkaars werkelijkheid, dan kunnen sociale media 
nochtans net een podium bieden voor nieuwe publieken 
en publieke personae.
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‘Whoever makes up the story makes up the world’, zegt Daniel  
Gluck in Autumn. En ook: ‘there’s the truth, and there’s  
the made-up version of it that we get told about the world’.  
Vervolgens leven Elisabeth en hij zich uit in het verzinnen 
van een verhaal waarin een mens verkleed als boom het 
wint van een oorlogszuchtig personage met een geweer. 
In plaats van koortsachtig te zoeken naar transparantie 
en objectiviteit, grijpen ze met andere woorden de 
mogelijkheden van onze geest aan om vorm te geven 
aan de werkelijkheid. Niet toevallig stellen grote heden-
daagse denkers de oppositie tussen feit en fictie in 
vraag — evenwel zonder te vervallen in relativisme.  
Donna Haraway komt zelfs bij sciencefiction uit om het 
over de meest prangende thema’s te kunnen hebben. 

Wat betekent dat alles voor de kunsten? Nu het ernaar uitziet  
dat het Kunstendecreet herschreven zal worden en  
het duidelijk is dat rechts ook op cultuurpolitiek vlak de 
macht wil verzilveren, is het podium explicieter dan ooit 
een strijdtoneel. Diegene die het podium betreedt om er 
te spelen, zal ook politiek gelezen worden: al spelende 
brengen we immers niet alleen een ode aan het leven, we 
bouwen er ook mee aan en sturen het een nieuwe richting 
uit. Meer dan voorheen zal erop gelet worden wie voor het 
voetlicht (mogen) treden, waarom, hoe en wat er gespeeld 
wordt. In die zin is elke vorm van spel een verhulde politieke 
bekentenis en vergt het misschien niet langer de onschuld 
van het kind maar wel de moed van een revolutionair om 
te durven spelen.

De kleine redactie van Etcetera: Charlotte De Somviele, 
Natalie Gielen, Sébastien Hendrickx, Ciska Hoet, Leonie 
Persyn en Joachim Robbrecht
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p. 6 EEN HOND DIE  
 HET WEET
Door Jan Steen

Wat is het verschil tussen een hond 
en een acteur? Met die vraag stuurde 
Etcetera dramadocent Jan Steen 
het veld in. Hij kwam terug met een 
fictieve dialoog die zijn lesmethode 
weerspiegelt.

p. 17  DE KUNST VAN  
 HET SPELEN
Door Carolina Maciel de França,  
 Milo Rau, Greet Jacobs en  
 Joachim Robbrecht

Het is niet evident om precies te 
benoemen welke kwaliteiten van  
een acteur een bijzondere speler 
maken. Vier persoonlijkheden uit  
het podiumveld gingen de uitdaging 
aan en schreven een ode aan een  
acteur met wie ze een band hebben.  
Het gaat om Aldith Hunkar, Johan 
Leysen, Gorges Ocloo en Louis  
van der Waal.

p. 26  ALS MAKEN EN SPELEN  
 ÉÉN WORDEN
Door Charlotte De Somviele

Een interview met drie (bijna-)KASK-
alumni over de kracht van acteurs-
theater. ‘In strak getimede voorstellingen 
als Freud van Ivo Van Hove gaat alle 
liveness verloren.’

p. 36  YOU TUBE ME AND  
 I TUBE YOU
Door Simon Baetens

‘Ik ben dus ik verkoop.’ Simon Baetens 
ziet niet alleen dat vloggers voortdurend 
hun leven ensceneren voor hun volgers. 
Die enscenering blijkt ook de ultieme 
marketingstrategie te zijn.

p. 44  DE BIOMECHANICA LEEFT!
Door Ciska Hoet

De in Berlijn wonende Belg Tony  
De Maeyer schuift de Biomechanica 
naar voren als methode voor spelers om 
hun metier te verrijken. Een interview.

p. 50  GA EENS GLUREN  
 BIJ DE BUREN
Door Filip Tielens

Vlamingen en Walen gaan te weinig  
naar elkaars podiumwerk kijken. Raven 
Ruëll en Karel Vanhaesebrouck zijn 
Vlaamse uitzonderingen op die regel.  
Via tien thema’s lichten ze de verschillen 
en gelijkenissen toe op het vlak van 
acteerstijlen en –opvattingen.

p. 58  WIE BEHOORT  
 DE VERBEELDING TOE?
Door Timeau De Keyser

Identiteitspolitiek is overal. Op de 
planken leidt het op zijn slechtst tot 
verkrampt moralisme. Op zijn best biedt 
het debat de kans om ons denken over 
acteren te verruimen.

p. 68  MIND THE GAP
Door Evelyne Coussens

Studio Orka kreeg in Manchester 
scherpe kritiek omdat een acteur zonder 
beperking in Craquelé een personage 
speelt dat in een rolstoel zit. Wat zijn de 
implicaties van dit debat voor onze visie 
op spel en verbeelding?

p. 78 ARTIESTENINGANG:  
 EMMA LESUIS

In deze rubriek gaat Etcetera op zoek 
naar de artistic interest van intrigerende 
kunstenaars.
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Etcetera vroeg aan acteur en dramadocent Jan Steen (KASK) om zijn 
lesmethode in kaart te brengen. Onze centrale vraag aan hem was: wat is  
het verschil tussen een acteur en een hond? Onderstaande fictieve dialoog  
is het resultaat van deze denkoefening. 

• Jan Steen

EEN HOND  
DIE HET WEET

HOE ERVAREND SPELEN ZIN EN BETEKENIS 
BEÏNVLOEDT
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L Toen ik jaren geleden De lege 
ruimte las van Peter Brooks, werden mijn 
aandacht en interesse gewekt door zijn 
idee dat een gesproken woord niet begint 
als een woord, maar het eindresultaat 
is van iets dat begint als een impuls. Ik 
raakte geïnteresseerd in hoe gesproken 
taal zich — in evolutionaire zin — heeft 
ontwikkeld. Wanneer, waarom en hoe is 
de mens tekst beginnen te gebruiken? 
Hoe werd er gecommuniceerd vóór de 
mens sprak? Ik raakte steeds meer gefas-
cineerd door het preverbale, dat wat voor-
afgaat aan tekst, wat tekst veroorzaakt, 
de bronnen van tekst. Er bestaan veel 
verschillende theorieën over de evolutie 
van gesproken taal, maar vrijwel alle taal-
wetenschappers zijn het erover eens dat 
gestiek en geluid onze eerste middelen 
waren om te communiceren. Voordat we 
daadwerkelijk woorden spraken, maakten 
we bewegingen en geluiden (korte stilte). 
Als ik praat over gestiek of gebaren, dan 
heb ik het niet alleen over het gebruik van 
onze handen, maar over bewegingen van 
ons hele lichaam. Ik moedig studenten 
aan om alle illustratieve en explicatieve 
gebaren, die ik ondersteunende gebaren 
noem, te elimineren. Het spectrum van 
gebaren dat ik samen met de studenten 
onderzoek, is meer primair, in de zin dat 
het dierlijker is.

A Tijdens mijn opleiding vroeg 
Dora van der Groen onze tekst te behan-
delen als ‘geluid van emotie’.

S Ja? Dat zegt L ook. L vraagt 
ons regelmatig om de tekst waarmee  
we werken te zingen en te dansen.

R (lacht) Ja? Waarom?

L Als je gevraagd wordt om je 
tekst te dansen of te zingen, begeef je je 
in een andere verbeeldingsruimte dan 
wanneer je je tekst gewoon uitspreekt. 

Je zoekt in gebieden die het imiteren en 
het voortdurend herhalen van dat wat 
algemeen bekend is, niet bevestigen.  
Je komt in gebieden die tegelijkertijd  
oud en nieuw zijn.

R Oud als in: evolutionair ouder 
en in die zin dierlijker? En nieuw als  
in: voor de acteur-student nieuwe,  
onbekende gebieden?

S Ja.

R Grotowski herinnerde zijn 
studenten er ook al aan dat ons lichaam 
een dier is. Hij beweerde niet dat wij 
mensen dieren zijn, maar wel dat ons 
lichaam dierlijk is.

S Maar we zijn toch dieren?!

L (glimlacht)

R Ik denk dat Grotowski hier 
terecht aangeeft dat het brein bij 
mensen anders is geëvolueerd (lacht). 
De fysieke processen en reacties bij 
mens en dier komen volgens mij veel 
meer overeen dan de mentale en cere-
brale processen en manifestaties.

S Dan beklemtoont Grotowski 
dus eigenlijk het dualisme tussen 
lichaam en geest, terwijl wij in onze 
lessen met L juist op zoek gaan naar  
de interactie en samenhang tussen  
het lichamelijke en het mentale.

A Ik denk dat we wel degelijk 
kunnen stellen, en ook wetenschap-
pelijk kunnen onderbouwen, dat het 
menselijke brein anders is geëvolueerd 
en anders functioneert dan dat van 
dieren (lacht niet). Maar dat impliceert 
niet dat lichaam en geest niet zouden 
interageren, bij mens én dier. Maar 
wellicht is de verbinding tussen het 
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fysieke en het mentale bij dieren veel 
directer en meer consistent aanwezig 
dan bij de mens.

S Ja, wellicht wel. Het is ook in 
deze zin dat we in de lessen bij L onder-
zoeken hoe we een dierlijkere staat van 
zijn in het spelen kunnen ontwikkelen.

R Er wordt weleens gezegd dat je 
beter geen dieren op scène kunt zetten 
omdat die al de aandacht van de spelers 
wegleiden door hun specifieke manier van 
aanwezigheid. Heeft de zoektocht naar 
die dierlijkere staat van zijn in het spelen 
ook daarmee te maken? Dat je als speler 
eenzelfde soort aanwezigheid leert te 
ontwikkelen als van bijvoorbeeld een hond 
op scène, die zó reëel aanwezig is dat je 
niet anders kunt dan ernaar te kijken? 

S Jazeker. 

L Je benoemt het goed, R, als je 
het hebt over een reëel aanwezig zijn. In 
theater is er altijd een relatie tussen de 
reële en de fictionele modus van aanwe-
zigheid. Ook als speler begeef je je in 
een letterlijke, feitelijke, actuele modus 
van aanwezigheid die in relatie staat en 
interageert met de fictieve modus — met 
dat wat aanwezig wordt gemaakt, wat 
wordt gecreëerd. Er is altijd de letterlijke 
aanwezigheid van de speler, en die staat 
in relatie tot de fictieve aanwezigheid van 
de rol. Het letterlijke ‘hier en nu’ van het 
theater, de spelers, het publiek, en het 
fictieve ‘hier en nu’ van het drama. De 
reële modus van aanwezigheid kun je op 
zo’n manier trainen en bewuster leren 
kennen dat die inderdaad lijkt op het soort 

reële aanwezigheid dat een hond heeft en 
teweegbrengt (korte stilte). Ik vraag me af 
of een hond ook de fictionele modus van 
aanwezigheid kent en of een hond ook 
dingen creëert of zich dingen verbeeldt? Ik 
weet het niet, wellicht wel (lacht niet). Een 
hond kan in ieder geval prachtig en vrijuit 
spelen, in de letterlijke zin van het woord.

S Mijn ideeën over aanwezigheid 
zijn in de loop van de lessen grondig 
veranderd. Toen ik voorafgaand aan 
de training over aanwezigheid nadacht 
binnen de context van spelen en ik 
probeerde om meer aanwezig te zijn, 
vond ik het hier-en-nu-aspect echt 
moeilijk om te realiseren. Ik vond het 
lastig om alleen op het moment zelf te 
focussen en niet afgeleid te worden door 
gedachten en gevoelens uit verleden 
of toekomst. Ik dacht dat ik veel dingen 
moest uitsluiten om deze nirwana- 
achtige staat van zijn te bereiken (lacht). 
In de training heb ik echter geleerd en 
ervaren dat aanwezigheid niet alleen 
gericht is op wat er op dit moment 
gebeurt of aanwezig is, maar ook op wat 
er kán gebeuren. Het is geen statische 
maar een zeer dynamische staat, met 
veel potentieel en onvoorspelbaarheid. 
Je vertrekt vanuit een soort leegte en 
laat de betekenis van je acties en van 
je tekst — als je daarmee werkt — nog 
open. Niet alles is al op voorhand inge-
vuld, je bent ook niet vol van jezelf.  
Op die manier maak je ruimte voor je 
materiaal, je medespeler en de kijker.  
Je creëert ruimte die in beweging blijft. 

R Ik vind het een grote kwaliteit als 
een acteur die ruimte aan de kijker laat. 

“Als ik schijnbewegingen gebruik,  
reageert Happy niet. Als ik echte, reële 
bewegingen verricht, doet ze dat wel.”
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Ik hou ervan als ik veel op een acteur kan 
projecteren, als ik zelf veel kan invullen, 
zoals je dat ook bij een hond kan doen, 
ja (lacht). Maar hoe train je dat? Hoe 
wakker je dat aan bij acteur-studenten?

S Dat gebeurt natuurlijk via een 
uitgebreid trainings- en bewustwordings - 
traject, maar misschien wordt het iets 
duidelijker als we proberen te schetsen 
wat we bijvoorbeeld met de Sarah Kane-
tekst doen in de lessen? 

L (knikt)

S We starten iedere les met 
een opwarming. We beginnen samen 
op de vloer, om een gezamenlijk soort 
energie en concentratie te ontwikkelen. 
Gaandeweg focust iedereen meer op 
zichzelf en krijgt de tijd om zich leeg te 
maken, om zich klaar te maken. We doen 
dit in stilte. Iedereen ontwikkelt gestaag 
een eigen voorbereidingsmoment,  

gevoed met technieken uit ook andere 
lessen die in het studieprogramma 
worden aangereikt, zoals yoga, de 
Alexandertechniek, feldenkrais, de 
Lichtenberg-methode, body-mind-
centering enzovoort. We onderzoeken en  
proberen te identificeren welke houdingen 
en acties, welke spanningen ons 
hinderen of helpen om die stille en lege 
body-mindset te verwerkelijken. Daarna 
houden we een gezamenlijke danssessie 
waarin we alles uit-bewegen wat er in ons 
beweegt. We eindigen de opwarming 
met een cooldown waarin we aandacht 
hebben voor wat we dan en daar gewaar-
worden en waarnemen (stilte).

L De les met de Sarah Kane-tekst,  
een monoloog uit Crave, is een van de 
eerste oefeningen in de training. Voor  
de les vraag ik de student om de tekst  
uit het hoofd te leren, zonder al keuzes  
te maken in interpretatie. Ik vraag de 
tekst zo neutraal mogelijk te leren,  
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hem nog niet in te vullen, om er bete-
kenis in te zoeken, op de vloer. Daar 
vraag ik om alle reacties, intieme 
associaties, herinneringen, abstracte en 
concrete beelden en connecties die de 
tekst bij de student in kwestie oproept 
op een niet-verbale manier te vertalen. 
Ik vraag de tekst te communiceren ‘alsof 
we evolutionair nog niet in het stadium 
zitten van het gesproken woord’ (lacht), 
dus in eerste instantie alleen via bewe-
ging, en pas later in de les ook via geluid 
en klank. Ik vraag alle anekdotische, 
mimerende of verhalende bewegingen 
te vermijden en om onmiddellijk te 
reageren — direct, instinctief, dierlijk. 
Een essentieel aspect van spelen is naar 
mijn mening dat er geen tijd zit tussen 
de innerlijke impuls en de uiterlijke 
reactie. De impuls als handeling en de 
handeling als impuls, zoals bij dieren.  
Ik neem dat dagelijks waar bij mijn  
eigen hond.

A Als acteurs kennen we deze 
momenten allemaal: we zijn aan het spelen 
en we willen iets doen, maar we doen het 
niet. Iets belemmert ons, iets blokkeert ons.  
We denken te lang na over wat we willen 
doen en we kunnen niet besluiten om het 
gewoon te doen. De tijd tussen de impuls 
en de actie duurt te lang. We zijn onbeslist. 

R Beslissingen nemen en beslist 
zijn is beslist belangrijk tijdens het 
acteren, ja (lacht). Inderdaad, zoals bij 
een hond. De beslissingen die een hond 
neemt, zijn niet voorbedacht. Hij beslist 
gewoon en is beslist. Een hond toont  
ook niet het doel van de acties, of 
becommentarieert de acties niet. Een 
hond handelt, zonder meer. Acteurs 
tonen vaak hun bedoeling of becommen-
tariëren wat ze spelen, waardoor hun 
spelen bedoelerig wordt en je de kijker 
nog weinig ruimte krijgt om zelf bete-
kenis te geven aan wat hij ziet en hoort.
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S Beslist zijn heeft volgens mij 
ook veel te maken met het uitvoeren 
van wat L benoemt als ‘reële, echte 
acties’. Een echte actie veroorzaakt een 
verandering in de tonus, in de spanning 
van je hele lichaam, en wekt vervolgens 
een verandering op in de spanning en 
perceptie van de toeschouwer. Ik herinner 
me een anekdote over jouw hond, L, 
die daarin voor mij verhelderend was. 
Misschien kun je die nog eens vertellen? 

L (knikt en glimlacht) Ik speel 
graag samen met mijn hond Happy. 
Eenvoudige spelletjes, zoals het gooien 
van een stok of een bal, en zij die erachter - 
aan loopt om die al dan niet terug te 
brengen. Ik vind het heel geestig om 
haar af en toe te plagen. Dan doe ik 
alsof ik de stok zal gooien maar gooi 
ik hem niet echt. Soms begint ze te 
rennen om de stok te halen en realiseert 
ze zich pas later dat ik hem niet echt 
heb gegooid. Andere keren blijft ze 
gewoon zitten waar ze zit en blijft ze 
naar me kijken, wachtend tot ik de stok 
daadwerkelijk gooi. Ik vind het zeer 
intrigerend dat ze soms wel reageert 
en andere keren niet. Ik ben beginnen 
te analyseren wat de verschillen zijn in 
wat ik doe in relatie tot hoe zij reageert. 
Eenvoudig gesteld zou ik kunnen 
zeggen dat ze niet reageert als ik niet 
overtuigend doe alsof ik de stok gooi. Ik 
kwam erachter dat ze blijft zitten als ik 
de actie alleen maar mechanisch uitvoer 
en het gooien van de stok imiteer zonder 
me op eenzelfde manier te engageren 
als wanneer ik reëel zou gooien. Mijn 
intentie, mijn impuls moet reëel zijn.  

Ik moet de beweging met dezelfde soort 
energie, intensiteit en engagement 
uitvoeren als wanneer ik de stok daad-
werkelijk zou gooien. Ik moet echte bewe-
gingen maken, geen schijnbewegingen 
(korte stilte).

S In de les met de Sarah Kane-
tekst vraagt L, wanneer een specifieke 
beweging reëel wordt, om vervolgens 
klank te geven aan die beweging.  

Klank als resultaat van de beweging, 
waarbij de beweging de oorzaak is en de 
klank het effect. We zoeken naar de inter-
actie tussen klank en beweging en hoe 
we klank en beweging bewust kunnen 
synchroniseren of desynchroniseren. 

R Dus in deze fase richt je je 
alleen op de sonore kwaliteit van de 
communicatie? Er is nog geen semanti-
sche waarde? 

S Dat gebeurt in de volgende 
stap, waarin L ons vraagt om de tekst 
in de beweging en in de klanken te 
brengen; eerst één zin, dan geleidelijk 
aan een andere zin en nog een andere, 
enzovoort (korte stilte). Het is opvallend 
dat in dat deel van de les de meesten 
van ons de neiging hebben om de sonore 
kwaliteiten uit het oog te verliezen. Je 
zou kunnen zeggen dat we ons opsluiten 
in de louter semantische waarde van de 
woorden. Zodra de woorden erbij komen, 
zodra we tekst gebruiken, valt het op 
dat onze bewegingen kleiner worden en 
minder energiek. Ook het volume en de 
intensiteit van onze klanken verkleint. 

“We denken te lang na over wat we willen 
doen en we kunnen niet besluiten om  

het gewoon te doen. De tijd tussen de impuls 
en de actie duurt te lang.”
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Het is alsof de woorden het willen over-
nemen van onze beweging en klank, 
alsof ze over ons heersen. We zijn ons 
daar meestal niet van bewust, maar  
L wijst ons dan op deze gewoonte, op 
dit patroon en telkens opnieuw, zin 
per zin, onderzoeken we de verbinding 
tussen beweging, klank en tekst.  
Eerst beweging, dan klank, dan tekst. 
Body, voice, text.

A Als je het hebt over het zich 
opsluiten in de semantische waarde van 
de woorden, en zegt dat het lijkt alsof de 
woorden het willen overnemen, dat ze 
over ons heersen en dat dat een patroon 
is, is dat dan eigenlijk niet hetzelfde als 
zeggen dat de body-mindrelatie op die 
momenten uit balans is? 

S Ja, ik denk het (stilte). Ik heb 
iets zeer prikkelends gelezen in Yasuo 
Yuasa’s The Body, Self-Cultivation, and 
Ki-Energy, waarin hij beschrijft hoe 
Zeami, meester van het Noh-theater, het 
over de body-mindrelatie heeft (zoekt 
in een rood notitieboekje en leest voor). 
‘De geest wordt begrepen als datgene 
wat voortdurend getransformeerd en 
herboren wordt door de vorm.’ Zeami 
noemt de ideale staat de no-mind of ku, 
wat ‘leegte’ betekent (leest verder). ‘Het 
is vrijheid in het dansen zonder dat men 
zich bewust is van de uitvoering ervan. 
Met andere woorden, het is een staat 
van ‘lichaam-geest-eenheid’ waarin de 
beweging van geest en lichaam niet 
meer te onderscheiden zijn. Het is een 
staat van self-forgetfulness waarin het 

bewustzijn van zichzelf als onderwerp 
van de lichaamsbeweging verdwijnt en 
het de beweging zelf wordt die danst’ 
(korte stilte). Het bewustzijn wordt de 
beweging zelf die danst. Prachtig.

A Maar dat is echt wel een ideale 
staat, nietwaar? Ik bedoel, tijdens het 
acteren heb ik dat zelden. Ik heb wel al 
ervaren wat ik een stroom zou willen 

noemen, waarin je vergeet dat je speelt 
en dat je gewoon speelt. Je denkt niet 
dat je danst, je danst gewoon. Maar 
die momenten zijn eerder zeldzaam. 
Bovendien vind ik niet dat je je denken 
moet of kan uitschakelen als je acteert of 
danst. Misschien kun je in het zenboed-
dhisme en tijdens meditatie trainen 
om je denken uit te schakelen, om een 
no-mind te hebben, maar dan zit je neer, 
in stilte, dan ben je onbeweeglijk en uit  
je niets. Is dat niet het tegenoverge-
stelde van wat een acteur zoekt? We 
moeten toch ex-pressief zijn? We willen 
toch niet al onze gedachten, gevoelens 
en kronkels van de geest uitsluiten?  
We willen toch juist communiceren?

L Ik denk dat je het goed 
beschrijft, A, als je het over een stroom 
hebt. Ik ben ervan overtuigd dat je kunt 
trainen om die frequenter te ervaren. En 
nee, je hoeft je denken niet uit te scha-
kelen tijdens het spelen (korte stilte). 
Je gebruikt het werkwoord ‘vergeten’. 
Je zegt dat je vergeet dat je speelt, dat 
je gewoon speelt. Dat is volgens mij 
wat ook Zeami in deze context bedoelt 

“Een hond handelt, zonder meer.  
Acteurs tonen vaak hun bedoeling  

of becommentariëren wat ze spelen, 
waardoor hun spelen bedoelerig wordt  
en de kijker nog weinig ruimte krijgt.”
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met self-forgetfulness. Er is geen zelf-
bewustzijn dat je spelen belemmert; 
het bewustzijn staat je niet in de weg. 
Je oordeelt niet over je daden terwijl je 
speelt. Je vergeet erover na te denken. 
Natuurlijk denk je terwijl je speelt, 
maar het is een manier van denken die 
verbonden is met de directe ervaring van 
het spelen. Je denkt, voelt en handelt 
tegelijkertijd. Alle drie de aspecten zijn 
even belangrijk en beïnvloeden elkaar 
wederzijds en in dezelfde mate. 

S Ik heb aan den lijve onder-
vonden dat je je effectief kunt trainen 
om die stroom frequenter te ervaren. 

Maar volgens mij hoef je, als je aan het 
spelen bent, dat niet als doel te stellen. 
Je kunt of moet jezelf niet pushen want 
dan gebeurt het zeker niet. Die stroom 
is ook geen doel op zich. L spreekt over 
ervarend spelen. Hij plaatst dat naast 
het inlevend of interpreterend spelen en 
het afstandelijk of ironiserend spelen 
(korte stilte). Terwijl je speelt, heb je een 
reële ervaring van wat je aan het doen 
bent. Door te focussen op die reële, 
lichamelijke en zintuigelijke ervaring 
kan een speler een beweging, een  
tekst, een medespeler telkens opnieuw 
benaderen alsof dit de eerste keer is, 
omdat het ook daadwerkelijk steeds  
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opnieuw een nieuwe confrontatie is.  
De ervaring op zich is altijd uniek, zelfs 
al heb je je acties, je oefening, je scène, 
je voorstelling daarvoor al honderd  
keer uitgevoerd. Alles wat zich in die 
specifieke ervaring aandient, is deel 
van het gebeuren. We proberen een 
spelersattitude te ontwikkelen waarin 
we daarvoor openstaan.

A L, in een ander gesprek 
hoorde ik je eens zeggen dat een 
belangrijk aspect van je lessen is om een 
verhoogde sensitiviteit te leren ontwik-
kelen. Je vertelde hoe je je volgens jou, 
in en door het spelen, kunt trainen om 
een grotere gevoeligheid te ontwik-
kelen en aan de dag te leggen, zowel 
naar je materiaal toe, als naar jezelf, 
je medespeler en de kijker. Je duidde 
aan hoe we in de woorden ‘zintuiglijk’ 
en ‘sensitiviteit’, ‘zin’ en ‘sense’ kunnen 
lezen en hoe we via het vergroten van 
onze sensitiviteit meer zin kunnen geven 
aan de dingen, hoe de dingen zinvoller 
en betekenisvoller kunnen worden.

R In nog een ander gesprek 
(lacht) hoorde ik je zeggen dat je niet 
alleen via het acteren, regisseren en 
lesgeven een grotere gevoeligheid hebt 
ontwikkeld, maar ook door het samen-
leven met je hond. Je vertelde dat zij jou 
heel veel heeft geleerd over die manier 
van openstaan, om een reëel contact 
te maken, in verbinding te gaan en om 
niet-oordelend aanwezig te zijn.

L Jazeker (glimlacht en korte 
stilte). Een attitude ontwikkelen waarin 

je je aandacht naar buiten richt en een 
flexibele, fluïde, niet-oordelende bewe-
gingsruimte creëert voor jezelf, je rol, 
je medespeler en de toeschouwer — of 
algemener gesteld: voor de ander en het 
andere — is een essentieel onderdeel van 
mijn lessen. Ik heb het voorrecht om, via 
mijn werk en al de bijzondere ontmoe-
tingen die ik heb binnen en buiten mijn 

professionele context, hierin dagelijks 
te mogen leren. En daarin heeft Happy 
voor mij inderdaad een heel belangrijk en 
dierbaar aandeel.

(Happy, die het hele gesprek naast L op 
de grond lag te rusten, richt zich op.  
Ze spitst haar oren, kijkt iedereen afzon-
derlijk aan, legt dan haar kop op L’s knie 
en beweegt haar staart heen en weer.  
Of is het de staart die Happy heen en 
weer laat bewegen?)

“Je denkt, voelt en handelt tegelijkertijd.  
Alle drie de aspecten zijn even belangrijk  

en beïnvloeden elkaar wederzijds en  
in dezelfde mate.”

Jan Steen is theatermaker, dramadocent en 
opleidingsvoorzitter van KASK DRAMA te 
Gent. In 2014 voltooide hij zijn doctoraat in de 
kunsten over de dramaturgie van de speler: Being 
in Playing. Daarin stelt hij onder meer dat de 
aanwezigheid van een speler bepalend is voor de 
specifieke uitkomst van een rol, en bij uitbreiding 
van een voorstelling.
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'Schrijf een ode aan een van je favoriete spelers.' Met die opdracht trokken we 
naar vier mensen uit het podiumveld. We vroegen hun om er geen emotionele 
uitbarsting van te maken, maar wel om precies te beschrijven welke 
kwaliteiten ze zo bijzonder vinden aan de speler in kwestie. Carolina Maciel 
de França, Milo Rau, Joachim Robbrecht en Greet Jacobs gingen de uitdaging 
aan en schreven over onder anderen Aldith Hunkar, Johan Leysen, Louis van 
der Waal en Gorges Ocloo. Samen vormen hun bijdrages niet alleen een ode 
aan deze spelers, maar ook aan podiumprésence, ontroering, het dansante 
lichaam, taalgevoel, overgave en vooral heel veel spelplezier.

DE KUNST VAN  
HET SPELEN

VIER PODIUMPERSOONLIJKHEDEN OVER  
HUN LIEVELINGSACTEUR 
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ALLES OF NIETS 
Greet Jacobs over  

Gorges Ocloo

‘Maar ik ben helemaal geen speler!’ Je 
hoort het Gorges Ocloo wel eens roepen 
halverwege het repetitieproces. Idem 
dito wanneer hij de tekst van een 1,5 uur 
durende monoloog in zijn nu al overvolle 
hoofd moet krijgen. Gorges is een speler 
die zichzelf niet als dusdanig ziet. Maar 
tegelijkertijd is hij onmiskenbaar een van 
de boeiendste acteurs die je vandaag bij 
ons op de scène kunt tegenkomen.

Gorges heeft een haat-liefdeverhouding 
met taal. Hij is een kunstenaar die creëert, 
maakt en vertelt, maar liever nog dan 
met taal vertelt Gorges met zijn lichaam. 
Er zijn weinig acteurs die zo fysiek met 
tekst omgaan als hij. Als het niet tussen 
de lijntjes door is, met bewegingsse-
quenties of danssolo’s, dan kruipt onder 
elk uitgesproken woord wel een intentie, 
een beweging of een handgebaar. Zijn 

lichaam vertelt minstens evenveel als de 
woorden die voor het stuk geschreven 
werden. Voor Gorges is taal niet het doel, 
maar een noodzakelijk middel. Taal is een 
manier om iets te vertellen, het lichaam 
is de oorsprong. Elke zin is een gevecht. 
Maar wel een dat met hoogste prioriteit 
uitgevochten wordt. 

Gorges is even compromisloos in wat hij 
maakt als in hoe hij speelt. Er zijn geen 
andere opties. ‘Als ik niet geloof in wat 
ik zeg, krijg ik het niet gespeeld.’ Voor 
sommige spelers zou dat een beperking 
kunnen zijn, maar bij hem vertaalt zich 
dat naar een speelstijl die je bij je nekvel 
grijpt, een speler die je vastpakt en niet 
loslaat. Gorges meent elk woord dat hij 
uitspreekt. Vrijblijvend staat niet in zijn 
woordenboek. Hij doet alles voor 300 
procent en put daarvoor uit een schijn-
baar bodemloos vat energie. 
 
Het is alles of niets. En met alles bedoel ik 
ook letterlijk alles. Hij is een geniale muzi-
kant en componist, een goede tekenaar, 
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een geboren en getrainde danser, een 
boeiende en gebeten regisseur en een 
speler aan wiens lippen je met veel plezier 
hangt. Het gemak waarmee hij al die 
verschillende disciplines mee de scène  
op sleept, is goed zichtbaar in bijvoorbeeld 
Studio Shehrazade, waarin hij vlot wisselt 
tussen muziek, dans, of lappen tekst.

Als toeschouwer ben je maar wat graag 
getuige van zijn zoektocht naar echt-
heid. ‘Fuck theater!’ (roept hij af en toe 
tussen het theatermaken door). Hij kan 
niet tegen heilige huisjes en de vierde 
wand is vooral een nutteloos onding dat 
niemand mist. Doen alsof bestaat niet. 
Het hier en nu. Ik ben hier aanwezig, 
met dit publiek, met dit verhaal en dit 
decor. Hoe sleep ik jou hierin mee? Er 
zijn spelers die je graag begint te zien als 
je er lang naar kijkt. Gorges is zo’n speler. 

Omdat hij je als publiek nooit uit het oog 
verliest, maar ook omdat hij naast scherp 
en intens ook zachtaardig en empathisch 
kan zijn. Hij voelt de ademruimte die je als 
publiek nu en dan nodig hebt. Spelen is 
voor hem zoals muziek maken, kleuren is 
even belangrijk als tegenkleuren, mooie 
akkoorden en zotte harmonieën zijn even 
belangrijk als een lange onverwachte 
stilte. Zo blijft deze theatrale muzikant 
verrassen met elke rol die hij kleur geeft en 
worden wij als publiek iedere keer geraakt 
en geboeid. Het is een talent dat niet veel 
spelers gegund is. 

HET GAT IN DE OZONLAAG 
Joachim Robbrecht over 

Louis van der Waal

De lezer weze gewaarschuwd: ik schrijf 
dit portret over Louis van der Waal met 
complete vooringenomenheid. We 
werkten niet alleen samen in een onder-
tussen indrukwekkende rij producties 
van Sarah Moeremans en mezelf, we 
vieren ook samen huwelijken en vakan-
ties, delen regelmatig lief en leed. 

Louis van der Waal volgde kleinkunst 
in Antwerpen, maar heeft zich na zijn 
opleiding als speler snel verbonden aan 
regisseurs en makers zoals Luc Perceval, 
Abke Haring, Stef Lernous, Benny 
Claessens en Sarah Moeremans en ik. 
Ook al mogen sommige namen in deze 
reeks op het eerste gezicht weinig met 

elkaar te maken hebben, toch is het niet 
verwonderlijk dat net Louis van der Waal 
in hun werk optreedt en niet in dat van 
pakweg Ivo van Hove of Guy Cassiers. 
Het zijn stuk voor stuk regisseurs die een 
mentaal of fysiek uithoudingsvermogen 
vragen en de bereidheid om een rol 
conceptueel aan te gaan. Ze interes-
seren zich minder voor psychologische 
karakterisering dan voor een in vette 
strepen neergezet personage en de 
performatieve intensiteit van het spel. 
Hun processen veronderstellen acteurs 
die openstaan voor risico’s en niet-evi-
dente keuzes. 

Dat alles is Van der Waal op het lijf 
geschreven. Wekenlang abstract gefor-
muleerde opdrachten spelen, dagenlang 
teksten improviseren, uren in de maquil-
lage zitten, zesendertig verschillende 
haarstijlen uitproberen: hij doet het met 

Greet Jacobs is actrice, theatermaker en 
schrijfster. Ze studeerde in 2014 af aan het 
RITCS en speelde sindsdien bij uiteenlopende 
gezelschappen. Ze maakt ook eigen voor-
stellingen bij onder andere De Maan, Villanella 
en Bronks.
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volle toewijding en levert vaak uit het 
niets quasi-dadaïstische performances af 
die voor de makers een fundus aan ideeën 
opleveren, of een totaal onverwachte 
en soms onnavolgbare interpretatie van 
spelopdracht of tekst. De terugkerende 
vraag in repetities van Sarah Moeremans 
luidt dan ook: ‘Wat speel je toch, Louis?’

Zijn populariteit bij een bepaald slag 
makers verklaart nog niet de empathie 
die hij voor zichzelf of zijn personage 
weet op te wekken bij het publiek. Die 
verklaring ligt volgens mij niet in de tech-
nische specificiteit van van der Waals 
spel: gebalde en explosieve energie, 
muzikaliteit en een volkstheaterachtig 
gevoel voor het tragikomische. Waar dan 
wel? Volgens mij is het de manier waarop 
hij de waardigheid van zijn personages 
en zichzelf op het spel zet die een publiek 
zo aanspreekt. 

Volgens een artikel van Jens Roselt 1 is 
schaamte de ozonlaag van het individu 
en is het toneel de sociale ruimte waar 
de voorwaarden voor schaamte en 
beschaming onderhandeld worden. Van 
der Waal riskeert meer dan anderen en 
tast de grenzen van gedragsnormen en 
waardigheid af, zonder ironisch afstand 
te nemen. Dat laat hij bijvoorbeeld zien 
in Rijgen, een stuk met een van de meest 
met schaamte beladen thema’s als 
onderwerp, namelijk ‘de liefde’. In Rijgen 
staat van der Waal bijna twee uur lang 
in blote billen op scène, en stort zich in 
dat halve adamskostuum hartstochtelijk 
in een incestueuze relatie. Vervolgens 
stelt hij zich minutenlang bloot aan de 
lach van het publiek met het vertoon van 
zijn danskunsten als amateuristische 
camgirl, om zich meteen daarna met een 
Nabokov-achtige schaamteloosheid tot 
pedofiel te ontpoppen. 
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Met gespeelde naïviteit overschrijdt Van 
der Waal de grenzen van het fatsoen, 
verdedigt getaboeïseerd gedrag en tart 
de normen die beschaafdheid markeren. 
Zijn personages zijn altijd — op z’n minst 
ten dele — ontremde schlemielen. Hij 
gebruikt de scène als vrijplaats om gaten 
te slaan in de ozonlaag van schaamte 
waarmee we ons omhullen. Dat is waar 
het publiek van geniet in zijn spel, iemand 

die zich de vrijheid permitteert en het 
gevaar opzoekt uitgestoten te worden. 

Joachim Robbrecht schrijft en maakt toneel in 
Nederland en België. Hij ziet theater als een 
machinerie om zich poëtisch, collectief en met het  
hele lijf te engageren in de wereld. Sinds kort maakt  
hij deel uit van de kleine redactie van Etcetera.

1  Roselt, J. (2001). Die Würde des Menschen 
ist antastbar. Kapitalismus und Depression. 
BAND III Erniedrigung Geniessen, p. 47 - 59

FETISJACTEUR 
Milo Rau over Johan Leysen

Er werd me gevraagd een acteur uit 
te zoeken die voor mij bijzonder veel 
betekent. Eerlijk gezegd ben ik met veel 
van de acteurs met wie ik tot nu toe heb 
samengewerkt goed bevriend geraakt, 
en kan ik het hier over wel meerdere 
kunstenaars hebben. Sinds Hate Radio 
(2011) reken ik Sébastien Foucault tot 
mijn naaste vrienden, sinds The Civil 
Wars (2014) Sara De Bosschere, sinds 
Mitleid (2015) Ursina Lardi en sinds Das 
Neue Evangelium (2019) Yvan Sagnet. 
Ik wil het vandaag echter hebben over 
Johan Leysen, met wie ik in 2014 voor 
het eerst samenwerkte.

Misschien valt er over Johan niets 
nieuws meer te vertellen: hij is een 
van de grote acteurs van Europa. 
Sterrenrecensenten uit Frankrijk, 
Duitsland en Rusland heb ik in zwijm 
zien vallen voor hem. Hij past even 
goed in een klassieke enscenering van 
Shakespeare als in een film van Godard, 
hij kan een komedie met Catherine 
Deneuve maken of met mij naar Mosul 
reizen. Johan doet waar hij zin in heeft, 
wat in zijn ogen zinvol is. Wat hij doet, 

doet hij zonder enige arrogantie, zonder 
beperking. Hij is oneindig loyaal, naar 
mensen toe en naar projecten. Dat is 
misschien wel waarom ik — en allen die 
hem kennen — hem het meest waardeer: 
die ouderwetse integriteit.

Johan wordt in sommige artikels 
mijn fetisjacteur genoemd omdat hij 
datgene tot uitdrukking brengt wat ik zo 
bewonder aan het beroep van acteur: 
de gestoorde mix tussen zelfbewustzijn 
en onzekerheid, professionaliteit en 
kwetsbaarheid, het eeuwige zoeken en 
dan die vastberadenheid om uiteinde-
lijk gewoon iets te doen. Ik bewonder 
Johan, ik vertrouw hem, maar ik voel 
eigenlijk nog meer voor hem. Ik denk 
dat het vriendschap is, een vriendschap 
gebaseerd op gedeelde ervaringen en 
het respect dat we voor elkaar hebben, 
vooral omdat het niet altijd gemakke-
lijk is geweest. Met andere woorden: 
waarschijnlijk vertrouw ik Johan zo 
sterk omdat onze start — The Civil 
Wars — bijna een ramp geworden was.

Ik denk dat hij mijn methode diep 
wantrouwde toen we voor het eerst 
samenwerkten. Ik had voorgesteld  
dat hij een Vlaamse SS’er zou spelen, 
uiteindelijk speelde hij zichzelf.  
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‘Jij bent de vreemdste regisseur die ik ooit 
heb ontmoet’, zei hij mij toen vlak voor de 
première. En zo was het ook in alle daar-
opvolgende projecten: we hadden geen 
idee wat er zou gebeuren, wanneer of hoe 
precies. In een interview voor de Franse 
première van Orestes in Mosul zei Johan 
eens: ‘Met normale regisseurs weet je 
vaak niet waar je naartoe gaat. Met Milo 
heb je geen idee wanneer het zelfs maar 
begint.’ Dat is nooit veranderd (en het zal 
ook niet gebeuren).

Maar hierdoor raakt Johan niet van de 
wijs, hij is dan ook een absolute professi-
onal. Acteren is een techniek, een kunst, 
hoogstwaarschijnlijk de moeilijkste. 
Ze laat zich alleen over decennia heen 
perfectioneren, en wie iets anders 
beweert, heeft geen benul. Johan is zelfs 

een metaprofessional, hij overstijgt alle 
techniek. Voor hem is alles gewoon een 
methode, een stijl, waarover hij beschikt, 
volledig soeverein. Het Vlaamse mini-
malisme, het Franse teksttheater, de 
postdramatische formalismen, Godard 
en Ozon, The American en het ‘wees 
gewoon jezelf’ van het projecttheater: 
dat zijn allemaal mogelijkheden voor 
Johan, waarnaar hij teruggrijpt en die 
hij in het ogenblik van de belichaming al 
achter zich laat.

Laten we het simpel stellen: Johan 
Leysen is gewoonweg mens wanneer  
hij de scène betreedt, zowel in de 
concrete als in de filosofische betekenis 
van het woord. Hij is een medium voor 
alles en tegelijkertijd toch een volstrekt 
unieke aanwezigheid. ‘Opkomen.  
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Dat is eigenlijk het allerlastigste’, klinkt 
het aan het begin van La Reprise. 
Johan, die ons allen vertegenwoordigt, 
confronteert deze moeilijkheid nederig 
en vastberaden, humoristisch, maar 
zonder ironie. Of zoals Jean-Paul Sartre 
het ooit schreef: ‘Als ik het onmogelijke 
Heil in het rekwisietenmagazijn van het 
leven opberg, wat blijft er dan over? Een 
volledig mens, gemaakt uit alle mensen 

en die evenveel waard is als iedereen, en 
iedereen is evenveel waard als hij.’ 

Vertaald uit het Duits door Kaatje De Geest

DE JAGENDE JAGUAR 
Carolina Maciel de França 

over o.a. Aldith Hunkar

België is mijn derde land en op basis van 
mijn ervaringen tot dusver heeft Goed 
Spel in elk land een andere definitie. Toch 
denk ik dat er ook iets universeels is. Mijn 
definitie van Goed Spel is als een rode 
draad die ik kan spannen tussen de drie 
landen, en die zich vertakt over de rest van 
de wereld als het web van een spin. Mijn 
toetsen steigeren. Mijn vingers steken 
hun toppen bijeen als in een overleg, maar 
mijn duim wrijft ze allemaal twijfel in. ‘Het 
is een gevoel’, klinkt het in mijn hoofd. En 
dan echoot het woord vluchtigheid.

Maar als ik de draad dan toch moet 
oppakken, moet ik beginnen bij Regina 
Casé. Als je nu de dichtstbijzijnde 
Braziliaan zou aanspreken en vragen: 
‘Hey, ken jij Regina Casé?’, zou het 
antwoord absoluut ‘ja’ zijn. Als je dan 
doorvraagt, gaat het binnen één minuut 
over haar sappige accent. Regina Casé 
werd geboren in Rio de Janeiro, maar 
haar grootouders komen uit deelstaat 
Pernambuco in het noordoosten van het 
land. Mensen uit Pernambuco, ook ik, 
hebben een heel specifiek accent in het 
Portugees. Je zou kunnen zeggen dat we 

de West-Vlamingen van Brazilië zijn. De 
rest van het land lacht er een beetje mee, 
maar wij zelf zijn er onverstoord trots op. 

Veel acteurs zullen het zweepje van 
de dictie wel kennen. Velen van hen, 
wereldwijd, moeten zwichten voor de 
lokale linguïstische, stilistische en maat-
schappelijke norm. Standaardtaal. Hier 
in de Lage Landen had men het vroeger 
over ABN, of Algemeen Beschaafd 
Nederlands. De ‘B’ van ‘beschaafd’ is 
weggevallen, maar volgens mij hangt het 
bijbehorende waardeoordeel nog steeds 
tussen ‘algemeen’ en ‘Nederlands’, als 
in een hangmat van beladen leegte. In 
ieder geval was Regina Casé dus de 
eerste actrice die me aansprak in mijn 
eigen dialect. Nu pas begrijp ik wat voor 
strijd ze moet hebben geleverd. 

In het tweede land waar ik woonde,  
heb ik alleen maar gelezen. In dat land 
kan ik geen goede acteur noemen als  
die persoon niet ook een goed schrijver 
was. Er zijn twee uitzonderingen en  
één van hen is Aldith Hunkar, toen 
presentatrice van het Jeugdjournaal.  
Het was in de eerste plaats voor haar  
dat ik mijn wekkertje zette, dan pas  
voor het nieuws op kindermaat. Aldith 
Hunkar was de eerste zwarte vrouw die 
ik in een sterke rol zag. 

Milo Rau is een Zwitsere regisseur, journalist, 
essayist en docent. Met zijn werk ontving hij 
meerdere internationale prijzen. Momenteel  
is hij artistiek leider van NTGent.
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In derde land België heb ik veel geweldige 
podiummensen mogen leren kennen. Ik 
zeg podiummensen omdat het niet alleen 
acteurs zijn, maar soms ook performers 
en dansers. Simone Milsdochter, Sukina 
Douglas, Abigail Abraham, Peter De 
Graef, Dana Michel, Willem de Wolf, 
Gorges Ocloo, Tania Van der Sanden… 
Ik associeer ze met: timing. Controle. 
Présence. Een goede speler doet mij 
denken aan een jagende jaguar. 

Een jaguar die een prooi besluipt, is zich 
hyperbewust van zijn omgeving en zijn 
eigen positie daarin. Je moet aandacht 
afdwingen met je aanwezigheid, maar 
zo nodig ook onopvallend kunnen zijn. 
Je moet kunnen wachten op het juiste 
moment en het moment — als het 
komt — ook echt op tijd grijpen. Die 
context en dat ‘moment’ zijn natuurlijk 
veranderlijk. Des te knapper dus als je er 
keer op keer in slaagt om in die verander-
lijke omstandigheden je prooi te grijpen. 

Misschien is dat wat er mis is met acteurs 
die goed geschoold zijn maar me toch niet 
raken. Misschien voel ik dat ze al aan de 

volgende zin denken. Het antwoord van 
de tegenspeler al te goed kennen. Terwijl 
we in het echte leven nooit weten wat er 
komt. Misschien gaat je prooi vandaag wel 
naar links in plaats van naar rechts. Weet 
jij veel. De jaguar blijft alert. Het gaat over 
de routine kennen en er toch op voorbereid 
zijn dat er van alles kan gebeuren. 

Tot slot denk ik dat Goed Spel geen eind-
punt of een bereikte staat kan zijn. Elke 
keer dat je groeit, ontstaat er plaats voor 
meer groei. Het is eerder een constant 
streven, een permanente uitnodiging 
vanuit de context en het moment, recht 
naar de kern van de matroesjka. Elke 
dag kan anders zijn. Daarom is het 
immer een eer om naar theater te gaan 
en het moment te zien waarop de jaguar 
de nietsvermoedende prooi verorbert. 
Het moment is gegrepen en jij was erbij.
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Carolina Maciel de França is auteur, adviseur 
en ontwikkelt ook een eigen kunstenpraktijk. 
Ze verzorgde recent nog de dramaturgie van 
Her(e) bij NTGent en de RATATA-avonden 
van Rataplan. Dit jaar is ze een van de twee 
speelsters van Kill Joy Quiz van Luanda Casella.
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In 2020 hebben we weer heel wat in petto. In DW B 1 (maart) stellen 
Fikry El Azzouzi en Dirk Leyman een focus samen over Satire 
als nieuw engagement na de postmoderne ironie, en hoe tegelijk 
(auto)censuur die satire bemoeilijkt. In DW B 2 (juni) gaat Arnoud 
van Adrichem op zoek naar het Oerboek, ofwel kinderboeken die 
een onuitwisbare indruk nalieten. Want schrijvers worden geboren 
uit lezers. En lezers worden geboren als ze een jaar of zeven zijn. 
Voor het septembernummer (DW B 3) zullen Johan de Boose en 
Peter Vermeersch de bewogen en complexe geschiedenis van 
de Poolse literatuur toelichten en enkele van haar prominente 
vertegenwoordigers opvoeren. En in DW B 4 (december) maakt 
Alicja Geszinska een boeknummer met als titel De Muur, 
over al wat muren optrekt tussen mensen, volkeren, religies 
en ideologieën.

ABO-ACTIE 
DW B jaargang 2020 

Neem een abonnement 
op jaargang 2020 en krijg 
Vrouwelijke Arabische stemmen 
er gratis bij! In dit bijzondere 
boeknummer, samengesteld 
door Sigrid Bousset en Iman 
Humaydan, maken we een 
literaire reis langs acht Arabische 
landen aan de Middellandse 
Zee, te beginnen in Marokko, 
eindigend in Syrië. 

Een abonnement (vier nummers) kost 52 euro, studenten en CJP’ers betalen 42 euro. 
Losse nummers koop je voor 15 euro. Wilt u meer doen voor DW B? Dat kan in de vorm 
van een steunabonnement (vanaf 100 euro). De namen van de steunende abonnees 
worden achteraan in elk nummer gepubliceerd.

Stuur een e-mail naar dwbmagazine@gmail.com. 
Meer info over DW B vind je op www.dwb.be.



Op de negentigerscollectieven zoals tg STAN, de Roovers en de KOE na leek het 
spelerstheater in Vlaanderen een beetje dood. Geïnspireerd door het pleidooi 
van Sara De Roo dat je toneelspelen alleen maar leert door het samen zoveel 
mogelijk te doen 1, blaast een nieuwe generatie acteurs de traditie nieuw leven 
in. Als er geen speelkansen, geld voor ontwikkeling of ensembles meer zijn, 
dan creëren ze zelf wel de juiste omstandigheden. Dat zagen we vorige zomer 
tijdens Camping Sunset en Who’s Afraid of Virginia Woolf?, twee spannende 
initiatieven van enkele alumni en masterstudenten van het KASK. Enkelen 
onder hen vertellen over hun ervaringen als ‘spelende makers’.

• Charlotte De Somviele

ALS MAKEN EN SPELEN 
ÉÉN WORDEN

DRIE (BIJNA-)KASK-ALUMNI OVER DE KRACHT  
VAN ACTEURSTHEATER
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Flor ‘Doet die barvrouw nu alsof ze 
Engels spreekt omdat we in  
een Irish pub zijn?’ 

Carine ‘Ik geloof niet dat ze ons  
niet verstond.’

Flor ‘Ik ook niet.’
Mitch ‘Haha, dat is eigenlijk zeggen over 

iemand die geen Nederlands kent 
dat ze slecht speelt.’

Voor het betere metagesprek over 
theater spelen in het alledaagse leven: 
rep u naar de Irish pub. Aan tafel zitten 
Carine van Bruggen (30), Mitch Van 
Landeghem (23) en Flor Van Severen 
(25). Hoewel ze pas recent afstudeerden 
(of binnenkort afstuderen) aan de 
dramaopleiding van het KASK — Flor 
en Mitch moeten officieel nog tot juni 
wachten — waren ze al betrokken bij 
twee van de meest memorabele theater-
projecten van vorig seizoen.

Samen met acht andere net afgestu-
deerde / afstuderende klasgenoten  
organiseerden Carine, Mitch en Flor 
tijdens Het Theaterfestival Camping 
Sunset, een openluchttheater op 
een voormalige kinderboerderij aan 
Dok-Noord in Gent. Na twee repetitie-
weken speelden ze zeventien avonden  
na elkaar Maxim Gorki’s Zomergasten.  
In weer en wind, met een verkoudheid  
of koorts, voor veel of weinig volk.  
Het publiek mocht met hetzelfde  
kaartje een tweede of derde keer 
komen kijken en zag live een theater-
stuk transformeren. 

Flor, Mitch, Imke Mol en Naomi van der 
Horst kaapten met het meeslepende 
Who’s Afraid of Virginia Woolf? dan weer 
de prijs van de jongerenjury weg op 
Theater Aan Zee. Zelden zo’n mature 
afstudeervoorstelling gezien. En dat op 
basis van een platgespeelde cynische 
huwelijkskomedie uit de jaren zestig.

Camping Sunset en Who’s Afraid of 
Virginia Woolf waren niet alleen straffe 
odes aan de essentie van theater (‘wij, 
hier, live, voor u’), ze leken ook een positief 
antwoord te willen formuleren op een 
aantal lacunes waar bij uitstek jonge 
acteurs mee geconfronteerd worden: 
een gebrek aan speelkansen en creatie-
ruimte, het verdwijnen van ensembles, 
en een directe verhouding tot een breed 
publiek. In een tijd waarin het theater in 
de greep is van wat regisseur Timeau  
De Keyser ‘de dictatuur van het echte’ 2 

heeft genoemd en acteurs liefst zoveel 
mogelijk als zichzelf op scène willen staan,  
is de drang om theater te maken dat 
vanuit de speler vertrekt en spelplezier 
centraal stelt, een statement op zich.

COLLECTIEF PROCES

Het idee voor Camping Sunset kwam er 
tijdens een nachtelijke bijeenkomst in de 
zomer van 2018. ‘We hadden net onze 
scripties ingediend’, herinnert Carine zich.  
‘Eén vraag hield ons bezig: hoe gaan we  
ons als speler blijven ontwikkelen na school?  

“Ik zag onlangs Freud van Internationaal 
Theater Amsterdam en FC Bergman.  

Die voorstelling zit zo vastgetimed  
dat de liveness van het theater  

verloren gaat.” 
— Mitch Van Landeghem
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Hoe kunnen we in een collectieve situatie 
van elkaar blijven leren zoals we dat vier 
jaar lang hebben gedaan? We droomden 
over een leegstaande loods waar we veel 
konden spelen en weinig repeteren, een 
omkering van het klassieke model dat 
op school en in de praktijk gangbaar is. 
Klasgenote Eleonore Van Godtsenhoven 
heeft toen de koe bij de horens gevat.’ 

‘Het was voor ons ook een manier om 
houvast te vinden bij elkaar’, vervolgt 
Mitch. ‘Niemand wilde na zijn afstuderen 
afhankelijk worden van de goodwill van 
een regisseur of programmator.’ Een 
collectief creatieproces doorlopen met 
elf spelers, zonder regisseur, het klinkt 
niet als een evidentie. Maar alles liep 
tegen de verwachtingen in vrij vlot, zegt 
Flor. ‘Er waren geen leiders en volgers. 
We hadden chaotische vergaderingen 
omdat we erop stonden dat iedereen zijn 
zegje kon doen. Na elke voorstelling was 
er ook een nabespreking waarin elke 

speler kon delen wat hij ontdekt had. 
Vermoeiend maar interessant.’

Ook Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
vertrok vanuit de goesting om te spelen, 
maar dan specifiek met betrekking tot 
een canoniek repertoirestuk zoals dat 
van Edward Albee. ‘Het was een beetje 
nu of nooit’, zegt Mitch. ‘Je kunt maar 
één keer als prille twintiger in de huid 
kruipen van een oud, vastgeroest koppel 
zoals Martha en George.’ 

Flor Het was geen groot statement 
om af te studeren met repertoire, ook al 
gebeurt dat zelden aan het KASK. Wel 
merkten we dat we veel tools hadden 
gekregen om met tekst om te gaan, 
maar dat we die nog nooit hadden 
ingezet om een stuk van begin tot eind 
te spelen. Je moeten verhouden tot de 
complexe voorstellingsgeschiedenis  
van repertoire was daarnaast ook een 
nieuw gegeven.

C
a

m
p

in
g

 S
u

n
se

t 
©

 L
e

o
n

ti
e

n
 A

ll
e

m
e

e
rs

ch

28



ETC. Kan je benoemen welke tools 
jullie als spelers op school 
hebben meegekregen? 

Flor Dat je jezelf mag tonen via je 
personage.

Carine De zoektocht die je voert als 
speler hoef je niet te verstoppen. Iemand 
als Jan Steen leerde ons om te gebruiken 
wat we op het moment zelf voelen, of wat 
er in ons lichaam aanwezig is.

Mitch Zoeken is inderdaad het meest 
gebruikte woord op school. (lacht) We 
krijgen les van verschillende docenten, 
dus er wordt ons geen specifieke speel-
stijl aangeleerd. Maar ze verwachten 
nooit dat we iets presenteren dat afge-
werkt of verkoopbaar is. Camping Sunset 
is heel logisch voortgevloeid uit die 
filosofie. Elke dag kon het publiek komen 
kijken naar een nieuwe poging.  
De pretentie van een afgewerkt theater-
stuk was er niet. Wie van het KASK komt, 
begrijpt wat er mooi is aan die zoektocht. 
Ik heb me vaak afgevraagd of het proces 
zo vlot is verlopen omdat we via de 
school over een gemeenschappelijke taal 
beschikten om over theater te spreken.

ETC.  Welke concepten of woorden 
vallen vaak als jullie het over 
spelen hebben? 

(Denken collectief na)

Mitch Dat is een beetje als vragen naar 
je eigen stopwoorden. 

Carine Het aangaan! (algehele hilariteit) 
Of in de woorden van Marijke Pinoy: 
‘Spring in dat bad!’ Jan Steen zal 
dan weer zeggen dat we iets ‘moeten 
uitbewegen’. 

Flor Dat je een noodzaak moet vinden 
om je tekst te zeggen, maar dat is 
natuurlijk niet exclusief voor onze school. 

Mitch Het gaat niet om tonen wat je 
gevonden hebt, maar om wat je aan het 
zoeken bent. Of: een voorstelling die kan 
mislukken is nooit interessant.

Flor & Carine Huh?! 

Mitch Wacht, citeer ik het nu verkeerd? 
Nee hoor. Een voorstelling wordt onin-
teressant wanneer ze zo strak geregis-
seerd is dat ze zou kunnen mislukken. 
Ik zag onlangs bijvoorbeeld Freud van 
Internationaal Theater Amsterdam en 
FC Bergman. Die voorstelling zit zo vast-
getimed dat de liveness van het theater 
verloren gaat. Je kunt je voorstellen dat 
die acteurs achteraf in de kleedkamer 
boos op elkaar worden omdat ze een zin 
vergeten zijn en daarmee de hele machi-
nerie in het honderd hebben laten lopen. 
(lacht) Zodra ik het gevoel heb dat 
iemand met zijn ogen dicht iets aan het 
herhalen is, voel ik me als toeschouwer 
overbodig. De KOE heeft ook al dertig 
jaar dezelfde speelstijl, maar zij gaan 
altijd nog een engagement aan met  
het publiek.

“Ik ga me niet verstoppen achter mijn rol.  
Ik ben ook Flor en dat mag je zien.  

Ik leer mezelf kennen door de ogen  
van een personage.” 
— Flor Van Severen
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Flor Als je zoals de KOE een strategie 
gevonden hebt waar je achter staat 
en waar je goed in bent, dan is dat een 
legitieme reden om er onderzoek naar 
te blijven voeren. Ze blijven zich ook elke 
keer heruitvinden, vind ik. 

ETC.  Is dat dan wat bedoeld wordt 
met de autonomie van de 
speler: in staat zijn om ad 
hoc een impuls te volgen, niet 
wetend waar dat je brengt?

Flor Om het voor jezelf spannend te 
houden, moet je jezelf daar inderdaad 
toe verplichten. Anders ben je gewoon 
een pion op het schaakbord van een 
regisseur. 

Carine Die mogelijkheid om in beweging 
te blijven kan ook heel subtiel zijn. Je 
kunt bijvoorbeeld dezelfde woorden 
uitspreken maar ondertussen iets 
anders denken over de persoon die voor 
je staat. 

Mitch Natuurlijk mag je als speler  
op iets vertrouwen en hoef je je niet  
elke keer voor de leeuwen te gooien. 
Zolang je maar de mogelijkheid  
openhoudt dat een voorstelling kan 
en mag veranderen. Ik begrijp niet dat 
je als regisseur, zoals in het geval van 
Freud, van je spelers zou verwachten 
dat ze die vrijheid opgeven, dat je  
een theatervoorstelling afmonteert 
zoals een film waarin alleen de beste 
shots overblijven. 

Carine Bij een totaalkunstwerk, waarbij 
een speler slechts een schakel is in een 
collage van beeld, muziek en licht, snap 
ik dat wel. Misschien moeten we eens vijf 
avonden achter elkaar naar Ivo van Hove 
gaan kijken. Wie weet veranderen die 
stukken meer dan we denken. Het zijn 
tenslotte heel goede acteurs. 

Mitch Autonomie heeft voor mij ook te 
maken met hoe je naar de ander kunt 
luisteren. Dat is een speeltip van Jan 
Steen. Het is fijn om jezelf te verrassen, 
maar daar blijf je zelf de motor van. Het 
is veel spannender om benieuwd te zijn 
naar hoe de ander zal reageren. Volgens 
mij is dat ook waar een publiek naar 
kijkt: mensen die op elkaar reageren.

ETC.  In haar state of the union 
(2018), die voor Camping 
Sunset een belangrijke 
 inspiratiebron was, schrijft 
actrice Sara De Roo dat je 
‘toneelspelen enkel leert door 
te doen’ en dat die moge-
lijkheid is verdwenen, onder 
andere door het wegvallen 
van de ensembles. Hoe zijn 
jullie als spelers gegroeid 
doorheen de speelreeks van 
Camping Sunset? 

Carine We hebben langer gespeeld 
dan gerepeteerd, dus alles moest nog 
beginnen toen het publiek al kwam 
kijken. In de eerste voorstelling word je 
nog verrast door elke wending, gaande - 
weg leer je samenspelen vanuit een 
ritme en naar een climax opbouwen.  
Ik heb ook veel technische dingen 
geleerd, over hoe je spanning tussen 
acteurs creëert bijvoorbeeld. 

Mitch De grootste moeilijkheid was 
om niet in automatismen te vervallen 
en elkaar te blijven uitdagen. Al gauw 
ontstond er echter de drang om élke dag 
iets anders te doen. Dat werd een nieuw 
automatisme, tot ieders grote frustratie. 
‘Laat ik nu toch even vijf dagen na elkaar 
een slechte mop maken om ze op de zesde 
dag te kunnen binnenkoppen’: dat gevoel.

Flor Die druk was inderdaad 
verlammend.
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Mitch Je komt jezelf ook tegen. Ik was 
vaak jaloers op anderen. ‘Wow, die doet 
vandaag weer zo’n mooi nieuw voorstel. 
Waarom kan ik dat niet?’ Door de ogen 
van de andere spelers en coaches word 
je je bewust van je eigen trucs. Camping 
Sunset heeft me in elk geval geholpen 
om me los te schudden van mezelf. 

Flor Ik merkte dat ik naar het einde toe 
was uitgepraat. Zeventien keer spelen 
zonder een rustpunt in te lassen om na 
te denken over wat je aan het doen bent, 
is zwaar. Ik werd er ook onzeker van. 
Hoe kon ik vermijden dat ik gewoon drie 
weken hetzelfde zou doen?

Mitch In die eeuwige ontevredenheid 
schuilt ergens ook de ziel van het project. 
We kunnen er voorlopig nog niet veel 
over kwijt, maar met de steun van een 
aantal partners krijgt Camping Sunset 

deze en volgende zomer een vervolg.  
We zijn het niet meteen van plan, maar  
ik vraag me wel af wat er zou gebeuren 
als we nog radicaler zouden zijn in wat 
we tijdens die eerste repetitieweken 
doen. Nu zijn we de voorstellingen 
begonnen met een speelbare vorm. Er 
waren afspraken over de lijn, de timing 
en de stijl. Wat als we ooit gewoon 
zouden beginnen zonder zelfs maar de 
tekst geoefend te hebben? Als er niets is, 
dan valt er ook niets te herhalen.

ETC.  Laten we het eens hebben 
over dat mysterieuze begrip 
‘spelersdramaturgie’ waar 
Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
zo’n mooi voorbeeld van is. 
Wat betekent het voor de 
vorm en inhoud dat jullie dit 
stuk vanuit het spelerschap 
hebben benaderd?
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Mitch Dat is best moeilijk te verwoorden, 
omdat het zo intuïtief is. Het heeft voor 
mij te maken met verantwoordelijkheid. 
Je geeft je niet over aan een concept 
dat een regisseur of bureaudramaturg 
vooraf heeft bedacht, maar je maakt  
elke beslissing vanuit het spelen zelf.  
Het maken en het spelen van de voor-
stelling worden één. 

Carine Je deelt met elkaar enkel de 
ervaring van het spelen, en daaruit vloeit 
de betekenis voort. De woorden die wij 
in Zomergasten zeggen, hebben wij zelf 
vertaald. Daarmee maken we ons de 
ontmoeting met de personages eigen. 
De vraag is dus niet: hoe halen we dat 
stuk naar 2019? Nee, wij ontmoeten dat 
stuk vandaag en daarin nemen wij de 
tijd met ons mee. Om een voorbeeld te 
geven: wat je normaal in Zomergasten 
ziet, zijn Russische aristocraten die zich 
op een landgoed te pletter vervelen 
terwijl de wereld ten onder gaat.  

Spelenderwijs voelde ik dat die verveling 
er niet meer zo sterk in zat. Wij zijn 
heel druk bezig met van alles, maar 
daaronder schuilt een totaal gebrek aan 
daadkracht om de grote uitdagingen van 
onze tijd aan te pakken. Dat is zo 2019. 

Mitch Via het spelen ontdekten we dat 
Who’s Afraid of Virginia Woolf? voor ons 
heel sterk over de liefde ging, in tegen-
stelling tot de haat en walging die onze 
coach Jan Steen erin las. Het feit dat 
Martha en George een kind verzinnen, 
begrepen we als een krampachtige 
poging om bij elkaar te blijven. Als 
George de beslissing maakt om het kind 
te vermoorden door erover te vertellen, is 
dat misschien een laatste romantische 
daad om te zeggen: we hebben deze 
fictie niet meer nodig. 

Flor Een ander voorbeeld van 
spelersdramaturgie is hoe we tijdens 
het stuk geleidelijk in de fictie glijden. 
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Eerst staan we als onszelf op scène, in 
joggingbroeken, onder tl-lampen en met 
het publiek in een intiem vierkant om 
ons heen. Na verloop van tijd doen we 
steeds meer kostuums aan en trekken 
we de publieksopstelling open, zodat de 
afstand van het theater geïnstalleerd 
wordt. Dat hadden we niet op voorhand 
bedacht. Vanuit de ervaring van het 
spelen werd gewoon snel duidelijk dat 
we niet zomaar in Albees fictie konden 
stappen. Geen kat die het geloofde toen 
we de eerste ruzie tussen Martha en 
George in kostuum speelden. ‘Dat is zo 
toneel’, hoorden we. Emotioneel ben je 
nog niet op dat punt. 

Carine Grappig dat dat vandaag niet meer  
kan, Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
spelen en meteen in het verhaal zitten.

Mitch We zijn natuurlijk allemaal twin-
tigers die oudere personages spelen in 
een ouderwetse setting.

Carine Maar in het derde en laatste 
bedrijf geloof ik dat wel.

Flor Dat komt precies door de opbouw. 

Mitch Het heeft er ook mee te maken 
dat dit stuk ontzettend veel is opgevoerd. 
Iedereen weet waar het naartoe gaat. Dus 
je moet een manier bedenken waarop 
je mensen toch kunt meetrekken in die 
situatie. Wij zijn als theaterkijkers heel 
slim geworden. Als je mensen in een fictie 
wil laten geloven, dan heb je altijd een 

omweg nodig. Als we in het derde bedrijf 
de tribunes frontaal opstellen, dan weet 
iedereen dat het theater eraan komt, maar 
de uitdaging is om ons daarover te zetten 
zodat we toch even kunnen geloven dat  
die mensen op scène verdriet hebben. 

ETC.  In hoeverre is het voor 
jullie belangrijk om werk te 
maken dat een breed publiek 
aanspreekt? Zowel Camping 
Sunset als Who’s Afraid of 
Virginia Woolf grijpt terug 
naar een herkenbare canon. 

Mitch Misschien is het toch belangrijk 
om eerst vast te stellen dat repertoire 
spelen niet per se toegankelijk is.  
Denk opnieuw aan Freud, ik vind dat  
een heel exclusieve voorstelling.  

Je hebt een getraind oog nodig om 
daarvan te kunnen genieten. 

Carine Op zich is het inderdaad helemaal 
niet zo toegankelijk om een stuk te 
brengen over de Russische aristo-
cratie. Het laatste wat we wilden, is 
een billenkletser maken. Wel hadden 
we met Camping Sunset de ambitie 
om het theater wat laagdrempeliger 
of bereikbaarder te maken: we zitten 
op een vaste plek buiten de reguliere 
theater context, en mensen mogen 
verschillende keren terugkomen. 

Mitch Ik denk dat je vraag opnieuw veel 
met spelersdramaturgie te maken heeft. 

“We hebben langer gespeeld dan gerepeteerd, 
dus alles moest nog beginnen toen het 

publiek al kwam kijken. Gaandeweg leer  
je samenspelen vanuit een ritme en 

opbouwen naar een climax.” 
— Carine van Bruggen
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Omdat we op voorhand geen conceptueel 
idee hadden, is er geen ‘inhoud’ die het 
publiek moet begrijpen of waar het aan 
voorbij kan gaan. Misschien maakt dat 
onze versie van Virginia Woolf publieks-
vriendelijk. We zeggen tegen het publiek: 
‘Kijk, dat stuk is hier, laten we er samen 
iets in proberen te zien.’ Misschien is dat 
een heel romantische visie…

Flor We hebben het vaak over maat-
schappelijke relevantie, maar ik denk 
dat er ook zoiets bestaat als emotionele 
relevantie. Zomergasten en Who’s Afraid 
of Virginia Woolf? leggen onze rare gees-
telijke kronkels bloot. Dat is iets wat veel 
mensen aantrekt, denk ik. De herken-
baarheid heeft misschien ook te maken 
met een bepaalde transparantie in het 
spelen. Ik ga me niet verstoppen achter 
mijn rol. Ik ben ook Flor en dat mag je 
zien. Ik leer mezelf kennen door de ogen 
van een personage. 

Carine Het is niet zo dat het publiek 
zomaar door mij heen kan kijken, ik zeg 
de tekst als een acteur, maar: er komt 
lucht door. De relatie tussen tekst, perso-
nage, acteur en wie daarachter schuilt, 
is doorlaatbaar. Soms gaat de filter iets 
meer dicht, soms iets meer open. Klinkt 
dat zweverig? (lacht) Transparant bete-
kent voor mij: ik ga elke avond proberen 
om me een tekst eigen te maken en die 
zoektocht laat ik zien. Daarin zit een 
grote generositeit. 

ETC.  Hoe kijken jullie tot slot als 
net (of bijna) afgestudeerde 
theatermakers naar de 
dramatische besparingsgolf 
in de kunst- en cultuursector? 

Carine Camping Sunset was voor ons 
een manier om als spelers onderling  
een vangnet voor elkaar te creëren.  
Als we niet zelf de voorwaarden hadden 

geschapen, dan zouden we vast nooit 
in onze carrières Zomergasten hebben 
kunnen spelen. Maar zonder projectsub-
sidies zijn zulke initiatieven natuurlijk niet 
duurzaam. Hoewel de kans vrijwel hope-
loos is, gaan we dus toch een dossier 
indienen in juni. Anders geven we het 
signaal dat we zonder kunnen. Op de 
meest depressieve dagen blijft mijn kop 
wel malen: wanneer zal ik uit lijfsbehoud 
een ander pad moeten inslaan? Ik werk 
in een restaurant om rond te komen 
en momenteel is dat prima, maar wil ik 
dat op mijn veertigste nog doen? Gaan 
we ooit nog ergens roekeloos kunnen 
induiken? Misschien wacht ons allemaal 
een toekomst als weekendkunstenaar. 

Charlotte De Somviele schrijft freelance over dans 
en theater voor onder andere De Standaard en is 
kernredacteur van Etcetera.

1 De Roo, S. (2018). State of the Union 2018. 
Geraadpleegd op 25/01/2020 via https://www.
theaterfestival.be/leve-het-toneelspelen/

2 De Keyser, T. (2019). Een jonge vrouw wordt een 
oude man. Een pleidooi voor toneelspelen als 
doen alsof. Etcetera, 158.
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De wereld komt naar Dilbeek tijdens dit nieuwe 
festival. Laat je meevoeren naar de meest exotische 
plekken van onze aardbol met concerten, dans, 
workshops, een reiscafé, expo, … 

BLIK OP 
DE WERELD

REISCAFÉ - WERELDBUFFET - 
SOLIDARITEITSBAR - EXPO

KOOK- EN CREATIEVE WORKSHOPS
- Indonesische desserts en drankjes
- Bamboe rietjes
-	 Japanse	kaligrafie
- Textiel bewerken
- Truffels en chocolade maken

CONCERTEN
- Coco Malabar - Congolese Afro-pop
- Gyula Csikos - Hongaarse jazz
- Pop-up wereldband - jazz en 

volksmuziek

DANSWORKSHOPS
in het kader van Dag van de Dans

- Salsa & Merengue
- West-Afrikaanse Dans
- Hedendaagse Dans
- Quick Step en Disco Swing
- Bollywood Dans
- Klassiek Ballet
- Pilates

ZA 25.04 
VANAF 12:00

FESTIVAL

DANSVOORSTELLINGEN 
Anabel Schellekens
BEWOGEN (9-99)
13:30 - 17:30 (doorlopend)
In deze één-op-één-installatie word je 
bewogen, letterlijk én figuurlijk, door een 
danser die jou ‘danst’. Een verrassende 
ervaring!

Anne Theresa De Keersmaeker / Rosas
FASE, FOUR MOVEMENTS TO THE  
MUSIC OF STEVE REICH
20:30
Herneming van dé doorbraakvoorstelling 
(1982) van Anne Teresa De Keersmaeker, 
nog even verbluffend als toen.

INFO & TICKETS

WWW.WESTRAND.BE/BLIKOPDEWERELD

WESTRAND
CULTUUR & SAMENLEVEN  
DILBEEK VZW



YouTube is big business. Met hun video’s scheppen influencers zoals Shane 
Dawson en Jeffree Star grof geld. Steeds zie je hetzelfde ‘theatrale’ procedé 
opduiken: hoe authentieker hun persona, hoe groter de kans dat hun 
sluikreclame werkt. Simon Baetens analyseert de performatieve strategieën 
van de hedendaagse vlogger. ‘Ik ben, dus ik verkoop.’ 

• Simon Baetens

YOU TUBE ME AND I 
TUBE YOU

HOE YOUTUBE AUTHENTICITEIT INZET ALS 
ULTIEME MARKETINGSTRATEGIE
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Steeds meer mensen bouwen dankzij sociale media en YouTube een succesvolle 
carrière uit. Gesponsorde foto’s op Instagram, reportages van corporate events, 
reviews van nieuwe producten: ze kunnen influencers flink wat geld opleveren. 
Toonaangevend op dit vlak is de make-upindustrie die dagelijks nieuwe eye-shadows, 
lippenstifts en bronzers uitbrengt. Hoe breng je die aan de man zonder miljoenen te 
investeren in reclame? 

Steeds vaker doen cosmeticabedrijven hiervoor beroep op proxy’s met een grote fanbase 
op sociale media. In één beweging ontstaat een nieuwe vorm van marketing: influencer-
marketing. Op het eerste zicht vallen YouTube- of Instagrampersoonlijkheden terug 
op de klassieke trucs: via sponsoring, productplacement en pr-pakketten die voor de 
camera uitgepakt worden (denk aan de populaire unboxing-video’s) zetten ze nieuwe 
make-upproducten met één klik in de markt. Anders dan bij traditionele reclame staat 
of valt influencermarketing echter met de persoonlijke band tussen verkoper en consu-
ment, en in die band staat vermeende eerlijkheid centraal. 

Via onze smartphones dringen YouTube-sterren diep door in onze intieme levenssfeer. 
Terwijl de televisie nog een gemeenschap suggereerde (de familie of de vriendengroep 
voor de buis), is de smartphone overal waar de drager gaat, van de trein tot het toilet. 
Twee zaken maken deze nieuwe vorm van influencermarketing bijzonder effectief 
en dat heeft alles te maken met de acteerkwaliteiten van populaire vloggers. Eén: 
de verkoper doet zich niet meteen als verkoper voor, maar juist daarom verleidt hij 
de consument om meer te kopen, want in het enorme overaanbod is het handig om 
je te kunnen identificeren met iemand die zegt ‘eerlijk’ en ‘onbevooroordeeld’ te zijn. 
Ervaringsdeskundigen op afstand, vergelijkbaar met Test-Aankoop anno 2020. En 
twee: in tegenstelling tot de klassieke marketing die haar eigen strategieën versluiert, 
zijn influencers zeer open over hun doelen. They are spilling the tea’ 1 om het in typische 
YouTube-taal te zeggen: ze laten (schijnbaar!) het achterste van hun tong zien. Denk 
aan de Amerikaanse make-upgoeroe Tati Westbrook, die zwart op wit uitlegt hoe de 
kwaliteit van een product er niet toe doet, zolang er maar over gesproken wordt.  
Of hoe het oneindig veel goedkoper is om te adverteren via een populaire YouTuber dan 
om een traditionele reclamecampagne op te zetten.

YOUTUBE ALS LEVENSSTIJL

Vloggers lijken dus hun eigen medium te deconstrueren — een strategie die we ook 
terugvinden bij theatermakers zoals Milo Rau, Compagnie de KOE en Julie Cafmeyer. 
Zij doorprikken de vermeende geloofwaardigheid van het scenische gebeuren door 
verwijzingen te integreren naar het maakproces, of acteurs uit hun rol te laten stappen. 

“Vloggers lijken hun eigen medium te 
deconstrueren, een strategie die we ook bij 
theatermakers zoals Milo Rau, Compagnie 

de KOE en Julie Cafmeyer terugvinden.”
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Deze onthullingsstrategie kent sinds Bertolt Brecht een lange geschiedenis in het 
theater, maar het effect in het artistieke domein en in de commerciële sfeer van vlogging 
is volstrekt verschillend. Op het internet lijkt de vermeende openhartigheid vooral een 
rookgordijn op te trekken dat de kijker moedwillig misleidt en manipuleert. Er wordt niet 
langer onthuld, maar verhuld — en dat paradoxaal door zo transparant mogelijk te zijn.  

Het doet denken aan wat Baudrillard de ‘obsceniteit van het zichtbare’ 2 heeft 
genoemd: als alles te zien is, dan is er uiteindelijk niets meer te zien. De realiteit en de 
waarheid trekken zich finaal terug in onze laatkapitalistische, pornografische beeld-
cultuur waarin alles zichtbaar, meetbaar en medieerbaar is geworden. P. B. Preciado 
beschrijft in Testo Junkie 3 een markt die draait op de belofte van genot en de 
onmiddellijke drang naar meer zodra die belofte is vervuld, met de farmaceutische en 
porno-industrie als paradigma. De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han werkt 
Baudrillards these verder uit wanneer hij in De transparante samenleving schrijft dat de 
‘digitale wind van communicatie en informatie doordringt in alles en iedereen, en alles 
doorzichtig maakt. Het digitale web als medium van transparantie is echter niet onder-
worpen aan een morele imperatief (…) maar resulteert in een economisch panopticon: 
(…) maximale zichtbaarheid belooft nu maximale winst.’ 4 

Volgens Han wordt onze tijd niet alleen gekarakteriseerd door een dwang tot transpa-
rantie, maar ook naar performance, in de zin van constante productiviteit. We leven in 
een ‘etalagesamenleving’ waarin de waarde van dingen in toenemende mate bepaald 
wordt door hun ‘expositiewaarde’ en ‘elk subject zijn eigen reclameobject’ is geworden. 
Het concept ‘exhibitie’ (en zeker de Engelse vertaling exhibition) legt in de context van 
vloggingperfomances een gelaagde paradox bloot. Enerzijds slaat expositie op het 
zich blootgeven, op het laten vervagen van de afstand tussen performer en publiek. 
Dit gaat zo ver dat de performer pretendeert niet te performen maar gewoon te ‘zijn’ 
en dat ook regelmatig te benoemen: ‘I’m just being my real authentic self!’ Anderzijds 
verwijst exhibitie ook naar het gegeven van het tentoonstellen: een zorgvuldige gecu-
reerde constructie die nooit neutraal is. 

De paradox waarin de tentoonsteller en het tentoongestelde volledig samenvallen, met 
een overweldigend overbewustzijn tot gevolg, voltrekt zich bij uitstek in het werk van de 
Amerikaanse vlogger Shane Dawson. Dawson (31) is sinds 2008 actief op YouTube en 
heeft momenteel 23,1 miljoen volgers. Sinds een kleine twee jaar legt hij zich exclusief toe 
op documentaire video’s. In juni 2018 postte hij een driedelige reeks genaamd The Truth 
about TanaCon, waarin hij onderzocht wat er precies fout ging toen collega-YouTuber 
Tana Mongeau een fan-event organiseerde dat desastreus afliep. Daarnaast duikt hij 
geregeld op in klassiekere vlogvideo’s van andere YouTubers, waaronder die van zijn 

“Het hoeft niet te verbazen dat men in het 
theater, een van de weinige livemedia die 
ons nog resten, probeert een laatste glimp  

op te vangen van iets dat voor echt, 
authentiek of waar kan doorgaan.”
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verloofde Ryland Adams en diens zus Morgan. YouTuber zijn is immers een levensstijl 
waarin het professionele en private voortdurend door elkaar lopen, voor het surveillerende 
oog van de camera. De vloggers komen met elkaar in contact, werken samen, daten 
binnen dezelfde cirkel en treden niet zelden in het huwelijk. De huwelijksvlog van YouTube-
koppel Safiya Nygaard en Tyler Williams haalde bijvoorbeeld meer dan 11 miljoen views 
in twee weken tijd. Hoewel vloggen geen uitsluitend Amerikaans fenomeen is, woont de 
YouTube-beau monde dan ook bijna exclusief in dezelfde stad, Los Angeles. 

MANIPULATIEVE HERKENBAARHEID

Dawsons ‘expositiewaarde’ is volledig gebouwd op zijn relatability: de mogelijkheid om je 
als kijker met hem te identificeren. De man is open over zijn labiele mentale gezondheid, 
zijn worsteling met overgewicht, zijn negatieve zelfbeeld en slechte smaak op het vlak 
van kledij. Centraal in zijn ‘merchandise’ — kledij die je als echte fan kan aankopen, in 
YouTube-taal kortweg ‘merch’ genoemd — staat een gestileerd varkentje dat Dawson 
zelf lijkt te personifiëren. In zijn video’s draagt hij vrijwel uitsluitend zijn eigen T-shirts. 

Zo’n verregaande thematisering van het zelf, en in het bijzonder van persoonlijke 
onzeker heden, lijkt een teken van onze tijd. Baudrillard 
schreef in de jaren 1980 in Simulacres et Simulation al 
dat we in een hyperrealiteit leven waarin we geob-
sedeerd zijn door het verdwijnen van de realiteit 
achter haar eigen manipulatieve simulatie. 
Het hoeft niet te verbazen dat men 
tegen die achtergrond in het 
theater, een van de weinige 
livemedia die ons nog 
resten, probeert 
een laatste 
glimp op 
te 

vangen 
van iets dat 
voor echt, authen-
tiek of waar kan door-
gaan. Makers overschrijden 
daarbij bewust de grenzen van 
schaamte en privacy. Denk aan Julie 
Cafmeyer die tijdens Bad Woman (2019) 
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toeschouwers reacties 
op haar überpersoonlijke 
columns over liefde en 
seksualiteit laat voorlezen, 
of aan Laura van Dolron die 
in vroegere voorstellingen 
compromisloos vertelde 
over haar onvervulde 
kinderwens. 

Dergelijke openhartigheid, 
die binnen een duidelijk 
geframed en artificieel 
theaterapparaat ontwape-
nend kan werken, is in een 
vlog veel ambiguer. Binnen 
een vorm die inherent al 
over het zelf pretendeert te 
gaan — vlog staat letterlijk 
voor een video-logboek 
van het eigen leven —, is 
beloven dat je ‘100 procent 

authentiek’ zult zijn een onhoudbare belofte. De idee dat je ‘het leven zelf’ op video kan 
vastleggen is een illusie. De in de jaren 2000 razend populaire home videos, die dankij 
het internet de huiselijke kring wisten te overstijgen en zelfs viral konden gaan, bleken 
vaker wel dan niet in scène gezet of nagespeeld voor de camera. Zet een camera aan en 
mensen gaan vrijwel meteen performen, vaak met een enorme confrontatie met het zelf 
wanneer we beelden van onszelf te zien krijgen en onze eigen stem horen. Op YouTube 
is zelfkennis branding: Dawson, die van YouTube leeft en meerdere mensen in dienst 
heeft, is bepaald geen armoezaaier, maar hij stelt zich desondanks op als ‘een van ons’. 
Centraal in hoe hij zijn leven online cureert is het steeds opnieuw benoemen van hoe 
ongelooflijk uitzonderlijk alles is wat hij heeft en meemaakt. 

BRANDING = STORYTELLING

Eind 2019 zette Dawson een video online, met de titel The Beautiful World of Jeffree 
Star | Trailer. Het betreft een meer dan vier minuten durende aankondiging van de 
tweede docuserie over de legendarische Jeffree Star, die met zo’n 16,7 miljoen abonnees 
een van de meest spraakmakende YouTubers en ‘cosmeticamerken’ van het moment 
is. Exact een maand na de première van de eerste aflevering werd de exclusieve cosme-
ticalijn die Dawson en Star creëerden, online te koop aangeboden. De launch brak alle 
onlineretailrecords. Meerdere webwinkels lagen urenlang plat. De Conspiracy-collectie 
(vernoemd naar de complottheorie-video’s die Dawson veel bekendheid opleverden) was 
een overweldigend succes en tot op vandaag wachten fans ongeduldig tot de merch 
(make-up producten en accessoires in de vorm van een varkentje), weer in stock komt. 
Hoe hebben Star en Dawson dit in godsnaam klaargespeeld?
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De hele serie, waarin we Dawson en Star een klein jaar lang volgen, wordt gekenmerkt 
door de belofte om volledige transparantie te geven aan de kijker. Alle tegenslagen, alle 
cijfers, het volledige productieproces: we krijgen het allemaal te zien, puur en onver-
sneden — een unicum in een industrie die bekendstaat om haar woekerpraktijken. 
Zo legt Star uit dat zijn make-up zo duur is omdat hij cruelty free, vegan, ethisch en 
extreem gepigmenteerd is. Toch hanteert hij winstmarges die veel lager liggen dan  
die van andere merken. 

Op papier lijkt Stars businessplan niet bepaald waterdicht, maar op de meer dan verza-
digde make-upmarkt is het resultaat fenomenaal. Producten verkopen voor prijzen die 
gezien de kwaliteit niet gigantisch zijn maar waar een bekende kop op staat, zorgt voor 
een massaverkoop die de geringe winstmarges moeiteloos compenseert. Als je bedenkt 
dat de reclamekosten gering zijn dankzij Stars virtuele populariteit, is het niet moeilijk om 
te begrijpen waarom authenticiteit zo’n big business is. Bovendien belichaamt Star een 
extravagante levensstijl waar hij als selfmade American Dream-succes heel hard voor 
heeft gewerkt. Wie zijn make-up koopt, lijkt een stukje van dat leven te kunnen kopen. 

Toch is het opvallend dat wanneer een multimiljonair zwart op wit zijn businessplan 
uit de doeken doet, zijn consumenten reageren door nog trouwer te worden aan het 
merk. Branding is al geruime tijd storytelling geworden, en dat hebben Star en Dawson 
heel goed begrepen. Zo werd één oogschaduwkleur die in de serie te zien is maar het 
niet haalde in het uiteindelijke palet, op vraag van de fans alsnog uitgebracht. Give the 
people what they want en vooral: what they didn’t even know they wanted. In dat opzicht 
maakt het niet uit of Dawson en Star hun publiek al dan niet manipuleren. De consument 
krijgt wat hij denkt te willen. Hij leeft in de illusie dat de autonomie bij hem ligt én dat de 
sterren afhankelijk zijn van zijn blik en portemonnee. Net omdat Dawson en Star zo nauw 
verbonden zijn met wat ze verkopen, voelt een aankoop voor klanten meer aan als een 
steunbetuiging dan als de zoveelste impulsshopping. Het tegendeel is natuurlijk waar. 

APOLOGY VIDEO

Shane Dawson en Jeffree Star mogen dan wel veel verdienen, leven in transparantie 
heeft een kostprijs. De belofte om 100% real te zijn, is onmogelijk vol te houden. Hoe 
leef je met de verplichting om constant jezelf te moeten performen, met de druk om 
24/7 een interessant leven te leiden? Als je financieel afhankelijk bent van de docu-
mentatie van je eigen leven en de verkoop van producten die met jezelf samenvallen, 
lijkt jezelf zijn een contradictio in terminis. Het leven van vloggers is een systeem 
dat zichzelf in stand houdt, met oneliners (die uiteraard ook als merch te koop zijn), 

“Het is opvallend dat wanneer een 
multimiljonair zwart op wit zijn 

businessplan uit de doeken doet, zijn 
consumenten reageren door nog trouwer  

te worden aan het merk.”
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bloopers en beelden behind the scenes. Alles is potentieel content (wat strikt genomen 
‘inhoud’ betekent), maar de grens tussen het leven documenteren en leven opdat je het 
kan documenteren, vervaagt gevaarlijk snel. 

Steeds meer vloggers vallen dan ook ten prooi aan een YouTube-depressie, al dan  
niet met zelfmoord tot gevolg. De razend populaire Dolan Twins kondigden onlangs 
bijvoorbeeld aan dat ze een YouTube-pauze inlassen omdat de druk om op gezette 
tijdstippen interessante vlogs te uploaden hen verhindert echt te leven. Meme-sensatie 
Etika (pseudoniem van Desmond Amofah) beroofde zichzelf van het leven, vermoede-
lijk door de combinatie van mentale gezondheidsproblemen en de druk om online altijd 
opgewekt te zijn. 

Bovendien zorgt de dictatuur van de transparantie, zoals Byung-Chul Han schrijft, dat 
echte intieme ruimtes verdwijnen. Wanneer je alles deelt, kun je je niet meer terug-
trekken zonder daarmee je publiek te verloochenen. Tim Shieff, een vlogger die bekend 
werd toen hij op zijn YouTube-kanaal een veganistische levensstijl promootte, verloor 
veel abonnees toen hij (naar eigen zeggen om gezondheidsredenen) weer vlees begon 
te eten. Ook Logan Paul, de oudere broer van de razend populaire Jake Paul, kwam 
in een slecht daglicht te staan toen hij in een controversiële vlog een Japans suicide 
forest bezocht en daarbij een lijk filmde. De post werd verwijderd en een apology video 
volgde. Het is een genre op zich geworden, de ‘sorry-video’. De YouTuber in kwestie zit 
in een hoodie en zonder make-up in een ongedwongen, ‘echte’ setting en vertelt, met 
of zonder tranen, hoe hij geleerd heeft uit de gemaakte fouten. Als je hele leven content 
wordt, kijkt je publiek altijd mee, zelfs wanneer de camera uitstaat. Niets is obscuurder 
dan de illusie die transparantie opwerpt.

Simon Baetens is kunstenaar, recensent en 
dramaturg. Hij studeerde drama in Gent (KASK). 
Hij maakt deel uit van dragcollectief House Of Lux 
en de grote redactie van Etcetera.

1 ‘The tea’ komt van the truth, the ‘t’. To spill the tea 
is dus de waarheid uit de doeken doen.

2 Baudrillard, J. (1990). Stereo-Porn. Seduction, 
Londen: Palgrave Macmillan.

3 Preciado, P. B. (2013). Testo Junkie — Sex Drugs and 
Biopolitics in the Pharmacopornographic Era.  
New York: Feminist Press at The City University 
of New York.

4 Han, B. (2015). De onthullingssamenleving. 
Drie essays. De vermoeide samenleving. De 
transparante samenleving. De terugkeer van Eros. 
Amsterdam: Van Gennep, p. 101.

“Het is een genre op zich geworden,  
de ‘sorry-video’. De YouTuber in kwestie zit 

zonder make-up in een ongedwongen, ‘echte’ 
setting en vertelt, met of zonder tranen,  

hoe hij geleerd heeft uit de gemaakte fouten.”
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Wat is acteursmetier en hoe maak je je dat eigen? Als antwoord op die vraag 
incorporeerde acteur Tony De Maeyer in de jaren 1990 de Biomechanica van de 
Russische regisseur-acteur Vsevolod Meyerhold (1874-1940). Sindsdien doceert 
de in Berlijn wonende Belg deze methode aan theaterscholen in heel Europa en 
begeleidt hij theaterproducties aan vele staatstheaters. ‘In plaats van te werken 
met emoties en inleving, leer je om het lichaam als instrument te beheersen.’ 
Hoog tijd dus dat de Biomechanica ook in België ingang vindt, aldus De Maeyer.

• Ciska Hoet

DE BIOMECHANICA 
LEEFT!

ACTEUR TONY DE MAEYER WIL EERHERSTEL  
VOOR EEN ‘VERGETEN’ METHODE 
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Tony De Maeyer kan het niet genoeg benadrukken: ‘Neen, de Biomechanica is geen 
speelstijl of -techniek zoals mime. En die etudefoto’s uit de jaren 1930 die iedereen 
kent, zijn niet representatief. Wel is het een methodische werkwijze die zich baseert op 
de toepassing van bewegingsprincipes.’ En het is dus die methode waarvan De Maeyer 
vindt dat ze tot op heden onterecht onbekend blijft. ‘Als je je lichaam leert te begrijpen 
en in te zetten, kun je als acteur in korte tijd enorme sprongen voorwaarts maken. Voor 
heel wat acteurs is de Biomechanica de cruciale ontdekking van hun carrière.’

De Maeyer wordt eind jaren 1980 opgeleid door Dora van der Groen en Ivo van Hove 
aan het Antwerpse conservatorium. Na een paar omzwervingen langs verschillende 
theatermethodieken, zoals die van Grotowski, de Commedia of butoh, ontdekt hij zijn 
voorliefde voor de acteur als fysieke speler. Hij ontmoet in het Berlijn van de jaren 1990 
de Russische Biomechanica-adept Gennadi Nikolaevic Bogdanov. ‘Ik merkte dat mijn 
uitdrukkingsmogelijkheden op het podium veel groter werden dankzij de inzichten die 
ik verwierf.’ Sindsdien beschouwt De Maeyer zichzelf als de witte raaf die er alles aan 
doet om zoveel mogelijk spelers deze methode bij te brengen.

Wanneer we naar Meyerhold zelf polsen, aarzelt De Maeyer even. Hij wil de theatrale 
Biomechanica juist weghalen uit die historische context en aantonen hoe hedendaags 
de methode is. Al erkent hij dat het haast onmogelijk is om niet tenminste even stil te 
staan bij haar geestelijke vader. De Russische regisseur joeg Stalin tegen zich in het 
harnas omwille van zijn voorliefde voor antinaturalistisch en experimenteel theater — iets 
wat hij in 1940 met de dood bekocht. Het Sovjet-regime wilde immers dat het theater  
het maatschappelijke bestel bevestigde. Die geschiedenis ligt volgens De Maeyer mee 
aan de basis van de vele foute aannames die er over de Biomechanica bestaan.
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‘Het treurige is dat Stalin na Meyerholds dood heeft geprobeerd om hem en zijn 
methode van de kaart te vegen. Alsof ze nooit bestaan had’, licht De Maeyer toe.  
‘Zo ontstond het probleem van de Biomechanica: vier decennia lang werd er niet meer 
over gepraat.’ Tot Nikolai Kustov in de jaren 1970 boven water komt. ‘Hij is de man die 
je op die bekende foto’s aan het werk ziet. Kustov was in de jaren 1930 instructeur in 
Meyerholds theater en is die methode na decennia van afzondering opnieuw beginnen 
te doceren.’ De rest is geschiedenis. Kustov wordt internationaal opgepikt en zijn 
student Bogdanov geeft de traditie door, ook aan Tony De Maeyer.

IDEE EN INTENTIE

De Maeyer mag dan wel af willen van de grote nadruk op de historische context, de 
basisinzichten en -principes die Meyerhold ooit ontwikkelde, staan vandaag nog steeds 
centraal in de Biomechanica. ‘Meyerhold zag theater als een kunstvorm en zocht daar-
voor naar acteurs die die kunst konden belichamen. Hij sprak in dat verband over ‘de 
nieuwe acteur’. Daarmee bedoelde hij dat de acteur als een kunstenaar op scène met  
zijn materiaal, met name zijn lichaam, aan de slag moet gaan. De beheersing van dat 
instrument is de sleutel tot zijn uitdrukkingsvermogen. Cruciaal daarbij is dat elke bewe-
ging door het hele lichaam wordt uitgevoerd. Meyerhold zei in dat verband: “Als de neus 
werkt, dan werkt heel het lichaam”.’

De Maeyer legt uit dat acteurs vandaag vaak aangeleerd wordt om terug te vallen op 
emoties, maar dat de Biomechanica daartegen ingaat. ‘Het doel van de Biomechanica 
is dat de acteur leert om met zijn lichaam te denken. Hedendaagse dansers zijn hierin 
uitstekend geoefend. De acteur daarentegen wordt maar al te vaak aangesproken op 
zijn verstand of zijn denken. Spelers zouden binnen die filosofie eerst moeten begrijpen 
met het hoofd vooraleer ze tot een handeling overgaan. Meyerhold zette dat op zijn 
kop. Hij liet de emotie bij wijze van spreken pas achteraf toe in het proces. Het voordeel 
is dat het lichaam veel concreter is dan emoties. Je gemoedstoestand is immers veran-
derlijk en kan worden beïnvloed door wat je die dag hebt meegemaakt. Op je lichaam 
kun je daarentegen terugvallen. Je kunt telkens opnieuw die houding of spanning 
opzoeken. Meyerhold zegt in dat verband dat elke fysieke verandering ook het denken 
verandert. Deze premisse speelt in mijn manier van lesgeven een zeer grote rol omdat 
ze de mogelijkheid schept om tot een gewenste emotie te komen.’

Eigenlijk bestaat de Biomechanica slechts uit zeven principes, maar die werken op een 
zeer complexe manier op elkaar in. ‘Het interessantste is wellicht het principe van de 
otkas, letterlijk de ontkenning’, licht De Maeyer toe. ‘Elke beweging die we maken, wordt 
voorbereid door een tegengestelde geste. Als je een stok wil gooien, trek je je arm eerst 

“Het treurige is dat Stalin na Meyerholds 
dood heeft geprobeerd om hem en  

zijn methode van de kaart te vegen.  
Alsof ze nooit bestaan had.”
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naar achteren en als je van een stoel opstaat, ga je eerst lichtjes naar beneden. Net zoals 
je eerst inademt voordat je spreekt. Otkas is in feite de intentie, het idee. Maar het is ook 
veel meer dan het puur lichamelijke. Je kunt het ook ruimtelijk inzetten, of zelfs drama-
turgisch. Als je dat leert te doorzien, kun je het aanwenden in expressie. En dat kan zowel 
binnen een puur psychologisch-realistisch stuk als bij experimenteel theater.’ 

En dat is precies hetgene waarin De Maeyer acteurs opleidt. ‘Ik laat hen ontdekken 
dat ze die principes eigenlijk dag in dag uit al gebruiken. Bij mij leren ze hun lichaam 
te trainen door de otkas aanvankelijk groter te maken dan nodig, zodat het lichaam die 
reflex begint te krijgen. Daarbij is het cruciaal dat de spelers de wat- en waarom-vragen 
van het spelen achterwege laten en focussen op het hoe: hoe ga je aan tafel zitten en 
hoe speel je dat je geen zin hebt om van je stoel op te staan? Dit kan je perfect zonder 
woorden en via de otkas communiceren. Ik verleid hen er bovendien toe om dat vooral 
in het dagelijkse leven te oefenen.’

De Maeyer laat nog een aantal principes de revue passeren. Zo bestaat elke bewe-
ging uit de drie-eenheid otkas-posil-stoika: de ontkenning, het zenden en de fixatie. 

“Waarom zou een performer als enige 
kunstenaar niet hoeven te trainen?  

Een muzikant of een schilder studeert  
toch ook permanent?”
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Daarnaast is er tormos, de overkoepelende rem die voor het melodische of, met andere 
woorden, het ritme van de beweging zorgt in de acteursprestatie. De meeste acteurs 
staan bijna altijd in hun as. Daardoor ontstaat er geen spanning in het lichaam en 
gaat alles via het denken of het voelen. Hierdoor wordt de tekst het allerbelangrijkste. 
Maar door uit de as te gaan, hoe miniem ook, ontstaat er een nieuwe spanning in het 
lichaam van waaruit ik kan beginnen te werken om de juiste spanning van bijvoorbeeld 
het personage te zoeken.’

AANDACHT VOOR ALLES

Dat klinkt allemaal erg technisch. Levert dat geen onnatuurlijke, houterige spelers op? 
Is de Biomechanica met andere woorden mechanisch? ‘Juist niet’, stipuleert De Maeyer. 
‘Dat is nu zo’n typisch vooroordeel over de methode. Meyerhold wilde weliswaar niet dat 
je je identificeerde met je rol, maar dat hoeft geenszins gekunsteld spel op te leveren. 
Natuurlijk voeren jonge acteurs bepaalde oefeningen aanvankelijk heel technisch 
uit. Maar het punt waar je naartoe wil, is het moment waarop dramatische spanning 
ontstaat tussen intentie en doel. Dat is nooit zomaar een techniciteit. Je leert juist om op 
scène veel meer fysieke middelen in te zetten in plaats van alleen de tekst. Er ontstaat 
subtekst door hoe je je beweegt. Bovendien is het spel van een acteur die dit beheerst 
juist heel levendig. De acteur wordt als het ware de danser van zijn personage. We 
werken voortdurend met aandacht, wat diametraal tegenover concentratie staat. Zo 
hebben we bijvoorbeeld aandacht voor alles wat er op de scène en in de zaal gebeurt. Je 
moet je én met het publiek, én met je tegenspeler, én met het decor en het licht inlaten.’
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‘Het krachtige is dat een acteur zich er na verloop van tijd van bewust wordt dat hij via 
al die bewegingsprincipes een idee aan het verwezenlijken is.’ Zodra een speler alle 
principes onder de knie heeft, komen de bewegingen bovendien als een automatisme. 
‘En ja, daar komt training bij kijken’, vertelt De Maeyer. ‘Meyerhold zei niet voor niets 
dat elke kunst bestaat uit de organisatie van materiaal, ook het acteren. Waarom 
zou een performer als enige kunstenaar niet hoeven te trainen? Een muzikant of een 
schilder studeert toch ook permanent?’

De Maeyer is ervan overtuigd dat de Biomechanica een meerwaarde zou betekenen 
voor Vlaamse theateropleidingen. Alleen richten die zich vaak veeleer tot veelzijdige 
makers in plaats van tot uitvoerende spelers. Voor De Maeyer maakt dat echter geen 
verschil. ‘Meyerholds “nieuwe acteur” is geenszins een louter uitvoerend speler. Hij 
ziet hem veeleer als een creatieve kunstenaar die in staat is om tegelijkertijd schepper 
of kunstenaar en materiaal van het kunstwerk te zijn. Het probleem in de opleidingen 
bestaat er blijkbaar in dat men voor het ene óf het andere gaat. Terwijl de acteur 
die begrijpt dat hij als een beeldhouwer met de ruimte kan omgaan een veel grotere 
inbreng heeft in het creatieproces. Daarbij behoudt de speler te allen tijde oog voor  
het geheel zonder zijn ego op de voorgrond te zetten. In die acteur verenigt zich als  
het ware de maker, de speler, de regisseur, de choreograaf en de dramaturg.’

Voor De Maeyer is de Biomechanica dan ook een artistieke manier van denken. ‘En die 
leidt tot een onvoorstelbare artistieke vrijheid. Doordat de acteur zijn materiaal kent, 
is hij in staat om zowel autonoom als ten dienste van te werken. De Biomechanica is 
een middel en geen doel. Ze staat volledig los van welke speelstijl dan ook. Los van de 
gekozen theatertaal en vorm. De Biomechanica bestaat uit principes, of zoals Lucas 
Vandervost zegt: geboden die op elke stijl van toepassing zijn. Zonder uitzondering. 
Het zijn de mechanismen van het leven.’

 Meer info via www.biomechanics-berlin.com
 Eind dit jaar brengt Tony De Maeyer een boek uit dat dieper ingaat op 
 de methode in Q&A-vorm.

“Het doel is dat de acteur leert om met  
zijn lichaam te denken. Hedendaagse 

dansers zijn hierin uitstekend geoefend.  
De acteur daarentegen wordt maar al  

te vaak aangesproken op zijn verstand  
of zijn denken.”

Ciska Hoet is theaterwetenschapper en 
directeur van RoSa, kenniscentrum voor 
gender en feminisme. Daarnaast is ze freelance-
cultuurjournalist bij onder meer De Morgen.  
Ze is kernredacteur van Etcetera.
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Tussen het Nederlandstalige en het Franstalige 
theatercircuit in België staat een dikke muur.  
Er zijn maar een paar Vlamingen kind  
aan huis in de Franstalige scene, zoals  
regisseur-acteur Raven Ruëll en docent  
Karel Vanhaesebrouck. Via tien thema’s  
laten zij hun licht schijnen op  
de verschillende visies op  
acteren en hoe anders de  
spelerspraktijk eruitziet aan  
beide zijden van de taalgrens.

• Filip Tielens

GA EENS GLUREN  
BIJ DE BUREN

OVER ACTEREN KUNNEN  
VLAMINGEN EN FRANSTALIGEN  
HEEL WAT VAN ELKAAR LEREN
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TAAL

Vanhaesebrouck Voor mij ligt dé sleutel bij 
taal. De verhouding van een Franstalige 
tot het Frans is echt heel anders dan van 
een Vlaming tot het Nederlands. Het 
Frans is een taal van standaardisering. 
Het idee van schoonheid en respect voor 
taal leeft heel erg. Een Vlaming daaren-
tegen blijft gecomplexeerd over zijn taal. 
Dat zie je ook bij dramastudenten. Als 
zij standaardtaal spreken, voelt het voor 
hen alsof ze een te grote jas aan hebben 
en daarin niet authentiek kunnen spelen. 
Dus grijpen ze terug naar tussentaal,  
het verkavelings-Vlaams zoals dat domi-
nant is geworden sinds het ontstaan  
van VTM.

Ruëll  De Franstalige acteurs 
met wie ik werkte in het Nederlands, 
ervaarden die taal ook als concreter, 
ruwer en dichter bij de grond.’

Vanhaesebrouck Maar als jij acteert in het 
Frans, Raven, blijf je spelen als een 
Vlaming (lacht). Jouw Frans klinkt 
minder retorisch en plechtstatig.

TRADITIE

Ruëll  Die focus op de taal heeft 
natuurlijk te maken met de culturele 
erfenis. Het Franstalige theater voelt het 
enorme gewicht van de geschiedenis. 
Jonge studenten op de theaterschool 
hebben allemaal al Racine en Molière 
gelezen, ze kennen de canon. Dat heeft 
ook gevolgen voor hun spel. In Franstalige 
theaterscholen moet je tijdens je opleiding 
passeren langs de komedie, de tragedie, 
de brechtiaanse manier van spelen…

Vanhaesebrouck Voor Franstalige acteurs 
zijn die spelgenres rites de passage  
die ze moeten leren te beheersen. 

Raven Ruëll is in Vlaanderen vooral bekend van zijn regies bij de KVS en Theater 
Antigone, waaronder zijn samenwerkingen (Missie, Para…) met acteur Bruno Vanden 
Broecke. Ruëll is ook verbonden aan de Waalse gezelschappen Groupov en het jongere 
La Brute. Hij geeft ook al vijftien jaar les aan het Koninklijk Conservatorium in Luik.

Karel Vanhaesebrouck doceert cultuur- en theatergeschiedenis en dramaturgie in 
Brussel, zowel in het Frans aan de ULB als in het Nederlands aan het RITCS, waar 
Raven Ruëll bijna twintig jaar geleden afstudeerde als regisseur. Hun paden kruisen 
elkaar ook geregeld in Luik, want ook Vanhaesebrouck geeft er sinds twaalf jaar les 
aan dezelfde theateropleiding.

Beiden zijn dus ervaringsdeskundigen als het gaat over het theater aan beide kanten 
van de taalgrens en een geknipt duo voor een dubbelgesprek over acteren. Al zou dit 
interview er allicht heel anders hebben uitgezien als ook een Franstalige acteur mee 
aan tafel was geschoven. Want hun Vlaamse bril kunnen Ruëll en Vanhaesebrouck 
nooit écht afzetten, hoe open voor en nieuwsgierig naar het Franstalige theater uit 
Wallonië en Brussel ze ook zijn.

Etcetera legt Ruëll en Vanhaesebrouck tien thema’s voor over acteren. Wat denken zij 
over hoe Vlaamse en Franstalige spelers omgaan met onder meer taal en traditie, met 
het ‘hier en nu’ en improvisatie, met inleving en ironie?
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In Franstalig België is er een specifiek 
circuit voor al die speelstijlen. Denk aan 
het burgerlijke toneel in het Théâtre du 
Parc of Théâtre des Galeries in Brussel  
— dat kennen wij in Vlaanderen niet.’

Ruëll  Voor Vlaamse acteurs is 
de hoofdvraag: hoe zouden we dat stuk 
vandaag spelen? Of welke nieuwe manier 
van spelen kunnen we hiervoor vinden? 
Terwijl langs Franstalige kant niet het 
idee heerst dat ze het spelen op zich 
vooruit moeten brengen of de traditie  
per se moeten moderniseren. Voor hen 
is het komische een stijl en het tragische 
een andere stijl, terwijl wij Vlamingen 
toch meer hybride beesten zijn.

HIER EN NU

Vanhaesebrouck Als een Franstalige acteur de 
scène opkomt, is het voor hem heel moei-
lijk om te spelen in een alledaags register. 
Plots spreekt die acteur “theater-Frans”, 
om het met een cliché te zeggen.

Ruëll  Toen ik 25 jaar geleden 
begon op het RITCS, vroeg men mij in de 
eerste dagen al: “Hoe zou jij dat zeggen, 
in jouw eigen woorden?” Maar toen ik 15 
jaar geleden begon les te geven in Luik, 
ervaarden de studenten dat — zelfs in 
het derde of vierde jaar — als een schok.

Vanhaesebrouck Andersom moet je Vlaamse 
acteerstudenten soms zeggen: “Gasten, 
het is wel een tekst van Euripides, geen 
boodschappenlijstje” (lacht).

Ruëll  Langs Vlaamse kant zijn 
acteurs zo hard bezig met de reacties 
uit de zaal dat ze haast niet kunnen 
wachten om er een grapje over te 
maken. Terwijl Franstalige acteurs, 

wanneer er een ambulance voor het 
theater staat en iedereen in de zaal dat 
heeft opgemerkt, op het podium nog 
heel erg hun best zullen doen om dat 
geluid te negeren (lacht). Vlamingen 
kunnen op meesterlijke wijze de hele 
zaal uit hun hand laten eten, maar soms 
vraag ik me af: wat zit eronder als je dat 
wegneemt? Stanislavski is in Vlaanderen 
al vrij snel opzijgezet — wat mij betreft 
wat te snel.

INLEVING

Vanhaesebrouck Franstalige acteurs zijn 
goed in transformatie. Ze scheppen 
er plezier in om zich lichamelijk én 
mentaal te transformeren en zich in te 
wroeten in hun personage. Als ze een 
oud mannetje spelen, willen ze je dat 
ook echt doen geloven. Psychologie 
staat centraal bij hen: de voorberei-
ding, de motivatie van het personage 
doorgronden, de historische context in 
kaart brengen. Op het vlak van perso-
nageopbouw kan een Vlaamse acteur 
misschien wel wat leren van die intellec-
tuele voorbereiding. Anderzijds hebben 
Franstalige acteurs vaak de neiging  
om de emotie in zichzelf te zoeken, 
eerder dan de emotie bij het publiek te 
laten ontstaan.’

“Voor Franstalige acteurs is het  
komische een stijl en het tragische  

een andere stijl, terwijl wij Vlamingen 
 toch meer hybride beesten zijn.” 

— Raven Ruëll
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Ruëll  Dat soort method acting 
heeft ook iets schoons: jij als acteur 
bent niet belangrijk, je staat ten dienste 
van. Travailler vers l’autre. Als dat goed 
gedaan is, kan dat ook heel schoon en 
ontroerend zijn.’

IRONIE

Ruëll  Als acteur zeg ik soms 
zinnen op zo’n manier dat ik, of mijn 
personage, duidelijk niet snap wat 
de auteur daarmee bedoelde — vaak 
met een komisch effect. Zoiets is in 
Franstalig België ondenkbaar. Langs 
Vlaamse zijde is die ironie soms zo ver 
doorgedreven dat het belangrijker wordt 
wat de acteurs ervan denken dan wat  
de auteur heeft geschreven.

Vanhaesebrouck Zo worden Vlaamse acteurs 
soms de gevangene van hun ironie. 
Damiaan De Schrijver doet soms moed-
willig aan autosabotage, maar dan wel 
zo virtuoos dat ze in Frankrijk, en al zeker 
in Parijs, echt door hem gefascineerd 
zijn — zijn spel is het omgekeerde van 
de getormenteerde inleving van het 
burgerlijke theater. De Fransen zien hem 
als een soort bouffon, een clown die het 
theater ontheiligt, maar die receptie is te 
eenzijdig: de Franse pers ziet niet in dat 
de spelhouding van tg STAN het resultaat 
is van een specifieke manier van werken 
en onderzoeken. Ze zien eigenlijk enkel de 
oppervlakte, maar niet de grondhouding.

Ruëll  Ik hoor Damiaan De Schrijver 
na tien minuten in De drie zusters nog 

zo zeggen: ‘In Moskou gaan ze nooit 
geraken hoor, en het stuk duurt nog drie 
uur!’ Iedereen, inclusief ik, lag plat van 
het lachen. In Franstalig België zul je dat 
zelden zien: het stuk becommentariëren 
terwijl je het staat te spelen.’

Vanhaesebrouck En als het toch gebeurt, is 
het een heel serieuze, intellectualistische 
vorm van iconoclasme en moet het stuk 
echt kapotgemaakt worden.

IMPROVISATIE

Ruëll  Improviseren aan het RITCS 
is iets helemaal anders dan in Luik. Daar 
betekent faire une improvisation: ik ga 
vanavond werken aan de impro die we 
morgen gaan doen (lacht).

Vanhaesebrouck Dat heeft ook te maken 
met de hiërarchie tussen regisseur /
pedagoog en speler. Als ze een oefening 
moeten doen, denken Franstaligen 
sneller: it better be good. Nu, in het klas-
sieke Franstalige schema is repeteren 
sowieso eerder fixeren, om zaken veilig 
te houden en zo als speler je emotionele 
parcours te kunnen ontwikkelen.’ 

Ruëll  Ik heb eens als acteur 
gespeeld in het Théâtre National in een 
regie van een Franse regisseur. Dat  
was voor mij zeventig jaar terug in de 
tijd. Het decor en de kostuums waren  
al klaar op de eerste dag van de repetitie 
en er was al beslist van welke kant ik  
zou opkomen en waar ik zou afgaan. 

“Franstaligen zijn goed in transformatie.  
Ze scheppen er plezier in om zich 

lichamelijk én mentaal te transformeren en 
zich in te wroeten in hun personage.” 

— Karel Vanhaesebrouck
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Heel raar. Ik had als speler het gevoel  
dat er niets meer ontdekt kon worden. 
Dat was ondraaglijk.

Vanhaesebrouck Bij Vlamingen leeft toch 
meer het idee van het blijven zoeken.

Ruëll  Dat idee nemen Frans-
taligen nu stilaan over, hoor, het is er 
allemaal zwaar aan het bougeren.

EMANCIPATIE VAN DE SPELER

Vanhaesebrouck Veel Franstalige acteurs 
maken het beroep van speler heiliger 
dan nodig. Af en toe moet je kunnen 
zeggen: het is maar theater, hè! Je moet 
je niet altijd inleven, maar ook uitleven. 
Veel Franstalige voorstellingen blijven 
vaak vormelijk, intellectualistisch of 
zelfs maniëristisch.

Ruëll  Bij pakweg Raoul Collectif 
draait het wél om de emancipatie van 
de speler en het collectief creëren. Bij 
hen zie ik dezelfde frisse energie als bij 
Discordia en tg STAN in hun beginjaren. 

In Luik komt de helft van de acteer-
studenten uit Frankrijk. De invloed van 
tg STAN, dat heel populair is in Frankrijk, 
is gigantisch. STAN heeft er echt school 
gemaakt met hun manier van spelen: de 
emancipatie van de speler, de ontheili-
ging van stukken, elke avond een nieuwe 
voorstelling bijeen improviseren voor de 
ogen van het publiek, enzovoort.

Vanhaesebrouck Franstaligen denken wel 
vaak dat tg STAN een stijl is, terwijl het 
net een heel werkproces behelst. Al zie 
je bij veel Vlaamse collectieven toch 
ook dat wat ooit een koevoet was voor 
emancipatie, nu een stijl is geworden die 
zichzelf reproduceert.

SAMENSPELEN

Ruëll  Het Franstalige theater 
in België is erg aangestuurd. Audities 
worden georganiseerd via een centraal 
systeem. In de drie jaar na je afstuderen 
kun je je als acteur inschrijven bij het 
CAS (Centre des Arts Scéniques) en 
krijg je uitnodigingen voor audities.  
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Die organisatie betaalt de gezel-
schappen de lonen van de twee jonge 
acteurs die ze via deze weg engageren. 
Dat wil ook zeggen dat wanneer je als 
regisseur al weet met wie je wil werken, 
maar toch een beroep wil doen op die 
subsidies, je dus een fake auditie moet 
organiseren. De collectieven die nu 
overal in Franstalig België opduiken, zijn 
deels een reactie op dat systeem.

Vanhaesebrouck De acteeropleidingen zijn ook 
daarop afgestemd. Ze leiden je op om je te 
laten zien. Dat uit zich ook in het acteren. 
Samenspelen is vaak moeilijk. Je ziet 
acteurs op scène erg zoeken in zichzelf,  
terwijl de tegenspelers er vaak wat bij staan  
te kijken. Vlaamse acteurs vertrekken 
eerder van de spelsituatie, waardoor je wel 
moet leren samen te spelen.

ENGAGEMENT

Ruëll  De geboorte van het  
postmodernisme in 1989 heeft in  
Luik gewoon niet plaatsgevonden. 

Bertolt Brecht is er nog altijd belangrijk. 
Eerst schrok ik ervan hoe serieus die 
stukken er nog genomen worden, 
maar na een tijd zag ik het ook als een 
voordeel: liever slechte sérieux en ervoor 
gaan dan een doorgedreven ironisering 
waarbij men niets meer serieus neemt.

Vanhaesebrouck De theaterschool in Luik biedt 
een expliciet ideologisch kader voor haar 
spelers. Zo’n student van 19 jaar ziet zich 
niet alleen als acteur, maar ook als een 
factor in de klassenstrijd. Dat staat natuur-
lijk wat haaks op die Vlaamse ironie.

MAKERS-SPELERS

Ruëll  In het begin kreeg ik in Luik 
nooit uitgelegd wat “theatermaker” 
precies betekende. Nu spreken ze ook 
in Franstalig België over le faiseur 
du théâtre. Jonge acteurs kijken nu 
eerder op naar Raoul Collectif dan dat 
ze hopen om te kunnen spelen bij een 
ensemble. Om in het professionele veld 
te geraken, gaan acteurs het veel vaker 
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zoeken in een individueel parcours.  
En dus is het idee van de afstudeer-
solo, dat in het RITCS al decennia 
bestaat, nu ook binnengewaaid in 
Luik. Op het RITCS staat centraal wie 
jij bent als mens en als maker, terwijl 
in Luik langer het gevoel heerste dat 
die vragen pas belangrijk waren na je 
opleiding.

Vanhaesebrouck Het Franstalige acteer-
onderwijs is meer gericht op dingen 
beheersen, het Nederlandstalige op 
ontdekken wat je kan en dat ontwik-
kelen. In die zin kunnen we beiden veel 
van elkaar leren. Er zijn wel uitwisse-
lingen, maar is het niet vreemd dat 
RITCS en zijn Franstalige tegenhanger 
INSAS in Brussel nog nooit hebben 
samengewerkt? 

Ruëll  Ja, soms word ik er wat 
moedeloos van. Ik kan als speler in alle 
rust in première gaan in een stuk in 
Théâtre National, zonder dat mijn beste 
collega’s in Vlaanderen daar weet van 
hebben. Dat is toch raar?

Vanhaesebrouck We hebben nood aan bicom-
munautaire samenwerking. Elkaars werk 
programmeren is een begin, maar niet 
voldoende. Je moet echt samen de vloer 
op om van elkaar te leren. Dat zal altijd 
moeilijk zijn, maar ook altijd spannend. 
De gemeenschappelijke projecten van 
het RITCS en het Conservatorium in Luik 
hebben altijd iets opgeleverd. Sommige 
oud-studenten plukken daar nu nog 
steeds de vruchten van, aan beide zijden 
van de taalgrens.

Filip Tielens werkt als journalist voor De 
Standaard, Klara en verschillende (web)
magazines. Hij is ook coördinator van De 
Zendelingen, een collectief dat werkt rond 
multimediale reflectie over (podium)kunsten.
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Identiteitspolitiek is de laatste tien jaar alomtegenwoordig in het 
maatschappelijke debat. Ook in de theater- en filmwereld staat de status van 
de acteur als identitaire goochelaar onder druk. Welke rollen kan en mag een 
acteur nog spelen in een tijd waarin iedereen alleen zichzelf representeert? 
Niet zelden leidt die vraag tot een politieke kramp of moralistische reflex die 
de artistieke praktijk verlamt. Maar op z’n best biedt het debat ook een kans 
om ons denken over acteren te verruimen.

• Timeau De Keyser

WIE BEHOORT DE 
VERBEELDING TOE? 

ACTEREN IN TIJDEN VAN IDENTITEITSPOLITIEK 
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De term ‘identiteitspolitiek’ dook voor het eerst op bij Barbara Smith en het Combahee 
River Collective, een groep zwarte feministische vrouwen uit Boston. In 1977 zette het 
collectief zijn identiteit expliciet in om zich politiek te manifesteren met zijn Combahee 
River Collective Statement: ‘Focussen op onze eigen onderdrukking is belichaamd in 
het concept identiteitspolitiek. Wij geloven dat de meest diepgaande en de potentieel 
radicaalste politiek rechtstreeks uit onze eigen identiteit voortkomt (…). In het geval 
van zwarte vrouwen is dat een bijzonder weerbarstig, gevaarlijk, bedreigend en daarom 
revolutionair concept, want als we kijken naar de politieke bewegingen die ons zijn voor-
gegaan, dan is duidelijk dat niemand de bevrijding meer verdient dan wijzelf. (…) De enige 
mensen die genoeg om ons geven om te blijven strijden voor onze bevrijding zijn wijzelf.’

De waarde die de vrouwen van het collectief toekenden aan ras, gender, seksuele 
voorkeur en klasse, kwam voort uit het besef dat de maatschappij hen langs deze 
identiteitsassen categoriseert. Toen ze wilden strijden tegen het geweld dat hun werd 
aangedaan, besloten ze deze reducerende kenmerken juist als wapens in te zetten. 

De voorbije jaren won het identiteitspolitieke bewustzijn dat zij mee creëerden aan 
belang en plaatste zich op de voorgrond. In 2013 werd de Black Lives Matter-beweging 
opgericht als reactie op het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. In dezelfde periode 
landde het identiteitsdebat bij het bredere publiek in Nederland en België, met als 
beginpunt de discussie over Zwarte Piet. Ook de podiumkunsten zijn in de ban van het 
identiteitsdebat. Zowat alle kunstencentra en festivals zetten in hun programmatie in 
op dekolonisatie, feminisme en lgbtqi+, mede onder impuls van een nieuwe generatie 
kunstenaars van kleur die hierin het voortouw neemt. 

ACTEREN ALS APPROPRIATIE?

Wie mag welke rol spelen? En vooral: wie niet? Dat is de vraag die we onszelf in deze 
tijd stellen. Zo ontstond er recent consternatie op het Manchester International 
Festival toen bleek dat Studio Orka in Craquelé voor de rol van Stella, een vrouw in een 
rolstoel, een valide actrice had gecast. Een ander opvallend voorbeeld vinden we in 
het ondertussen veelbesproken Het leven en de werken van Leopold II, een satirisch 
stuk over het koloniale bewind van België waarin de enige zwarte acteur op scène de 
hele voorstelling lang zwijgt. Terwijl de KVS-productie in regie van Raven Ruëll in 2003 
nauwelijks controverse uitlokte, was dat vijftien jaar later helemaal anders. 

Ook in de filmwereld waren er verschillende incidenten rond representatie die terug  
te voeren zijn tot identiteit. Zo was Hollywood-ster Scarlett Johansson kop van Jut  
toen bekend werd dat ze de rol van een transgender zou spelen in de film Rug & Tug. 

“Waar het in de discussies over representatie 
natuurlijk om gaat, is precies dat:  

het ontnemen van wat vaak iemands  
laatste goed is, de waarheid.”
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Net zoals ze een jaar eerder al beschuldigd werd van ‘whitewashing’ toen ze de hoofdrol 
kreeg in de remake van de Japanse animatieklassieker Ghost in the Shell, werd ze nu 
beschuldigd van ‘ciswashing’ en trok ze zich uiteindelijk terug uit het project. Het lijkt 
erop dat de vraag ‘wie mag welke rol spelen?’ alleen nog beantwoord kan worden met 
‘wie de juiste identiteit heeft’ of ‘wie de juiste geleefde ervaring heeft’. 

Dat brengt ons bij een basisvraag over acteren, die ook losstaat van het identiteitspolitieke 
denken: eigent een acteur zich stukken realiteit toe die niet van hem zijn? Is het uitbeelden 
van de realiteit een vorm van appropriatie? Is representatie een vorm van diefstal? 

Dat waren ook de vragen die wij ons stelden toen we pas het gezelschap tibaldus hadden 
opgericht tijdens onze theateropleiding aan het KASK — dat was jaren voor we van de 
term ‘identiteitspolitiek’ hoorden. Het gevoel bekroop ons dat wanneer we iets speelden, 
dit spelen steeds een agressieve reductie was van een veel complexere werkelijkheid. 
Dat er een esthetisch genot te rapen viel bij de uitbeelding van lijden, leek ons onge-
past. Maar de belangrijkste vragen waren en zijn nog steeds: wie is er eigenaar van de 
verbeelde wereld? En wie zijn wij om met deze beroepsreproductie geld te verdienen?

Onze reactie hierop was om een reeks ‘vervreemdingstechnieken’ te installeren. Tekst 
werd in onze voorstellingen gezongen of voorgelezen, soundscapes of opgenomen 
muziek waren verboden, scènes werden herhaald of we lieten ze stilvallen zodat het 
ritme je niet kon meevoeren. Zo wezen we onzelf en de toeschouwers ergens op: ‘Dit 
is niet echt, wij verwijzen naar iets, maar zijn het niet, we bezitten dit niet. En u, u bent 
maar een toeschouwer. Vergeet niet dat u zich niet zomaar kunt inleven, sommige 
delen van de werkelijkheid zullen altijd onbegrijpelijk en gesloten blijven voor u.’ 

De Oostenrijkse film- en theaterregisseur Michael Haneke schrijft in zijn tekst Terreur en 
utopie van de vorm (1995) dat hij het altijd als obsceen ervaarde om een acteur lijden of 
sterven te zien uitbeelden, want ‘het ontnam de daadwerkelijke pijnlijder en stervende 
hun laatste goed: de waarheid. En het ontnam de toeschouwers van deze professionele 
reproductie hun meest waardevolle goed als toeschouwers: hun verbeelding. Ze  
werden in het vernederende perspectief gedwongen van de voyeur voor het sleutelgat, 
die louter de keuze heeft te voelen wat voor hem werd gevoeld, te denken wat voor  
hem werd gedacht.’ 

Want waar het in de discussies over representatie natuurlijk om gaat, is precies dat: 
het ontnemen van wat vaak iemands laatste goed is, de waarheid. In het spelen 
van een rol die niet eigen is, wordt niet enkel de waarheid van ‘de geleefde ervaring’ 
gestolen, het is tevens een diefstal van de spreekpositie van zij die niet mogen spreken 
door zij die steeds aan het woord zijn. 

“Ook Cédric Luvuezo wist niet wie zijn 
personage in Etangs noirs was, hij heeft 

dat zelfs nooit gevraagd. Onze gesprekken 
gingen alleen over de choreografie.”
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VLUCHT UIT DE TE VERWACHTEN WERELD

Als John Wayne in de jaren 1930 gevraagd werd om een cowboy te spelen, dan was 
dat omdat hij een Amerikaanse, witte, macho man was. Wanneer een personage in 
een rolstoel zit, wordt vandaag verwacht dat het gespeeld wordt door een acteur of 
actrice die in een rolstoel zit. Wanneer in de populaire Amerikaanse serie Homeland 
CIA-agenten worden afgebeeld, gebeurt dat door witte acteurs. De terroristen die ze 
opjagen worden steevast gespeeld door acteurs met roots die voor Midden-Oosters 
kunnen doorgaan. 

Ik ben me ervan bewust dat dit drie totaal verschillende situaties zijn met een totaal 
verschillende context, en dat deze keuzes om totaal verschillende redenen werden 
gemaakt. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat de verbeelde wereld er de bestaande 
wereld reproduceert. Of eerder: de vooronderstelde wereld, de te verwachten wereld 
wordt gereproduceerd. In deze reproducties worden acteur en personage aan elkaar 
vastgeklonken. Er zit geen speling op de realiteit. Er is geen spel met de realiteit. 

In het najaar van 2016 namen Pieter Dumoulin en ik de film Etangs Noirs op in de 
Modelwijk in Laken, een sociale woonwijk aan de rand van Brussel. We wilden graag 
iets doen met de bijzondere architectuur van de wijk en kwamen erop uit dat dat 
slechts kon als we zouden werken met de bewoners van de wijk zelf. We schreven een 
scenario en kregen de feedback dat de inwoners van de Modelwijk niet ‘zo’ waren en 
dat we de wijk niet realistisch geschetst hadden in ons scenario. Ook bij een aantal 
bewoners van de Modelwijk zelf voelden we heel sterk het idee van de ‘te verwachten 
wereld’, het geheel van alle vooronderstellingen (waar of onwaar) over een sociale 
woonwijk. Modelwijk-bewoner zijn, als identiteit. Maar voor ons was het duidelijk dat wij 
over die zogenaamde identiteit niets konden of wilden vertellen. Toch moesten wij met 
onze film een verhouding aangaan met de wereld die zich voor het oog van de camera 
zou bevinden en waarover duidelijk enkele a priori’s bestonden. De film werd uiteinde-
lijk een ontsnappingspoging uit de ‘te verwachten wereld’. 

Het hoofdpersonage, gespeeld door 
Cédric Luvuezo, kreeg geen achtergrond-
verhaal, de toeschouwer komt amper 
iets over hem te weten. De hele film 
probeert het personage een fout gele-
verd postpakketje aan de rechtmatige 
bestemmeling te bezorgen. Waarom 
hij dat doet en wat er in het pakketje zit, 
komt de toeschouwer nooit te weten. We 
probeerden het personage te bevrijden 
van een achtergrondverhaal dat hem 
determineert door te focussen op zijn 
materiële lichaam: hoe het beweegt, 
ademt, zich opspant en weer ontspant.  
Ook Cédric wist niet wie zijn personage 
was, hij heeft dat zelfs nooit gevraagd. 
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Onze gesprekken gingen alleen over de choreografie. Door te focussen op de sensoriële 
wereld van de Modelwijk, konden we ontsnappen aan de ‘te verwachten wereld’. Door te 
focussen op het lichaam van de acteur, ontsnapten wij en hij aan de ‘te verwachten rol’.

Een andere ontsnappingsroute is om de ketens tussen personage en acteur door te 
knippen en aan te tonen dat beide identiteiten ‘vloeibaar’ zijn. Wanneer een acteur zegt 
een man of een vrouw te zijn, en de andere acteurs nemen die code over, dan zal de 
toeschouwer het geloven. Het is het vak van de acteur om zich te gedragen ‘alsof hij een 
man of een vrouw is’ en hij zal een man of een vrouw worden. De acteur die met (identitaire) 
codes goochelt — codes die werkelijkheid worden en zo de wereld transformeren — leert 
ons iets belangrijks over identiteit, namelijk dat het een construct is. Identificaties zoals 
wit, zwart, man of vrouw zijn, zoals socioloog Willem Schinkel met referentie aan Foucault 
schrijft, ‘veranderlijke effecten, nooit universele gegevenheden, maar praktisch producten 
van kennisvormen en arrangementen van ruimte, tijd, spullen, kapitaal en lichamen’ 1. 

Dit spel met identiteit, met verzinsels, dat het dynamische karakter van een identitaire 
constructie toont, is wat theater in essentie is. In Etcetera 158 schreef ik: ‘Een bede-
laar wordt een koning. Een jonge vrouw wordt een oude man. De ene vermomming 
ontmaskert de andere. Achter het ene verzinsel verschijnt een ander. De acteur toont 
die verzinsels en hoe die de werkelijkheid maken én beïnvloeden. Het maken van de 
verzinsels is echt. Het is aan de acteur om midden in de tegenstellingen te gaan staan, 
bereid alle rollen te tonen die hij speelt.’ 

Theater wijst ons erop dat de pretentie ‘de wereld te tonen zoals hij is’ een project is 
gericht op de fixatie van de wereld, op de ‘subjectivering tot orde, op de beperking van 
denken tot wat is of zou moeten zijn’ 2. Theater, toneelspelen, is per definitie radicaal, 
want niet gebonden aan wat is. Acteren tegen een fixatie van de wereld. 

DE ROL VAN DE ANDER

Mensen zijn voortdurend bezig zichzelf te ensceneren, te performen. We ensceneren 
hoe we onszelf zien, maar ook de rollen die ons worden toegeschreven. In die zin wordt 
een mens van buitenaf geschapen in een gebied dat Gombrowicz ‘het tussenmense-
lijke’ noemt. Het is ook de onderliggende gedachte in Emmanuel Levinas’ uitspraak 
dat het niet ‘jij bent die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou 
aanspreekt, appeleert en jou een plaats geeft’. ‘Identiteit’ ontstaat als een weerwoord 
tegen anderen. Foucault noemt dit ‘ingebed zijn in een weefsel van al wat spreekt’ zelfs 
‘gewelddadig’. Een mens zit steeds ingebed in een dominant discours dat hem bepaalt 
en dus ook beknot. Dit discours is ieder moment bezig met de macht te reproduceren. 

“Het is het vak van de acteur om  
zich te gedragen ‘alsof hij een man  
of een vrouw is’ en hij zal een man  

of een vrouw worden.”
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Al in 1947 schreef Gombrowicz in Het huwelijk:

Filip Spreek de woorden uit.
Wladzio Ik ben geen toneelspeler.
Filip Stel je voor dat je een vers uit je hoofd leert.
Wladzio Ik wil me niets voorstellen.
Filip Er zijn veel melodieën die ons huidige register niet bevat. Wat belet je dan die  
 woorden bij wijze van proef uit te spreken?
Wladzio Wat heb je eraan als ik dat lesje opzeg? Die woorden hebben geen waarde.
Filip Die woorden vormen ons... Zij scheppen reële banden tussen ons...

In het najaar van 2018 gaf acteur en docent Jan Steen een lezing in Kaaitheater waarin 
hij de term ‘alteriteit’ van Levinas toepaste op acteren. Alteriteit duidt op een onder-
scheid tussen het zelf en het niet-zelf. Het duidt de andersheid van de andere aan, en 
impliceert dus ook dat er verschillende perspectieven zijn. Een rol is als een Ander, 
een vreemde. Wanneer we die benaderen, vragen we ons af wat de gepaste verhou-
ding is. Nemen we respectvol afstand? Benaderen we discreet? Wijzen we op onze 
gelijkenissen of op onze verschillen? Gaan we in de aanval? Tonen we begrip? Of is dit 
onmogelijk of ongepast? 

Het idee van de Ander leert ons dat wanneer we als acteur de aard van de rol willen 
eerbiedigen, we ervan moeten uitgaan dat deze altijd verborgen zal blijven. Wanneer 
we een rol transparanter proberen te maken dan de werkelijkheid is, ontstaat ‘psycho-
logiseren’. Te eenvoudige schema’s van oorzaak en gevolg die elke meerduidigheid, 
elke complexiteit negeren. Want wat we proberen te ensceneren, zijn raadsels.  
En als dit erop neerkomt dat we fundamenteel onkenbaar zijn voor elkaar en existen-
tieel eenzaam, dan heeft essayist Stephan Sanders troostende woorden voor ons:  
‘Wij mogen vreemden voor elkaar zijn, er bestaan ook dierbare vreemden.’ 3
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DISCREET PRIVILEGE 

Kimberley Foster, hoofdredacteur van For Harriet, een digitale gemeenschap voor 
zwarte vrouwen, schrijft in The Guardian: ‘For marginalized people, our power comes 
from seeing identity as a starting point, not the end.’ Foster schrijft dat hoewel de 
ideologie van The Combahee River Collective begon vanuit het zelf, ze niet zelf-geob-
sedeerd was. Foster vindt dat identiteitspolitiek vandaag te ver is afgedreven van haar 
oorspronkelijke idealen. ‘A worldview that moves us closer to equality doesn’t stem from 
living in a certain kind of body. It emerges from pursuing a certain kind of politics.’ 4 

Gemarginaliseerde groepen hebben specifiek inzicht in de werking van ongelijkheid, 
die ze aan den lijve ondervinden. Hun spreken komt met een bijzondere agency dat 
anderen kunnen ontberen om over deze ongelijkheid te spreken. Te lang zijn die 
inzichten, die verhalen te weinig of helemaal niet gevalideerd. Toch bestaat het gevaar 
dat wanneer iedereen zich uitsluitend beroept op zijn ‘eigen waarheid’, de gemeen-
schappelijke ruimte verdwijnt. Volgens Foster maakt dit huidige identiteitspolitieke 
paradigma gedeelde strijd onmogelijk, omdat juist die gemeenschappelijk ruimte 
dreigt te verdwijnen: ‘An identity politics that is not principally concerned with dismant-
ling all forms of inequality quickly devolves into a never-ending game of oneupmanship 
where self-satisfaction is all that’s won.’ 

De Sloveense filosoof Slavoj Žižek ziet ook een vorm van zelfvoldaanheid, die hij een 
‘discreet privilege’ noemt.5 Dat er een geheime winst valt te rapen via het idee van 
‘witte schuld’, illustreert Žižek met een klassieke 
Joodse grap: ‘Op sabbat komen de Joden samen 
in de synagoge. Een machtige rabbijn zegt: “Ik 
ben niemand, ik ben jullie aandacht niet waard.” 
Dan spreekt een rijke Joodse handelaar: “God, 
ook ik ben niets, niemand. Hou geen rekening 
met mij. Ik ben niet belangrijk.” Dan staat een 
arme Joodse man op en hij spreekt: “God, ook ik 
ben niets.” Waarop de rijke handelaar de rabbi 
aanstoot en zegt: “Wat denkt die man wel dat hij 
zomaar mag beweren dat hij niets is.”’

Telkens wanneer witte mensen met discrete 
bravoure hun geprivilegieerde identiteit, hun ras, 

“Er ontstaat een genot in de eigen  
moreel superieure positie, en in  

de morele autoriteit die samengaat  
met het corrigeren van anderen.  

Een opbod van cultureel-academische 
mensen die elkaar en hun tegenstanders 

proberen te ‘outwoken’.”
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hun gender, hun nationaliteit verwerpen, 
bestaat er opnieuw een ‘discreet privi-
lege’. Er ontstaat een genot (jouissance) 
in de eigen moreel superieure positie. 
Eenzelfde genot wordt gepuurd uit de 
morele autoriteit die samengaat met 
het corrigeren van anderen die niet 
correct, of niet bewust omgaan met 
hun gepriviligeerde positie. Dit opbod 
van cultureel-academische mensen die 
elkaar en hun tegenstanders proberen te 
‘outwoken’, maakt van de oorspronkelijke 
verklaring van The Combahee River 
Collective een karikatuur. 

IK SPEEL DUS IK BEN

Identiteit is een verzinsel. Een verzinsel met zeer reële gevolgen. Soms moeten we deze 
verzinsels benadrukken, harnassen zelfs. Bijvoorbeeld wanneer een groep zichzelf 
organiseert op basis van een identair kenmerk omdat hun op basis van dit kenmerk 
geweld wordt aangedaan. 

Een geharnaste identiteit is een middel, geen doel. Dat toonde de argumentatie van het 
Manchester International Festival zeer goed aan toen ze zich verantwoordde voor haar 
vraag om een actrice uit het stuk van Studio Orka te vervangen: ‘Zolang mensen met een 
beperking niet in aanmerking komen voor alle rollen, komen mensen zonder beperking 
niet in aanmerking om mensen met beperking te spelen.’ 6 Het uiteindelijke doel van het 
festival is om de acteurs te laten ontsnappen aan hun identitaire ketenen door ze alle 
rollen te laten spelen. Wat start bij een gestolde identiteit, eindigt bij een vloeibare. 

Johan Huizinga indachtig kunnen we stellen: ‘Ik ben dus ik speel.’ En Gombrowicz 
indachtig moeten we erop wijzen dat het ‘spelen’ hier de voorwaarde is, en niet het ‘ik’. 
Er is geen ‘ik’ dat ‘speelt’. Uit het ‘spelen’ wordt het ‘ik’ geboren. 

Illustraties: Nina Vandeweghe 
 

Timeau De Keyser studeerde drama aan het KASK 
in Gent. Daar richtte hij mee theatercompagnie 
tibaldus op, waarmee hij voorstellingen maakte 
zoals Persona, 4:3, Yvonne, prinses van Bourgondië 
en Het huwelijk. In 2019 kwam zijn film Etangs 
noirs uit, een samenwerking met Pieter Dumoulin. 

1 Schinkel, W. (2018). Iedereen die denkt dat hij 
of zij man, vrouw, wit of zwart is, heeft een 
probleem. NRC Handelsblad.

2 Schinkel, W., van Reekum, R. (2019). Theorie  
van de kraal. Amsterdam: Boom.

3 Sanders, S. (2019) Wees wit en zwijg. De Groene 
Amsterdammer, p. 47.

4 Foster, K. (2018). Identity politics has veered away 
from its roots. It’s time to bring it back.  
The Guardian.

5 Slavoj Žižek, uit de captatie van zijn lezing voor 
de Oxford Union, https://www.youtube.com/
watch?v=545x4EldHlg

6  Inclusieve kunstpraktijk: een principiële keuze 
of een gevoeligheid. Demos.be, kenniscentrum 
voor participatie en democratie
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MIND THE GAP
EEN PLEIDOOI VOOR ‘DOEN ALSOF’ EN EEN 
SOEPELE HOUDING ALS LICHAAM EN ROL NIET 
SAMENVALLEN

Terwijl in de Lage Landen de discussie rond blackfacing het debat over 
fictionele representatie op scherp stelt, geldt aan de overkant van het Kanaal 
een minstens even scherpe opvolging van disability in de podiumkunsten. 
Dat ondervond Studio Orka toen het Manchester International Festival zijn 
stuk Tuesday ei zo na van de affiche haalde. In hoeverre moet de artistieke 
ruimte zich ten dienste stellen van een maatschappelijke of politieke 
strijd? En wat is het artistieke verlies als verbeelding en 
metafoor baan moeten ruimen voor authentieke 
(h)erkenning en één-op-één- identificatie?

• Evelyne Coussens
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‘Alsof was jij een leeuw, mama, en ik een krokodil. Maar alsof waren wij goede 
vrienden.’ Negen op de tien zinnen die mijn zoon uitspreekt, beginnen tegenwoordig 
met ‘alsof’ en dat is een van de mooiste woorden in het theater, zo betoogde acteur 
en theatermaker Timeau De Keyser recent nog in Etcetera 158. Hij definieert het als 
een verbindingswoord tussen de twee delen van een metafoor, maar ook als een term 
die het onmogelijke belooft te realiseren. Daarmee is ‘alsof’ een toverwoord, een 
dekmantel voor het verbeelde. Onder de noemer ‘alsof’ is alles denkbaar. Wie ‘alsof’ 
gebruikt zoals een vierjarige dat doet, gelooft niet in één maar in veel werelden.

Maar ‘alsof’ heeft het moeilijk, op verschillende vlakken. De Keyser betreurt in zijn 
stuk de teloorgang van het ‘doen alsof’ binnen het beroep van de toneelspeler, in het 
kader van de hang naar performance, documentair of participatief theater en andere 
‘echtheids gerelateerde’ podiumvormen. Naast deze vraag naar ‘onttovering’ als een 
esthetisch paradigma, een vraag die al decennia leeft en haar eigen sociologische 
redenen heeft, is er recenter ook een politiek geïnspireerde tendens die bepaalde 
vormen van ‘doen alsof’ verbiedt. Het gaat om de representatie, zowel in strikte zin 
(aanwezigheid) als in brede zin (beeldvorming) van minderheidsgroepen door perfor-
mers die zelf niet tot de minderheid behoren. 

Welke impact heeft deze discussie op het concept ‘spelen’? Is er een maatschappelijke 
winst wanneer vermeend of onvermeend ongepaste metaforen geweerd worden van 
het podium, of eerder een artistiek verlies? En hoe zwaar wegen die mogelijke uitkom-
sten ten aanzien van elkaar? Eerdere discussies leren in ieder geval dat het moeilijk is 
om deze vragen louter theoretisch te behandelen: ze vloeien voort uit concrete praktijk-
voorbeelden en moeten in hun specifieke context worden bekeken. Daarom wil ik graag 
inzoomen op een concrete casus: de recente aanvaring tussen het Gentse gezelschap 
Studio Orka en het Manchester International Festival (MIF) inzake de representatie 
van een personage in een rolstoel.

In de Lage Landen vigeert vooral de discussie rond blackfacing, maar in de 
Angelsaksische kunstenwereld wordt ook de representatie van disability sterk 
opgevolgd. Studio Orka ondervond dat toen het afgelopen zomer op het Manchester 
International Festival in conflict raakte met de festivalleiding over de voorstelling 
Craquelé, voor een Engelstalig publiek vertaald tot Tuesday.
 
We schrijven september 1945, enkele weken na de bevrijding. In een klein Vlaams 
dorp vindt de jonge René een boreling in de preekstoel van de kerk. De vondeling, 
Dinsdag, krijgt een woonplaats boven het orgel en raakt bevriend met René en met het 
dorpsmeisje Stella. De tijd springt met decennia vooruit. René en Stella zullen wanneer 
ze volwassen worden elk op hun manier de wereld intrekken en de veiligheid van het 

“Laten we voorstellingsspecifiek  
kijken: wie initieert welk project,  
hoe zijn de machtsverhoudingen,  

wat is de context?”
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besloten dorpsleven achterlaten. Voor Dinsdag, die letterlijk onder de kerktoren slaapt, 
staat de tijd stil en blijft het leven een opeenstapeling van niet-gegrepen kansen. 

‘CRIPPING UP’

Zoals vaak bij Studio Orka gaat het in Tuesday over de moed vinden om te leven, ook 
wanneer dat leven klappen uitdeelt. Om tot dat inzicht te komen, vinden de drie perso-
nages obstakels op hun pad. Dinsdag is verlamd door het mysterie rond zijn afkomst, 
René vindt in zijn ambities zijn vader op zijn pad, en Stella belandt door een ongeluk in 
een rolstoel. Rond die laatste plotlijn ontstond het probleem. In Craquelé werd Stella 
vertolkt door actrice Ilse De Koe, die in het echte leven geen fysieke beperking heeft. 
Dat cripping up (zoals het fenomeen heet) bleek voor het festival onaanvaardbaar: 
zowel normbevestigend als inherent beledigend voor de disabled community.

De frictie resulteerde in een langdurig gesprek tussen Studio Orka en het festival, dat 
om te beginnen het enorme cultuurverschil blootlegde tussen het Angelsaksische en 
het continentale denken over representatie. Terwijl Orka aanvankelijk wat verbijsterd 
reageerde — in Vlaanderen was er geen enkele reactie geweest — bleek de weerstand 
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van het Manchester International Festival volstrekt in lijn met de common sense in het 
Verenigd Koninkrijk dat een acteur zonder beperking niet de rol inneemt van een perso-
nage met beperking. Ikzelf deed een korte rondvraag bij Britse journalisten en kreeg 
uitsluitend gelijkgestemde reacties: ‘MIF definitely made the right call’, ‘it’s not about 
art, it’s about who tells which stories’, ‘it’s not about acting, it’s about representation’. 

De disability notes van MIF’s access co-ordinator, een medewerker die vandaag in elk 
groter Brits theater toeziet op de respectvolle omgang met minderheden (on stage 
en in het publiek), lijst een uitgebreide historiek op van kwalijke internationale voor-
beelden van cripping up. De ophef rond Tuesday afdoen als een eenmalige kramp van 
een hypercorrecte board of directors zou kortom even arrogant zijn als lui. Ik wil graag 
de twee voornaamste argumenten die het festival aanhaalt van naderbij onderzoeken 
en daarbij ook enkele gedachten formuleren.
 

ARGUMENT 1: REPRESENTATIE

Het Londense podiumblad The Stage vatte na een persbericht van het Manchester 
International Festival over de zaak de argumentatie samen als volgt: ‘Manchester 
International Festival has said it is the festival’s policy that disabled characters should 
be played by disabled actors, to ensure disabled actors are given first priority in casting 
for those roles and to “create authentic representation”.’ 

‘Until disabled actors are considered equally for all roles, they should be given 
first priority in casting where disabled people are represented.’

Samen met de reacties van de Britse podiumjournalisten lijkt het erop dat het eerste 
argument voor het Manchester International Festival zich situeert binnen de politieke en 
maatschappelijke emancipatiestrijd van de disabled community. Het gaat daarbij over 
representatie in zijn meest letterlijke zin: de zichtbaarheid/aanwezigheid van deze minder-
heid op en naast het podium, zoals ook de disability notes aangeven: ‘Disabled people are 
underrepresented both as performers and behind-the-scenes and having a non-disabled 
person playing a disabled role doesn’t correct this.’ In de strijd voor een evenwaardige 
toegang tot de sector hanteert het festival een strategie van positieve discriminatie, zoals 
MIF-directeur John McGrath me schrijft: ‘Until disabled actors are considered equally for all 
roles, they should be given first priority in casting where disabled people are represented.’ 

Het ‘until…’ van McGrath is belangrijk, want met het nodige optimisme en in het geloof 
dat de ideale samenleving in aantocht is, zouden we dit kunnen beschouwen als een 
tijdelijk argument. Op het moment dat de samenleving differently abled bodies op een 
volstrekt gelijkwaardige manier beziet en behandelt als abled bodies, zal deze vorm 

“Studio Orka beschouwt achteraf gezien 
het proces van bewustmaking als de meest 

constructieve uitkomst van de zaak.”
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van correctie immers overbodig worden, en kunnen acteurs met en zonder beperking 
ongelimiteerd rollen vertolken met en zonder een beperking — omdat geen van beide 
lichamen meer beschouwd wordt als (binnen of buiten) de norm. In zo’n samenleving zou 
bijvoorbeeld zowel blackfacing als whitefacing niets méér betekenen dan ‘doen alsof’. 
Maar zolang dat punt niet is bereikt, kiest het Manchester International Festival ervoor 
om op een actieve manier een onrecht dat zich off stage aandient on stage te corrigeren. 

DE ‘ECHTE’ WERELD

Daarbij heb ik vragen. Niet bij de emancipatiestrijd van minderheden die op een gelijk-
waardige manier toegang eisen tot de opleidingen, instituten of jobs in de kunsten-
sector. Ook niet bij het statuut van de fictionele ruimte: ik besef dat ze niet autonoom 
is, maar dat ze de privileges en machtsstructuren die in de buitenwereld heersen 
meeneemt en weerspiegelt — zie de beroemde quote van Marianne Van Kerkhoven 
over theater en de wereld: ‘Het theater ligt in de stad en de stad ligt in de wereld en de 
wanden zijn van huid.’ Het is echter net dat citaat — vaak instemmend geciteerd door 
zij die de interactie tussen kunst en politiek willen onderstrepen — dat ik wil opwerpen 
om de mate van interactie, of liever: de eis tot interactie te relativeren. 

Wat ik immers lees in Van Kerkhovens uitspraak is vooral dat theater niet de wereld is, 
omdat er wanden zijn die beide ruimtes scheiden. Als die wanden er niet waren, zouden 
de wereld van de kunsten en de samenleving simpelweg tot dezelfde mentale omgeving 
behoren. Dat is in haar tekst volgens mij uitdrukkelijk niet het geval: ik stel me bij de 
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interactie tussen theater en wereld vooral een uitwisseling voor tussen het fictionele en 
het non-fictionele, maar ze vallen niet samen. Dat betekent ook dat de strijden die zich in 
de ‘echte’ wereld afspelen, hoe rechtvaardig ook, niet per se die ruimte moeten dicteren. 

Meer nog: ik vind dat het Manchester International Festival zich met deze poging tot 
het corrigeren van een politiek onrecht in de artistieke ruimte (en ik bedoel hiermee niet 
de instituten of opleidingen, maar de core: het artistieke proces) een immense verant-
woordelijkheid op de schouders laadt, bijna op een moreel zelfgenoegzame manier, en 
dat over de gevolgen van deze eis op artistiek vlak weinig gesproken wordt.

Het Manchester International Festival vroeg in eerste instantie aan Studio Orka om Ilse 
De Koe, die zoals steeds bij Studio Orka een sterk aandeel had gehad in het creëren 
van het personage, te vervangen door een acteur met een beperking, of om het perso-
nage grondig te herschrijven tot een personage zonder beperking. Studio Orka bood 
repliek via een verheldering van dramaturgie en inhoudelijke complexiteit van het stuk: 
‘Through the passing of time Orka shows the moments to cherish, getting down and 
up, the bumps and bruises, the traumas and the healing. To show that some things in 
life are (ir)reversible. (…) Stella continues to embrace the world, she is not limited by the 
misfortunes in her life, on the contrary, she draws strength from it. (…) I hope that this 
clarifies why, for us, it would be no good for the character’s substantive and dramatur-
gical line if we would take away her “setback”. Essentially the play is about the power of 
friendship and the development of self-esteem in order to deal with setbacks in life.’

INTEGRITEIT

De dramaturgische argumenten lopen dood op het gewicht van het social issue. Dat 
issue weegt voor de Britse gesprekspartners vanzelfsprekend zwaarder dan de artistieke 
mededeling die Orka wil doen. Dat bedoelt de gezaghebbende theaterjournalist Lyn 
Gardner in haar reactie ook met ‘It is not about acting’. Alle parameters die binnen het 
fictionele kader vallen zijn ondergeschikt aan de buitenfictionele eis tot representatie. 

Maar is dat vanzelfsprekend? Is het een evidentie dat de kunsten worden ingezet en 
zelfs ondergeschikt gemaakt aan een emancipatoire strijd, hoe terecht die ook is? Zijn 
we hier de kunsten dan niet grondig aan het instrumentaliseren? Dit is geen pleidooi 
ten faveure van de absolute eis tot ‘artistieke vrijheid’ of een minimalisering van het 
gewicht van de politieke strijd. De vraag is niet of het politieke invloed heeft op de artis-
tieke creatie — dat heeft het, zeker in het geval van kunstenaars die behoren tot een 
minderheidsgroep, soms zelfs tegen wil en dank –, wel in welke mate een kunstenaar 
moet / wil toestaan dat een actieve politieke eis zijn creatieve proces in de greep houdt. 

“De gedachtegang van het Manchester 
International Festival impliceert een 

verenging van een karakterrol tot dat ene 
identitaire kernmerk van het personage.”
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Mij lijkt het evident dat zo’n kunstenaar om te beginnen de bestaande gevoeligheden 
rond representatie doorgrondt en ernstig neemt, dat hij zich vervolgens de vraag stelt 
in hoeverre hij zich daartoe op een integere manier kan verhouden. Het lijkt me gevaar-
lijk om over zo’n proces generieke regels op te stellen. Laten we voorstellingsspecifiek 
kijken: wie initieert welk project, hoe zijn de machtsverhoudingen, wat is de context? 
Het is een onderzoek dat serieus te nemen is, maar uiteindelijk lijkt het mij nog altijd de 
kunstenaar (en niet een producent of raad van bestuur) die de definitieve beslissingen 
neemt over het proces.

In het geval van Studio Orka is het duidelijk dat dit bewustzijnsproces pas achteraf is 
op gang gekomen. Dat zegt ook John McGrath: ‘Usually discussion around these poli-
cies would occur early in any collaborative process. Unfortunately in this case casting 
choices made by Studio Orka only emerged late in the process, at which point we 
engaged in the most positive and constructive conversation possible with the company.’ 
Ook Studio Orka beschouwt achteraf gezien het proces van bewustmaking als de 
meest constructieve uitkomst van de zaak. Op scène kwam er een compromis uit de 
bus: op de Britse première speelde Ilse De Koe de rol van een meisje dat als kind in 
een rolstoel belandt, maar in een latere fase in haar leven opnieuw moeizaam leert te 
stappen. Op die manier representeerde ze niet langer een persoon met een beperking, 
maar iemand die gaandeweg herstelt. 

Noch Orka, noch het Manchester International Festival hield uiteindelijk ten volle vast 
aan principes rond political policies of artistieke vrijheid. Misschien is de conclusie wat 
dit argument betreft wel dat gesprekken belangrijker zijn dan principes. Voorlopig is 
de ideale samenleving nog niet gearriveerd, en tot dat moment is gekomen moeten 
kunstenaars zich scherp bevragen. In Vlaanderen kan dat misschien nog een tikkeltje 
scherper, zoals de culturele confrontatie met het Verenigd Koninkrijk bewijst, zonder 
evenwel te anticiperen op gevoeligheden en daarmee de discussie of zelfs de confron-
tatie uit de weg te gaan. 

ARGUMENT 2: IDENTIFICATIE

Het tweede deel van de argumentatie van het Manchester International Festival 
draait rond ‘authentic representation’ en gaat meer over ‘fictie-interne’ beeldvorming 
(en dus onvermijdelijk over de kwaliteit van de representatie) dan om de emancipa-
toire context. Het probleem schuilt in het metaforiseren van disability. McGrath over 
Tuesday: ‘It seems the work is using disability as a metaphor — the portrayal is created 
by non-disabled people based on received preconceptions about what it might be like to 

“Soms schuilt in het symboliseren  
van een gevoel of situatie meer 

waarachtigheid dan in het uitbeelden ervan, 
kan spel dichter tot een emotionele kern 

komen dan performance.”
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be disabled rather than showing what it truly means to be disabled.’ Dat metaforiseren 
van disability ervaart de disabled community als beledigend en kwetsend: (uit de disa-
bility notes) ‘Non-disabled artists playing disabled characters is widely considered to be 
offensive to disabled people.’

Hier raakt het argument het dichtst de discussie rond onder meer blackfacing: de 
belediging zit hem in het feit dat geprivilegieerde acteurs zich kenmerken toe-eigenen 
van niet-geprivilegieerde personen wier leven daardoor dagelijks wordt bepaald. Dat 
kan onmogelijk een artistieke geste zijn, enkel de herhaling van een onwenselijke reali-
teit. De enige manier om die belediging een halt toe te roepen, bestaat erin terug te 
keren naar het basisprobleem van representatie en ervoor te zorgen dat in de realiteit 
deze ongelijkheid verdwijnt, waardoor de aanleiding voor de belediging (de privileges) 
vervalt. Volgens het social model of disability dat in het Verenigd Koninkrijk geldt, zijn 
het immers niet de lichamen zelf die ‘anders’ zijn en dus aanleiding kunnen geven tot 
belediging, maar de barrières in / de percepties door de samenleving die geslecht 
moeten worden.

Maar er zit ook een fictie-intern aspect aan de argumentatie van het Manchester 
International Festival. Uit de disability notes: ‘Shallow characterisations of disability 
also short-change non-disabled audiences, denying them the opportunity to really think 
about what it might be to be disabled.’ En ook: ‘Disabled playwright Christopher Shinn 
has suggested that disabled roles being played by non-disabled actors enable the audi-
ence to “enjoy” them without fully confronting what it truly means to be disabled — as 
he puts it: “Pop culture’s more interested in disability as a metaphor than as something 
that happens to real people.”’

Let op de woorden ‘really’ en ‘truly’ — hier betreden we het terrein van wat fictie al 
dan niet kan of mag. De teneur is duidelijk: zowel in het schrijven van een rol, het 
spelen / interpreteren van die rol als het door het publiek concipiëren van die rol is  
het ongeloofwaardig wanneer een abled acteur / auteur de rol op zich neemt.  
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Nog uit de notes: ‘In part, this situation continues because there are relatively few 
disabled characters written or created by disabled people, drawing on lived experience: 
[these stories] “are being developed with disabled characters [that] are crafted by indivi-
duals who are non-disabled, and, as such, create stories and characters based on what 
they think it would be like to be disabled — a perception that is informed by the fantasy 
of disability.” (Jeffrey Preston, University of Western Ontario)’

‘LIVED EXPERIENCE’

Kortom: enkel disabled bodies zijn in staat om op een geloofwaardige manier een 
disabled rol te schrijven of incarneren (wat uiteraard niet betekent dat zij uitsluitend een 
dergelijke rol kunnen spelen!). Lived experience is een vereiste om tot een respectvolle 
beeldvorming te kunnen komen over wat disability is en om deze correcte beeldvorming 
ook over te dragen aan een publiek. Pas door deze notes te lezen, begrijp ik de vraag van 
het Manchester International Festival ten volle, want in de politieke zin zou je het gebrek 
aan representatie bij de Orka-ploeg immers op vele vlakken kunnen aanwijzen: er is in de 
ploeg geen acteur met een beperking maar ook geen acteur van kleur, een acteur met 
een niet-normatief gender of een acteur uit eender welke andere minderheidsgroep. Als 
het louter zou gaan over het zichtbaar maken van minderheden op het podium, waarom 
dan niet struikelen over de afwezigheid van al die andere minderheden? Omdat de 
insteek niet alleen is dat een acteur met een beperking in emancipatoir opzicht de rol van 
Ilse De Koe verdient, maar dat zo’n acteur die rol ook beter kan vertolken.

Dit vind ik een straffe aanname, omdat hier wel degelijk het concept ‘doen alsof’ op losse 
schroeven wordt gezet. De essentie van wat fictie is, wordt aan het wankelen gebracht. 
Uiteraard stuurt het Manchester International Festival niet aan op de groteske aanname 
‘dat alle acteurs moeten samenvallen met hun personages’ en een moordenaar alleen 
maar kan vertolkt worden door een moordenaar, maar de aanname is dat dat wel het 
geval is wanneer het gaat over de specifieke gevoeligheden van minderheden. Zijn 
alle vertolkingen door abled actors van disabled rollen dan per definitie onrespectvolle 
stereotyperingen? Dan hebben die acteurs hun research niet goed genoeg gedaan, zou 
mijn conclusie zijn. Dat is een gebrek aan beroepsernst, niet aan respect. 

De gedachtegang van het Manchester International Festival impliceert bovendien 
een verenging van een karakterrol tot dat ene identitaire kenmerk van het personage. 
Tuesday is geen voorstelling over een meisje in een rolstoel, het is een verhaal van drie 
personages die alle drie worstelen met het leven. Zowel de dramaturgie zelf als de 
rolinvulling is veel complexer dan het gegeven van de beperking.

“Toegepast op het spelen zou je kunnen stellen: 
hoe groter de afstand tussen lichaam en rol, 

hoe meer (denk)ruimte om in de ontstane gap 
commentaar te leveren op de positie van dat 

lichaam, ook politiek en sociaal.”
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Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist 
voor De Morgen en verschillende cultuurmedia, 
waaronder Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart.  
Ze is lid van de grote redactie van Etcetera.

ETHIEK EN EMPATHIE

Ten slotte, en dat argument gaat me het meest aan het hart, doet de eis tot 
één-op-één-identificatie afbreuk aan de kracht van de metafoor als instrument tot 
begrip en empathie. Dat Ilse De Koe niet écht weet hoe het voelt om in een rolstoel te 
zitten — dat ze maar doet alsof — staat niet in de weg dat ze hierover (en over veel meer) 
aan een breed publiek iets kan vertellen. Of is empathie enkel mogelijk via de absolute 
herkenning — van de acteur met zijn rol, van het publiek met een ‘echt’ disabled lichaam? 

De hele werking van de kunst zelf, te bezien als een reservoir aan symbolen en meta-
foren, lijkt me dit tegen te spreken. Deze idee van ‘zijn = begrijpen’ is griezelig omdat 
het raakt aan het vermogen om via abstractie tot een zeker inzicht of tot een zekere 
waarheid te komen. Soms schuilt in het symboliseren van een gevoel of situatie meer 
waarachtigheid dan in het uitbeelden ervan, kan spel dichter tot een emotionele kern 
komen dan performance. Een recent voorbeeld uit eigen kijkervaring: in Anatomie 
van pijn bij NTGent, waarin regisseur Lies Pauwels werkt rond het thema pijn met een 
gemengde cast van onder meer pijnpatiënten, slaagde de ploeg — nochtans door-
drongen van hun onderwerp in de meest verschrikkelijke letterlijke zin — er niet in iets 
wezenlijks te vertellen over pijn.

Kortom: de vraag tot identitaire identificatie werkt beperkend. Achter het ‘doen alsof’ 
schuilen geen verschillende mogelijke werelden meer, maar slechts één ‘authentic’ 
versie daarvan. Het vereist een soort doorgedreven moreel spelen, waarin lichaam en rol 
samenvallen, en dat tegenover een meer ‘ethisch’ spelen staat, waarin de ruimte tussen 
lichaam en rol toestaat dat er een reflectie ontstaat tussen beide. Inspiratie daarover 
put ik uit het essay Wereldvreemdheid van Patricia De Martelaere, waarin ze het verschil 
duidt tussen een morele en een ethische houding. Volgens De Martelaere staat de 
vraag tot morele her- en erkenning — de identificatie — een groter ethisch denken (zij 
noemt het een ‘onpersoonlijke ethiek’) en zelfs een meer alomvattende empathie met all 
things alive in de weg. De door haar gewenste ethiek vertrekt niet vanuit de identificatie 
met het ‘slachtoffer’ maar vanuit de vraag wat gepast en goed is om te doen in welke 
situatie. Toegepast op het spelen zou je kunnen stellen: hoe groter de afstand tussen 
lichaam en rol, hoe meer (denk)ruimte om in de ontstane gap commentaar te leveren op 
de positie van dat lichaam, ook politiek en sociaal. Van ingeleefd tot brechtiaans spelen, 
en alle vormen ertussenin: hoe sterker de metaforisering, hoe politieker het spel.

De oefening in abstractie die fictionalisering per definitie inhoudt (suspension of dis - 
belief) zorgt voor een meervoudige denkwereld, en levert de mogelijkheidsvoorwaarden 
waarbinnen mama’s krokodillen zijn en kinderen leeuwen, en waarin beiden toch 
vrienden zijn. Het leidt tot een soepelheid van geest die we vandaag de dag misschien 
wel evenveel nodig hebben als de emancipatorische strijd. 
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ARTIESTENARTIESTENINGANGINGANG

Elke maand peilt Etcetera naar de ziel van een podiumbeest. ‘Artistic 
interest’ in plaats van human interest. In dit nummer, iemand die aan het 
begin van een veelbelovend traject staat: Emma Lesuis. 
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⁂ Wat wilde je als kind worden? 
Huisvrouw. Toen ik klein was, stofte en 
boende ik het huis totdat het spic en 
span was. Ik was gek op naaimachines 
en ik dronk graag thee uit eigen servies 
in mijn kamer. Als je mijn huis nu ziet, 
vraag je je af wanneer ik mijn talent voor 
schoonmaken verloren ben.

⁂ Van welke voorstelling heb 
je recent wakker gelegen en 
waarom? 

Van mijn eigen voorstelling. Zonder 
productiehuis een tournee doen, 
raad ik niet snel aan. Meerdere keren 
heb ik last minute nog (technische) 
wijzigingen doorgevoerd. Maar met 
een vol hoofd op het podium staan, is 
tergend voor jezelf. En dan lig ik wakker 
van mijn eigen evaluatie: waar is het 
fout gegaan? Hoe kan ik het voortaan 
anders doen?

⁂ Welke voorstelling is voor jou 
onvergetelijk en waarom?

Rechtszaak tegen de dood van Bart  
van de Woestijne en Eva Knibbe.  
De voorstelling was een daadwerkelijke 
zitting in de rechtbank van Amsterdam, 
met strafrechtadvocaten en rechters, 
waarin ‘de Dood’ terechtstond. Was de 
dood schuldig? Vier uur lang werden 
voor- en tegenstanders gehoord. Zo was 
er een vrouw die haar nichtje op jonge 
leeftijd verloor en de dood de schuld gaf 
van haar verdriet, en een alpinist die juist 
getrouwd was met de dood omdat hij 
die zo vaak in de ogen keek, daardoor 
leefde hij ten volle. Al die verhalen zijn 
me sterk bijgebleven. Het deed me 
beseffen hoe ver de dood — en het 

praten erover — van ons af staat in onze 
cultuur. En hoe weinig ruimte we hebben 
in onze samenleving om te rouwen. Alsof 
de dood iets buiten ons is, terwijl: met 
het leven komt die dood.

⁂ Wat is je favoriete plek? 
Dat verschilt per locatie en 
gemoedstoestand. Thuis is mijn favoriete 
plek ’s ochtends in bed naast mijn lief. 
Elders zit ik het liefst aan een tafeltje in 
een Belgisch café waar ik overzicht heb 
en ik heerlijk in mijn eentje kan zitten, 
schrijven, nadenken en een wijntje 
kan drinken. Dan ben ik een gelukkig 
mens. Het strand is ook een van mijn 
lievelingsplekken. Ik waai weg van 
blijdschap in Oostende of op Terschelling. 

⁂ Waar zou je heel graag eens je 
werk tonen?

In Suriname. Omdat ik de mensen die  
me daar hebben zien rondrennen zou 
willen laten zien wat er uit die warboel  
is gekomen. 

⁂ Wat is het mooiste aan je werk? 
De vrijheid. Alhoewel het keihard werken 
is en mijn werk me ook stress geeft, 
vind ik het een rijkdom om de vrijheid te 
hebben om autonoom creatief te zijn. 
Door die vrijheid blijf ik dromen en heb ik 
altijd het idee dat ik die dromen waar kan 
maken. Ik ben mijn eigen baas.

⁂ Zijn je ouders fan? 
Honderd procent. 

⁂ Heb je ooit een bijzondere 
ontmoeting gehad met een 
toeschouwer? 

Emma Lesuis studeerde woordkunst aan het Conservatorium in Antwerpen. Ze 
onderzoekt, schrijft, filmt en presenteert. Ze maakte documentaires voor Rudi Vranckx 
en tourt met haar documentaire voorstelling Aardappelbloed door Nederland en 
Vlaanderen. Op dit moment werkt ze aan haar eerste langspeeldocumentaire.
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Omdat mijn ‘livedocumentaire’ 
Aardappelbloed best persoonlijk is, krijg 
ik achteraf vaak openhartige verhalen 
van bezoekers. Zo barstte een oudere 
Indische man eens in tranen uit omdat hij 
altijd had gevoeld de ander te zijn, maar 
deed alsof het hem niets deerde. ‘Toen ik 
jouw voorstelling zag, brak ik, alsof alles 
wat ik al die tijd had weggestopt nu pas 
naar boven komt. En daar moet je dan  
72 voor worden’, zei hij. Het meest 
frappante vond ik de keer dat een man 
naar me toekwam om te vragen hoe het 
met mijn ‘tijd’ zat. Ik snapte het niet. Of ik, 
net als zijn ‘bruine’ dochter, ook zo vaak  
te laat kwam. 

⁂ Heeft theater invloed?
Zeker. Een theatervoorstelling kan je 
een nieuw inzicht geven, aanzetten tot 
nadenken over een bepaald onderwerp, 
in de war brengen of troost bieden. Het 
kan ook simpelweg zijn dat een goede 
voorstelling je blij maakt en energie 
geeft. ‘Invloed’ hoeft niet altijd iets 
maatschappelijks te zijn of een maat-
schappelijke verandering teweeg te 
brengen. Daarnaast geloof ik in de kracht 
van samenkomen en samen iets beleven. 
Dus, meer theater! Goed voor het welzijn, 
van mens én maatschappij.

⁂ Is kunst jouw leven? 
Kunst niet, creëren en verbinden wel.

⁂ Als je een tweede carrière zou 
beginnen, in welke sector zou dat 
dan zijn? 

Elke dag wil ik wel iets anders. Ik heb een 
heimelijk verlangen om omroeper te zijn 
bij de spoorwegen. Een volgende dag wil 
ik de baan van Rudi Vranckx overnemen. 
Of toch weer lesgeven aan jongeren. 
Vloeiend Afrikaans leren spreken en 
hardcore onderzoeksjournalist worden,  
of de speechschrijver van de koning zijn … 
Kortom: dromen genoeg. 
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wo 01 t.e.m. 
vr 03.04 
@Opera Gent
i.s.m. LOD 
muziektheater

BENJAMIN VAN MEIRHAEGHE‘The Sad Smile, or The Tearing Face: A Revue’ 
podium / performance / 10x10

ONTROEREND GOED ‘EVERY 

WORD WAS ONCE AN 

ANIMAL’ podium / theater
wo 01 t.e.m. 
za 04.04

DECORATELIER JOZEF 
WOUTERS ‘Beginning Poem’ 
 podium / theater

do 23 & 
vr 24.04

MARLIES TACK / KRISTIEN 

DE PROOST / JAKOB AMPE 

‘Zoutmijnen en Zenuwlijders’ 
podium / theater / 10x10

wo 17 t.e.m. 
vr 19.06 
@LOD Studio
i.s.m. LOD 
muziektheater

BELGISCHE PREMIÈRE

PREMIÈRE

PREMIÈRE
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RECENSIES

Anatomie van pijn
Lies Pauwels / NTGent

[Charlotte De Somviele] 

Locke
Compagnie Cecilia

[Gilles Michiels]

Familie
Milo Rau / NTGent

[Charlotte De Somviele]

Breugel
Lisaboa Houbrechts
[Evelyne Coussens]

Histoire de la violence / Im 
Herzen der Gewält

Edouard Louis & Thomas 
Ostermeier

[Mia Vaerman]
 

Softies
Hanna Mampuys & 

fABULEUS
[Evelyne Coussens]

hi baubo,
Hannah De Meyer & 

Toneelhuis
[Simon Baetens]

Afropean // Human Being 
Sukina Douglas  

& KVS 
[Wouter Hillaert]

ARTIESTENINGANG

Sara De Roo

Louis Vanhaverbeke

IN ENGLISH

Bodies and  
bodies and bodies  

of work
A feminist perspective  

on the notion of ‘oeuvre’
[Ilse Ghekiere]

Love, Labor, Loop
(Object’s) Life according  

to Geumhyung Jeong
[Eylül Fidan Akıncı]

Dancing with a deer,  
a jaguar or a snake

A diptych on the  
re-appearance of  

other-than-Human  
movements, with  
Amanda Piña and  
Rolando Vázquez

[Joachim Ben Yakoub]
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