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‘Ik had het gevoel, zoals zo vaak, dat ik tekortschoot in de waarheid maar dat dit niets afdeed
aan de Waarheid zelf, die in geen enkel opzicht afhankelijk was van mij of van wie ook.’ 1

· J. de Joode over de voorstelling GOD
‘Deze voorstelling gaat over zoeken, over dat
je elkaar eerder vindt in een vraag dan in
een waarheid of een antwoord.’ 2

· M . van Lieshout over een nieuwe
waarheid in een scriptie
Een scriptie is een zoektocht naar een
nieuwe waarheid.
Er is:
Een vraag.

· M . van Lieshout over deze scriptie
Deze scriptie gaat over zoeken, over dat je
elkaar eerder vindt in een vraag dan in een
waarheid of een antwoord.

Dan is er:
Een onderzoek.
Dan is er:
Een conclusie. Een nieuwe waarheid.
Ik geloof dat de enige waarheid is dat er
geen waarheid bestaat.
Of… nee. Ik geloof dat de enige waarheid is dat
er oneindig veel waarheden naast elkaar bestaan.
Eén van die waarheden is dat het mooi zou zijn
als we ons over al die waarheden zouden blijven
verwonderen.
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· M . van Lieshout over eigen levensloop
Ik begin met een overzicht van mijn levensloop als theatermaker,
onderverdeeld in schooljaren.
1990-1991, 0 tot 1 jaar
Ik word geboren.
Ik begrijp van de meeste zaken in de wereld niet veel.
1991-1993, 1 tot 3 jaar
Ik kijk.
Ik probeer wijzer te worden van alles wat ik zie.
Mensen worden onzeker van mij omdat ik ze met een uitgestreken gezicht
observeer.
1993-2012, 3 tot 12 jaar
Ik kijk.
Ik probeer wijzer te worden van alles wat ik zie.
Van mijn derde tot mijn twaalfde levensjaar voel ik mij ouder dan 3 tot 12 jaar.
2012-2007, 12 tot 17 jaar
Ik wil actrice worden. Ik wil op het podium staan en applaus ontvangen.
Ik wil beroemd zijn. Daarnaast maak ik dingen mee. Hele mooie en hele
lelijke dingen.
2007-2009, 17 tot 19 jaar
Ik doe audities omdat ik theater wil maken. Applaus en beroemdheid vind
ik toch niet zo belangrijk.
Ik word aangenomen op de opleiding die ik nu afrond.
2009-2010, 19 tot 20 jaar
Het eerste jaar van de opleiding.
We praten over onze signatuur als theatermaker. Naar mijn mening ontbreekt
een eigen signatuur:
Vandaag zei een klasgenoot tegen mij: ‘Ik heb het gevoel dat ik de wereld iets
te zeggen heb, maar ik weet niet wat!’ Ja, ik ook. En nee, ik ook niet. Ik wil de
wereld iets zeggen. Ik wil de mensen iets zeggen over deze wereld. Maar wat?
Ik begrijp niets van de wereld. Wie ben ik om iets te willen zeggen?
2010-2011, 20 tot 21 jaar
Het tweede jaar van de opleiding.
Ik probeer opnieuw mijn signatuur als theatermaker te beschrijven:
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Ik wil de wereld iets vertellen. Ik wil de wereld mooier maken door dat wat ik te
zeggen heb. Grote woorden, maar het is wat ik het liefst zou doen: de wereld een
beetje mooier maken door dat wat ik maak. Hoe? Door eerlijk te zijn, denk ik.
2011-2013, 21 tot 23 jaar
Het begin van het derde jaar.
We praten over onze inspiratiebronnen. Vanuit welke bron maak je theater?
De docent zei: ’De taak van de kunstenaar is de donkere kant van het leven
vorm te geven.’ ‘Kun je die donkere kant vormgeven als je hem zelf niet hebt
meegemaakt?’, vroeg ik. Op die vraag had iedereen zijn eigen antwoord. Mijn
antwoord was: ‘Nee. Ik kan dat niet.’ Ik kan alleen theater maken door het
oprechtste, eerlijkste deel van mezelf te geven. Dat is mijn bron.
En toen werd ik ziek.
2013-2014, 23 tot 24 jaar
Ik word opgenomen in een revalidatiekliniek.
Ik krijg de opdracht te beschrijven hoe en waarom ik theater maak:
Alles wat ik maak komt voort uit mijn grootste vragen, mijn diepste angsten,
datgene waar ik het meest onzeker, verdrietig of boos over ben. Ik kan geen
theater maken zonder er een heel sterke, persoonlijke verbinding mee te hebben.
Wat ik maak gaat over dat wat ik zelf mis in mijn leven, over datgene waar ik
het meest naar verlang.
In de eerste plaats gaat dat wat ik maak dus over mij. In de tweede plaats, en die
plaats is niet minder belangrijk dan de eerste, wil ik dat wat ik maak gaat over
mijn publiek. Ik wil niet dat mensen denken: goh, dus zo zit Merel van Lieshout
in elkaar. Hier is ze dus bang voor, hier verlangt ze dus naar. Ik wil dat mensen
denken: goh, dus zo zit ík in elkaar. Hier ben ík dus bang voor, hier verlang ík
dus naar.
Ik wil dat wat ik maak, wat over mij gaat, ook over mijn publiek gaat. Ik wil
dat het mensen raakt omdat ze zich erin herkennen. Dat ze zich bewust worden
van angsten en verlangens in hun eigen leven. Ik wil dat het mensen verbindt
omdat ze voelen dat niet alleen zij, maar ook anderen zich erin herkennen. Ik
zou willen dat ze het meenemen hun leven in en dat hun leven er een heel klein
beetje mooier van wordt.
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Mijn revalidatietraject zit er bijna op.
Ik krijg de opdracht te zoeken naar een manier om mijn opleiding rustig aan
op te pakken. Ik doe zelfstandig een poging tot het schrijven van een scriptie.
Ik beschrijf mijn belangrijkste vraag:
Als ik iets maak gaat dat over een persoonlijk thema, een eigen angst of
verlangen. Maar ik maak het niet voor mezelf, ik maak het voor mijn publiek.
Ik wil dat zij zich erin herkennen, dat het over hun leven gaat. Hoe doe ik dat?
Iedereen heeft zijn eigen wensen, zijn eigen gemis. Iedereen kijkt vanuit zijn
eigen referentiekader. Hoe kan ik dan iets maken dat niet alleen over mij gaat,
maar ook over anderen? Hoe maak ik iets persoonlijks tot iets universeels?
Mijn vraag is: Hoe wordt iets van mij iets van de wereld?
2014-2015, 24 tot 25 jaar
Opnieuw naar het derde jaar van de opleiding.
Ik rond alles af zodat ik naar het vierde jaar kan.
Ik leg mijn poging tot een scriptie voor aan een docent. Ik hoor dat het geen
scriptie is, maar een persoonlijk onderzoek.
2015-2016, 25 tot 26 jaar
Het vierde jaar van de opleiding.
Nog één keer terug naar de basis.
Wáárom maak ik theater? Wát maakt theater voor mij waardevol?
Ik kijk.
Ik probeer wijzer te worden van alles wat ik zie.
Ik begrijp van de meeste zaken in de wereld niet veel.
Wil ik begrijpen?
Kan ik begrijpen?
Bestaat ‘begrijpen’?
Ik denk van niet. En ik geloof dat de wereld mooier zou zijn als we allemaal
zouden inzien dat er eindeloos veel waarheden naast elkaar bestaan.
Ik vind theater waardevol omdat het alle waarheden kan laten zien.
Omdat het mensen met verwondering naar al die waarheden kan laten kijken.
Die verwondering zorgt voor openheid. En ik geloof dat die openheid ons
kan verbinden.
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·M
 . van Lieshout over eindeloos veel
thema’s, eindeloos veel waarheden, een
eindeloze zoektocht in een eindige scriptie
In mijn eerste poging tot een scriptie zocht ik naar
‘het universele’. Ik wilde iets maken wat iedereen zou
raken. Ik wilde iedereen bereiken en niemand uitsluiten. Het was een naïeve zoektocht.
Ondanks het feit dat ik de naïviteit van die poging nu
inzie, was de wens oprecht. En die oprechte wens is er
nog steeds. Dat ik niet geloof in één waarheid wil niet
zeggen dat ik er niet naar verlang. Ik zie de schoonheid van zoveel waarheden, van zoveel mensen, van
de verscheidenheid aan meningen, opvattingen,
denkbeelden. Maar, zoals BOG zegt, daarnaast ben ik
een mens die ‘tracht vat te krijgen op alles wat te groot
is om vast te pakken’. Ik wil het leven begrijpen. Ik wil
alle mensen kennen. Ik wil stukken maken die alles
omvatten en niets uitsluiten.
Ik heb last van dit verlangen omdat ik hierin, natuurlijk, altijd tekort schiet. Maar naast het feit dat ik er
last van heb, is het mijn grootste drijfveer. Meer willen
weten, verder willen zoeken. Vanuit dat verlangen
maak ik theater.
Wat ik zo prachtig vind aan de voorstelling van BOG,
is dat de makers tegen beter weten in zoeken naar
de waarheid. Ze pakken álles vast, omdat alles bij de
waarheid hoort.
Mij lukt het niet om in de gekte van deze wereld te
kiezen voor: ik maak een voorstelling over macht, of
over hebzucht, over seks, of over eenzaamheid. Ik wil
maken over macht én hebzucht, over seks én eenzaamheid. Over vergankelijkheid én geloof én angst
én liefde én… En juist dát wordt onderwerp van het
theater dat ik maak. Het niet voor één thema kunnen
kiezen, dat is mijn thema.
In deze scriptie doe ik onderzoek naar ‘eindeloos veel
waarheden’. Mijn vertrekpunt is de tekst van de voorstelling GOD. Ik bekijk stukken uit deze tekst aan de
hand van eigen inzicht en aan de hand van recensies
en interviews. Daarnaast doe ik theoretisch onderzoek naar het gegeven van ‘eindeloos veel waarheden’
binnen de kunstgeschiedenis en de filosofie.

·M
 . van Lieshout over de voorstelling GOD
van theatercollectief BOG
Op 5 november 2015 zag ik in Theater De Nwe Vorst
in Tilburg de première van de voorstelling GOD van
theatercollectief BOG. Zo stond de voorstelling aangekondigd:
‘Wij mensen, sukkels der natuur, op zoek naar zin,
naar richting, een weg, een iemand, een iets, een het,
een dat, een antwoord op de vraag: ‘Waarom?’. GOD
gaat over het verlangen alles te vatten, over het benoemen van het onbenoembare, het begrijpen van het onbegrijpelijke. Over dat wat we niet zeker weten maar
waarin we toch geloven: de liefde, onszelf, buitenaards
leven, durfkapitalisme. GOD gaat over de poging
elkaar te begrijpen totdat we niks meer hoeven te
zeggen. In GOD doet BOG een poging het onderwerp
geloven te benaderen. Een poging dichtbij te komen.’
Nooit eerder zag ik een voorstelling waarin zo veel
waarheden naast elkaar bestaan. Nooit eerder zag ik
een voorstelling die zo veel indruk op mij maakte.
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Ik geloof in ‘eindeloos veel waarheden’.
Ik geloof niet in ‘een scriptie waaruit één waarheid
volgt’.
Ik laat in mijn scriptie verschillende mensen aan
het woord over allerlei subonderwerpen van mijn
onderzoek. De mens ‘tracht vat te krijgen op alles wat
te groot is om vast te pakken’. Ik tracht in deze scriptie
vat te krijgen op dat wat te groot is om vast te pakken,
namelijk die aspecten van theater die het voor mij
magisch maken.
Ik zoek naar verschillende perspectieven op het
gegeven dat dé waarheid niet bestaat. Tegen beter
weten in categoriseer ik theorieën, filosofieën,
gedachten en uitspraken van verschillende mensen
over verschillende onderwerpen. Ik kader ze,
systematiseer ze, stop ze in hokjes, zodat ze voor nu
een controleerbaar geheel vormen.
Ik sluit deze zoektocht af met een eigen script voor
een theatervoorstelling. Dit script heb ik geschreven als praktische toepassing van mijn theoretische
onderzoek.
Later in deze scriptie schrijf ik over het mozaïek dat
ik voor me zag toen ik naar de voorstelling van BOG
keek: een mozaïek bestaande uit zo veel vlakken dat
het niets buitensluit en niets uitsluit. Ik sluit in deze
scriptie heel veel buiten. Ik laat veel mensen aan het
woord, maar nog veel meer mensen niet. Ik bespreek
een aantal waarheden, maar veel meer waarheden
niet. Ik sluit veel buiten omdat ik te klein ben om alles
te omvatten. Maar ik sluit niets uit. Ik hoop dat u dat
tussen mijn woorden door kunt lezen. En ik hoop
dat na het lezen van dit onderzoek uw wereldbeeld is
opengebroken, al is het maar voor even.
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· M . van Lieshout over iedereen die in deze scriptie aan het woord komt
Dit zijn de namen van de personen die ik in mijn scriptie aanhaal of aan het woord
laat. Het is onmogelijk iemand in woorden te vatten. Ik beperk me daarom tot de
benaming van de rol waarin ik ze bij mijn onderzoek betrek:
· Robin van den Akker
cultuurfilosoof
· Aristoteles
filosoof
· Simon van den Berg
theatercriticus
· Pieter De Buysser
theatermaker
· Jacques Derrida
filosoof
· Roos Euwe
dramaturg van BOG
· Georg Wilhelm Friedrich Hegel
filosoof
· Robbert van Heuven
recensent
· David Hume
filosoof
· Sander Janssens
recensent
· Judith de Joode
theatermaakster van BOG
· Milan Kundera
schrijver
· Hans-Thies Lehmann
theaterwetenschapper
· Merel van Lieshout
studente docerend theatermaker
· Jean-François Lyotard
filosoof

·L
 ev Manovich
nieuwe mediatheoreticus
· Patricia De Martelaere
filosoof
· Benjamin Moen
theatermaker van BOG
· Cindy Paans
theatermaakster
· Plato
filosoof
· Marilynne Robinson
schrijfster
· Anke Spieringhs
studente docerend theatermaker
· Claire Swyzen
dramaturg
· Paul van Tongeren
filosoof
· Sanne Vanderbruggen
theatermaakster van BOG
· Kurt Vanhoutte
docent Theater- en Filmwetenschap
· Rian Veldman
theoloog
· Lisa Verbelen
theatermaakster van BOG
· Timotheus Vermeulen
cultuurtheoreticus
· David Foster Wallace
schrijver

In deze scriptie is ieder kopje als volgt opgebouwd: -naam- over -onderwerp-.
Met andere woorden: ik kondig in ieder kopje aan wie ik aan het woord laat en
waarover deze persoon in het stuk tekst daaronder spreekt.
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·M
 . van Lieshout over theatercollectief BOG

·M
 . van Lieshout over de voorstelling
GOD van begin tot eind

Dit staat op de site van theatercollectief BOG: ‘BOG is
de collectie van theatermakers Sanne Vanderbruggen,
Benjamin Moen, Judith de Joode en Lisa Verbelen.
BOG maakt werk vanuit het verlangen naar overzicht,
naar het uitstallen, het benoemen, het uitvouwen, het
uitzoomen, het rangschikken, het categoriseren en
opsommen van alles waar de mens vat op tracht te
krijgen maar wat te groot is om vast te pakken. BOG
maakt theater door in gesprek te gaan met experts, ervaringsdeskundigen en haar ruim tweehonderd leden.
Door met vele subjectieve ervaringen een zo objectief
mogelijke blik op het onderwerp te richten.’
BOG heeft nu vier voorstellingen gemaakt. De eerste
heeft dezelfde naam als het collectief zelf: BOG. Het
is een poging tot het herstructureren van het leven.
De tweede voorstelling, MEN, gaat over de menselijke
mening. ONE, de derde voorstelling, is een poging te
bevatten wat het is om één deel te zijn van een groot
geheel. De vierde voorstelling, GOD, gaat over de
poging vat te krijgen op het bestaan.
In alle voorstellingen van BOG kom ik eindeloos
veel waarheden tegen. Het niet kunnen vinden van
‘de waarheid’ lijkt het belangrijkste thema in de
voorstellingen van dit collectief.

Ik kom de zaal binnen. Ik zie vier mensen op een rij
staan. Drie vrouwen en een man. Ze hebben ongeveer
mijn leeftijd. Ze dragen kleding die ik aan zou trekken
op een gemiddelde werkdag. Ik denk dat ze even lang
voor de spiegel hebben gestaan als ik: drie minuten
haren kammen, één minuut haren in een staart doen,
één minuut voor de mascara.
Ze staan ontspannen. Afwachtend. Een beetje
nieuwsgierig misschien. Ze kijken naar ons. Ze kijken
naar hoe de zaal volstroomt. ‘Zouden mijn vrienden
kunnen zijn’, denk ik.
Als iedereen zit, dooft het zaallicht niet. De vier
mensen op het podium blijven kijken. Naar ons.
‘Wij staan hier, jullie zitten daar, wij zien jullie en
jullie zien ons.’ Dat denken ze, denk ik.
Ze staan midden op de vloer. Achter hen hangt een
groot, wit doek. Voor hen staat eenvoudig voetlicht.
Verder is het podium leeg.
Wij zijn er.
Wij gaan iets zeggen.
Wij hebben al iets gezegd.
De eerste drie zinnen van de voorstelling. En dan
volgen er meer. Het stuk bestaat vrijwel volledig
uit een opeenvolging van korte zinnen. De spelers
proberen vat te krijgen op ons bestaan door zichzelf
te bevragen, elkaar te bevragen, dingen te beweren en
die beweringen weer onderuit te halen.
Op een bepaald moment volgen de zinnen elkaar
in steeds hoger tempo op en worden bijna een
muziekstuk. Op de climax van deze ritmische
opeenvolging van tekst valt het witte doek.
Stilte.
En dan vervolgen de spelers hun zoektocht. Tot aan:
Is dit het einde?
Ja.

12

·M
 . van Lieshout over de beleving van
anderen bij de voorstelling GOD
Na de voorstelling heb ik met drie mensen gesproken.
Dit is de kern van wat ze zeiden:
Persoon 1: ‘Op zich wel grappig, maar op een gegeven
moment had ik het wel gezien. Ik heb meer nodig dan
dit om geboeid te blijven. Ze hadden beeldend veel
meer kunnen doen.’
Persoon 2: ‘Ik vond het mooi, maar ik heb niks
gehoord wat nieuw was. Niks waarvan ik dacht: dit
moet ik onthouden.’
Persoon 3: ‘Ik word hier boos van. Als je dit theater
noemt, dan hoef ik geen theater meer te zien. Het is
gewoon een lezing. Dit had ik ook kunnen lezen in
een boek.’
De makers van deze voorstelling hebben alles gedaan
wat theater voor mij waardevol maakt. Ze toonden
het theater, maar ook de echte wereld. Ze spraken mij
aan als toeschouwer en als mens. Ze toonden zichzelf
op zo’n manier dat ik me in hen herkende. Voor mij
kreeg het individuele universele zeggingskracht. Ze
lieten zien dat dé waarheid niet bestaat. De voorstelling ging over alles, over iedereen. Er kon niks méér
gezegd worden.
Toen ik andere toeschouwers sprak, wist ik voor de
zoveelste keer: een voorstelling die iedereen aanspreekt bestaat niet. Een waarheid over ‘dit is goed
theater, dit is slecht theater’ bestaat niet. Voor mij
is dit de ultieme theatervoorstelling. Voor iemand
anders is deze voorstelling verre van dat.

·M
 . van Lieshout over eigen beleving bij
de voorstelling GOD
Ik ben nog nooit zo onder de indruk geweest van een
voorstelling. Alles waar ik op hoop als ik naar het
theater ga gebeurde.
De voorstelling ging over de vier mensen op het
toneel. Ik mocht hun diepste vragen, verlangens en
worstelingen zien. Maar meer nog ging de voorstelling over mij. Zodra ik een gedachte had, mezelf een
vraag stelde, ergens aan twijfelde, werd die gedachte
uitgesproken op het podium. Ik werd betrokken bij de
zoektocht die zich afspeelde op het toneel. Ik voelde
me verbonden met de acteurs, met de mensen die
naast me zaten, met alle andere voor mij onbekende
toeschouwers in de zaal. Ik voelde me verbonden met
de mensen buiten de zaal, die op dat moment met heel
andere dingen bezig waren dan ik. Alles werd opengebroken. Niets stond vast. Alles kon waar zijn, of niet
waar, of iets daartussenin.
‘Dit is de mooiste voorstelling die ik ooit gezien heb’,
dacht ik toen ik de zaal uitliep. En ik wist zeker dat
iedereen daar hetzelfde over dacht.
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We gaan ons afvragen hoe het zal
eindigen.
Wanneer het in godsnaam zal
eindigen.
We gaan verlangen naar het einde.
We gaan hopen dat het nooit eindigt.
We gaan ons afvragen of er iemand
‘einde’ zal zeggen, aan het einde.
Of dat we vanzelf wel gaan weten
wanneer het einde daar is.
Of er iemand ooit ook ‘start’ zei.
Aan het begin.
In het begin.
Toen we wisten hoe het verder moest.
Met u. Met ons.
Of we spijt gaan hebben dat het ooit
begonnen is.
Of we sorry moeten zeggen daarvoor.
Of het wel genoeg is.

· M . van Lieshout over dit fragment
GOD is een metafoor voor het bestaan. ‘Wij zijn er’,
de eerste zin van het stuk, heeft een dubbele betekenis:
‘we zijn hier, in het theater’ en ‘we zijn er, we bestaan’.
Hoe zal het eindigen? En wanneer? Is het genoeg? Wat
de spelers zich afvragen slaat zowel op de theatervoorstelling zelf als op het leven, of misschien zelfs op het
begin en het einde van alles.
Bijna het hele stuk wordt er gesproken in de wij-vorm.
Er wordt gesproken als een collectief. Aan het begin
van de voorstelling betekent ‘wij’: wij vieren, wij die
op het toneel staan. Langzaamaan verschuift dat. ‘Wij’
wordt iedereen. ‘Wij’ wordt alle mensen in de zaal.
‘Wij’ wordt ‘wij mensen’, ‘wij mensheid’.
De toeschouwers worden rechtstreeks aangesproken.
U zit daar. Wij staan hier. ‘Toen we wisten hoe het
verder moest. Met u. Met ons.’ We zijn allemaal mensen en niemand van ons weet hoe het verder moet.
Het publiek kan niet verdwijnen in een theaterwerkelijkheid omdat het rechtstreeks wordt bevraagd. Ik
word gedwongen me voortdurend te verhouden tot de
voorstelling, tot de spelers, tot mezelf, tot de wereld.

·R
 . van Heuven over het effect van GOD
op de toeschouwer
‘Door de muzikaliteit van de tekst, de finesses van
de associaties, de kleine filosofische pareltjes en de
fijne, taalgevoelige speelstijl van de vier acteurs gaat
in het hoofd van de toeschouwer een schatkamer aan
beelden, gedachten en ideeën open. Via die poëtische
omweg weet GOD in een ruim uur een aantal kernelementen van religie bij de kop te vatten: de behoefte
aan een groep, aan troost, hoop of zekerheid.’ 3

GOD, p. 11

14

Laten we stilstaan bij een moment.
Dit moment. Waarop alles prima is.
Alles is prima, toch?
U zit, u kijkt.
Prima, toch?
Het zou kunnen dat u kort geleden
iemand bent tegengekomen die u niet
wilde tegenkomen.
Of net wel.
Of dat u net iemand bent verloren.
Of dat er net iemand is geboren.
Of u voelt zich niet helemaal lekker in
wat u draagt. Is de trui die u aan heeft,
toch niet helemaal wat u aan wilde en
bent u van dat lichtelijk gefrustreerde
gevoel nog aan het bekomen.
Dat is ook prima.
Bekom maar, zit maar, kijk maar.
U bent u, nu, en u bent niet de enige.
Naast en om u heen, ook allemaal
mensen.

· M. van Lieshout over dit fragment
Er worden grote thema’s benoemd: verlies, geboorte.
Er worden alledaagse irritaties genoemd: ik voel me
niet lekker bij hoe ik eruit zie vandaag. Universele
thema’s staan naast kleine, individuele problemen
of vragen. Door ze naast elkaar te zetten gaan ze een
verbinding met elkaar aan. Het universele wordt
gerelativeerd. Het individuele krijgt meer waarde.
Dit roept bij mij vragen op. Wat doet ertoe? Is het één
waardevoller dan het ander? Het geeft mij het gevoel
dat alles naast elkaar kan en mag bestaan.
We worden ons bewust gemaakt van ons bestaan als
mens. We worden zowel gewezen op dit moment
als op momenten daarvoor, toen we nog niet in de
theaterzaal zaten. Ik word als individu in een groter
kader geplaatst. Ik word aangesproken, maar ik weet
dat er met mij vele anderen aangesproken worden.
Misschien ben ik iemand verloren, maar misschien
heeft iedereen wel iemand verloren. Misschien twijfel
ik aan mijn outfit, maar misschien twijfelen degenen
die voor en achter mij zitten ook aan hun outfit. ‘U
bent u, nu, en u bent niet de enige. Naast en om u
heen, ook allemaal mensen.’

GOD, p. 11

GOD, p. 11
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Maar wie zijn wij? Doen wij ertoe?
In het grotere kader? Oh nee, niks,
zeker in vergelijking met oorlog of
tsunamis, welke soorten natuurrampen dan ook, of verkrachtingen,
racisme, vluchtelingenproblematiek.
We bedoelen; maakt u zich geen
zorgen over ons, wij redden ons wel,
wij zijn super bevoorrecht over het
algemeen, en best wel sterk ook, of
ja sterk, in alle geval, maakt niet uit.
Toch? Wat we wilden zeggen was,
het is, nou ja, er zijn dus gewoon wat
dingen die we niet begrijpen. Dingen
die ons nogal, hoe zeggen we dit,
onbegrijpbaar over komen, ja, dat
was het eigenlijk. We vallen gewoon
nogal vaak uit de lucht, we vragen ons
nogal veel dingen af, kleine dingen
snappen we al niet, we weten niet hoe
het werkt, een aansteker, alles.

·S
 . Janssens over het overbruggen van
de kloof tussen thematiek en publiek
‘Met hun aardse, heldere en oprechte performance
weet het collectief de grote kloof tussen de ongrijpbare
thematieken en het publiek moeiteloos te slechten.
Het enige nut van vragen stellen is nieuwe vragen
oproepen. Het krampachtig structureren en ordenen
biedt geen houvast of hoop - maar wankelheid. Maar
juist daarin, in nieuwe vragen en in wankelheid,
kunnen we elkaar vinden, kunnen we een ander, net
zoals in de voorstelling gebeurt, ervan weerhouden de
groep te verlaten. We kunnen soms kort glimlachen,
we herkennen elkaar in onze onwetendheid, in het
gevoel zo nietig te zijn. We beseffen dat we het grote
geheel misschien nooit zullen vatten - maar dat doet
godzijdank niemand.’ 4

·L
 . Verbelen over de poging van BOG
gezamenlijke grond te vinden
‘Deze tekst is een poging gezamenlijke grond te
vinden, zodat je in gesprek kan komen met iemand
met een totaal ander wereldbeeld.’ 5

GOD, p. 13
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· M. van Lieshout over eigen signatuur
Tijdens de opleiding ontwikkelen we een eigen signatuur. Dit gaat over een ‘signatuur als theatermaker’.
Ik vind dat we een ‘signatuur als mens’ ontwikkelen.
In ieder geval is dat wat ík doe. Ik schreef eerder over
mijn vraag aan de docent die zei dat kunstenaars de
taak hebben de donkere kant van het leven vorm te
geven: ‘Kun je die donkere kant vormgeven als je hem
zelf niet hebt meegemaakt?’ Mijn antwoord op die
vraag was: ‘Nee. Ik kan dat niet.’ Ik heb lang gewerkt
vanuit mensen of situaties die ik zelf kende of had
meegemaakt. Dit bracht het gevaar met zich mee dat
het té dicht bij mezelf bleef. Dat wilde ik niet, want
juist theater heeft de mogelijkheid het leven zoals we
dat kennen te overstijgen.
Tegenwoordig werk ik niet meer concreet vanuit mijn
eigen leven, althans niet vanuit dat wat ik zelf heb
meegemaakt. Maar de visie, de ‘signatuur’, die ik ontwikkel als mens, valt volledig samen met de signatuur
die ik ontwikkel als theatermaker. In mezelf en om
me heen zie ik zoeken, twijfelen, de poging houvast
te vinden. Ik ben daar mee bezig als mens, en ik ben
daar mee bezig als maker.
Binnen de veelheid aan kunststromingen sluit mijn
visie het meest aan bij het gedachtegoed van het
postmodernisme, dat fundamenteel twijfelt aan het
bestaan van een waarheid. Het belangrijkste kenmerk
van mijn voorstellingen vind ik dat ze net als het
postmodernisme het bestaan van ‘de waarheid’ in
twijfel trekken. Ook voorstellingen van andere makers
die indruk op mij maken, zoals de voorstellingen van
BOG, kan ik in verband brengen met het postmodernisme. Ik betrek daarom het gedachtegoed van het
postmodernisme bij mijn onderzoek.

· M. van Lieshout over dit fragment
Op een lichte manier wordt verteld met welke vragen
de spelers rondlopen. We zijn nog steeds in dit moment. De vragen worden gedeeld met het publiek. De
spelers willen weten of wij, de mensen in de zaal, met
dezelfde vragen rondlopen.
‘Doen wij ertoe?’ Als theatermaker vraag ik me vaak
af wat de relevantie is van wat ik maak. Heeft het
bestaansrecht, naast natuurrampen, naast de vluchtelingenproblematiek? Kan ik verantwoorden dat ik dit
belangrijk vind?
Alles wordt in twijfel getrokken. Grote vragen: Wie
zijn wij? Kleine vragen: Hoe werkt een aansteker? Alle
waarheden, alle vragen, de hele onwetendheid van de
mens, wordt uit elkaar getrokken en weer aan elkaar
geplakt. Als ik de tekst lees, zie ik een mozaïek voor
me dat niets buitensluit en niets uitsluit. Een mozaïek
dat het hele bestaan omvat.
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·M
 . van Lieshout over de Poetica van
Aristoteles
Voordat ik dieper in ga op het theater van nu en het
postmodernisme, vind ik het van belang een beknopte
historische beschouwing te geven van de heersende
opvattingen over het theater daarvoor.
Omstreeks 335 voor Christus schreef de Griekse
filosoof Aristoteles zijn ‘Poetica’. Hierin beschreef hij
zijn opvatting over poëzie, waar in die tijd ook lyriek,
epiek en drama onder vielen. Sinds Aristoteles zijn
Poetica heeft geschreven, heeft zijn opvatting over de
dramatische structuur overheerst in onze cultuur.
De analyse van de tragedie is de kern van de Poetica.
Volgens Aristoteles bestaat de tragedie in de eerste
plaats uit gebeurtenissen. Niet de mens, maar de gebeurtenissen vormen het onderwerp. De volgorde van
de gebeurtenissen wordt bepaald door een structuur
en een logica, door waarschijnlijkheid en noodzakelijkheid.

·M
 . van Lieshout over de belangrijkste
opvatting van postmodernisten
Het postmodernisme is ontstaan in de jaren zestig
van de vorige eeuw. Sindsdien is het de dominante stroming binnen verschillende kunstdisciplines
en binnen de filosofie. Postmodernisme betekent
letterlijk ‘na modernisme’. Volgens deze term is dus in
theorie alle kunst die is gemaakt na het modernisme
‘postmoderne kunst’.
Iedere nieuwe stroming is een reactie op dat wat al
bestaat. Vaak zet een nieuwe kunststroming zich
radicaal af tegen de bestaande kunst. Het postmodernisme gelooft niet in vooruitgang, ze wil het niet
‘beter doen’ dan andere stromingen. Daarom was de
overgang van het modernisme naar het postmodernisme minder radicaal.
In verschillende bronnen kom ik tegen dat het
moeilijk is de kenmerken van het postmodernisme te
vatten. Alle kunst na het modernisme is postmodern.
Maar wat ís het? Wat zijn overeenkomsten tussen al
die kunst?
Juist in de moeite met het opsommen van een lijstje
kenmerken, herken ik de opvatting van postmodernisten en mijn opvatting over kunst. Als je fundamenteel aan een waarheid twijfelt, hoe kun je dan een lijst
opstellen met kenmerken van een stroming? Volgens
mij is het onmogelijk kunst objectief onder te verdelen in verschillende stromingen. Natuurlijk vertonen
kunstwerken uit een bepaalde tijd vaak overeenkomsten, maar een zuivere waarheid is er niet. Mensen
willen de geschiedenis in kaders plaatsen. Ik geloof
niet dat dat kan. Het postmodernisme stelt net als ik
dat dat niet kan en heeft daarom geen nieuwe, eigen
naam. Alle kunst na het modernisme, in welke vorm
dan ook, met welke inhoud dan ook, is kunst na het
modernisme. En dat gegeven hebben de postmodernisten gemaakt tot een stroming.

· Aristoteles over het belang van de plot
Het belangrijkste element is de samenstelling der
gebeurtenissen, de plot. Want de tragedie is een
uitbeelding, niet van mensen maar van handelingen
en leven. Daarom is het niet zo dat het handelen van
de personages als doel heeft dat zij hun karakters
uitbeelden, maar zij sluiten, omgekeerd, hun karakters
in, omdat zij handelen. Zodat de gebeurtenissen en
de plot het doel zijn van de tragedie, en het doel is nu
eenmaal het belangrijkste van alles.’ 6
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·M
 . van Lieshout over de verschuiving in het
denken in het postmoderne theater
Claire Swyzen en Kurt Vanhoutte stelden ‘Het statuut
van de tekst van het postdramatische theater’ samen.
Hierin stellen zij dat de dramatische structuur in onze
cultuur domineert. Al eeuwenlang overheerst in het
dagelijks leven het causale denken. In de kunst vindt
er sinds 1970 een verschuiving plaats in deze manier
van denken. In het moderne theater worden ruimte,
tijd en taal herontdekt. Hiërarchie, gestructureerde
betekenis en innerlijke samenhang worden losgelaten.
Causale logica wordt niet langer gezien als de ultieme
waarheid, maar als een beperking.

·M
 . van Lieshout over de logocentrische
visie van Aristoteles
Aristoteles heeft een logocentrische visie op de wereld
en op de theaterpraktijk. Het is moeilijk het begrip
logocentrisme te vangen in één definitie, maar in het
geval van Aristoteles zou ik willen stellen dat het inhoudt dat hij bevangen is door logica. Hij gaat uit van
een met de ratio te vangen wereldbeeld en voor hem
is de hoogste vorm van theater, theater dat logisch te
beredeneren is. Het Griekse woord ‘logos’ heeft verschillende betekenissen, maar wordt meestal vertaald
als ‘woord’. De plot van de tragedie moet volgens
Aristoteles op een logische manier gevangen worden
in woorden.

· C. Swyzen en K. Vanhoutte over het
denkschema dat causaliteit is
‘Zoals David Hume in de achttiende eeuw inzag, is
causaliteit geen natuurwet, maar een denkschema
dat helpt fenomenen in de werkelijkheid te vatten.
Patricia De Martelaere omschrijft in haar inleiding bij
een vertaling van sleutelteksten van Hume het causale
denken poëtisch als ‘een hoopvolle uitbreiding van het
bekende naar het onbekende toe’.’ 8

·C
 . Swyzen en K. Vanhoutte over de
dominerende dramatische structuur
‘De dramatische structuur domineert onze cultuur
al heel lang, en niet alleen in het theater. Ook
daarbuiten bepaalt het dramatische model het gros
van de narratieve structuren in de meest brede zin
van het woord. Zowel in de sfeer van de dominante
media (van journaals tot documentaires tot human
interestverhalen en de berichtgeving in de dagbladpers) als in de persoonlijke sfeer (levensverhaal, relaas
van een gebeurtenis, ‘vervolgverhalen’ over liefde,
werk…) is niet alleen de constructie, maar ook de
perceptie van informatie in grote mate bepaald door
dit model. Het is een blik die dingen, fenomenen en
mensen structureert in termen van protagonisten
verwikkeld in een conflict, een causale keten van
hoofd- en nevengebeurtenissen waarvan de spanning
een ontlading vindt in een climax en een uiteindelijk
morele pointe.’ 7
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· M. van Lieshout over opvattingen van
Lyotard
Jean-François Lyotard (1924-1998) staat bekend als
een postmoderne filosoof. Zelf stelt hij die benaming
ter discussie. De filosofie van Lyotard is niet te omschrijven als één systeem en kan volgens hem dus ook
niet worden ingedeeld in een manier van denken met
een algemene naam.
Ik herken me in de neiging alles wat een naam krijgt
te nuanceren. Het principe van het plaatsen van
kunst in een bepaalde stroming voelt vreemd. Mezelf
indelen in een bepaalde stroming of categorie zou nog
vreemder voelen.
Volgens Lyotard kunnen we sinds Auschwitz niet
meer beweren dat vooruitgang verbetering brengt. De
mens kan volgens hem niet alles beheersen en daarom
stelt hij het geloof in de vooruitgang ter discussie.
Lyotard is bekend geworden met zijn idee over ‘het
einde van de grote verhalen’. De stroming van het
modernisme probeerde de wereld te verklaren en beweerde vooruitgang te boeken door wetenschappelijke
kennis voort te brengen. Met ‘het einde van de grote
verhalen’ bedoelde Lyotard dat deze ‘grote verhalen’
over vooruitgang wegvielen.
Ik kan me goed voorstellen dat Auschwitz een keerpunt is geweest in een bepaalde manier van denken.
Welke verbetering vooruitgang nog brengt is zeer de
vraag als door die ‘vooruitgang’ een kamp als Auschwitz gerealiseerd wordt. Inmiddels zijn we ruim
zeventig jaar verder en hebben de wetenschap en de
techniek enorme sprongen gemaakt. Waar en wanneer dat stopt of zou moeten stoppen weet niemand,
maar ik geloof net als Lyotard dat de mens niet alles
kan beheersen. We zoeken nog steeds naar méér
technische en wetenschappelijke vooruitgang. Op die
manier proberen we te beheersen en te controleren.
Maar geven deze pogingen verbetering?

· M. van Lieshout over de poging dichter
bij de werkelijkheid te komen
Ik vind dit een prachtig citaat van Patricia De Martelaere. Al eeuwenlang gaan we uit van causaliteit
in theater, in ons leven, in de wereld. Het voelt aan
als een natuurwet. Het is al zo lang onze manier van
denken dat we als vanzelfsprekend aannemen dat er
een oorzakelijk verband tussen verschillende gebeurtenissen is. Binnen het theater zijn verschuivingen in
deze manier van denken te zien, maar de grote massa
ziet nog steeds het liefst musicals, films en soaps die
causaal zijn opgebouwd. Het drama en het oorzaak-gevolg denken daarbinnen is een model om de
werkelijkheid schematisch weer te geven, maar het ís
de werkelijkheid niet. Het is een hoopvolle poging om
dichter bij de werkelijkheid te komen.
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·M
 . van Lieshout over postmodernisme
in GOD
Het belangrijkste kenmerk van het postmodernisme
is dat het fundamenteel twijfelt aan het bestaan van
de waarheid. In GOD wordt het bestaan van iedere
waarheid voortdurend in twijfel getrokken. Ik schreef
dat ik een mozaïek voor me zag dat niets buitensluit
en niets uitsluit. Ik denk dat ik als ik naar deze voorstelling kijk voor me zie wat postmodernisten zien als
ze naar de wereld kijken: een eindeloze hoeveelheid
stukjes waarheid die samen een niet te vatten geheel
vormen.

· M. van Lieshout over Derrida
Jacques Derrida (1930-2004) wordt net als Lyotard in
verband gebracht met het postmodernisme, en net
als Lyotard distantieert hij zich van die term. Derrida
wordt beschouwd als de grondlegger van de deconstructie. Deconstructie is een samentrekking van twee
begrippen: destructie en constructie. Het is een methode om teksten te interpreteren vanuit de gedachte
dat de betekenis van iets verklaard moet worden aan
de hand van het systeem van de taal waarin het is
opgenomen.
Door te proberen de deconstructie in woorden te vatten begrijp ik precies wat Derrida bedoelt. Woorden
geven aan iets is niet hetzelfde als het ‘iets’ waaraan je
woorden geeft. Ik ‘weet’ of ‘voel aan’ wat deconstructie
is, maar door het te vatten in taal wordt het abstract.
Ik zal proberen het concreter te maken.
Een bekende uitspraak van Derrida is: ‘Er is niets
buiten de tekst’. Hiermee bedoelt hij dat er in een tekst
per definitie geen vaststaande betekenis is. De klank
en het concept zijn volkomen willekeurig verbonden.
Taal functioneert enkel op basis van een collectieve
afspraak en het subject zelf wordt verdeeld en gefragmenteerd door taal. Bovendien is het subject ongrijpbaar en niet vaststaand, het laat zich dus niet vatten in
taal. Als aanvulling hierop stelt Derrida dat de intentie van de auteur in een tekst niet bestaat. Het aantal
interpretaties van een tekst is onbegrensd, waardoor
ze niet één intentie kan hebben. Het interpreteren van
een tekst noemt Derrida ‘het vrije spel van de betekenaar’.

· L. Verbelen over wendbaarheid in het
denken
‘We hebben bij het schrijven veel gelachen omdat we,
als iemand een idee had, vaak zeiden: ‘Ja, inderdaad,
dat is zo… Of niet.’ Die wendbaarheid in het denken
is ook een oefening voor het publiek.’ 9
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Ja, maar we bedoelen, misschien dat er
mensen zijn die, als ze er dan toch
zijn, een soort van gelijkaardig, niet
helemaal hetzelfde, maar toch een
gevoel van: ah ja, dat herkennen we
wel op onze eigen manier dat we naar
iets kijken en dat we dan denken, van,
ja, nee dat snappen we niet. Naja, hoi
wij dus ook, dus wellicht samen.
GOD, p. 14

Wat ik volgens Derrida in deze scriptie aan het doen
ben, is ‘vrij spelen als betekenaar’. Ik interpreteer de
tekst van BOG op mijn manier. Ieder ander zou de
tekst anders interpreteren. Dit werd direct duidelijk
nadat de voorstelling afgelopen was. Iedereen had de
voorstelling volkomen anders opgevat.
Het is een vrij algemeen geaccepteerde opvatting dat
een theatertekst op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Het doel van schrijvers is zelfs
vaak dat iedereen zich op zijn eigen manier tot de
tekst kan verhouden. Minder gangbaar is de gedachtengang dat geen énkele tekst op één manier opgevat
kan worden. Volgens Derrida speel ik niet alleen als
betekenaar met de tekst van BOG, ik speel ook met
zíjn tekst, met die van Lyotard, met die van de recensenten die ik aanhaal. Ik geef al hun woorden betekenis op míjn manier. En vervolgens geeft u, degene die
míjn tekst leest, mijn woorden weer betekenis op úw
manier.
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· M. van Lieshout over eigen signatuur
Verreweg het grootste gedeelte van de postmodernistische kenmerken zie ik terug in mijn eigen voorstellingen. Toch is er een kenmerk van het
postmodernisme dat me dwars zit: er wordt veel
gebruikgemaakt van ironie. Later ga ik dieper in
op het postmodernisme, maar eerst wil ik naar
aanleiding van mijn eigen idee over ironie een
tweede stroming bij mijn onderzoek betrekken.
Als ik de term ‘ironie’ opzoek, vind ik verschillende
definities:
- Kritische opmerking waarin het tegenovergestelde
wordt gezegd van wat bedoeld wordt.
- Wanneer men iemand beschimpt en hoont onder de
schijn van hem te prijzen.
- Bedekte scherts.
- Spotternij.

· M. van Lieshout over dit fragment
De spelers van BOG zorgen voor een gevoel van verbinding. ‘Naja, hoi wij dus ook, dus wellicht samen.’
GOD wordt niet sentimenteel, doordat aan alles
getwijfeld wordt, ook aan het gegeven van zoeken naar
verbinding.

Ik vind het mooi als zware thema’s op een lichte
manier benaderd worden. Ik vind humor zelfs één
van de belangrijkste elementen in een voorstelling.
Als mensen zijn we niet in staat antwoord te geven
op onze grootste levensvragen, en ik denk dat het ons
helpt om daar met lichtheid en humor naar te kijken.
Ironie kan humor brengen, maar ironische grappen
geven mij vaak het gevoel dat er iets op afstand wordt
gehouden. Deze afstand kom ik ook tegen in de
verschillende definities van ironie. Er wordt kritiek
geleverd op iets of iemand via een grap. Wat er
werkelijk bedoeld wordt, wordt niet gezegd. Ik vind
het sterker als ik mag zien wat iemand echt voelt of
denkt. Sinds een aantal jaren is er binnen de kunst
een nieuwe stroming aan het ontstaan die daar hetzelfde over denkt: het metamodernisme.
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·T
 . Vermeulen en R. van den Akker over
oprechtheid
‘Het postmoderne tijdperk is definitief voorbij, en de
bijbehorende ironie al helemaal. Veel kunstenaars
zoeken naar oprechtheid en naar mogelijkheden om
een gedeconstrueerde wereld opnieuw van betekenis
te voorzien, hoe vluchtig, vaag of irreëel ook.’ 10

· M. van Lieshout over het begrip
metamodernisme
Timotheus Vermeulen en Robin van den Akker schreven het artikel ‘Het nieuwe tijdperk: metamodernisme’. Veel kenmerken van het postmodernisme zie ik
in de kunst nog overal terug, maar volgens Vermeulen
en van den Akker is het postmoderne tijdperk voorbij.
Zij schrijven over het begin van het metamodernisme.
Ze stellen dat oprechtheid en hoop voor de generatie
van nu de nieuwe dominante gevoelsstructuren zijn.
Het metamodernisme is volgens hen ‘de som van
gevoelsstructuren als deze’.
Het begrip ‘metamodernisme’ is er om twee redenen.
De eerste is dat het voorvoegsel ‘meta’ in het Grieks
‘na’ betekent. In de Griekse taal worden postmodernisme en metamodernisme dus hetzelfde uitgesproken. Het postmodernisme komt ná het modernisme,
het metamodernisme ná het postmodernisme.
Voor de tweede reden laat ik Vermeulen en van den
Akker aan het woord.
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·T
 . Vermeulen en R. van den Akker over het
begrip metamodernisme
‘Het begrip ‘meta’ komt van ‘metaxis’, en dat is de
tweede reden voor het begrip ‘metamodernisme’. De
Griekse filosoof Plato gebruikte de term metaxis om
de ontologische gespletenheid van halfgoden als Eros
uit te drukken. Eros is zowel menselijk als goddelijk,
maar, omdat hij niet tegelijkertijd mens en god kan
zijn, in zekere zin geen van beide. Als gevolg daarvan
slingert hij heen en weer tussen de twee werelden.’ 11

·M
 . van Lieshout over de hang naar
oprechtheid binnen het metamodernisme
De term ‘metamodernisme’ zegt veel over het gedachtegoed van de stroming. Ten eerste heeft het metamodernisme net als het postmodernisme geen eigen,
nieuwe naam die pretendeert dé nieuwe stroming of
dé juiste manier te zijn. De naam drukt slechts uit dat
de stroming volgt op de vorige. Ten tweede zit in de
naam al het gegeven van heen en weer geslingerd worden tussen twee werelden. De stroming komt niet met
een nieuwe waarheid. Haar waarheid is dat we heen en
weer slingeren tussen verschillende waarheden. Volgens zowel het postmodernisme als het metamodernisme bestaat dé waarheid niet. Het grootste verschil
tussen de twee stromingen is de manier waaróp er
naar dit gegeven gekeken wordt. Het postmodernisme
benadert het kritisch en met ironie. Het metamodernisme benadert het vanuit innerlijke oprechtheid.
Volgens Vermeulen en van den Akker is deze hang
naar oprechtheid in alle kunstvormen gaande.
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·T
 . Vermeulen en R. van den Akker over de
maatschappelijke achtergrond waarin het
metamodernisme opkwam
‘Slechts een paar jaar geleden schreven denkers en
dichters nog boeken vol over de kracht van de ironie.
Alles moest met een korreltje zout genomen worden: geloof en ideologie, de ander en het zelf, kunst
en kitsch, de waarheid en bovenal de werkelijkheid.
Postmodernisme noemde men dat. Nu kunnen we
plots niet oprecht genoeg zijn. Schrijvers voelen mee,
muzikanten engageren zich, kunstenaars werken aan
de toekomst. We leven in een nieuw tijdperk: het tijdperk van het metamodernisme.
Laten we niet vergeten hoe belangrijk ironie in de
jaren negentig was. Nadat de Berlijnse Muur in 1989
was gevallen, heerste onder veel denkers en politici het
idee dat de laatste fundamentele ideologische meningsverschillen waren uitgevochten. Na het fascisme
was nu ook het communisme verslagen. De enige
overtuiging die nog in de ring stond was die van de
liberale democratie.
Gezien de economische en politieke situatie is het
weinig verrassend dat schrijvers, kunstenaars en
muzikanten steeds vaker hun ironische predisposities
onderdrukken en ervoor kiezen oprecht te zijn. Nu de
samenleving om hen heen uiteen dreigt te vallen dient
deze niet enkel ondervraagd, maar ook opnieuw van
betekenis voorzien te worden.’ 12

· M. van Lieshout over metamodernisme
in GOD
Het twijfelen aan het bestaan van een waarheid wordt
in GOD niet benadert vanuit ironie. Grote thema’s die
voor veel mensen zwaar zouden kunnen zijn, worden
licht en met humor bekeken, maar zonder cynisme.
De zoektocht naar een mooiere, betere wereld is
misschien onrealistisch, of sentimenteel, dat wil niet
zeggen dat we er niet oprecht naar verlangen.
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Waarom waren je ouders verliefd?
Ja waarom waren ze verliefd?
Omdat ze in elkaar iets zagen dat ze
niet in anderen zagen en dat gevoel
was onontkoombaar en nogal blijvend.
Waarom zagen ze dat niet in iemand
anders?
Waarom zagen ze dat wel in elkaar?
Omdat dat gevoel in hun lichaam
heel duidelijk was.
Waarom voelden ze dat in hun
lichaam?
Omdat het met hun hoofd ongrijpbaar
was.
Waarom was het met hun hoofd
ongrijpbaar?
Omdat het liefde was.
Waarom was het liefde? En waarom
voor elkaar?
Omdat het zo was.
Waarom was het zo?
Omdat het zo was.
Waarom was het zo?
Omdat het zo was.
Maar waarom was het zo?
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Omdat het zo was.
Waarom was het zo?
Ja waarom was het zo?
Dat weet niemand.
Waarom weet niemand dat?
Omdat niemand alles snapt.
Waarom is er niemand die alles snapt?
Als er iemand is die alles snapt wil ik er
heen.
Waarom wil je er heen?
Om dingen te vragen.
Waarom wil je vragen?
Om te leren.
Waarom wil je leren?
Omdat ik alles wil snappen.
Niemand snapt alles.
Waarom is er niemand die alles snapt?
Omdat niemand God is.
Waarom is niemand God?
Omdat God geen iemand is.
Wat is God dan wel?
Een brok.
GOD, p. 15

· S. Janssens over de vragen in GOD
‘Er gaat een prettige rust uit van dit collectief van
jonge performers, maar desondanks barsten ze van de
vragen. Die vragen zijn de drijfveer van deze voorstelling. Alles vragen ze zich hardop af - en alles wordt
meteen zo eerlijk mogelijk beantwoord. Maar eerlijke
antwoorden roepen direct weer nieuwe vragen op.
Bewapend met dat spervuur aan uiteenlopende vragen schiep de mens het geloof (op de eerste dag) - en
schiep het geloof vervolgens (dag zes) de mens; vanuit
de behoefte te begrijpen of anders desnoods zeker te
weten dat dat niet nodig is.’ 13

· M. van Lieshout over het postmodernisme
binnen verschillende disciplines
Het postmodernisme manifesteerde zich binnen verschillende disciplines in de kunst. In deze scriptie ga
ik, naast het beschrijven van het gedachtegoed van het
postmodernisme in het algemeen, dieper in op twee
disciplines en hun postmodernistische kenmerken.
De eerste is het postdramatisch theater. Ik studeer af
als theatermaker en analyseer een theaterstuk, dus de
reden voor deze keuze spreekt voor zich.
De tweede discipline is de literatuur. Binnen de
literatuur is het postmodernisme een opvallende
stroming. Aangezien de voorstelling GOD vrijwel
volledig bestaat uit taal en ik mijn eigen theaterscript
wil schrijven, vind ik het relevant ook de postmodernistische literatuur nader te onderzoeken.

· M. van Lieshout over de waarom-fase
Ieder kind passeert de waarom-fase. Ik vind dit de
meest naïeve en tegelijkertijd de meest wijze periode
van de mens. Het is de wereld willen begrijpen, de
reden van het bestaan willen doorgronden, vat willen
krijgen op alles in de zuiverste vorm. Het naïeve idee
dat het mogelijk is de waarheid te kennen, en tegelijkertijd het vage besef van de onmogelijkheid daarvan.
Ieder kind voelt aan: ‘Als ik maar lang genoeg ‘Waarom?’ blijf vragen, weet papa het antwoord niet meer.
En mama ook niet trouwens.’
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·M
 . van Lieshout over Lehmann en het
postdramatisch theater
Hans-Thies Lehmann is theaterwetenschapper. In
zijn boek ‘Postdramatisches Theater’ heeft hij de
ontwikkeling beschreven van het theater vanaf eind
jaren tachtig. Lehmann heeft de term ‘postdramatisch
theater’ gevestigd.
Postdramatisch theater is non-hiërarchisch. Dat
wil zeggen: verschillende tekensystemen verwerven
autonomie en zijn gelijkwaardig. De dramatische tekst
staat niet meer centraal, zoals sinds Aristoteles altijd
het geval is geweest. Andere elementen, zoals beeld en
geluid, worden belangrijker en komen naast de tekst
te staan.
De wereld verandert door de invloed van nieuwe techniek, en dus verandert het theater mee. Het is geen
lineaire, causale belevenis meer waarbij ieder brokje
informatie één voor één wordt verwerkt, maar een
simultane aangelegenheid waarbij meerdere systemen
naast elkaar bestaan. De verbinding van deze systemen creëert een zintuiglijke beleving voor de toeschouwer. Deze beleving moet boven het begrijpen en
het betekenis geven staan. Het gesproken woord geeft
niet langer betekenis aan de scène, de tekst krijgt pas
betekenis in de concrete enscenering.
Voor Lehmann is het lezen van een literaire tekst ‘het
oerbeeld van het begrijpen van de mens en de wereld’.
Dat oude ‘begrijpen’ gaat volgens Lehmann over in
een begrijpen dat bepaald wordt door de snelle ontwikkelingen van de beeldcultuur en de mediatechnologie. Teksten waarin een duidelijk verband is tussen
oorzaak en gevolg verdwijnen. Daarvoor in de plaats
komen simultane en multiperspectivische teksten.

·M
 . van Lieshout over postdramatische
kenmerken in GOD
De kenmerken van het postmodernisme vind ik
terug in GOD. Postdramatisch theater is de theatrale
vertaling van het postmodernistische gedachtegoed.
Het zou voor de hand liggen dat ik in GOD ook de
kenmerken van het postdramatisch theater zou kunnen aanwijzen, maar dat lijkt op het eerste gezicht niet
zo te zijn.
In het postdramatisch theater staat taal niet langer
centraal. Bij BOG neemt taal verreweg de belangrijkste positie in. Hoewel in de tekst inderdaad geen
duidelijk verband bestaat tussen oorzaak en gevolg en
deze eerder multiperspectivisch genoemd kan worden, krijgt de tekst wel degelijk betekenis, ook zonder
enscenering. Taal is hét element van de voorstelling
en neemt, net als in het aristotelische theater, een
prominente plaats in ten opzichte van elementen als
beeld en geluid.
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·H
 . T. Lehmann over het zwijgen van logica
in de kunst
‘De kunsten maken duidelijk wat misschien wel de
verborgen en onbewuste intentie van alle poëzie is:
het zwijgen van de logos, stilte als een structurele
onderbreking van elke continuïteit van de logos.’ 14
·M
 . van Lieshout over de herdefiniëring
van tekst in GOD
In het postdramatisch theater staat de tekst doorgaans
niet centraal. Waar dit toch het geval is, zoals in GOD,
wordt de rol van de tekst opnieuw gedefinieerd. In het
aristotelische theater werd een hoofdrol toegeschreven aan de tekst. Je zou kunnen stellen dat dit ook in
GOD het geval is, maar de invulling van die hoofdrol
is wezenlijk anders dan de rol die tekst volgens Aristoteles zou moeten spelen. De logocentrische visie op de
theaterpraktijk die sinds Aristoteles heeft gegolden,
wordt in het hedendaagse theater losgelaten. Ik heb
‘logos’ eerder vertaald als ‘woord’, maar zoals ik al
schreef kent dit begrip meerdere vertalingen. ‘Logos’
betekent ook ‘rede’, ‘principe’ en ‘logica’. Logocentrisme gaat niet over het woord op zich, het gaat ook
over de structuur en de orde in de onderlinge verhoudingen tussen woorden. In het aristotelische theater
neemt de tekst een centrale plaats in, maar enkel als
uitdrukking van een logocentrische architectuur. De
centrale plaats die taal inneemt in GOD, heeft met
deze logocentrische architectuur niets te maken. In
GOD is geen sprake van gebeurtenissen die elkaar in
causale verbanden opvolgen, er is geen sprake van een
narratief. De tekst dient geen logocentrische architectuur, maar wordt daarvan vervreemd, verdraaid en
vervormd.

·M
 . van Lieshout over kunst als onderbreking
van logica
De kunst als structurele onderbreking van onze eeuwige hang naar logica. Mooier kan ik het niet zeggen.
Een scriptie tracht logisch te zijn, een kunstwerk niet.
GOD laat zich niet vangen in een logisch lijstje kenmerken van een bepaalde stroming.

·H
 . T. Lehmann over de nieuwe rol van tekst
in het theater
‘Het gaat om de ervaring van een andere vorm van
communicatie, die de geest slechts moeizaam kan
rationaliseren. Deze tendens is ook aanwezig in de
verschillende manieren waarop de hedendaagse
theaterpraktijk de rol van de tekst herdefinieert. De
tekst staat niet langer centraal. Waar dit toch het geval
lijkt, zien we pogingen om de tekst te vervreemden,
te verdraaien en te vervormen, te doorboren en te
ontwrichten, te krenken en te vernederen.’ 15
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·M
 . van Lieshout over het verleggen van de
focus door de tekstualiteit in GOD
De manier waarop BOG omgaat met tekst verlegt de
focus waarover Lehmann spreekt. De dialoog op het
toneel krijgt minder belang, terwijl de dialoog tussen
scène en publiek nadrukkelijk aanwezig is.

· H. T. Lehmann over het verleggen van de
focus door de nieuwe tekstualiteit van het
theater
‘De nieuwe tekstualiteit van het theater (of de tekstualiteit van het nieuwe theater) verlegt de focus, aangezien het nieuwe theater niet langer de traditionele
kern van het theaterdiscours onderzoekt, namelijk de
dialoog met zijn geïmpliceerde dialectische logica en
intersubjectiviteit. De dialoog verdwijnt echter niet
zonder meer. We stellen vast dat terwijl de dialoog
óp de scène aan belang inboet, de dialoog nadrukkelijk terugkeert in de relatie tussen scène en publiek.
Theater herontdekt haar eigen unieke mogelijkheid
tot directe communicatie omdat hier - in tegenstelling
tot alle andere kunstvormen - het moment van de
productie van het kunstwerk gelijk is aan het moment
van de receptie ervan.’ 16
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Ik ben van niks zeker.
Van niks?
Van niks.
Waarom ben je van niks zeker?
Omdat als ik doordenk alles absurd
wordt.
Waarom denk je door?
Omdat ik het niet kan tegenhouden.
Waarom kan je het niet tegenhouden?
Omdat ik het niet wil tegenhouden.
Waarom wil je het niet tegenhouden?
Omdat ik benieuwd ben naar wat er
komt, na dat doordenken.
Maar vind je het niet vervelend dat je
niks zeker weet?
Jij weet toch ook niks zeker?
Ja dat is waar.
Vind jij het vervelend?
Zeer vervelend.
Dan weten we toch allebei niks zeker.
Ja dat is waar.
Waarom weet jij niks zeker?
Omdat alles waar ik langer dan twee
seconden naar kijk absurd wordt.

· M. van Lieshout over dit fragment
We zijn nergens zeker van en toch denken we door.
Voor mij gaat dit fragment over de tegenstrijdigheid
van de mens. We weten niks en we weten dat we niks
weten, maar we wíllen wel weten. We blijven pogingen
doen waarheden te pakken te krijgen. Het heeft iets
tragisch en iets absurds.

· M. van Lieshout over de beperkte mens
Een tijd geleden had ik een gesprek met theatermaakster Cindy Paans. We werkten aan een montagevoorstelling rondom het thema ‘einde’. We bespraken
het gegeven dat we wéten dat er een einde komt, aan
alles. Maar we weten niet hoe, we weten niet wanneer,
waarom, en wat er dan komt. Het enige wat we weten
is dát het komt. Als je er goed over nadenkt, is dat
toch niet te doen? Daar valt toch niet mee te leven?
Niet lang daarna had ik een gesprek met de leidster
van een groep mensen met een verstandelijke beperking. Zoals in iedere groep mensen, was ook hier
de één beperkter dan de ander. Een man die bij ons
in de buurt zat, was licht verstandelijk beperkt. De
groepsleidster zei: ‘Voor hem was het gemakkelijker
geweest als hij iets beperkter was. Sommige mensen
hier hebben geen idee van hun beperking. Die zijn
veel gelukkiger.’
Wij, de mensen, zijn van alle diersoorten de minst
beperkte. Maar ik denk soms: het was gemakkelijker
geweest als we iets beperkter waren. Wij wéten dat
we leven, we wéten dat we doodgaan, we wéten dat er
dingen te weten en te begrijpen zijn, maar we begrijpen niks. Is een kat niet veel gelukkiger?

GOD, p. 21
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·T
 . Vermeulen en R. van den Akker over de
kortsluiting die ontstaat bij het maken van
keuzes
‘Wanneer we gedwongen worden een keuze te maken
tussen verschillende posities, terwijl we weten dat de
ene positie niet met absolute zekerheid valt te verkiezen boven alle andere posities, ontstaat er kortsluiting.
Deze kortsluiting is kenmerkend voor de hedendaagse
situatie. De geopolitieke, economische en ecologische crises dwingen de leden van de metamoderne
generatie een stelling te betrekken. Deze generatie
heeft echter uit postmoderne tekstboeken begrepen
dat één positie innemen problematisch is. Maar nu de
welvaartskloof tussen de elite en de rest steeds groter
wordt en het politieke midden uiteen wordt getrokken
door debatten over multiculturalisme, graaikapitalisme en eurocratisme zal de metamoderne generatie
wel moeten. Althans, dat is de reflex. Maar zodra de
keuze is gemaakt en de mening is gevormd, doemt
er een probleem op. Het besef dringt zich op dat je
ondanks alle goedbedoelde intenties en keuzes per
definitie medeplichtig bent aan de zaken waartegen
je je uitspreekt of die je wilt veranderen. Fair Trade?
Veel van je T-shirts worden nog steeds geproduceerd
in sweatshops. Toch probeer je zo eerlijk mogelijk te
consumeren. Multiculturele samenleving? Iedereen
is welkom behalve die dronken Polen. Die pikken
onze banen in. Klimaatverandering? Je installeert
zonnepanelen op je dak maar je auto rijdt nog steeds
op benzine. Tijdens OccupyAmsterdam droeg iemand
een bord bij zich met de slogan: ‘Ik ben een hypocriet.
Maar ik blijf het proberen.’’ 18

·T
 . Vermeulen en R. van den Akker over het
gegeven dat de mens te veel weet
‘Het één boven het ander verkiezen is een anachronisme, een verwijzing naar een tijd waarin de voorstelling van zaken nog enigszins te overzien was en men
gemakkelijker het één boven het ander kon verkiezen.
Heden ten dage gaat de noodzaak om positie te kiezen
en een standpunt te bepalen gepaard met de continue
informatiestroom van het internet - waar altijd meer
en vaak conflicterende informatiebronnen te vinden
zijn - die elke goed geïnformeerde opinie degradeert
tot een ‘educated guess’ of een sprong in het diepe.
Wat te doen aan de kredietcrisis? Wat te vinden van
schaliegas? De klimaatcrisis? Syrië? Griekenland?
Europa? Iemand? Iedereen weet dat er zaken moeten
veranderen - het systeem, kapitalisme, democratie,
wijzelf - maar niemand weet precies wat er veranderd
moet worden. En vooral, hoe we veranderingen kunnen bewerkstelligen. Ons probleem is niet zozeer dat
we te weinig weten. We weten te veel.’ 17
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· M. van Lieshout over eigen hypocrisie
‘Ik ben een hypocriet. Maar ik blijf het proberen.’
Iemand heeft het gezegd voordat ik het hier kon opschrijven, maar dit zou een citaat van mij kunnen zijn.
Niet lang geleden ben ik op pelgrimstocht geweest.
Tijdens die tocht had ik regelmatig last van het gevoel
hypocriet te zijn. Ik voerde een discussie waaruit ik
de conclusie trok dat dieren gelijkwaardig zijn aan
mensen, ’s avonds at ik kipnuggets. Ik zag vluchtelingen slapen op straat en legde vijf euro bij hen neer, het
briefje van twintig bleef veilig in mijn portemonnee.
Ik en al die andere mensen zochten ‘het goede’, ik en
al die andere mensen vlogen kilometers met het vliegtuig en spuugden daarmee tonnen CO2 de atmosfeer
in.
Ik voelde me een slecht mens. Ik voelde me hypocriet.
Ik voelde me een goed mens. Ik voelde me hypocriet
omdat ik mezelf een goed mens voelde.

·M
 . van Lieshout over het geloof en
onze opleiding
Als gelovige is het op onze opleiding moeilijk overleven. Ik ben niet gelovig. Ik zeg het maar meteen,
want ik wil niet het risico lopen direct veroordeeld te
worden door menig theatermaker.
Ik ging niet op pelgrimstocht omdat ik dacht dat
God mij daarom meer zou waarderen. Ik ging niet
op pelgrimstocht om te bidden tot Jezus. Ik ging op
pelgrimstocht omdat ik open en ruimdenkend meen
te zijn, omdat ik mezelf wil verrijken, omdat ik me
wil verdiepen in andere gedachtegangen, opvattingen
en denkbeelden dan de mijne. Precies zoals het een
theatermaker betaamt.
Ik ontmoette Rian Veldman, een vierendertigjarige theoloog. Ik sprak met hem over theologie, over
religie, over filosofie, over kunst, over theater. Al snel
merkte ik dat Rian in heel veel opzichten moderner,
ruimdenkender, wijzer is dan ik.
Hoe ik denk, of dacht, over het geloof, en hoe er op
onze opleiding soms over gepraat wordt, is van hetzelfde niveau als de opmerking die al onze studenten
zullen kennen: ‘Een theateropleiding? O, dan zie ik
jou dus binnenkort bij Goede Tijden Slechte Tijden!’
In deze opmerking wordt onze opleiding gereduceerd
tot minder dan een honderdste van de rijkdom die
er te vinden is. Op onze opleiding reduceren wij het
geloof tot minder dan een honderdste van de rijkdom,
de diepgang en de wijsheid die erin te vinden is.
Ik interviewde Rian Veldman voor dit onderzoek.
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·R
 . Veldman over het al dan niet innemen
van een positie
‘BOG weet de tijdsgeest meesterlijk te vatten door zo
veel levensbeschouwingen aan bod te laten komen
zonder zelf positie te kiezen. De meeste seculiere
Nederlanders menen op deze manier open minded
te zijn. Voor mij is dit niet per definitie een vorm van
ruimdenkendheid. In GOD wordt een nevenschikking gehanteerd van eindeloos veel begrippen die te
maken hebben met het geloof, waardoor het voor mij
een nihilistische opsomming wordt. Het blijft aan de
oppervlakte en het lef ontbreekt om werkelijk ergens
op in te zoomen. We zijn in deze tijd gegrepen door
een niet-weten en allergisch voor grote overtuigingen.
Gelovigen krijgen regelmatig de kritiek dat ze een bovenmenselijke positie zouden innemen, maar in mijn
geloof erken ik juist mijn menszijn. Als je de illusie
hebt dat het mogelijk is je nergens toe te verhouden,
als je de illusie hebt dat je in geen enkele stroming
staat, meen je niet juist dan een bovenmenselijke positie in te kunnen innemen waarbij je alles overziet?’ 20

·R
 . Veldman over het menselijke verlangen
naar grote verhalen
‘Lyotard sprak over ‘het einde van de grote verhalen’.
Daarmee bedoelde hij niet alleen het einde van het
idee dat wetenschappelijke vooruitgang verbetering
brengt. Hij doelde ook op het einde van een tijd met
grote, gemeenschappelijke overtuigingen. Maar dat
het tijdperk van de grote verhalen voorbij zou zijn,
wil niet zeggen dat het verlangen naar grote verhalen
verdwenen is. Als mens blijven we zoeken naar een
richtinggevend kader. Wat we tegenwoordig doen is
ons eigen ‘grote verhaal’ bij elkaar sprokkelen. Dat
doet degene die zich aangetrokken voelt tot IS en via
internet zijn versie van de islam bij elkaar knutselt,
dat doet de jongere die af en toe naar de kerk gaat, dat
doet de Happinez-lezer.’ 19
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·C
 . Swyzen en K. Vanhoutte over de vragen
die rijzen rondom de wezenlijke betekenis
van nevenschikkende dramaturgie
‘Wat betekent de ‘nevenschikkende dramaturgie’ die
zoveel postdrama kenmerkt? In plaats van de dingen
met elkaar in een verband van oorzaak en gevolg te
brengen, lijkt ze er een optelsom van te maken: a en b
en c en d en … Het totaal is voor sommigen meer dan
de som der delen, voor anderen minder. Zo brengt
Pieter De Buysser het hoogtepunt van het postdramatische theater, dat hij in de jaren tachtig situeert en
waarmee hij dus het postdrama als afgesloten lijkt te
zien, in verband met ‘het hoogtepunt van de kapitalistische zegeroes’: ‘de tijd van gimme more gimme
more, van én én, de tijd van niet hiërarchische nevenschikking, van voor elk wat wils, van privatisering
van de mededeling, van de historieloze beeldenhonger. Het lijkt of het postdramatische theater met haar
opheffing van het tijdsverloop ook haar betrokkenheid
op de geschiedenis heeft ontbonden.’
Is die postdramatische esthetiek inderdaad de artistieke uiting van een ideologie die uit onverschilligheid
geen conclusies wíl trekken? Is het dezelfde esthetiek
die blijkbaar dan toch bij een segment van de bredere
media is doorgesijpeld in de vorm van een feelgooddramaturgie die berichtgeving, entertainment en reclame zonder onderscheid presenteert? Of gaat het om
een perspectief van waaruit men geen conclusies kán
trekken? Het tonen van de dingen naast elkaar, zich
overbewust van de mogelijke verbanden, weerstand
biedend tegen de opiniëringsdwang die de maatschappij beheerst? Zijn zulke vormelijke aspecten van het
postdrama vrijblijvend of nodigen ze uit tot reflectie?
Wie zal zeggen wat deze weerstand tegen het causale
denken betekent, en of het een weerstand is of eerder
een vlucht of nog iets anders?’ 21

· M. van Lieshout over het eigen verlangen
naar een groot verhaal
Swyzen en Vanhoutte zeggen hier bijna letterlijk wat
ik aan het begin van deze scriptie schreef: ‘Mij lukt het
niet om in de gekte van deze wereld te kiezen voor: ik
maak een voorstelling over macht, of over hebzucht,
over seks, of over eenzaamheid. Ik wil maken over
macht én hebzucht, over seks én eenzaamheid. Over
vergankelijkheid én geloof én angst én liefde én…’
Rian Veldman zegt dat we allergisch zijn geworden
voor grote overtuigingen. We hebben het lef niet om
positie te kiezen, of ergens werkelijk op in de zoomen.
Wíl ik geen conclusies trekken, of kán ik geen
conclusies trekken? Ik wil niet vrijblijvend zijn, niet
onverschillig, niet laf. Ik wil weerstand bieden tegen
eenheidsdenken en uitnodigen tot reflectie. Aan de
ene kant geloof ik niet dat ik geen positie durf in te
nemen. Ik geloof oprecht dat er niet één ‘juiste stroming’ is, en het zou volkomen tegennatuurlijk zijn om
in een stroming te gaan staan die voor mij niet als de
juiste voelt. Als ik kijk naar een voorstelling als GOD,
waarin een eindeloze veelheid aan stromingen en
opvattingen voorbij komt, voel ik vrijheid, openheid,
mogelijkheden.
En toch raakt wat Rian Veldman zegt iets wat ik niet
los kan laten. Ik hoor bij de mensen die beweren geen
onderdeel te zijn van een bepaalde stroming. Denk
ik alles te kunnen overzien? Denk ik daarmee een
bovenmenselijke positie in te kunnen nemen?
Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet bovenmenselijk. Ik
ben niet meer of beter of hoger dan wie dan ook.
En toch zit er een kern van waarheid in. Wat ik doe
is ‘kijken naar’ in plaats van ‘leven in’. Ik ben altijd
bezig te beschouwen. Ik plaats mezelf ergens buiten,
en daarmee misschien op een bepaalde manier ergens
boven. Dat geeft overzicht, het geeft reflectie, het geeft
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het idee niet oordelend, maar open en ruimdenkend
te zijn. Maar ‘kijken naar’ in plaats van ‘onderdeel
zijn van’ brengt ook eenzaamheid en een gevoel van
machteloosheid omdat ik ondanks de poging weet
dat het niet kan: alles overzien. Ik zal daarin altijd
tekortschieten.
Net als ik erkent Rian Veldman een zoekende mens
te zijn, maar hij kiest een richting en zoekt daarin
naar eigen waarden. Met als gevolg dat hij gelovige is,
binnen een bepaalde stroming. Met als gevolg dat hij
zijn leven leeft met een vrouw en zijn twee kinderen.
Met als gevolg dat hij een baan heeft en collega’s. De
richting die hij ingeslagen is kent vast en zeker moeilijkheden, maar ín de weg die hij gekozen heeft, zoekt
hij naar manieren om met die moeilijkheden om te
gaan. Hij houdt vast aan een richting, binnen een van
‘de grote verhalen’ die volgens Lyotard omvergeworpen zijn, maar waar we als mens wel naar verlangen.
Ik flits van de ene naar de andere waarheid, mogelijkheid, kans. Ik doe onophoudelijk pogingen mijn eigen
grote verhaal vorm te geven, terwijl ik diep vanbinnen
verlang naar een groot verhaal dat niet alleen het
mijne is.
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God bestaat.
God.
G. O. D.
God.
Het woord god.
Iets.
God.
Het iets.
Het onbekende iets.
Het onbevattelijke iets.
Het onbegrijpelijke iets.
Het ongeveer iets.
Een alom aanwezige kracht.
Energie.
Een man met een baard.
Wonderen.
De hemel.
De hel.
Het vagevuur.
Nirwana.
Leven na de dood.
Leven voor de dood.
Reïncarnatie.
Harpmuziek.
Gregoriaanse samenzang.
Enya.
Vleugels.
Halo’s.
Dorische en Ionische zuilen.
Engelen in het algemeen.
Openbaringen.
Gloeiende zwaarden.
Het getal 7.

Het getal van het beest.
666.
Satanisme.
Priesters.
Kindermisbruik.
Misdienaars.
Het kastensysteem.
Mindfulness. Happinez.
Spiritualiteit.
Oneindigheid.
Alpha.
Omega.
Zeus.
Jupiter.
Hades.
Allah.
Boeddha.
Hindoe.
Jezus Christus.
Maria de moeder van Jezus.
Jozef zijn vader.
Althans, de man die hem heeft
opgevoed.
Mohammed.
Alle profeten.
Jihad.
Salman Rushdie.
Richard Dawkins.
Christopher Hitchens.
Karen Armstrong.
South Park.
Antisemitisme.
Verdenkingen van antisemitisme.
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Pijpenkrulletjes.
Shalom.
Besnijdenis.
Voorhuid.
Geweld.
Onverdraagzaamheid.
Onbegrip.
Onwerkelijkheid.
Onze zonden.
Compassie.
Vergeving.
Hosties.
Bloed.
De rode zee.
Kikkers die uit de lucht vallen.
Een zweep.
Met weerhaken.
Het kruis.
Mel Gibson.
Superstar.
Dunne jaren.
Vette jaren.
Magere koeien.
Graan.
Het land.
Het veld.
De zon.
Ra.
Isis.
IS.
Islamisering.
Eufraat.
Tigris.

Babylon.
Zion.
Blowen.
De ark van Noach.
Alle dieren.
In tweetallen.
Mannelijk en vrouwelijk.
Olijftak.
Ararat.
De tuin van Eden.
De appel.
Appels in het algemeen. Verboden
vruchten. Vruchtbaarheid.
Eva.
Adam.
Al wat groeit.
Al wat leeft.
Op de eerste dag schiepen wij: God.
Op de zesde dag schiep God: ons.
Wij geloven dat God bestaat.
Wij geloven niet dat God bestaat.
Wij geloven niet dat God bestaat
maar zouden niet verbaasd zijn als
dat wel zo is.
GOD, p. 26
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·M
 . van Lieshout over dit fragment
Alle begrippen die te maken hebben met religie, geloof, spiritualiteit worden genoemd. Niets krijgt meer
of minder nadruk. Door de opsomming ontstaat een
caleidoscopisch beeld van ‘het hogere’. Er wordt niet
uitgegaan van één cultuur, één geloof, één boek. Alles
bestaat naast elkaar en krijgt even veel waarde.
Als ik het hele stuk van BOG lees valt me op dat ‘u’,
als het verwijst naar God, soms met een hoofdletter
wordt geschreven en soms niet. Achter in het tekstboekje kom ik de volgende verklaring tegen: ‘Het verschil in de schrijfwijze van U of u is een consequentie
van het schrijven met vier. Wie er wordt aangesproken
hangt in alle gevallen af van de interpretatie van de
spreker en luisteraar.’ Dit vind ik iets moois. Er is niet
besloten wat de juiste schrijfwijze is. Iedereen heeft
een andere opvatting, en opnieuw staan al die opvattingen naast elkaar. BOG laat ruimte voor ‘het vrije
spel van de betekenaar’.

· M. van Lieshout over het doneren van
een waarheid aan BOG
Op de site van BOG staat het volgende verzoek: ‘Om
een goed beeld te krijgen van een groot en complex
onderwerp dat ons allen aangaat zijn wij op zoek naar
leden. Wij zoeken donateurs, niet van geld maar van
ervaring. Mensen die we vragen kunnen stellen over
alles via brieven, enquêtes, gesprekken, tekeningen.’
Iedereen heeft de mogelijkheid direct lid te worden
van het theatercollectief. En daarmee kan ieder van
ons, ongeacht leeftijd, maatschappelijke status, religie,
etnische achtergrond, door BOG benaderd worden
om zijn eigen ervaring te ‘doneren’.

· B. Moen over de zoektocht van BOG
‘We zoeken steeds naar tekst waarin we het koor van
alle mensen kunnen zijn.’ 22
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· R. Euwe over de werkwijze van BOG
‘De eerste voorstelling van BOG begon als onderzoek
naar het leven als geheel. Het verlangen naar overzicht
dat de vier makers dreef, leidde tot de vraag of we een
objectieve blauwdruk van een mensenleven zouden
kunnen maken. Wat bindt ons als mensen nog meer
dan dat we worden geboren en zullen sterven? Aangezien wijzelf allemaal vijfentwintig jaar waren, was de
beperking van onze levenservaring overduidelijk. We
hadden andere perspectieven nodig, andere levens.
We schreven brieven met ouders, grootouders, vrienden en bekenden en stelden hun drie vragen:
-Als je nu je al geleefde leven moest opdelen, welke
delen heb je dan?
-Als je denkt aan het komende jaar, hoe ziet dat er dan
visueel uit? Kun je dat tekenen?
-Wat is of was een schakelmoment?
We kregen vijfenveertig antwoorden terug met
tekeningen en persoonlijke verhalen. Veel mensen
maakten een chronologische verdeling aan de hand
van woonplaatsen, opleidingen of werk. Soms deelde iemand het leven in tweeën of drieën: voor en na
een grote liefde, en weer iemand anders in thema’s
zoals familie, natuur en werk. Naast de verschillende
manieren om een mensenleven in te delen, zagen we
de mogelijkheid van een blauwdruk door overeenkomstige aspecten te benoemen. We werden wel eens
geïnspireerd door specifieke beschrijvingen, maar
gebruikten geen van de antwoorden letterlijk. De
tekst van de voorstelling BOG die door de vier makers
samen werd geschreven, vertelt een heel mensenleven
vrijwel uitsluitend in werkwoorden en onthoudt zich
zoveel mogelijk van een oordeel of een mening.’ 23

· M. van Lieshout over de werkwijze van BOG
Bij hun eerste voorstelling benaderden de makers van
BOG mensen die ze persoonlijk kenden. Bij hun tweede voorstelling hebben ze hun ledenbestand in het
leven geroepen. Op deze manier probeert BOG een zo
groot mogelijke verscheidenheid aan perspectieven op
een onderwerp te verzamelen. Wat we in hun voorstellingen zien is niet de ervaring of de opvatting van
de makers. Het zijn de ervaringen en opvattingen van
een zo groot en gevarieerd mogelijke groep mensen.
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·M
 . van Lieshout over postmodernistische
kenmerken in GOD
Het postmodernisme is kritisch en provocerend van
inhoud. Ik vind GOD kritisch, maar niet provocerend. Door de vorm die gekozen is, is het mogelijk
dingen naast elkaar te zetten die in een andere context
provocerend zouden kunnen zijn. Jezus Christus
wordt genoemd naast Allah, naast IS, naast de Ark
van Noach, naast satanisme, naast Boeddha. Al deze
begrippen zouden zich goed kunnen lenen voor
provocatie. BOG lijkt niet te willen provoceren. Zonder een oordeel te vellen zíjn de begrippen daar. Ze
bestaan. Naast elkaar. En daarmee wordt geen kritiek
geleverd op de inhoud van de afzonderlijke begrippen.
De kritiek gaat over het feit dat we pretenderen dingen
te weten, dat we pretenderen te weten dat het één beter
is dan het ander. BOG bekritiseert niet een bepaalde
opvatting, BOG bekritiseert het gegeven dat de eigen
opvatting de juiste zou zijn.
Het postmodernisme neemt het vaak op voor minderheden in de maatschappij. BOG is hier ook mee bezig,
maar op dezelfde manier als hoe het kritiek levert.
BOG wijst niet een minderheid aan waarvoor ze opkomt. BOG benoemt álles, de minderheden naast de
meerderheid, waardoor het hele gegeven van meer of
minder wordt opgeheven.
Het postmodernisme is pluralistisch van aard. Met
andere woorden: volgens het postmodernisme kan
de werkelijkheid niet herleid worden tot één principe, maar bestaat er een veelheid van principes naast
elkaar. Als ik de lijst begrippen van BOG bekijk, kan
ik maar moeilijk geloven dat iemand aan zou kunnen
nemen dat er wél een waarheid bestaat gebaseerd op
één principe. Ik kies één regel uit de lijst: de tuin van

Eden. Stel dat dat mijn waarheid is. Adam en Eva
leefden in de tuin van Eden, het aardse paradijs, en
duizenden jaren later ben ik daaruit geboren. Hoe
zit het dan met Darwin? Maar stel dat Darwin mijn
waarheid is. Er was een oerknal, er waren amoeben,
en duizenden jaren later ben ik daaruit geboren. Waar
is dan de tuin van Eden? Zijn alle christenen dan gek?
Is iedereen die in God gelooft dan gek? Zijn alle eeuwenoude rituelen onzin? Is alles wat niet wetenschappelijk kan worden aangetoond niet waar?
Postmodernisten spelen met citaten uit de ‘hoge’ en de
‘lage’ cultuur. Deze citaten laten ze met elkaar botsen.
Dit klinkt me abstract in de oren, maar opnieuw zie
ik voorbeelden in GOD die het concreet maken: ‘Mel
Gibson’, ‘Southpark’, ‘Richard Dawkins’, ‘Verboden
vruchten’, ‘Appels in het algemeen’. Door de manier
waarop de lijst met begrippen is opgebouwd zou ik
niet eens kunnen denken aan een onderscheid tussen
‘hoge’ en ‘lage’ cultuur.
Het postmodernisme gaat uit van het uitgangspunt
van het sociaal-constructivisme. Volgens deze theorie
geven mensen zelf betekenis aan hun omgeving.
Hierbij spelen sociale processen de grootste rol. Het
postmodernisme stelt het beeld van een objectieve
geschiedschrijving en de visie op ‘de mensheid als geheel’ ter discussie. Met dit gegeven werkt BOG voortdurend. Aan alles voel je: de mens is niet objectief, de
mensheid is geen geheel.
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·M
 . van Lieshout over het verlangen naar
het narratief
De database en het narratief bestaan in GOD naast
elkaar. De ordening van informatie vindt voornamelijk plaats volgens de principes van de database, maar
er wordt wel degelijk gebruikgemaakt van de principes van het narratief. Als volledig voorbij zou worden
gegaan aan het narratief, dan zou de voorstelling
letterlijk een database zijn, en dus geen kunstwerk.
Als mens verlangen we naar samenhang, naar een
‘groot verhaal’, en daarin is een rol weggelegd voor
de narratieve structuur. In GOD beginnen we bij het
begin, en we weten vanaf het begin dat er een einde
zal komen. In de eerste paar minuten van de voorstelling wordt al gespeculeerd over hoe het einde eruit
zal zien. Dit roept verwachtingen op die aan het einde
van de voorstelling al dan niet worden ingelost. Meerdere malen in de voorstelling worden op deze manier
subtiele verbindingen gelegd tussen dat wat gezegd
wordt en dat wat eerder is gezegd of nog gezegd gaat
worden. Dit geeft de toeschouwer een gevoel van
samenhang en van schoonheid.
Ik heb mezelf vragen gesteld bij paradoxale opmerkingen die ik in deze scriptie maak. Ik geloof niet in
een waarheid, maar ik zoek er wel naar. Ik geloof niet
in antwoorden, maar ik pleit wel voor vragen stellen.
Ik wil theater zien dat even complex is als de werkelijkheid zelf, maar juist daar waar iets me raakt, daar
waar ik schoonheid ervaar, vind ik vaak iets terug van
de narratieve structuur. In zijn roman ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ schrijft Milan Kundera
een prachtige passage die hierover gaat.

· L. Manovich over de database en het
narratief
‘In onze cultuur zijn twee manieren te onderscheiden
waarop informatie wordt geordend: de database en
het narratief. Als een cultuurvorm representeert de
database de wereld als een lijst van items, weigerend
die te ordenen. In tegenstelling daarmee creëert een
narratief een oorzaak-gevolg-parcours van schijnbaar
ongeordende items.’ 24
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· M. Kundera over schoonheid
‘Mensenlevens zijn gecomponeerd als een muziekstuk.
De mens, geleid door zijn gevoel voor schoonheid,
verandert een toevallige gebeurtenis in een motief
dat voortaan in de compositie van zijn leven blijft. Hij
keert ernaar terug, herhaalt het, wijzigt het en bouwt
het uit als een componist het thema van zijn sonate. Zonder het te weten componeert men zijn leven
volgens de wetten van de schoonheid, ook in tijden
van de diepste wanhoop. Je kunt dus niet een roman
verwijten dat die gefascineerd is door het mysterieuze
samenkomen van toevalligheden, maar je kunt de
mens terecht verwijten dat hij in zijn leven van alledag
blind is voor dergelijke toevalligheden, waardoor zijn
leven de dimensie van schoonheid verliest.’ 25

·C
 . Swyzen en K. Vanhoutte over het
perspectief op de werkelijkheid dat het
postdramatische model is
‘Het postdramatische is, net als het dramatische
model, een perspectief op de werkelijkheid. Zal men
in een later tijdsgewricht niet op de gefragmenteerde,
haast ‘acausale’ narratieve standaardstructuur van de
kunst aan het begin van het derde millennium terugkijken als op een vorm die niet langer strookt met de
ervaring van de werkelijkheid? En ook hier zal een
nieuwer model het oudere niet simpelweg vervangen,
maar er in zekere mate naast blijven bestaan.’ 27

·R
 . Veldman over het per definitie innemen
van een positie
‘BOG pretendeert wat betreft het fenomeen ‘geloven’
niets uit te sluiten, maar GOD is overduidelijk geschreven door mensen die leven in het post-christelijke West-Europa, door mensen die zich verhouden tot
de erfenis van het Christendom.
We leven en handelen op een bepaalde plaats, in een
bepaalde tijd. We kunnen dus niet anders dan positie
innemen. Ook door geen positie in te nemen, neem je
een positie in. Dat is de condition humaine.’ 26
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·M
 . van Lieshout over eigen perspectief op
de werkelijkheid
Wat Veldman, Swyzen en Vanhoutte zeggen schijnt
alweer een nieuw licht op mijn zoektocht. Geen positie innemen is ook een positie innemen. Het postdramatische model is, evenals alle andere modellen, een
bepaald perspectief op de werkelijkheid.
Deze scriptie is opgebouwd uit losse brokjes waarheid,
die samen niet tot één sluitende waarheid zullen komen. Door de opvatting te lezen van de één, verandert
mijn perspectief op wat ik gehoord heb van de ander,
en daardoor verandert weer wat ik aanvankelijk als
mijn eigen opvatting zag.
Ik sta open voor alle mogelijke interpretaties van de
werkelijkheid, en ik heb steeds aangenomen dat daaruit vanzelfsprekend volgt dat ik niet één perspectief
op de werkelijkheid heb. Maar ook die gedachtegang
blijkt niet de waarheid: mijn perspectief op de werkelijkheid is dat van iemand die opgroeit in deze tijd, op
deze plaats, waarin het postmoderne gedachtegoed
overheerst.

·R
 . Veldman over het belang van
gemeenschappen om waarden te ontdekken
‘Filosoof Paul van Tongeren zegt: ’Als iedereen vooral
zijn eigen opvatting moet hebben, dan heeft geen
enkele opvatting meer waarde.’ In dit citaat zit voor
mij alles vervat. Als we alleen nog maar individuele
opvattingen mogen hebben, doet geen enkele opvatting er nog toe.
Om waarden te ontdekken zijn gemeenschappen
nodig: scholen, universiteiten, kerken, moskeeën,
politieke partijen, natuurorganisaties, theaters, etcetera. Deze gemeenschappen zijn bemiddelaars tussen
kleine en grote verhalen. Mijn ideaal is dat iedereen
vanuit zijn eigen traditie (ook de theatermaker heeft
zijn traditie en levensbeschouwing) met de ander in
gesprek gaat. Zo kunnen we ontdekken wat het goud
is in de eigen traditie, waar de blinde vlekken zitten en
welke uitsluitingsmechanismen er werkzaam zijn.
We hebben de ruimte van grote verhalen nodig, anders is het enige grote verhaal nog het verhaal van dat
wat kwantificeerbaar is.’ 28
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·M
 . van Lieshout over eigen
levensbeschouwing
Ik heb mijn eigen levensbeschouwing en traditie,
maar daarin ben ik niet uniek. Ik heb nog steeds geen
naam voor de stroming waarbij ik hoor, en ja, ik heb
er nog steeds weerstand tegen wél een naam te kiezen.
Maar met mij zijn er vele anderen die leven naar
dezelfde waarden. En met mij zijn er vele anderen met
dezelfde weerstand tegen het geven van een naam aan
de stroming waarbij ze horen. Kunstenaars? Theatermakers? Post- of metamodernisten?
Ik ben het met Rian Veldman eens dat het goed is
om vanuit de waarden die ik heb in gesprek te gaan
met mensen met andere waarden of tradities. Ik zoek
graag naar het goud in mijn eigen traditie, naar de
blinde vlekken daarin en naar de uitsluitingsmechanismen die ik pretendeer niet te hebben, maar waarschijnlijk wel degelijk heb.
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Wij kijken niet om ons heen.
Wij weten dat alles wat niet feitelijk
kan worden verklaard niet bestaat.
Wij lopen met honderden de
schoonheid van ons bestaan voorbij.
Wij zitten op stoelen met telefoontjes.
Wij vergeten te kijken.
Wij hebben iets nodig.
Wij lopen achter elkaar aan en
voelen niet eens dat er iemand achter
ons loopt.
Wij voelen geen auto’s meer tot er een
tegen ons aanrijdt.
Wij gaan elkaar uit de weg.
Wij voeren gesprekken over niks.
Wij dijen uit, net zoals het heelal.
Wij vinden de liefde alsmaar
moeilijker.
Wij proberen het te begrijpen met
woorden, terwijl het niet in woorden
te vatten valt. Wij vrezen dat cynisme,
ironie en sarcasme ons langzaam
omsluiten.
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Wij vrezen de apathie.
Een zonsondergang? Hebben we al
gezien. Een sterrenhemel? Hebben
we al gezien. Een witte kerst? Hebben
we al gezien.
Een baby-giraffe? Hebben we al gezien.
Wij vrezen dat we onze verwondering
langzaam verliezen.
Wij vrezen dat we de dingen te
letterlijk zeggen.
Wij vrezen dat de poëzie verloren gaat
omdat ze niet letterlijk genoeg is.
Wij slaan het dood: liefde dood, kunst
dood, God dood.
GOD, p. 35

· M. van Lieshout over oprechtheid
Als ik mezelf moest omschrijven in één woord zou ik
twijfelen tussen eerlijk, oprecht en betrouwbaar. En ik
heb het gevoel dat ik me daarvoor moet verdedigen. Ik
denk dat ik aantrekkelijker zou zijn als ik zou kiezen
voor gepassioneerd, of vurig.
Over het theater dat ik maak kun je van alles zeggen:
de ene voorstelling heeft een betere dynamiek dan
de andere, de ene is beeldend en de ander muzikaal.
Maar altijd, in alles wat ik maak, ben ik oprecht. Of
dat probeer ik tenminste.
·M
 . van Lieshout over dit fragment
BOG houdt een pleidooi voor aandacht, voor kijken,
voor tijd, voor zijn. Een pleidooi voor verwondering.
Ik vind het prachtig dat in GOD alles, álles gezegd
wordt. ‘Wij vrezen dat we onze verwondering langzaam verliezen.’ Deze zin legt uit wat er daarvoor is
gezegd. Mag dat? Is dat nodig? Mogen we zo letterlijk
benoemen? ‘Wij vrezen dat we de dingen te letterlijk
zeggen.’ Ze wéten het niet. Ze wéten niet of het te letterlijk is. Ja, de één vind het te letterlijk. Nee, de ander
begrijpt het niet als het niet letterlijk gezegd wordt.
Ze vrezen het. Ze vrezen dat het te letterlijk is. Want
ze willen het goed doen en vrezen dat ze het niet goed
doen. Wij weten niet. Wij vrezen.

· D. F. Wallace over oprechtheid
‘Ironie zit in ons DNA. Oprecht zijn is voor de generatie geboren in de jaren tachtig en negentig daarom
geen natuurlijke dispositie maar een bewuste keuze.
Het is een performance, die we zo lang mogelijk vol
pogen te houden om zo veel mogelijk schroeven aan te
draaien. We kiezen ervoor oprecht te zijn, tegen beter
weten in.’ 29
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·M
 . van Lieshout over kiezen voor
oprechtheid
Vermeulen en van den Akker halen in hun artikel
over metamodernisme dit citaat van David Foster
Wallace aan. Ik ben geboren in 1990, en ik herken
me in wat Wallace zegt over de generatie van de jaren
tachtig en negentig: het is geen vanzelfsprekendheid
maar een bewuste keuze om oprecht te zijn. En inderdaad, dat doe ik tegen beter weten in.

·D
 . F. Wallace over de vraag wat te doen als
ironie niet langer nodig is
‘Sarcasme, parodie, absurdisme en ironie zijn goede
manieren om de onaangename werkelijkheid achter
het masker te tonen. Het probleem is, wat doen we
als de onaangename realiteiten zijn onthuld? Wat
doe je op het moment dat alles al op losse schroeven
staat?’ 30

49

·M
 . van Lieshout over de kenmerken van
metamodernisme in GOD
BOG wijst ironie niet af, maar het is niet de basishouding van het collectief. De oprechtheid staat voorop.
‘Wij vrezen dat cynisme, ironie en sarcasme ons
langzaam omsluiten.’
Ironie kun je inzetten om een systeem te ontmantelen.
Maar, zoals Wallace zich afvraagt, wat doe je als het
systeem al ontmanteld is? Om iets op te bouwen is
ironie veel minder geschikt. BOG kiest niet voor de
afwijzing van oude systemen, maar voor de verwondering over wat er nu is.
In GOD wordt religie niet met ironie benaderd. Er is
niets ‘waar’, maar er is ook niets ‘niet waar’. Er liggen
honderden ironische grappen over het geloof voor het
oprapen, en BOG benadert het absoluut met humor,
maar bovenal wéét BOG het niet. Ze dénken dat God
niet bestaat, maar ze zouden niet verbaasd zijn als het
wel zo was.
‘Kunstenaars grijpen alle mogelijkheden aan een door
en door gedeconstrueerde wereld opnieuw van betekenis te voorzien, hoe vluchtig, vaag of irreëel ook’,
schrijven Vermeulen en van den Akker. BOG ziet een
door en door gedeconstrueerde wereld, maar doet er
alles aan die wereld van betekenis te voorzien, hoe
ontoereikend al die pogingen ook zijn.

·S
 . Vanderbruggen over de poging van BOG
troost te bieden
‘Na ons afstuderen in 2010 worstelden we met de
vraag hoe verder te gaan. We dachten: laten we iets
maken dat onszelf troost biedt.’ 31

· B. Moen over oprechtheid in GOD
‘Voor ons telt wel de eerlijkheid, de oprechtheid
waarmee je iets toont, zonder ironie uit te sluiten.’ 32
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We vragen ons af of er iemand
‘einde’ zal zeggen. Aan het einde.
En dan vervolgens alles uitlegt.
En dat we dan zeggen…
Ah ja we snappen het nu.
We verlangen naar iets
onvermijdelijks dat ons allemaal
tegelijkertijd het einde laat
meemaken.
Wij hopen dat we in die laatste
onafwendbare seconden samen
zullen zijn.
Wij vrezen van niet.
Wij hopen van wel.

· M. van Lieshout over herhaling in GOD
BOG maakt veel gebruik van herhaling. Woorden als
‘iets’, ‘niets’ en ‘dingen’ komen terug, sommige vragen
worden steeds opnieuw gesteld en op meerdere momenten in de voorstelling begint voor een langere tijd
iedere zin met dezelfde woorden.
Deze herhaling zorgt ervoor dat kleine veranderingen in uitspraak of mimiek betekenis krijgen. Als
toeschouwer zoom je in op details, kleine verschillen
hebben grote impact.
Ook als ik de tekst lees zorgt herhaling ervoor dat
kleine verschillen van betekenis worden. In de fragmenten die ik tot nu toe besproken heb, komt veel herhaling voor. Ik citeer een voorbeeld uit bovenstaand
fragment:
‘Wij vrezen van niet.
Wij hopen van wel.’
De tweede zin is qua zinsopbouw en metrum een
exacte herhaling van de eerste zin. Twee woorden
zijn vervangen, waardoor de tweede zin een totaal
andere betekenis heeft. Door ze op deze manier onder
elkaar te zetten, maken ze op mij veel meer indruk
dan wanneer het gegeven van de herhaling weg zou
vallen en er bijvoorbeeld zou staan: ‘We vrezen dat we
in de laatste seconden niet samen zullen zijn maar we
hopen absoluut dat dat wel zo is.’
Naast het feit dat de herhaling zorgt voor meer inhoudelijke impact, heeft de herhalende structuur invloed
op de tijdsbeleving van de toeschouwer.

GOD, p. 55
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Ik heb u lief, zegt de één tegen de
ander.
Ik heb u ook lief.
Al zullen we nooit weten hoe wij
afzonderlijk van elkaar die liefde
ervaren.
We weten dat niet.
Misschien is uw allergrootste
liefdes-gevoel wel peanuts voor mij
of andersom.
Maar toch, soms, in een flard, soms
zelfs in minder dan een seconde,
denken we iets op te merken onder
de woorden, iets waarop we ja knikken,
onophoudelijk als we het zien,
zo van: hej ja dit herken ik. Dit is iets.
Iets waardoor we het gevoel krijgen
dat we even samenvallen.
Innerlijk proosten met elkaar.
Zoiets.

· A. Spieringhs over herhaling in
postdramatisch theater
‘Lehmann bespreekt in zijn boek ‘Postdramatisches
Theater’ de esthetiek van het postdramatisch theater.
Daarin noemt hij herhaling als een belangrijk aspect.
In veel hedendaagse kunstvormen wordt in zo’n grote
mate gebruikgemaakt van herhaling in de compositie
dat het een inhoudelijke uitspraak doet; tijd en herhaling wordt het thema van de kunstuiting. Ook in het
postdramatische theater is dat het geval. In het klassieke drama werd herhaling gebruikt om een geheel
te construeren, in het postdramatisch theater wordt
herhaling ingezet om het geheel te deconstrueren. Het
effect van de extreme herhaling is dat de toeschouwer het overzicht op het geheel verliest. Dit past in de
geest van het postdramatische mens- en wereldbeeld,
waarin de mens de werkelijkheid niet meer overziet,
de werkelijkheid nog maar gedeeltelijk kan ervaren of
enkel een schijnwerkelijkheid ervaart door de komst
van de massamedia.’ 33

GOD, p. 56
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Vergeef ons dat we nu weer iets zeggen.
Vergeef ons iets.
Vergeef ons alles.
Vergeef ons niets.
Vergeef ons dat we weer dingen zeggen
over iets.
Over andere dingen.
Dingen dingen.
Van alles.
Allemaal dingen.
Dingen iets alles niets.
En alles over iets en dingen en niets.
Vergeef die woorden, iets, dingen, alles,
niets, dat ze er zijn.
Vergeef de taal zijn tekortschietend
karakter. Dat het niks specifiekers kon
verzinnen dan iets of dingen.
Dat het op belangrijke momenten niks
meer in zijn mars had dan brok of
crazy.
Vergeef de woorden dat ze tussen ons
in staan.
Vergeef de woorden dat ze bestaan
omdat wij ooit bedacht hebben dat ze
bestaan.

· M. van Lieshout over Lyotards filosofie
in GOD
Het belangrijkste werk van Lyotard is ‘Le Différent’.
Deze titel betekent ‘een geschil dat niet kan worden
opgelost vanwege het ontbreken van een criterium dat
in de argumentatie van beide partijen geldig is’. Volgens Lyotard ontbreekt een criterium dat voor meerdere partijen geldig is in feite altijd. Hij schrijft over de
verhouding tussen iemand die een zin uitspreekt en
iemand die diezelfde zin aanhoort. Degene die luistert
zal de zin nooit hetzelfde interpreteren als degene die
de zin heeft uitgesproken.
BOG spreekt in GOD meerdere malen over de ontoereikendheid van taal. Taal kan volgens BOG niet
datgene benoemen waar het echt om gaat. Of ‘datgene
waar het echt om gaat’ bestaat, en of dat een universele waarheid is, weten we niet. Misschien de liefde?
Liefde lijkt iets wezenlijks te zijn, en iets universeels,
en op een bepaalde manier ‘waar’. Maar hoe vinden
we de volledige waarheid van de liefde? En hoe vinden
we elkaar daarin? ‘Misschien is uw allergrootste liefdesgevoel wel peanuts voor mij of andersom.’
Als ik zeg: ‘Ik hou van jou’, is de inhoud van dat houden van voor mij als spreker anders dan voor degene
tegen wie ik de zin uitspreek.

GOD, p. 56
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·M
 . van Lieshout over het gebruik van taal
in GOD
BOG benoemt het gegeven dat taal in veel opzichten
tekortschiet. Juist het theater biedt de mogelijkheid
te communiceren via andere wegen dan taal. Wegen
die wellicht veel directer binnenkomen, wegen die
minder ontoereikend zijn. Toch gebruikt BOG bijna
alleen maar taal. Dat lijkt tegenstrijdig. Ik heb het niet
als tegenstrijdig ervaren toen ik naar de voorstelling
keek. Ik denk dat dat komt doordat juist de ontoereikendheid getoond wordt. We hebben de antwoorden
niet, en zeker niet in de taal.

· M. van Lieshout over taalkritiek in GOD
Zoals ik eerder schreef, is de literatuur binnen het
postmodernisme een belangrijke stroming. Omdat
BOG zich in GOD vrijwel helemaal beperkt tot taal,
vind ik het relevant de kenmerken van de postmoderne literatuur te bekijken.
Postmodernisten houden zich bezig met taalkritiek.
Het model waarin taal een afspiegeling zou zijn van
de werkelijkheid wordt verlaten. Het element van
de taalkritiek komt in GOD duidelijk naar voren:
’Vergeef de taal zijn tekortschietend karakter. Dat het
niks specifiekers kon verzinnen dan iets of dingen.
Dat het op belangrijke momenten niks meer in zijn
mars had dan brok of crazy.’ De ‘dingen’ die er echt
toe doen kan de taal niet vatten. Taal wordt in GOD
net als in de postmoderne literatuur niet voorgesteld
als afspiegeling van de werkelijkheid, maar als één van
de tekortschietende middelen waarmee de mens een
poging doet de werkelijkheid te vatten.

· M. van Lieshout over deconstructie in GOD
‘Vergeef die woorden, iets, dingen, alles, niets, dat
ze er zijn.’ BOG interpreteert in dit fragment de taal
volgens het idee van de deconstructie van Derrida.
We kunnen dingen woorden geven, maar die woorden zíjn niet de dingen waaraan we woorden geven.
Wij hebben het woord gekoppeld aan het ‘ding’, maar
wat ís het ding? De taal schiet tekort. En ‘taal’ is ook
slechts een woord dat er niets aan kan doen dat het
bestaat. ‘Vergeef de woorden dat ze bestaan omdat wij
ooit bedacht hebben dat ze bestaan.’
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· M. van Lieshout over postmoderne literatuur

· M. van Lieshout over kenmerken van
postmoderne literatuur in GOD

In sommige opzichten is de postmoderne literatuur
een voortzetting van de moderne literatuur. Zo zijn
beide stromingen een breuk met het realisme van de
negentiende eeuw. In het realisme werd een verhaal
verteld vanuit een objectief of alwetend perspectief.
In de moderne en postmoderne literatuur werd de
ontwikkeling van de personages beschreven vanuit
de gedachte van het subjectivisme, een stroming die
stelt dat elke beleving van de werkelijkheid volledig
subjectief is. Daarnaast past zowel de moderne als
de postmoderne literatuur fragmentatie toe in de
opbouw van het verhaal. Schrijvers experimenteerden
met kunstgrepen zoals verschillende vertellers en de
paradox.
In andere opzichten is de postmoderne literatuur
een reactie tegen de moderne literatuur. Zo hebben
de twee stromingen een verschillende opvatting over
de manier waarop literatuur zich tot de werkelijkheid verhoudt. De modernisten zien fragmentatie
en subjectiviteit als een existentiële crisis. Het is een
probleem dat moet worden opgelost en de kunstenaar
of schrijver heeft hierin een rol te vervullen. Postmodernisten beschouwen chaos als iets onvermijdelijks.
Het enige wat we volgens de postmodernisten kunnen
doen, is spelen in de chaos. Modernisten gaan op
zoek naar betekenis, postmodernisten ontwijken dat.
Een postmoderne roman is vaak een parodie op de
zoektocht naar betekenis. Zowel in moderne als in
postmoderne literatuur is ironie aanwezig, maar binnen het postmodernisme neemt de ironie een centralere plaats in omdat het nastreven van orde en zin als
zinloos wordt ervaren.

Alle kenmerken van de postmoderne literatuur vind
ik terug in GOD. In de eerste plaats is er de taalkritiek, waarover ik eerder al schreef. In de tweede plaats
is in GOD geen sprake van een objectief of alwetend
perspectief. Dit benoemen is bijna overbodig. De tekst
gaat juist over de afwezigheid van welke objectiviteit
of alwetendheid dan ook.
GOD bestaat uit verschillende fragmenten die draaien
om eenzelfde thema, maar die samen niet komen tot
de afwikkeling van een afgerond verhaal. BOG past
dus fragmentatie toe. Het collectief lijkt hier zelfs
bewust mee te spelen en het gegeven ‘fragmentatie’ ter
discussie te stellen. In de voorstelling wordt dit niet
benoemd, maar in het script is de tekst onderverdeeld
in drie delen: Deel 1: Beginnen, Deel 2: In het midden
zijn, Deel 3: Eindigen. Eén van de belangrijke regels
van het klassieke, aristotelische verhaal is dat het moet
bestaan uit een begin, een midden en een eind. BOG
wijkt ver van de klassieke regels af, maar gebruikt
juist deze drie termen om de tekst op te delen. Ik
denk dat BOG hiervoor kiest vanuit vraagtekens die
ze zetten bij het realistische verhaal in het algemeen.
Als begin, midden en eind verschillende delen zijn, is
dan niet ieder verhaal per definitie gefragmenteerd?
En dat is juist de opvatting van de postmodernisten:
een afgerond geheel bestaat niet. De hele wereld, de
hele werkelijkheid, bestaat uit fragmenten, stukken,
brokken waarheid die de mens nooit als geheel zal
kunnen omvatten.
Ik denk dus dat de drie delen die BOG hanteert
verwijzen naar de klassieke regels van Aristoteles.
Daarnaast is het opnieuw een metafoor voor het leven.
Het stuk begint, het leven begint. Het stuk eindigt, het
leven eindigt.
Vrijwel de hele tekst van BOG zou een monoloog kunnen zijn. Toch wordt hij uitgesproken door vier personen. Duidelijker kan een voorbeeld van een tekst met
verschillende vertellers niet zijn. Er komen eindeloos
veel perspectieven voorbij, die ook nog eens worden
uitgesproken door vier verschillende monden.
Een andere kunstgreep van de postmodernisten is
de paradox, de schijnbare tegenstrijdigheid. In GOD
geloven de personages niet in iets hogers, maar ze
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zouden niet verbaasd zijn als dat er wel zou zijn. De
voorstelling draagt uit dat de mens het bestaan niet
kan doorgronden, maar dat is juist wat de spelers
proberen. GOD is vol van paradoxen.
Een interessant gegeven vind ik het verschil in
opvatting tussen de modernisten en de postmodernisten over de manier waarop literatuur zich tot de
werkelijkheid verhoudt. Volgens de modernisten is
fragmentatie en subjectiviteit een existentiële crisis
die moet worden opgelost. Volgens de postmodernisten is chaos onvermijdelijk. Ik vind dat BOG zich
tussen deze twee opvattingen begeeft. De uiteindelijke
boodschap lijkt die van de postmodernisten te zijn:
we kúnnen de chaos niet ordenen. Maar tijdens het
stuk vind ik dat de acteurs zich wat betreft dit punt
opstellen als modernisten: ze pogen orde te brengen in
de chaos.

· T. Vermeulen en R. van den Akker over
metaxis
‘Ontwikkelingen als geïnformeerde naïviteit en pragmatisch idealisme zijn niet nieuw. Er zijn al eeuwen
kunstenaars wier werk even oprecht is als ironisch,
even ambitieus als nuchter, even geëngageerd als
realistisch. Je hoeft maar een boek over de romantiek
open te slaan om te begrijpen hoe oud deze sensibiliteit is. Ons punt is niet dat dergelijke culturele
fenomenen nieuw zijn, maar dat ze sinds een paar jaar
zo wijdverspreid zijn. Het is vandaag de dag hip om
ergens om te geven, je ergens voor in te zetten, utopieën na te streven.
Als wij het over metaxis hebben, doelen we op de slingerbeweging die het werk van hedendaagse activisten,
kunstenaars en schrijvers kenmerkt.’ 34
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·M
 . van Lieshout over metafictie en het
vervreemdingseffect
In postmoderne literatuur komt metafictie voor.
Metafictie is een vorm van fictie waarin bewust verwijzingen naar het medium zijn opgenomen. Er wordt
dus erkend dat de realiteit die wordt opgeroepen een
illusie is. Op deze manier kan de lezer niet in het
verhaal verdwijnen, maar wordt er voortdurend aan
herinnerd dat het verhaal fictief is.
Het gegeven van zoeken naar manieren om de lezer
of toeschouwer niet in het verhaal te laten verdwijnen, doet me denken aan de vervreemdingseffecten
van Bertolt Brecht. Brecht wordt beschouwd als de
grondlegger van het episch theater. Hij was politiek
en maatschappelijk geëngageerd en wilde dat ook zijn
publiek een kritische houding aannam ten aanzien
van maatschappelijke vraagstukken. Daarom maakte
hij in zijn theater gebruik van vervreemdingseffecten. Hij verstoorde opzettelijk de dramatische illusie,
waardoor toeschouwers niet konden verdwijnen in
het verhaal. Op deze manier probeerde hij te bewerkstelligen dat toeschouwers actief en autonoom bleven
nadenken.
Met zijn episch theater heeft Brecht het theater van
nu enorm beïnvloed. In verreweg de meeste vormen
van hedendaags theater, en ook in bepaalde literatuur,
wordt de illusie soms of geregeld doorbroken. Metafictie is hier een voorbeeld van.
Het doel van het doorbreken van de illusie echter, is
bij metafictie in postmoderne literatuur anders dan bij
het episch theater van Brecht. Brecht had een opvatting over hoe het beter kon. Hij wilde het publiek
actief betrekken bij zijn voorstellingen, om zo te
komen tot een betere samenleving. Deze poging past
binnen de opvattingen van het modernisme. Kenmerk
van het postmodernisme is dat er niet wordt gestreefd
naar vooruitgang. Metafictie werd dus niet ingezet uit
maatschappijkritisch oogpunt. Omdat dé werkelijkheid volgens postmodernisten niet bestaat, bestaat dé
scheiding tussen realiteit en fictie evenmin. Het doel
van het doorbreken van de illusie binnen de postmoderne literatuur is het blootleggen van de problematische relatie tussen fictie en realiteit.

·M
 . van Lieshout over metaxis in GOD
Vermeulen en van den Akker schrijven over het feit
dat hedendaagse kunstenaars heen en weer slingeren
tussen het oprechte zoeken van het modernisme en de
ironie van het postmodernisme. Die op en neer gaande beweging heb ik gezien bij BOG. Ze willen echt, ze
proberen echt, en tegelijkertijd nemen ze zichzelf en
ons op de hak. Ze weten wel beter, en tóch zoeken ze.
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·M
 . van Lieshout over de grens tussen fictie
en realiteit in postdramatisch theater
De verschuiving van fictie naar realiteit is niet alleen in de postmoderne literatuur, maar ook in het
postdramatisch theater een belangrijk kenmerk. De
theatrale communicatie wordt onderwerp van de
voorstelling. Met andere woorden: er wordt getoond
dat de voorstelling ‘theater’ is en geen werkelijkheid.
Bijna altijd wordt de vierde wand doorbroken en worden toeschouwers rechtstreeks aangesproken.
In het postdramatisch theater is meestal geen sprake van een uitgebeelde tijd. Er is alleen het ‘hier en
nu’. Uiteraard kan er spel zijn waarin iets uitgebeeld
wordt, maar er wordt niet een illusie gewekt die de
werkelijkheid vervangt. Als er al een illusie wordt
opgebouwd, is die van tijdelijke aard en wordt afgebroken in het bijzijn van de toeschouwer. De acteurs
blijven de acteurs en worden niet een ander mens, een
personage. De voornaamste handeling is het spelen
van een theatervoorstelling. Op deze manier proberen postdramatische theatermakers waardeoordelen
te ontlokken. De toeschouwer moet zelf een stelling
innemen.
Binnen het postdramatisch theater wordt theater
gezien als plaats waar acteurs en toeschouwers samenkomen. Dit kan vragen oproepen over de grens tussen
theater en werkelijkheid. Is het wel theater? Wanneer
wordt het werkelijkheid?

· M. van Lieshout over metafictie in GOD
Ik vind het sterk als in het theater gebruik wordt
gemaakt van metafictie. Ik wil niet verdwijnen in een
verhaal, ik wil mens blijven in deze wereld. Ik wil
voelen dat ik me moet verhouden tot datgene wat zich
op het toneel afspeelt.
In GOD gebeurt dat. De spelers benoemen dat ze er
zijn, dat ze voor een volle zaal staan, ze spreken de
toeschouwers aan. Wat op het podium te zien is voelt
meer aan als realiteit dan als fictie, tot de tekst op een
bepaald moment sneller en ritmischer wordt en de
vorm van een rap krijgt.
Op zulke momenten realiseer je je als toeschouwer
weer dat je wel degelijk naar theater kijkt. Alles is
geënsceneerd. Op een andere avond, in een andere
zaal, herhalen deze spelers precies wat ze nu doen en
zeggen in deze zaal. In hoeverre kijk je dan naar de
werkelijkheid?
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·M
 . van Lieshout over metadramatisch
theater
Simon van den Berg schetst in zijn artikel ‘De opkomst van het metadramatisch theater’ eenzelfde
ontwikkeling binnen het theater als binnen de literatuur. Van den Berg schrijft over eigentijds ‘metadramatisch theater’: theater waarin verwijzingen naar het
medium zelf zijn opgenomen. De complexiteit van
de werkelijkheid is een thema waar veel hedendaagse
theatermakers mee bezig zijn. Van den Berg stelt dat
dit tegenwoordig regelmatig gebeurt door juist de
dramatische constructie thema van de voorstelling
te laten zijn. Personages uit repertoire-voorstellingen
verzetten zich tegen de dramatische constructie waarin ze gevangen zitten. Hij noemt een voorstelling van
het Noord Nederlands Toneel, waarin personages uit
een stuk van Ibsen vanuit een hedendaags perspectief
kijken naar hun eigen rol in het meer dan honderd
jaar oude drama.
Op deze manier wordt gereflecteerd op de relatieve
eenvoud van het aristotelische theater. De werkelijkheid is complex, dus waarom zouden we in het theater
een vereenvoudigde vorm van die werkelijkheid laten
zien?
Metadramatisch theater dwingt de toeschouwer
zichzelf de vraag te stellen: wat kom ik hier doen, wat
wil ik zien in het theater? Wil ik die vereenvoudigde
vorm zien, die we zo goed kennen van de Hollywoodfilms en de musical? Wil ik verdwijnen in een lineair
verhaal? Of wil ik in het theater de complexiteit zien
van de werkelijkheid?

· M. van Lieshout over de grens tussen fictie
en realiteit in GOD
GOD voelde soms bijna aan als realiteit. Ik heb veel
voorstellingen gezien en ben bekend met hedendaagse vormen van theater. Ik ben daardoor, helaas, niet
zo snel meer in verwarring te brengen door theatermakers. De vrouw waarover ik in het begin van
deze scriptie schreef, ‘Persoon 3’, was wel degelijk in
verwarring gebracht. Ze vond dat ze geen theater had
gezien. De grens tussen fictie en realiteit was voor
haar dermate vaag dat ze niet meer kon duiden waar
ze naar keek. Uiteindelijk heeft ze het bestempeld als
een vreemde, maar reële lezing.

·S
 . van den Berg over metadramatisch
theater
‘Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben
theatermakers het klassieke repertoire onderzocht,
gedeconstrueerd en vernieuwd; postdramatische
voorstellingen hebben de uitgangspunten van het drama onder de loep genomen; en nu zien we een jongere
generatie de ontdekte ideeën over de rol en werking
van drama toepassen op de wereld. Met als uiteindelijke doel om voorstellen te doen hoe het theater nog iets
kan zeggen over een complexe werkelijkheid, die door
dramatische schema’s tekort wordt gedaan. ‘Metadramatisch theater’ als het ware: voorstellingen waarin
het dramatische zelf het onderwerp is.’ 35
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· M. van Lieshout over de caleidoscoop
Niet zo lang geleden kreeg ik van mijn moeder een
caleidoscoop cadeau. Toen ik erin keek, vormden honderden vlakken samen een geheel. Ik associeerde het
meteen met een mozaïek, hetzelfde beeld als ik voor
me zag toen ik keek naar GOD. Wat een caleidoscoop
tot een nog sterkere metafoor voor mijn wereldbeeld
maakt, is het feit dat het beeld door aan het uiteinde
van de caleidoscoop te draaien voortdurend verandert. De honderden vlakken die samen een geheel
vormen, veranderen in minder dan een seconde in een
nieuw geheel van honderden andere vlakken.

· M. van Lieshout over het streven van BOG
naar objectiviteit
BOG streeft naar objectiviteit, maar niet door te
zoeken naar één waarheid. Ze brengen zo veel mogelijk perspectieven bij elkaar en doen op die manier
een poging de objectieve werkelijkheid te tonen. De
waarheid wordt gevormd door honderden stukjes
subjectiviteit.

·R
 . Euwe over het streven van BOG naar
objectiviteit
‘Het streven naar objectiviteit is een van de drijfveren
van BOG. Objectiviteit is niet het beschrijven van
een onpersoonlijke en universele waarheid, maar de
optelsom van subjectieve waarheden.’ 36
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· M. van Lieshout over manieren om
verwondering te bereiken
Ik wil theater maken dat mensen met verwondering
naar zichzelf, naar elkaar en naar de wereld kan doen
kijken. Hoe? Hoe kan ik mensen via theater een open,
verwonderde blik op zichzelf en de wereld geven?
Omdat er eindeloos veel waarheden bestaan, zijn op
deze vraag eindeloos veel antwoorden te vinden. En
voor iedereen zal het antwoord anders zijn. Ik wil proberen een mogelijk antwoord te geven op deze vraag.
Mijn waarheid voor nu.
Wanneer gebeurt dit bij mij? Wanneer kom ik met een
frisse, open blik de zaal uit en ben ik verwonderd over
mezelf, over de mensen om mij heen, over het leven en
de wereld?
Dit gebeurt als dat wat zich afspeelt op het toneel echt
is. Ik wil niet in een schijnwereld stappen, maar balanceren op de grens tussen theater en werkelijkheid.
Terwijl ik naar theater kijk, wil ik me bewust blijven
van de wereld die daarbuiten is. Ik wil me bewust
blijven van mijn rol als toeschouwer en als mens. Ik
wil me direct aangesproken voelen zodat ik me moet
verhouden tot zowel dat wat zich op het toneel afspeelt
als dat wat daarbuiten, in de wereld gebeurt. Ik voel
me het meest betrokken als ik het eerlijkste, meest oprechte van iemand mag zien. En als dat getoond wordt
op zo’n manier dat het dat ene, individuele verhaal
overstijgt en universele waarde krijgt. Ik wil een opengebroken, universele voorstelling van de werkelijkheid
zien. Niet één verhaal, maar verschillende verhalen
vanuit verschillende perspectieven. Ik wil steeds een
nieuwe waarheid zien, en me steeds opnieuw realiseren dat ook deze waarheid niet de enige is.

Ik ga, zoals Derrida het noemt, ‘vrij spelen als betekenaar’. Ik interpreteer en systematiseer mijn eigen tekst
zodat ik mijn conclusie kan trekken.
Wat ik hierboven schrijf is de uitkomst van alles wat
ik de afgelopen jaren en in deze scriptie onderzocht
heb. Als ik het ontrafel, kom ik uit op vier ‘theatrale
strategieën’ die de toeschouwer de verwonderde blik
kunnen geven die ik zoek. Ik trek ze uit elkaar en
schrijf ze als vier losse elementen puntsgewijs op. Voor
nu is dít mijn waarheid.
Vier manieren om via theater verwondering te
bereiken:
- De vervaging van de grens tussen fictie en
werkelijkheid.
- De vervaging van de grens tussen toeschouwer en
performer.
- Via het individuele en persoonlijke naar het
universele.
- Fragmentatie en het openbreken van perspectief.
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·M
 . van Lieshout over vier strategieën om
verwondering te bereiken in GOD
GOD is het mooiste theaterstuk dat ik ooit heb gezien,
en dat komt doordat ik nooit eerder zoveel verwondering heb gevoeld tijdens en na het zien van theater.
Mede door mijn zoektocht naar verschillende perspectieven op deze voorstelling, ben ik gekomen tot
mijn vier strategieën om verwondering te bereiken
via theater. Ik zal ter afsluiting van het bespreken van
GOD per strategie beknopt uiteenzetten waarom en
hoe ik dit in de voorstelling terugzag.
- De vervaging van de grens tussen fictie en
werkelijkheid.
In GOD is geen sprake van een fictief verhaal. BOG
zoekt naar objectiviteit. De werkelijkheid van de theaterzaal en de aanwezigheid van toeschouwers worden
erkend. Er wordt geen illusie opgewekt die het publiek
meeneemt in een theaterwerkelijkheid. De aandacht
van de toeschouwer wordt gericht op de wereld en de
mensheid zoals die is, met zijn grote verscheidenheid
aan perspectieven.
- De vervaging van de grens tussen toeschouwer
en performer.
In het maakproces vervaagt de grens tussen toeschouwer en performer doordat BOG zich direct laat
inspireren door de toeschouwer. In de voorstelling zelf
wordt de toeschouwer meerdere malen rechtstreeks
aangesproken door de performer. De performer
zoekt zelfs naar verbinding met en erkenning van de
toeschouwer.
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- Via het individuele en persoonlijke naar het
universele.
De makers van BOG stellen zichzelf en hun leden
persoonlijke vragen. De individuele antwoorden die
zij verzamelen verwerken ze tot een geheel. Door de
individuele verhalen samen te brengen zien we in
GOD een gefragmenteerd geheel dat de afzonderlijke
verhalen overstijgt en universele waarde krijgt.
- Fragmentatie en het openbreken van perspectief.
BOG zoekt naar objectiviteit via het subjectieve. We
zien geen lineair verhaal waarin we meeleven met
het perspectief van één persoon, we zien een gefragmenteerde voorstelling van de werkelijkheid waarin
allerlei perspectieven worden belicht. Hierdoor breekt
ook het perspectief van de toeschouwer open.

·M
 . van Lieshout over de verwondering
die andere kunstwerken teweeg hebben
gebracht
Al voordat ik GOD zag, was ik bezig met het schrijven
van een concept voor deze scriptie. In mijn streven
naar compleetheid wilde ik aanvankelijk veel meer
kunstwerken bespreken. Voor mij is GOD de ultieme
theatervoorstelling, dus toen ik deze voorstelling
zag besloot ik dit werk te nemen als uitgangspunt
van mijn onderzoek. Ik heb gekozen voor eindeloos
veel perspectieven op één kunstwerk dat voor mij
compleet is. Toch wil ik de werken die ik in eerste
instantie wilde onderzoeken noemen met een korte
toelichting. Omdat ze bij mij verwondering teweeg
hebben gebracht. En omdat ze dat zouden kunnen
doen bij u.

op bijzonderheden. Omdat we niet meer weten wat
echt is en wat niet. Omdat we niet meer weten wie
acteur is en wie voorbijganger. Omdat we niet meer
weten of we zelf acteur zijn of voorbijganger.

De speelfilm ‘Me and You and Everyone We Know’
van Miranda July.
Omdat we een wonderlijke verscheidenheid aan
personages volgen. Omdat we uit al hun levens slechts
fragmenten zien. Omdat we met ieders waarheid even
mee kunnen leven.

De roman ‘Extreem luid & ongelofelijk dichtbij’
van Jonathan Safran Foer.
Omdat we vanuit het perspectief van de hoofdpersoon
op bezoek gaan bij alle mensen in New York met de
achternaam Black. Omdat we van al die mensen een
stukje leven zien.

De documentaire ‘Life in a Day’ van Kevin
Macdonald, Natalia Andreadis en Joseph Michael.
Omdat wereldwijd mensen op 14 juli 2011 hun leven
hebben gefilmd. Omdat we zien dat de mensen in
Pakistan hun tanden poetsen, precies zoals de
mensen hier.

Het schilderij ‘Black Drawings’ van Marlene Dumas.
Omdat we honderd portretten zien. Omdat we op al
die gezichten iets anders kunnen lezen. Omdat al die
gezichten naast elkaar bestaan.

De theatervoorstelling ‘Gluren’ van Lieke Benders.
Omdat we verschillende huizen bezoeken. Omdat
al die huizen iedere dag bewoond worden door
mensen. Omdat ze nu worden tentoongesteld als een
museumstuk en voor even kunst zijn.
De theatervoorstelling ‘Tussenland’ van Marike
Splint.
Omdat we op een plein staan en gewezen worden
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De installatie ‘U bevindt zich hier’ van Dries
Verhoeven.
Omdat we in een kamer op een bed in onze eigen,
individuele wereld zijn. Omdat we het plafond
omhoog zien gaan en via een spiegel alle individuele
werelden naast ons zien. Omdat we zien dat onze
individuele wereld deel uitmaakt van een eindeloze,
universele wereld.

De roman ‘Vaslav’ van Arthur Japin.
Omdat we één verhaal vanuit drie oogpunten
bekijken. Omdat we meeleven met alle drie de
perspectieven. Omdat ons eigen perspectief dan
openbreekt.
De dichtbundel ‘Koerikoeloem’ van Tjitske Jansen.
Omdat we het allerindividueelste van iemand zien.
Omdat dat zo eerlijk, zo dichtbij en zo oprecht is
dat het plotseling over alle mensen gaat.

· M. van Lieshout over eigen project
In de eerste 26 jaar van mijn leven heb ik geen waarheid kunnen vinden. In de wereld om me heen kan
ik geen samenhang ontdekken, in alle mensen die
ik zie en spreek kan ik niet ontdekken wie of wat ‘de
mensheid’ is. Ik verlang naar ordening in de chaos,
naar een systeem, een kader, een formule. Net als
BOG streef ik naar objectiviteit. Ik wil weten wat de
waarheid is, ook al geloof ik niet dat die bestaat.
In de jaren dat ik ziek was heb ik vanuit dat verlangen
een brief geschreven. Honderd keer dezelfde brief. Die
brief heb ik achtergelaten in de trein, in het café, in de
bibliotheek, op het mededelingenbord in de supermarkt. In de brief vertelde ik over mij, en ik vroeg de
lezer een brief terug te schrijven over hem. Ik kreeg
zevenenzestig brieven terug.
Tijdens het lezen van de brieven zocht ik naar universele waarden. Ik zocht naar een waarheid. Als een
naïeve puber hoopte ik uit al die brieven een werkelijkheid te kunnen destilleren. ‘Kijk, dames en heren,
dit is de mens.’

· M. van Lieshout over eigen voorstelling
Vanuit alle brieven die ik ontvangen heb, heb ik een
voorstelling gemaakt. Tijdens het repetitieproces
heb ik de voorstelling richting eenzaamheid geduwd:
scènes gemaakt over eenzaamheid, beelden gemaakt
over eenzaamheid, monologen vol eenzaamheid
geschreven. Want iedereen is op een bepaalde manier
eenzaam, toch? In al die brieven klinkt toch iets van
eenzaamheid door? De voorstelling ging een tijdje
over hoop. Scènes over hoop, beelden over hoop,
hoopvolle monologen. Want het is waar: iedereen
hoopte in zijn brief wel íets. Maar het klopte niet. Ik
plakte er mijn idee op om uiteindelijk een afgerond
geheel te kunnen laten zien.
Toen ik dat inzag, heb ik ervoor gekozen fragmenten uit de brieven te knippen en deze naast elkaar te
tonen. Sommige brieven gingen in elkaar op, andere
stonden haaks op elkaar. Maar allemaal gingen ze met
elkaar een verbinding aan. Uit al die stukjes brief, die
aanvankelijk over individuen gingen, ontstond langzaam één geschiedenis. Eén gefragmenteerd verhaal
over het scala aan mensen dat samen de mensheid
vormt.
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· M. van Lieshout over eigen script
Toen ik startte met mijn project en vervolgens mijn
voorstelling maakte, was ik al bezig met het vooronderzoek van deze scriptie. Hierdoor heb ik de strategieën die ik ontdekt en onderzocht heb, soms bewust,
soms onbewust, toegepast in mijn voorstelling. Nog
zonder dat ik daar zelf woorden aan kon geven,
deed ik mede door deze strategieën toe te passen een
poging theater te maken dat verwondering teweegbrengt.
Als afsluiting van dit onderzoek wil ik u mijn eigen
praktische toepassing geven van de theoretische
inzichten die ik heb opgedaan. Ik heb daarom mijn
voorstelling uitgeschreven in een script. Met dit script
sluit ik mijn scriptie af.
Ik zal het niet onderbreken door er analyses aan toe
te voegen. Wel geef ik als overstijging een toelichting vooraf. Ik leg u per strategie uit hoe ik deze heb
proberen toe te passen. In deze overstijging behandel
ik mijn script niet als woorden op papier, maar als een
theatervoorstelling.

· M. van Lieshout over de vervaging van de
grens tussen fictie en werkelijkheid in eigen
voorstelling
De brief die ik geschreven heb is werkelijk verspreid.
De mensen die hem gevonden hebben en beantwoord,
hebben hun werkelijke, eigen leven en hun eigen gedachten daarover op papier gezet. In mijn voorstelling
gebruik ik fragmenten uit die brieven en ik heb daar,
afgezien van een enkel woord, niets aan veranderd.
In mijn voorstelling zijn de spelers wie ze zijn. Alles
wat ze vertellen over zichzelf, mijn project en het
repetitieproces is waar, ook buiten de theaterzaal.
De spelers erkennen dat ze op een podium staan, ze
erkennen dat een publiek op de tribune naar hen kijkt.
De spelers trekken objectieve conclusies uit alle
brieven die ik ontvangen heb: het aantal mannen dat
geschreven heeft, het aantal vrouwen, wat hun gemiddelde leeftijd is.
Toch is er wel degelijk sprake van een bepaalde mate
van fictie. Door bepaalde fragmenten te kiezen en
achter elkaar te plaatsen, krijgen ze een andere waarde
en betekenis dan wanneer één volledige brief letterlijk
zou worden voorgelezen.
Ook binnen de conclusies die ik de spelers laat
trekken, heb ik bewuste keuzes gemaakt over wat ik
uitlicht en wat niet. Ik laat ze niet benoemen hoeveel
mensen me iets schreven over hun collega’s. Ik laat ze
wel benoemen hoeveel mensen schreven over dans,
omdat dat een mooier beeld oproept.
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·M
 . van Lieshout over het bereiken van het
universele via het persoonlijke in eigen
voorstelling
Een brief schrijven is een uiterst individuele bezigheid. In een dialoog verhoud je je tot de ander. Bij
het schrijven van een brief verhoud je je tot jezelf. De
brief is gericht aan de ander, maar wordt niet door die
ander onderbroken. Op het moment van schrijven
volg je alleen je eigen gedachten. Ik was een anonieme
ontvanger, waardoor mensen nog dichter bij zichzelf
zijn gebleven. Ik heb zeer fascinerende, eigenzinnige
en aangrijpende brieven ontvangen.
De verscheidenheid aan brieven was enorm. Sommige zijn geschreven op zo’n manier, dat ik ze direct
bruikbaar vond voor mijn theatervoorstelling. Andere
brieven ervoer ik als te persoonlijk. Iemands levensverhaal is voor hemzelf van grote waarde, maar
is daarmee niet per definitie van waarde voor een
voorstelling. Ik heb op drie manieren geprobeerd deze
individuele verhalen universele waarde te geven.
Om te beginnen door de juiste fragmenten te kiezen.
Soms is een hele brief niet bruikbaar, maar één alinea
daaruit des te meer. Daarnaast heb ik gezocht naar de
juiste manier om de brieven op elkaar te laten volgen.
Door bepaalde fragmenten naast elkaar te zetten gaan
ze een verbinding met elkaar aan, zowel inhoudelijk
als qua vorm. Het ene fragment wordt ontroerend
door het andere, het andere grappig door het ene. De
ene brief is staccato geschreven en de andere poëtisch.
Door verschillende inhouden en vormen naast elkaar
te zetten krijgt de voorstelling dynamiek. Tot slot
heb ik de spelers, tussen de fragmenten uit de brieven
door, de inhoud van de brieven laten analyseren. Korte, objectieve conclusies over het totaal aan brieven
zorgen voor de overstijging van de brieven afzonderlijk en maken ze tot een eenheid.

· M. van Lieshout over de vervaging van de
grens tussen toeschouwer en performer in
eigen voorstelling
In het begin van de voorstelling zijn de spelers samen
met mij en de regieassistent bezig alle brieven die ik
ontvangen heb te categoriseren. We vragen enkele
toeschouwers die binnenkomen ons daarbij te helpen.
We geven hen een brief en de opdracht in één woord
te formuleren waar deze volgens hen over gaat. Op het
moment dat de toeschouwers de brief lezen, staan ze
met ons op het podium. Voor de toeschouwers die al
gaan zitten zijn ze dus onderdeel van het toneelbeeld.
Tijdens de voorstelling is er geen vierde wand. De
spelers spreken het publiek meerdere malen direct
aan. In principe ligt hun tekst vast, maar als er iets
gebeurt in het publiek reageren ze daarop in het hier
en nu.
Er is één moment in de voorstelling waarop voor mij
de grens tussen toeschouwer en performer het meest
vervaagt. De spelers spreken dan over het feit dat iedereen één van mijn brieven gevonden en beantwoord
zou kunnen hebben, ook de mensen in deze zaal. De
brieven die het publiek te horen krijgt, zouden door
iedereen geschreven kunnen zijn. Misschien hoort
iemand tijdens de voorstelling dus zijn eigen brief. Op
dit moment is het publiek bijna letterlijk geen publiek
meer.
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·M
 . van Lieshout over fragmentatie en
het openbreken van perspectief in eigen
voorstelling
In mijn voorstelling is geen sprake van een lineair
verhaal. Er is geen hoofdpersoon die een ontwikkeling
doormaakt, er is geen sprake van oorzaak en gevolg.
Zeer uiteenlopende fragmenten volgen elkaar op. Allerlei mensen komen aan het woord over allerlei thema’s, net zoals in deze scriptie. Als toeschouwer kun
je voor even meeleven met één van de briefschrijvers
en de wereld bezien vanuit zijn of haar perspectief. Dit
duurt echter nooit langer dan een paar minuten. Dan
volgt er een brief van iemand met een ander verhaal,
een andere gedachtewereld, een nieuw perspectief.
Ik heb geprobeerd al deze werelden naast elkaar te
laten bestaan. De ene gedachte is niet bijzonderder
dan de andere, het ene verlangen niet wezenlijker dan
het andere, het ene verhaal niet waardevoller dan het
andere.

· M. van Lieshout over eigen voorstelling
‘Er is de wens om te dansen’
Ik sluit mijn onderzoek af met een verantwoording,
een dankwoord en een bronvermelding. Daarachter
vindt u mijn uitgeschreven theatervoorstelling. Dit
moet u weten voordat u aan het lezen van dit script
begint:
- Ik heb gewerkt met vijf spelers tussen de vijftien
en de vijfentwintig jaar: Benedicte Bombala, Tessa
de Graaf, Wouter Koster, Jilke Sanders en Sarah
Zweegers.
- Ik had een regieassistent: Linde van der Heijden.
- We speelden drie voorstellingen in een theaterzaal.
- We speelden steeds voor ongeveer vijftig toeschouwers.
- In mijn script zijn de spelers meestal aangeduid met
enkel hun voorletter: B, T, W, J en S.
- Op het moment dat de fragmenten uit de brieven te
horen waren, zaten alle spelers op een stapel postzakken te schrijven.
- Tijdens ieder fragment werd één schrijvende speler
uitgelicht. De tekst werd gezegd door een andere
speler in het donker.
- Ik heb in mijn script aan het begin en aan het einde
aangegeven wie belicht werd, zodat u zich een beeld
kunt vormen van het begin- en het eindbeeld. In de
rest van mijn script heb ik de belichting achterwege
gelaten.
- De brieven die ik ontvangen heb bevatten eindeloos
veel perspectieven, en ik heb eindeloos veel ideeën
om ze als materiaal voor voorstellingen te gebruiken. Het volgende project waar ik mee bezig ben, is
het maken van een solovoorstelling die ik wil gaan
spelen op theaterfestivals.
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·M
 . van Lieshout over degenen die geholpen
hebben bij het ontstaan van deze scriptie en
daarvoor veel dank verdienen
Inés Sauer
Paul van der Kaaden
Rian Veldman
Thomas Slieker
Otto Mende
·M
 . van Lieshout over een aantal keuzes
binnen dit onderzoek die om verantwoording vragen
In deze scriptie kan ik de indruk die een voorstelling
van BOG maakt niet evenaren. De tekstfragmenten
doen geen recht aan de tekst in zijn geheel op een podium. Ik zou iedereen aanraden een voorstelling van
BOG te gaan zien. Om de teksten toch te laten spreken
heb ik hem soms een klein beetje bewerkt. Zo heb ik
ervoor gezorgd dat er niet verwezen wordt naar een
tekstfragment dat niet in deze scriptie staat. Verder
heb ik de rolverdeling weggehaald. Op het podium
voegt het individuele van iedere speler veel toe. In de
tekst op papier leidt de rolverdeling af van de woorden. Ik hoop dat de makers van BOG geen bezwaren
hebben tegen deze kleine aanpassingen.
Theatercollectief BOG schrijft zowel de eigen naam
als de naam van de voorstelling anders dan ik in mijn
scriptie heb gedaan: BOG. en GOD., beide met een
punt aan het einde. Deze namen komen veel voor, dus
ik heb de punt weggelaten voor de leesbaarheid van
mijn scriptie.
In mijn onderzoek heb ik verschillende personen
aan het woord gelaten. Meestal zijn de teksten een
letterlijk citaat van degene die ik aanhaal. Soms heb
ik de zinsbouw iets aangepast voor de leesbaarheid
van mijn scriptie. Daarnaast is alles vertaald naar het
Nederlands.
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· M. van Lieshout over bronnen die in
het kader van dit onderzoek informatie
hebben verschaft
Literatuur
Leezenberg, M. & de Vries, G. H., Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam,
Amsterdam University Press, 2001
Lehmann, H. T., Postdramatic Theatre, New York,
Routledge, 2006
Swyzen, C. en Vanhoutte, K., Het statuut van de tekst
in het post-dramatische theater, Brussel, University
Press Antwerp, 2011

·M
 . van Lieshout over bronnen die bij dit
onderzoek gebruikt zijn ter inspiratie
Theatervoorstelling
‘GOD.’, theatercollectief BOG.
‘MEN.’, theatercollectief BOG.
‘ONE.’, theatercollectief BOG.
‘BOG.’, theatercollectief BOG.
‘Gluren’, Lieke Benders
‘Tussenland’, Marike Splint

Artikel
van den Berg, S., ‘De opkomst van het metadramatisch theater’, in: Theatermaker, september 2014,
jaargang 18 nummer 4
Euwe, R., ‘Poging een ander te begrijpen’, in:
Theatermaker, januari 2016, jaargang 19 nummer 6
Rijghard, R., ‘De zin van het leven vinden in een lange
monoloog’, in: NRC, 6 november 2015
Vermeulen, T. en van den Akker, R., ‘Het nieuwe
tijdperk: metamodernisme’, in: De Groene Amsterdammer, september 2013

Installatie
‘U bevindt zich hier’, Dries Verhoeven
Speelfilm
‘Me and You and Everyone We Know’, Miranda July
Documentaire
‘Life in a day’, Kevin Macdonald, Natalia Andreadis
en Joseph Michael

Essay
Spieringhs, A., ‘Het manipuleren van de tijdsbeleving van de theatertoeschouwer’, Arnhem, Honours
Programme ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, juni
2015

Literatuur
‘Vaslav’, Arthur Japin
‘Extreem luid & ongelofelijk dichtbij’, Jonathan
Safran Foer

Recensie
via www.bogcollectie.com:
Janssens, S., ‘Woorden zijn enige wapen van spannend
collectief’, Het Parool
van Heuven, R., ‘Acteurscollectief BOG’, Trouw

Poëzie
‘Koerikoeloem’, Tjitske Jansen
Beeldende kunst
‘Black Drawings’, Marlene Dumas

Internetsite
www.bogcollectie.com
www.cultureelwoordenboek.nl
www.encyclo.nl
www.theaterkrant.nl
www.wikipedia.org
Interview
Veldman, R., Rotterdam, 15 januari 2016
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Er is de wens om te dansen

Wouter

Muziek: Felix Laband - Miss Teardrops.
Toneelbeeld: gevulde postzakken, een aantal brieven
op de grond.
Publiek komt binnen. Een aantal spelers leest brieven
en schrijft er in één woord de thematiek op. De rest
spreekt samen met Merel en Linde het publiek aan.
Toeschouwers krijgen een brief en de opdracht de
thematiek van de brief te bepalen.
Overleg in het hier en nu tussen spelers, Merel,
Linde en publiek of iedereen klaar is. Merel gaat
naar de lichttafel, Linde gaat in de zaal zitten.
Muziek en licht gaan langzaam uit.

Beste Merel,

Scène 1

Hartelijk dank voor uw brief. Uw woorden geven mij
moed voor de toekomst.
Wegens een nachtmerrie in ons huis op 28 mei 2009
ben ik in de gevangenis terechtgekomen. De eenzaamheid van mijn cel is elke dag weer een beproeving. U
kunt zich niet voorstellen wat het doet met een mens
om zijn vrijheid te verliezen.
Mijn terugkerende droom is dat ik mijn vrouw ooit
weer in de ogen kan kijken en tegen haar kan zeggen
hoeveel spijt ik heb. Dat ik haar nooit zo heb willen
verwonden. Dat ik haar nooit bewust iets heb willen
aandoen.

Iedereen zit en schrijft. Spot op Jilke.

Scène 2

Tessa

Rustige overgang. Iedereen naar voren.

Lieve lezer,

B Wij zijn met z’n zevenen. Tessa, Wouter, Sarah,
Jilke en ik ben Benedicte. Merel is de regisseur, zij zit
daarboven achter de lichttafel. Zien jullie haar? Ja,
daar. En Linde zit in de zaal. Zij is de regie assistent.

Ik ben Andrea uit Bulgarije en ik kreeg tranen in mijn
ogen. Je brief raakte me aan. Ik vond hem op de tafel
in de bibliotheek en ik dacht dat kan niet toevallig
zijn.
Over mijn leven kan ik een hele boek schrijven. Ik leer
van alles die op mijn pad komt. Alles heeft zijn eigen
bedoeling. Alleen weten we niet altijd.
Mijn diepste wens is dat ik zoveel geld heb dat ik niet
hoef over te zorgen. En dan kan ik mijn hobby’s doen.
De dingen die ik plezier in heb.
Wat is mijn toegevoegde waarde op de aarde? Ik weet
nog niet precies. Ik weet alleen dat ik goed persoon
ben. Ik probeer niet te diep in het te graven want het
maakt me zwaar voelen. Ik heb doelen in mijn leven
en ik ga achterna.
Ik geef mijn adres. Wil je binnenkort bij mij komen en
een kopje thee samen drinken?

S Zonder deze zeven mensen zou deze voorstelling
niet bestaan.
T Zonder jullie ook niet. Een voorstelling is niks, als
er niet naar gekeken wordt. Jullie zijn met z’n vijftigen?
J Deze voorstelling zou ook niet hebben bestaan
zonder alle mensen die een brief geschreven hebben.
Dat zijn er 67, 46 vrouwen en 21 mannen.
T Dus dat is… 5 spelers, een regisseur en een regie
assistent is 7, en 50 mensen in de zaal. 7 + 50 = 57, +
67 briefschrijvers = …
S 124 mensen die zorgen dat er hier nu een voorstelling staat.
W Ja, én natuurlijk de mensen van De Koffer, de
bestuursleden. En de mensen van De Vorst.
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S Dus dat zijn samen nog zo’n twintig mensen. 124 +
20 = 144.
B Ja, én er zijn mensen die de brief wel ontvangen
hebben, maar niet hebben beantwoord. Al die mensen
hebben eigenlijk ook meegeholpen.
W Hoe dan?
B Wij hebben over hen nagedacht, gefantaseerd,
scènes over hen gemaakt.
J Ja, én… alle mensen die in flats wonen.
Harde overgang. Iedereen zit en schrijft, behalve Tessa.
T Kennen jullie dat? Dat je voor een flatgebouw staat,
en dat je denkt: achter al die ramen spelen zich levens
af. Achter elk raam is een verhaal. Ik zal dat verhaal
nooit kennen, ik zal al die mensen nooit kennen. Terwijl ze allemaal afzonderlijk een leven hebben, even
groot en vol als dat van mij.
Tessa gaat zitten schrijven.
Scène 3

Benedicte
Ik heet Emina en ik kreeg je brief van mijn man die
hem had gevonden in het café waar hij op zaterdag
altijd gaat kaarten. Ik ben in Turkije geboren met een
keizersnee, want ik was 13,5 pond. Ik ben het eerste
kind van mijn moeder en het zevende kind van mijn
vader. Toen ik 10 jaar was, zag ik dat mijn moeder
altijd achter mijn vader liep en heb ik mijn moeder
gevraagd waarom ze dat deed. Zij gaf als antwoord dat
het zo hoort in de Turkse cultuur. Ik zei dat ik in de
toekomst nooit achter mijn man zou gaan lopen.
Wouter
Ik stopte even met schrijven, omdat ik aan het appen
was met mijn kersverse vriendin. Wat haar leuk en
stom maakt, is dat ze me kwetsbaar krijgt.
Het ergste wat ik ooit heb gedaan: het uitmaken van
mijn relatie met Iris.
Het ergste wat mij is overkomen: het gepest van mijn
broer.
Het ergste wat ik nog ga doen: de droom kapot maken
van iemand die dichtbij me staat.
Intussen is de zon weg en heb ik het koud.

Wouter

Scène 4

Lieve lezer,

Harde overgang. Iedereen voor op het podium op een
kluitje.

Ik ben Nick. Ik zit aan mijn bureau in de zon en kijk
uit over Arnhem. Ik hoor spelende kinderen. Af en
toe mompel ik mee als ze ‘Schipper mag ik overvaren’
zingen. Soms moet ik lachen om de juffrouw die ze
veel te hard bij elkaar roept.
Om mij heen liggen een verkeerd geprint verslag,
een brief van de belastingdienst, mijn tomtom, twee
krantenartikelen en een boek. ‘Over schoonheid’. Ik
moet het nog teruggeven aan degene van wie ik het
geleend heb.
Ik zit hier vaak. Het is goed zo. Maar soms wens
ik een moment dat ik één van die kinderen op het
schoolplein was.

J Al die mensen dus, in een flatgebouw. Met allemaal
een eigen verhaal.
B En alle mensen in de trein. Op de snelweg. Alle
mensen in een kroeg. Alle mensen in de winkelstraat.
T Alle mensen op kantoor. Alle mensen die studeren.
W Alle werklozen.
S Alle ouders.
W Alle geliefden.
S Alle verslaafden.
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B Gevangenen.
J Kinderen.
T Muzikanten.
J Zo veel verhalen die wij nooit zullen kennen.
B Die we wel zouden willen kennen. Of zouden
moeten kennen. Kijk, ik ben de hoofdpersoon in mijn
eigen leven, in mijn eigen verhaal. Jullie zijn bijrollen.
En jullie zijn… eigenlijk alleen maar… figuranten.
Maar jullie hebben allemaal de hoofdrol in jullie verhaal! Bijvoorbeeld: ik ben een figurant voor jou. Maar
jij bent een figurant voor mij! Dus we kijken allemaal
totaal anders naar de wereld! We beleven dingen
anders, we denken andere dingen. En de meeste gedachten zal ik nooit kennen. Dus, hoe kun je dan iets
weten van de wereld?
S Daarom dus die brieven. Naar al die mensen. Naar
jullie. Naar alle figuranten. Want er moet een regel te
ontdekken zijn. Zo zijn de mensen. Dit willen ze. Zo
kun je ze troosten. Hier zijn ze bang voor. Hier hopen
ze op.
B Ze willen allemaal seks. Toch? Ja? Of eten. Ja? Wonen? Nee. Ze willen allemaal schoonheid, zoiets! Ze
willen allemaal muziek. Ze willen allemaal dansen.
Muziek: Streamer - Blown Up.
Zakken worden omgekieperd, de vloer is snel bezaaid
met brieven.
Wouter staat vooraan op het podium, schreeuwt over
de muziek heen.
W Dit zijn allemaal brieven! Wij hebben op iedere
brief een woord geschreven, zodat we weten waar
hij over gaat! Er zijn natuurlijk een hele hoop brieven over de liefde, maar er zijn ook brieven die over
liefde gaan maar nog meer over werk, dus die hebben we werk genoemd. Er zijn brieven over neuken,
natuurlijk. We hebben één brief van een pedofiel. Er
zijn brieven die over voetbal gaan. Dat vind ik leuk,
want ik voetbal zelf ook. Jullie hebben ook woorden
opgeschreven. Iemand schreef ‘geloof’ op volgens mij.
Daar hebben we meer brieven over, over geloof. Deze

gaat over de natuur. Deze over uitgaan. En deze brief
gaat over troost. Jilke, alsjeblieft, een brief over troost.
Benedicte, jij mag daar gaan zitten. Sarah, daar, en
Tessa daar.
Iedereen gaat zitten, Wouter maakt gebaar dat de
muziek uit mag.
Scène 5
Jilke
Lieve lezer,
Ik ben Tirza en ik zou willen dat ik alle brieven die jij
ontvangt mocht lezen.
Ik ben Tirza en mijn ouders hadden elkaar nooit moeten leren kennen.
Ik ben Tirza en niemand weet hoe vaak ik onder de
douche ga. Sinds mijn vader zich vier jaar geleden
heeft opgehangen in de douche, denk altijd aan hem
als ik de badkamer betreed. Ik wil niet douchen als ik
niet aan hem wil denken.
Mijn diepste wens in dat ik de tijd terug kon draaien.
Dan kon ik mijn vader nog vragen waarom. En misschien zelfs wel voorkomen dat…
Ik ben Tirza en ik heb me nooit laten troosten door
andere mensen.
Tessa
Je brief zat ineens in mijn tas. Ik ben Bart. Ik ben
zestien jaar, mijn leven gaat zo zijn gangetje. Ik heb
van maandag tot vrijdag school en maandag, woensdag en donderdag ga ik meteen vanuit school sporten.
Dat doe ik 2 of 2,5 uur en de rest van de tijd maak ik
huiswerk en als ik nog vrije tijd over heb kijk ik tv of
knutsel ik een beetje. Maar van dat knutselen vertel ik
niet aan mijn vrienden.
Dat doe ik eigenlijk elke week en sommige weken
zijn een beetje speciaal omdat ik dan met een vriend
afspreek of omdat ik een date heb. Zo gaat het dus elke
week en verder niks bijzonders.
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Wouter

W Dat was een heel karwei natuurlijk, brieven vertalen, overschrijven, kopiëren, enveloppen vouwen. Een
fortuin uitgeven aan postzegels.

Hi there!
Such a great idea! Surprising to receive a letter from
Holland. My name is Tomi. I was born in the small
community of Liljendal, in the Southern Part of
Finland.
I’ve felt restless a lot of my life. In a way I’ve always
felt handicapped by my own speech and my own way
of communicating. I’ve always felt bad at it, felt that
language and words can never really express what I
want to express.
Well, my life. Younger me got in a lot of trouble and
did a lot of stupid shit: drank a lot, smoked a lot,
fucked a lot. Simply to push myself forward. Maybe to
find my borders, how much I could do until I disgust
myself. Which was quite a lot apparently…
Scène 6

S Afijn, al die brieven zijn verstuurd.
B En er hebben 67 mensen geantwoord.
Harde overgang. Iedereen gaat zitten, behalve Sarah.
S Ik wil nog even benadrukken: dit is allemaal waar.
De brieven die jullie hier horen zijn echt geschreven.
Sterker nog: we hebben alle briefschrijvers die hun
adres gegeven hebben uitgenodigd voor deze voorstelling. Misschien hoort iemand van jullie dus zo meteen
zijn eigen brief. Of misschien is één van de brieven
geschreven door degene die nu naast u zit.
Sarah gaat zitten.
Scène 7

Harde overgang. Iedereen naar voren.
S Even orde op zaken. Merel, onze regisseur, heeft dus
een brief geschreven. Honderd keer dezelfde brief.

W Merel wilde alle verhalen kennen.
T Wij ook. Wij wilden alle verhalen kennen.

T Het begin van die brief staat op de flyer van deze
voorstelling, misschien hebben jullie die gelezen?

J Omdat de wereld zo ongrijpbaar is. Te groot om te
snappen. Te groot om vast te pakken.

W Er staat iets over haar, wie ze is, hoe ze op de
wereld is gekomen, zoiets.

B Maar nu niet meer, want we hebben net gezegd
dat iedereen aan deze voorstelling heeft meegewerkt,
feitelijk. Ja toch? Wij allemaal, hier, de mensen in de
zaal. Maar ook iedereen daarbuiten. De mensen die
nu iets zitten te drinken in de foyer, of hoe heet dat
daar, bij de bar. De mensen die uitgaan en dus nu
langs de Vorst fietsen, de mensen die vanavond voor
de tv hangen. Nouja, enzovoort.

S Precies. Ze vertelt in die brief over zichzelf, en stelt
daarna allerlei vragen aan degene die de brief leest.
W Ze heeft al die brieven verspreid. Ze heeft hem
achtergelaten in café’s, supermarkten, treinen, fietstassen, brievenbussen.
S Op een openbaar toilet.
J Ze heeft een brief gestuurd naar elk werelddeel, in
totaal naar 26 landen.
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W Ja, precies. Iedereen kan een brief geschreven
hebben, dus iedereen werkte mee aan deze
voorstelling.
B Dus… wij hebben de wereld! Hier, in dit zaaltje. In
een half uur. In één voorstelling. In één eh… systeem!

Scène 8

Jilke

Harde overgang. Iedereen typt in de lucht tijdens fragmenten van Sarah.

Lieve lezer,

Sarah
Eindhoven, 24 november 2014
Betreft: Een anoniem te gebruiken reactie op uw brief.
Geachte,
Dit initiatief komt op mij positief over. Echter, hoe u
e.e.a. tot een wetenschappelijk verantwoord level zult
weten te tillen, zie ik (afgaande op uw info) nu nog
niet voor me. Hoe denkt u van het subjectieve naar
een meer algemeen of objectief level te komen?
Deze bedenkingen daargelaten, zal ik tamelijk systematisch proberen uw vragen te beantwoorden.
Wouter
Ik ben een rooie. Dat is het eerste wat in me opkomt,
als je me vraagt wie ik ben. Ik ben geboren in een
hoekhuis met een mooie tuin, in een perfect gezinnetje. Ik heet Bas en ik ben 22 jaar.
Ik begin me de laatste tijd steeds eenzamer te voelen.
Ik ben zo’n jongen die altijd wordt gezien als ‘een’
vriend. Nooit als ‘de vriend’.
Sarah
Wat ik vandaag doe:
08.30 uur: Ik heb ontbeten met een bevriend echtpaar
dat bij ons is blijven slapen, nadat het gisteravond laat
werd op mijn verjaardagsfeest. De oorzaak hiervan
was een geanimeerd gesprek dat ontstond met de
laatste plusminus vijf gasten.
10.15 uur: Ik heb stopcontacten teruggezet in een
gedeelte van onze woning.
12.15 uur: Ik schrijf u deze brief. Direct daarna ga ik
met verzekeringscontracten in de weer.

Ik ben Kim. Ik ben 20 jaar. Ik schrijf je vandaag,
omdat ik me op dit moment tussen twee werelden
bevind. Over drie uur vertrek ik weer naar Kopenhagen. Ik ben een aantal weken thuis geweest om mijn
moeder te begraven.
Ik ben geboren in Tilburg, in het bed waar ik waarschijnlijk ook gemaakt ben. Mijn jeugd was kiezelstenen koken, hutten bouwen van paraplu’s, rond racen
in een zelfgemaakte poppenwagen.
Halverwege de zomer heb ik mijn spullen gepakt en
ben naar Kopenhagen verhuisd. De keuze om te gaan
was niet makkelijk. Mijn moeder had te horen gekregen dat de borstkanker terug was.
Daar stond ik, met één been thuis en één been in de
wijde wereld. Ik wist dat ik eindeloos lang bij mijn
moeder wilde zijn. Maar ik wist ook dat eindeloos eindeloos is. Er zou nooit een punt komen waarop ik kon
zeggen: ‘Het is goed zo, nu heb ik genoeg mama gehad
voor de rest van mijn leven.’ Dus wat is het verschil
tussen samen honderd of samen zeven kopjes thee?
Ik koos voor zeven kopjes thee en de stille hoop dat
het er meer zouden worden.
Ik koos voor het avontuur. Ik koos voor het leven.
Het werden niet meer dan zeven kopjes thee.
Sarah
Waarvoor ik mij schaam:
1. Dat ik me soms méér voel dan andere mensen,
vanwege
A. sociale klasse, of
B. subcultuur.
2. Dat ik soms in een zakelijk gesprek met een aantrekkelijke vrouw haar veelbetekenende blik volg, en
zie dat er een knoopje van mijn overhemd ontbreekt
waardoor mijn tamelijk ronde buik uitpuilt.
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Scène 9

Sarah

Muziek: Felix Laband - Miss Teardrops.
Harde overgang. Iedereen staat op. Sarah en Wouter
linksvoor op het podium. De rest legt alle brieven in
rijen, van voor naar achter.

Ik heet Beppie. Ik kom uit Oosterhout. Ik werk bij een
stichting. Ik heb een contract van 20 uur. Dat is zo’n
beetje mijn levensverhaal. Succes met alles.

S De laatste zin van deze brief was: succes met alles.
Er waren drie andere brieven met precies dezelfde
laatste zin.

Scène 11

W De zin daarvoor was: ik kan me niet voorstellen dat u iets heeft aan mijn verhaal. Zestien andere
mensen hebben in de laatste alinea hun eigen brief
onderuit gehaald door te schrijven dat ze zich niet
konden voorstellen dat iemand iets aan hun brief zou
hebben.
S Twaalf mensen hebben al in hun eerste alinea
aangekondigd dat hun verhaal waarschijnlijk niet de
moeite van het lezen waard zou zijn.

Muziek: Felix Laband - Miss Teardrops.
Harde overgang. Benedicte en Tessa linksvoor op het
podium. De rest legt alle brieven in rijen, van voor
naar achter.
B Twee brieven kwamen van iemand uit Oosterhout.
De ene schreef over haar contract van 20 uur, de ander
over haar echtscheiding. Niet iedereen in Oosterhout
schrijft dus over dezelfde dingen.
T Elf mensen schreven in hun brief over de liefde. 56
mensen schreven dus niet over de liefde.

W 12 + 16 + die brief van net = 29.

B Twee mensen schreven dat ze eenzaam zijn.

S 29 op de 67 = 43,28%.

T Veertien mensen schreven dat ze veel familie en
vrienden hebben. Maar van die veertien zijn er drie
nog nooit getroost.

W Onze conclusie is: bijna de helft van de mensen
onderschat zijn eigen verhaal.
Scène 10
Harde overgang. Iedereen voor op het podium op een
kluitje.
Jilke
Mijn naam is Tobias. Ik vond je brief in het café waar
ik altijd kom, maar ik weet niet of je iets hebt aan mijn
verhaal. Mijn leven is eigenlijk heel gewoon.
Wouter
Ik ben Anneke. Ik ben 46 jaar en woon in Uden. Ik
denk niet dat je iets aan mijn verhaal zult hebben want
ik ben verder niet bijzonder.
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B Drie mensen schreven in hun brief iets over koeien.
Dat aantal vonden wij boven verwachting.
Scène 12
Harde overgang. Iedereen zit en schrijft.
Benedicte
Ik vond net je brief in de trein. Ik zal je vertellen wat
ik nu ga doen. Ik ben op weg naar een date in Rotterdam! Ik heb een tijdje geleden dé app, Tinder, geïnstalleerd. Met de jongen die ik nu ga zien was ik een
match.
Ik ben al drie dagen aan het bedenken wat ik aan wil.
Hij heeft mij nog nooit gezien, dus ik wil een goede
indruk maken. Niet te netjes, maar ook niet te simpel.

Hopen dat het droog blijft, anders loopt m’n make-up
uit.
Na twee weken appen ben ik nieuwsgierig naar wie hij
is. Ik wil weten hoe hij klinkt, hoe hij beweegt.
Misschien is het een eikel. Kijkt hij naar andere meisjes, heeft grote praatjes, laat boeren van het bier, kijkt
iedere minuut op zijn telefoon.
Nouja, ik kan altijd vluchten. Hij kent Rotterdam niet,
dus dat komt goed uit.
Scène 13
Muziek: Felix Laband - Miss Teardrops.
Harde overgang. Wouter en Tessa linksvoor op het podium. De rest legt alle brieven in rijen, van voor naar
achter.
W Twee mensen schreven over tinder. De eerste had
een date in Rotterdam. De tweede had al zes mislukte
dates gehad en zocht nog steeds naar een vriendin.
T Dertien mensen hebben iets geschreven over dans.
Eén vrouw had ballerina willen worden, één vrouw
wilde graag op dansles met haar man. Eén jongen
schreef dat zijn ogen glinsterden van dansende vrouwen in de kroeg.
W De rest noemde alleen het woord dans, waarschijnlijk omdat Merel in haar brief ook iets over
dansen schreef.

W Deze brieven gaan over liefde!
Deze over eenzaamheid!
Er zijn mensen die wel een relatie hebben, maar zich
toch eenzaam voelen, dus deze brieven gaan over
liefde én eenzaamheid!
Op deze stapel liggen brieven over tinder! Die konden
we niet onderverdelen bij liefde, maar ook niet bij
eenzaamheid!
Dit zijn brieven over homoseksualiteit!
Dit zijn brieven over gehandicapten! Die liggen naast
de homo’s, want, nouja, het zijn toch allebei aparte
groepen in de maatschappij!
Deze brieven gaan over subculturen in het algemeen!
Er zijn mensen die wel tot een subcultuur behoren
maar zelf niet kunnen benoemen tot welke subcultuur
precies!
Deze brieven gaan over troost!
Deze brieven gaan over hoop!
Deze brieven zijn van mensen die hopen dat ze ooit
getroost worden! Hoop én troost dus! Eén van die
brieven was dan weer van een homo, maar hij hoopte
zo erg dat hij ooit getroost zou worden dat we hem
toch op deze stapel hebben gelegd!
B Deze brieven gaan ook over homo’s, maar dan over
homo’s die nog niet uit de kast zijn! …
Verder improviseren. Tessa komt erbij. Sarah en Jilke
komen erbij. Iedereen stapt van links naar rechts en
roept per stapel brieven de categorie.
Muziek gaat langzaam uit. Laatste zin klinkt nog.

T Het liefst hadden we de conclusie getrokken dat
iedereen de wens heeft om te dansen. Dat zou mooi
geweest zijn. Dat we samen zouden willen dansen. Dat
dat het is, dansen en verder niks.
S Maar 67 - 13 = 54. Er schreven dus 54 mensen niets
over dans.

T Deze brieven gaan over ons!

Muziek: Streamer - Blown Up.
Iedereen legt laatste hand aan ordening brieven. Het
hele podium is nu gevuld met strakke rijen.
Wouter vooraan op het podium, achter de eerste stapel
brieven in de linkerhoek, roept over de muziek heen.
Na iedere zin een stap naar rechts, naar de volgende
stapel brieven.

S De eerste repetitie voor deze voorstelling was drie
maanden geleden, op 28 februari. We kregen een
gigantische stapel brieven en een uur de tijd om uit al
die brieven de zin te onderstrepen waarin we ons het
meest herkenden.

Scène 14
Rustige overgang. Iedereen gaat zitten, rechtsvoor.
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T Ik vond een uur veel te kort, want hoe kun je 67
brieven lezen en kiezen uit 500 zinnen waarin je je
herkent?
S Tessa deed er dus wat langer over over. Wij bespraken intussen de zinnen die we hadden onderstreept.
W De zin waarin ik me het meest herken is: ‘Ik ben
blij dat ik weet dat de wereld groter is dan mijn jeugd,
maar ik ben ook blij dat ik weet hoe groot die kleine
wereld kan zijn.’
B De zin waarin ik me het meest herken is: ‘De seizoenen vliegen mij om de oren.’
T Intussen had ik de zin gevonden waarin ik me
herkende: ‘Warum kannst du nicht einfach etwas
Positives denken?’
S Niemand had de moeite genomen de Duitse brief
te lezen, dus het was niet raar dat Tessa er langer over
deed dan de rest.
J De zin waarin ik me het meest herken is: ‘Het wordt
stiller in mezelf.’
S Een paar dagen later stuurde Merel óns de brief,
met de vraag of wíj hem wilden beantwoorden.
Jilke gaat zitten schrijven.
T Jilke is 16 jaar. Ze las de brief en vroeg zich af of ze
niet te jong was om hem te beantwoorden.
W Nee, ik ben niet te jong, besloot ze na een paar
dagen. En ze beantwoordde de brief het eerste van ons
allemaal.
Spot op Jilke. De rest loopt in het donker naar zijn plek,
begint te schrijven.

Scène 15
In deze scène spot op degene van wie de brief is, iemand
anders zegt de tekst in het donker.
Tessa
Ik ben Jilke en ik ben 16 jaar. Mijn zus is overleden
toen ik 4 was. Ik begreep er niks van. Ik zag mijn
ouders huilen terwijl ik dacht dat volwassenen niet
konden huilen.
Ik mis haar elke dag. Ik fantaseer erover hoe het zou
zijn als ze er nog was. Of ze trots zou zijn op mij. Ik
heb nooit echt gerouwd om mijn zus omdat ik nog
zo jong was. Ik merk dat het nu begint te komen. Dat
sommige dagen teveel voor me zijn en dat ik dan het
liefst helemaal alleen ben.
Jilke
Ik ben Tessa. Vorige week werd ik 24. Ik heb lang
gedacht dat ik dan zeker zou zijn van de dingen, maar
ik voel me een zestienjarig meisje dat heel graag bij de
grote mensen wereld wil horen.
Ik weet weinig zeker, maar ik weet wel wat ik lief heb.
Ik houd van dansen in de nacht, in de ochtend wakker
worden van de zon die binnen schijnt, luisteren naar
muziek van Bob Dylan, rondrijden in het busje van
mijn lief.
Wouter
Ik ben Benedicte. Ik stel mezelf de hele dag door
vragen zonder gericht op zoek te gaan naar het antwoord. Ik kan niet kiezen. Welke smaken ijs? Twee of
drie bolletjes? Bakje of hoorntje? Contant betalen of
pinnen?
Ik wil geen kinderen. Ik vind ze vies, irritant en
tijdrovend. Ik kan totaal niet met die schepsels
omgaan. Zwanger zijn lijkt me helemaal niks. Weet
je dat sommige vrouwen van voor naar achter
uitscheuren?
Benedicte
Ik ben Sarah. Ook ik ben met behulp van een
vacuümpomp ter wereld gekomen, dus dat hebben we
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gemeen! Toen de dokter mij met die vacuümpomp
naar buiten wilde trekken, trok ik zo hard terug dat
de beste man zo ongeveer zijn evenwicht verloor.
Mensen noemen mij eigenwijs, stronteigenwijs zelfs.
Ikzelf ben het daar uiteraard niet mee eens.
Sarah
Ik ben Wouter en jouw brief vertelt me dat je worstelt.
Ik hoop dat mijn brief je daarbij kan helpen. Helpen
om antwoorden te vinden, helpen om getroost te worden. Misschien kan mijn brief je helpen te beseffen dat
we allemaal worstelen.
Scène 16
Rustige overgang. Iedereen legt pen en papier weg.
J Deze voorstelling ging over eenzaamheid.
T En over liefde.
W En over waar je vandaan komt.
B En of je kinderen wil.
W En over hoe je jeugd was.
J Deze voorstelling ging over dansen.
T We weten dat er mensen zijn die dansen. En we
weten dat er mensen zijn die zouden willen dansen.
W Er zijn mensen die liefde hebben.
B En mensen die liefde zoeken.
J Er zijn 67 mensen die een brief schreven.
S Zeven miljard mensen op de aarde, min 67 =
6.999.999.933 mensen die geen brief schreven.

T Zeven miljard min 50 mensen keken niet naar deze
voorstelling.
B Vijf mensen probeerden het afgelopen half uur de
wereld te vatten. In één zaal, in één half uur, in één
voorstelling.
W Eén regie assistent zat in de zaal. Samen met de
rest van het publiek keek ze naar deze poging.
B Eén regisseur zat het afgelopen half uur achter de
lichttafel. Ze zat de technicus lichtstanden in te fluisteren. En tussen de lichtstanden door, vroeg ze zich
af of het mogelijk is. De wereld begrijpen. En of het
nodig is. Alle mensen kennen.
Zo’n tien minuten voor het einde van de voorstelling
kreeg ze zin om te dansen. Met alle figuranten. Dansen, en dat dat het is.
Rustige overgang. Jilke staat op. Haalt de postzak waarop ze zit weg. Er verschijnt een huiselijke stoel. Loopt
naar een andere postzak. Haalt er een bijzettafeltje uit
en zet dat bij de stoel. Loopt naar een derde postzak.
Haalt er een schemerlamp uit. Zet hem neer, sluit hem
aan. Gaat zitten. Klikt de schemerlamp aan en begint
te schrijven. Theaterlicht gaat langzaam uit.
Eindbeeld is hetzelfde als beginbeeld, maar nu met
schemerlamp in plaats van theaterlicht.
Scène 17
Tessa
Lieve lezer,
Ik ben een vrouw van 86 die jouw brief in haar brievenbus vond. Mijn dromen en wensen zijn op. Ik hoef
geen dingen meer te doen, te bereiken of te bewijzen.
Alles wat ik nog wil, is genieten van de zon. Een mooi
boek, een lieve blik, een warm bed, een zachte knuffel.
Jilke legt pen en papier weg, klikt schemerlamp uit.

W Het afgelopen half uur keken er 50 mensen naar
deze voorstelling.

79

Wij danken de woorden dat ze bestaan.
Dat we ze bedachten.
Dat ze ons dichtbij brengen.
Wij danken de woorden dat we ze soms niet verstaan.
Dat we dan dichterbij moeten komen om ze te kunnen verstaan.
Vergeef ons ons verlangen naar dichterbij.
Dat als we dichtbij zijn, we denken: we willen dichterbij, dat zou pas dichtbij zijn.
Wij danken ons verlangen naar dichterbij.
Dat als we dichtbij zijn, we denken: we willen dichterbij, dát zou pas dichtbij zijn.
We danken de mogelijkheid dat het zo dichtbij wordt dat er geen plaats meer is
tussen ons voor woorden.
Is dit het einde?
Ja.
GOD, p. 58
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