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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Het wordt een politiek theaterspektakel?
STEF LERNOUS: Het is vooral een uitbun-

dig blijspel met satirische ondertoon.
Twee jaar geleden maakten we Apoca-
lypso, een reeks bonte, burleske voorstel-
lingen in kunstencentrum Nona. Het
publiek zat aan lange tafels, kreeg eten en
drinken, terwijl de acts elkaar opvolgden.
Colossus borduurt daarop voort. We
schrijven anno 3612 en we bevinden ons
op een lap grond die ontstaan is doordat
de reus Colossus, die ooit de haven van
het antieke Rhodos beschermde, een hap
uit de aarde nam en die kokhalzend uit-
spuwde. Op dat uitgespuwde eiland creë-
ren de mensen een nieuwe samenleving.
Het belastingcitaat komt uit een vergade-
ring van het ministerie, een bende tie-

rende halvegaren die alle-
maal een witte molensteen-
kraag dragen en een soort
militair aandoende jurkjes
waarvan de kleur en de snit
een knipoog zijn naar het
nazisme. Want Colossus was
ook de naam van Hitlers
immense oorlogscomputer.
Ook de barok inspireerde u?

LERNOUS: We leven in een niet zo fijne,
barokke tijd waarin het volk door de
overheid geïmponeerd wordt met thea-
trale, ogenschijnlijk logische denkpistes
die geen ruimte laten voor redelijkheid
en enkel de angst aanwakkeren. Het
denken wordt dicht geplamuurd. Barok
leidt af, verblindt en zorgt ervoor dat

niemand nog de essentie ziet. Gevolg:
iedereen is boos en bang. De manier
waarop Bart De Wever communiceert, is
daarvan het beste bewijs. 

De inhoud van Colossus is gothic, de
vorm is barok. Theater is als een lijn op
een wit blad. Je kijkt ernaar en ziet meer
dan wat er te zien is. In Colossus kleuren
we dat wit blad volledig in. We vertim-
meren de zaal van Nona tot een gezellig,
vervallen theatertje. We schakelen
windmachines in, twee muzikanten zor-
gen voor muziek met een barok karak-
ter, en er staan veertien spelers op de
scène die vier uur lang spelen. Barokker
kan het niet. (lacht)
Dat blijkt ook uit het promobeeld: een
morsige, kleurig uitgedoste koning zit aan
een tafel, op zijn bord ligt een boreling.

LERNOUS: Bij Abattoir Fermé bouwen
we graag een universum met bonte beel-
den die schoon én wrang zijn, die de
verbeelding prikkelen én iets over de
werkelijkheid zeggen. Met het beeld dat
u beschrijft, toon ik hoe de overheid
haar kinderen opeet. In het stuk en in de
realiteit.
Wat wilt u daaraan doen?

LERNOUS: Theater maken.
Dat is warmte en een gevoel
van veiligheid geven. Na
Colossus bewerk ik Alice in
Wonderland. In 2015 bestaat
het boek 150 jaar. Het wordt
geen klakkeloze ‘theaterver-
sie’ maar een eigen interpre-
tatie en eerbetoon aan een
boek dat mij de wereld als

een wonderland leerde zien en er op die
manier van leerde genieten. Wat is het
leven meer dan zo veel mogelijk verwon-
derd zijn en genieten van en met elkaar?

Els Van Steenberghe
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‘Waarom moeten “de beste
nieuwe schrijvers” altijd
onder de 40 zijn? Het is tijd
dat we de volwassen stem
eren.’
Schrijfster Joanna Walsh, 
in The Guardian. 

‘Met drie zangers die tegen
de 60 lopen, kunnen we niet
instaan voor het niveau van
onze concerten.’
Tenor Steven Harold legt uit
waarom het Hilliard
Ensemble ermee ophoudt,
in NRC.

‘Moet je altijd tevreden zijn
met de Europese vrijheid
van expressie? Ze betekent
dat je alles mag zeggen,
maar ook dat niemand
verwacht dat ze echt iets
verandert.’
De Iraanse regisseur 
Amir Koheestani, in Trouw. 

‘66 zijn is één ding, maar
iets anders is: over veertien
jaar ben ik 80.’ 
Ook schrijver Ian McEwan
voelt de tijdsdruk, 
in de Volkskrant.

Gedachten
om over na 
te denken.

ON THE
RECORD

Stef Lernous: ‘We leven in een barokke tijd’
Voor Colossus, een vier uur durend theaterspektakel, zocht en vond Stef Lernous
inspiratie in de actualiteit. ‘Misschien kunnen we een belasting heffen op de aardbeien?
Of op het uitspreken van medeklinkers?’

‘Wat is het leven
meer dan zo veel
mogelijk genieten
van en met
elkaar?’

Colossus is een coproductie van Abattoir Fermé,

Nona en Cultuurcentrum Mechelen en gaat in

première op 3 december 2014.

www.abattoirferme.be
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Zwarte inkt
Over het getinte plafond, de Zwarte Pietendiscussie en de blanke universiteiten.

Roderik Six

B E R I C H T E N  U I T  D E  K U N S T

O
nlangs werd ik door de Vrije Universiteit Amsterdam uitgenodigd

om een gastcollege aan de letterenfaculteit te verzorgen. Altijd fijn,

academische erkenning, en van de begeleidende professor kreeg

ik te horen dat ze wel vaker auteurs uitnodigen. Meer nog: jong talent

Joost de Vries was er zelfs writer in residence. Een jaar lang mocht hij

workshops geven of ging hij met een klas op bezoek bij enkele auteurs

thuis, zodat de studenten eens een schrijftafel van dichtbij te zien kregen.

Literaire fieldtrips, je ziet het bij ons niet meteen gebeuren. Nu ik erover

nadenk en even Google raadpleeg, blijkt dat, in tegenstelling tot pakweg

IJsland of Zuid-Afrika, geen enkele Vlaamse universiteit over zo’n pro-

gramma beschikt. Hm, auteurs, die de gave van het woord koesteren, die

nadenken over de maatschappij, die de mens zelf op het filosofische

rooster leggen – nee, die hebben blijkbaar niets te zoeken aan kennis-

bastions. Laat staan dat jonge mensen er iets van zouden kunnen leren.

Nochtans gezellig, zo’n aandachtige klas vol leergierige studenten die je

werk gelezen hebben en daar ook nog eens kritische

vragen over stellen; je steekt er zowaar zelf wat van

op. Maar toen ik halverwege de les even het lokaal

overschouwde, viel me iets op: in een gezelschap van

twintig studenten telde ik maar één man. Ik hoor de

feministen al juichen om zo veel vrouwelijke over-

macht in de letteren, maar die ene man was ook

meteen de enige die al een boek had uitgebracht, bij

De Bezige Bij dan nog. 

Erger was de verpletterende blankheid: nergens een donkere huid of

zelfs nog maar een olijfteint te bespeuren. Dat is zorgwekkend. Stromen

allochtonen niet door in het hoger onderwijs, of  kiezen ze meer voor

wetenschappelijker richtingen? Dat is hun goed recht natuurlijk, alleen

zal de allochtone stem zo nooit doordringen tot het literaire en maat-

schappelijke debat. Want hoe pover de macht van de schrijver ook is,

vlotte pennen hebben altijd een streepje voor bij de opiniepagina’s, en

auteurs mogen in interviews altijd weleens een meninkje verkondigen.

In Nederland woedde op dat moment de Zwarte Pietendiscussie,

die ondertussen ook bij ons is doorgesijpeld. Een veel gehoorde

klacht was dat de allochtone mening ontbrak in het debat: de

discussie werd net door blanke middenklassers gevoerd. Maar

als jongeren met een exotische achtergrond pertinent af -

wezig blijven op de universiteitsbanken, zal hun stem ook

nooit het getinte plafond doorbreken. En dat komt de

multiculturele samenleving niet ten goede.

Zo zal de
allochtone stem
nooit doordringen
tot het
maatschappelijke
debat.

Modern Times in
Amsterdam
Met de opening van de vernieuwde

Philipsvleugel pakt het Rijksmuseum

Amsterdam meteen uit met een grote

overzichtsexpo die de ontwikkelingen 

in 20e-eeuwse fotografie uit de doeken

doet. Een 400-tal prints uit de eigen

collectie tonen alle facetten en genres

van puur documentair tot kunst an sich. 

Modern Times, Fotografie in de 20e eeuw, 

Tot 11/01/15 Philipsvleugel Rijksmuseum

Amsterdam. www.rijksmuseum.nl
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