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Beginnen bij het begin: vanwaar 
jouw fascinatie voor de schrijver 
Jean-Marie Henri Berckmans, beter 
gekend als J.M.H. Berckmans?
Deze voorstelling is in feite een late 
reactie van mijnentwege. Het is allemaal 
hier in Antwerpen begonnen, ondertus-
sen 16 jaar geleden. Toen studeerde ik 
toneel aan het Antwerpse conservato-
rium bij Dora van der Groen. Je leert 
een stad kennen en daarmee ook haar 
bewoners. Op een bepaald moment ben 
ik verhuisd naar de Harmoniestraat, de 
buurt waar Berckmans woonde: ik zag 
hem op café en op straat. Het is door 
hem te zien dat ik ben gaan lezen wat 
er van hem in de bibliotheek te vinden 
was. Fascinerend materiaal!
Mijn interesse is in feite tweeledig. 
Enerzijds is het een soort voyeurisme, 
een belangstelling voor iemand die aan 
de rand van de maatschappij, van ‘een 

orde’ leefde. Iemand die vergat voor 
zijn lichaam te zorgen, die dronk, die 
manisch depressief was en dus veel 
heviger in het leven stond dan andere 
mensen. Anderzijds belichaamde hij het 
gezegde van ‘alles voor de kunst’. Een 
kunstenaar, die alles opgaf – al was dat 
niet echt een actieve keuze – en alleen 
bezig was met zijn kunde. 
Zijn lijden is een genetische kwestie, het 
is hem overkomen. Schrijven was het 
enige in zijn leven dat een voorwaartse 
beweging maakte. Hij schreef om de 
uitzichtloosheid van het bestaan, ‘dat 
wat er is’, vast te leggen. Omdat het dat 
maar is. Het beschrijven van het alle-
daagse, geregelde leven is een metafoor 
voor het voortschrijden van de tijd. Zijn 
werk is vaak, zo niet over de gehele lijn, 
autobiografisch. Hij hechtte geen belang 
aan het aardse goed, gaf niet om geld en 
zelfs niet om zijn lijf. En hij zei het ook: 

‘Het enige wat ik nodig heb, is schrij-
ven’. Dat was wat hem overeind hield en 
tegelijk haalde hij die stelling constant 
onderuit. Hij koos er niet voor, maar 
verzette er zich ook niet tegen. En toen 
zijn lichaam op was, is hij doodgegaan.

Hij noemde zichzelf  ‘een man van 
staal’, ondanks zijn zwakke fysieke 
toestand. Hoe verklaar je deze uit-
spraak?
Hij was staalhard in zijn overtuigingen. 
Hij zei dat letterlijk tijdens optredens 
van Circus Bulderdrang, een muziek-
groep van vrienden en collega’s. Hij ging 
alle edele metalen af  – onvergankelijke 
materialen – en riep poetry slam-gewijs 
‘Ik ben de man van staal!’ Zijn manie 
was de wil om vorm te geven aan de 
uitzichtloosheid van het bestaan, de wil 
om te schrijven en te inventariseren. 
Bijna ‘sja-manisch’: de drang om de 
mensen in de gaten te houden en alles 
neer te pennen, om de werkelijkheid te 
bezweren, want anders loopt het met 
die mensheid gigantisch fout.

Vorig jaar maakte je onder de vleu-
gels van De Tijd, in het kader van het 
project theater aan de m2 al een stuk 
over hem. Waarom nu een tweede 
voorstelling? Was je nog niet klaar 
met Berckmans? 
Toen behandelde ik slechts één no-
velle, Ontbijt in het vilbeluik. Binnen de 
experimenteerruimte van de vierkante 
meter combineerde ik toen die vochtige 
kelder, die Berckmans is, met De rebel-
len van Bologna van Dario Fo, mis-
schien wel uit angst voor Berckmans’ 
uitzichtloosheid. Achteraf besefte ik dat 

deze twee teksten dezelfde voedingsbo-
dem hebben. Ze gaan beiden over het 
‘niet-kunnen’ en over tussen het volk, 
de mensen staan. Dit is het vervolg, de 
volgende stap. De melancholie verzacht 
de schrik en met die droevige vreugde 
kunnen we de werkelijkheid aan.

Is de leidraad en tevens de titel van 
die voorstelling uit 2009, N’ayez pas 
peur il fait chaud dans mon cœur, nog 
van toepassing ?
Jazeker. Dat was als een soort geruststel-
ling voor het publiek. Want Berckmans’ 
werk is een schop onder je kont, maar 
wel een goed bedoelde schop. Schelden 
en schimpen op alles en iedereen maar 
op niemand in het bijzonder. Hij verzint 
namen voor zichzelf en zijn ouders en 
scheldt ze uit, maar zoals een nukkig 
kind dit doet, of een schelm. Berckmans 
vecht met de wereld en zijn bestaan, 
maar zijn bedoelingen zijn edel: de 
wereld proberen te redden door te laten 
zien ‘dit is het maar’. 

Het observeren van mensen en dat 
dan gaan opschrijven, is dat wat jij 
doet met acteren? Naar de mensen 
kijken en dat vastleggen in je spel?
Er zijn een aantal redenen waarom ik 
speel en één ervan is het moeten verder 
vertellen van dingen die mij raken. Ik 
vind boeken, beelden, toestanden en die 
moèten doorgezegd worden. Een schrij-
ver is waarschijnlijk meer schepper, ik 
ben eerder een medium: een doorgeef-
luik van materiaal en van gedachten. 
Wat dan uit mij komt, blijft natuurlijk 
niet neutraal, daar blijft iets van mij aan 
plakken. 
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Berckmans
Delnaet laat zich voor Berckmans overmeesteren door het hele 
oeuvre van de in 2008 gestorven en ondergewaardeerde auteur en 
chroniqueur van de zelfkant. In Berckmans’ fictiewereld vinden 
ellende en schoonheid elkaar in een explosieve, bezwerende taal. 
Een vuurspuwer met woorden. 

Interview met Jurgen Delnaet
Schelden en schimpen op alles 
en iedereen maar op niemand in 
het bijzonder.



Welke aspecten van Berckmans her-
ken je in jezelf?
Het onderzoek naar taal. Ikzelf krijg 
steeds moeilijker gezegd wat ik denk 
en ik bewonder dan ook mensen die in 
één grote, vloeiende zin een gedachte 
kunnen formuleren. Maar Berckmans 
troost mij dat dat niet hoeft; met zijn 
talige chaos en stortvloed aan denkbeel-
den komt hij ook tot een essentie. Het 
eindresultaat van zijn ordeloosheid, van 
zijn verhalen zonder mooie spannings-
boog is wat telt!
Daarnaast herken ik het universele ge-
voel van eenzaamheid van de mens. En 
hoe je daar niet door te laten doen. Hij, 
als schrijver, is op zoek naar de ultieme 
metafoor. Ik ben ook op zoek: naar de 
ultieme toneelvoorstelling, of beter, het 
ultieme teken. Om de Ander in een mil-
liseconde te begrijpen. Er gebeurt iets 
en op dat ene moment wordt alles ver-
staan, zodat er een universeel, in ruimte 
en tijd, doorheen de  hele geschiedenis 
van de mensheid, begrip is. Iets wat je 
uiteraard nooit zal bereiken.

Deze voorstelling zal soms samen 
spelen met twee andere Tijd-pro-
ducties, namelijk Wittgenstein en 
Benjamin Adorno. Hoe past deze in 
het rijtje? 
Ze gaan alle drie onder andere over taal. 
Berckmans is taal, Wittgenstein gaat over 
taal. Wittgenstein was bezig met de taal 
als weergave of afbeelding. Bij Berck-
mans is er eveneens die poging om wer-
kelijkheid vorm te geven in de taal. Hij 
schreef in Taxi naar de Boerhaavestraat: 
‘met een verschrikkelijk interessante 
kerel aan de klap geraakt over Wittgen-
stein en de oppermachtigheid dan wel 
de totale ontoereikendheid van de men-
selijke taal’. Door dat te lezen besefte ik 
dat z’n hele werk een zoektocht naar taal 
was. En daarin vind ik de bevestiging 
van wat ik wil doen: die zoektocht met, 
door, via, in taal om tot een totaliteit, 
een verhaal te komen.

Wittgenstein schreef ook ‘van dat, 
waarover niet kan worden gespro-
ken, moet men zwijgen’. Kan je Ber-
ckmans’ zoektocht en de weergave 
van de zinloosheid en onvolmaakt-
heid van het bestaan verbinden met 
zijn schriftuur?
Het gaat van quasi afgeronde verha-
len naar anarchisme: kinderrijmpjes, 
riedeltjes, liedjes, woordprobeersels. 
Veel dingen zijn ritmisch geschreven of 
gebaseerd op klanken of muziek. Vaak 
is het klankgedicht meer een talige com-
positie van ‘een toestand’ dan een ver-
haal. Berckmans had, naast een enorme 
literaire en filosofische bagage, ook een 
grote kennis van muziek en dat weer-
spiegelt zich constant in zijn verhalen. 
Ik wil ook zingen, muziek opzetten, be-
wegen! Daar is genoeg aanleiding voor 
in de tekst. Ik merk trouwens dat ik al 
bijna ga praten als hij. Onvermijdelijk, 

want ik krijg zijn woorden al een half 
jaar binnen. Maar ik wil Berckmans niet 
spelen. Hem uitbeelden zou geen enkele 
zin hebben. Het stuk heet Berckmans, 
omdat het een mooie naam is: het klopt, 
zowel klankmatig als visueel.

Zit er een structuur of een systeem in 
al die chaos verborgen?
Zijn schrijven wordt soms afgedaan als 
dronkenmansgelul, maar ik ben er na 
herhaaldelijk lezen toch van overtuigd 
dat er een weten, een intentie in zit. 
Misschien is zijn structuur eerder die 
van de free-jazz. Als je Berckmans leest, 
heb je eerst de neiging een systeem te 
zoeken, maar zijn personages veran-
deren bijvoorbeeld soms van naam, 
zeker de vertelinstantie of ik-figuur, of 
ze krijgen er één bij. Dan is er de reflex 
van de lezer om naar houvast te zoeken. 
Maar afgeronde verhalen die zekerheid 
bieden: dat is iets waar hij heel hard 
tegenin ging. 

Je put als het ware energie uit zijn 
taal. Hoe wil je die overbrengen op 
het publiek? 
Ik vertrek van de tekst. Daarvan krijg ik 
heel veel cadeau, zoals die fichebakken 
van muziek die zijn boeken soms waren. 
Er zit voor mij ook een grote laag me-
lancholie in: naar de tijd toen het beter 
was. Ook vreugde vreemd genoeg, ook 
al gaat het alleen maar over ‘wachten 
op het einde van de tijd’. En humor! Die 
ontstaat net omdat het zo erg is, omdat 
het nu eenmaal een automatisme is om 
te overleven. 
Er zijn in zijn teksten tools die je 
helpen de extase te bereiken. Het heeft 
te maken met voorbereiding, met het 
klaarleggen van materiaal: opnieuw de 
sjamaan die zorgvuldig zijn ritueel op-
bouwt. ‘Het knetteren van de schedels’! 
Ik zal wel zien wat er gebeurt, mij is het 
in ieder geval al overkomen. De tekst 
dicteert: je vertrekt van een gegeven, 
met lettertjes en eindigt ergens... Het 
start met mijn persoonlijke manie, 
die hopelijk individueel genoeg is om 
universeel te worden. Ik wil uitkomen 
bij catharsis, bij een wording. Iets dat 
begint, opbouwt, ontploft en losgelaten 
wordt, dat is eigenlijk wat ik wil. Maar 
ik weet niet of ik daar ook geraken zal. 

Interview door 

Stefanie Van Rompaey, 

De Tijd Antwerpen 

10 september 2010. 

 

Jean-Marie Berckmans (1953-2008)  kon geen maat houden. Hij wist echt 

niet hoe dat moest. Zijn hele leven en werk stonden in het teken van alles of niets. 

In zijn thuis was de notie van de gulden middenweg misschien een onbestaand concept: 

geboren in een arbeidersgezin dat moest rondkomen met te weinig en geplaagd werd 

door manische depressie. Opgehemeld door een leraar die voorspelde dat hij een groot 

schrijver zou worden, en ja, in zijn eerste jaar Germaanse filologie aan de unief in 1977 

het tot opgemerkt punkdichter geschopt – meteen met een gepubliceerde dichtbundel 

Tranen voor Coltrane. (Zijn vriendschap met schrijver Kamiel Vanhole dateert van toen en 

ze stierven allebei in 2008). En toen sloegen de stoppen door. Van het ene uiterste in het 

andere: vier magere jaren in psychiatrische ziekenhuizen, daarna de liefde van zijn leven 

als springplank naar de vette jaren. Ze verhuisden naar Italië, waar hij als schoenverkoper 

fabuleuze bedragen verdiende en leefde als God. ‘Plastic schoenen verkopen is even boei-

end als boeken,’ zegt hij jaren later bij een pint in de nachtelijke studio van de lokale Radio 

Minerva, nog steeds niet bekomen van de spectaculaire omwenteling van zijn rad van 

fortuin. Samen met zijn geld was hij zijn levensgezellin kwijt.

Terug in België besloot hij in 1989 schrijver te worden. Zo kon het bestaan van sukkelaar, 

zoals hij zichzelf noemde, tenminste nog tot iets dienen en enig soelaas bieden. En al func-

tioneerde hij meer niet dan wel, zijn plan slaagde enigszins. Bij zijn dood in 2008 werd hij in 

literaire bijlagen herdacht als een ondergewaardeerd Vlaams schrijver en als ‘chroniqueur 

van de zelfkant’. Hij kreeg in de Boekenstad Antwerpen een graf tussen de andere literato-

ren op kerkhof Schoonselhof. Maar de herdenkingen waren in hetzelfde bedje ziek als dit 

tekstje en het dozijn andere portretjes dat verscheen: ze besteden te veel aandacht aan zijn 

leven en te weinig aan zijn werk. Berckmans was geen dorpsgek die ook nog wat meer dan 

middelmatigs schreef. Zijn taal steekt in radicaliteit en poëtische kracht met kop en schou-

ders uit boven de taal van vele nog levende en succesvollere Vlaamse prozaschrijvers.  

Het onderscheid tussen leven en werk van Jean-Marie Berckmans is niet echt duidelijk en 

tegelijk overduidelijk. Waar leefde hij het meest? In de Antwerpse metropool, waar hij van 

het kastje naar de muur, van de steuninstantie naar de uitgever, van zijn schrijftafel naar 

Café De Raaf, van de Aldi naar de wc-pot strompelde? In de nachtelijke uren, wanneer de 

in de ‘straat-zonder-haat’ ongewenste figuren als hij naar buiten kwamen en de warmte 

van buildingportalen opzochten? Of in zijn reservaat van taal, waar de uitwerpselen van 

het bestaan tenminste proper bleven wanneer men ze op papier schreef en zelfs gingen 

blinken en klinken als Coltrane’s koper. De hele existentie rijmt bij Berckmans willens nillens 

en weergaloos op stront. Het wanhopende ‘Shit!’-fundament van zijn wereld vergrootte 

hij door herhaling en stapeling muzikaal uit tot een weerbarstig gebed. Geschreven in het 

uur tussen hond en wolf, zoals hij het in een interview noemde, ‘wanneer de laatste hoeren 

gaan slapen, de eerste arbeiders gaan werken en de bedienden zich nog eens omdraaien 

en aan hun kont krabben’.

In die enigszins verlossende wereld van taal bevolken zijn literaire afsplitsingen de ‘Grauw-

zone’ van ‘Barakstad’ Antwerpen, met haar ‘hulpkaskwadraat’, haar randfiguren aan de 

kubieke meter en hun pandemonium van lichamelijke disfuncties. Een recensent sugge-

reerde dat je zijn boeken moet lezen zoals je een album beluistert: de eerste keer vind je 

sommige dingen goed, andere zeggen je niet veel. Je beluistert hem keer op keer en vindt 

hem steeds beter: Vergeet niet wat de zevenslaper zei (1989), Café De Raaf nog steeds gesloten 

(1990), Rock & roll met Frieda Vindevogel (1991), Het zomert in barakstad (1993), Brief aan 

een meisje in Hoboken (1994), Taxi naar de Boerhaavestraat (1995), Bericht uit Klein Konstan-

tinopel (1996), Ontbijt in het vilbeluik (1997), Slecht nieuws voor Doctor Paf de Pierennaaier, 

Pandemonium in de Grauwzone (1997), Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace 

(2000), Het onderzoek begint (2002), As op Jazzwoensdag (2003), Je kunt geen twintig zijn op 

suikerheuvel (2006), 4 Laatste verhalen en enige nagelaten brieven (2009).



In Lob des hohen Verstandes, een Duits 
volksgedicht dat Gustav Mahler in 1896 
op muziek zette als onderdeel van de 
liederencyclus Des Knaben Wunder-
horn, wordt een zangwedstrijd tussen 
de nachtegaal en de koekoek beschre-
ven, waarbij de ezel als scheidsrechter 
optreedt. Tegen alle verwachtingen in 
verkiest laatstgenoemde de koekoek bo-
ven de nachtegaal. De ezel, die immers 
enkel zijn eigen ia gewend is, herkent 
in het koekoek van de koekoek een ‘taal’ 
die hem veel begrijpelijker in de oren 
klinkt dan de versierde melodieën van 
de nachtegaal.

Net als de ezel in dit verhaal, begrijpen 
wij en delen wij de wereld in aan de 
hand van de taal die ons ter beschikking 
staat. Wat we niet in woorden beschrij-
ven kunnen, bestaat zogezegd ook niet. 
De Oostenrijkse filosoof Ludwig Witt-
genstein schreef zijn beroemde Tracta-
tus Logico-Philosophicus (1921/22) over 
dit gegeven. In dit traktaat zit een tekst 
waarin de filosoof de relatie tussen 
wereld en taal probeert te vatten. Taal 
was voor hem enkel zinvol als toegang 
tot de waarneembare werkelijkheid. In 
haar essay De wereld is een woord ver-
heldert filosofe Patricia de Martelaere 
Wittgensteins ideeën als volgt: “Beelden’ 
zijn voor ons niet datgene wat woorden 
beschrijven, maar datgene wat woorden 
ons, voor het eerst, laten zien.’ ln zijn 
latere werk Philosophische Untersuchun-
gen (1952) kwam Wittgenstein echter 
tot de radicale conclusie dat taal te 
complex is om de wereld in een één-op-
één-verhouding te beschrijven.

Dat regisseur en acteur Lucas Van-
dervost, artistiek leider bij De Tijd, 
gefascineerd is door Wittgensteins 
traktaat hoeft geen verbazing te wekken. 
Het theatergezelschap verkent al sinds 
de jaren ’80 het theatrale potentieel van 
vaak niet-dramatische teksten en de 
Tractatus stond al twintig jaar op het 
verlanglijstje. Begin 2009 liet Vander-
vost zich dan eindelijk verleiden tot een 
solo die de naam van de filosoof draagt: 
Wittgenstein. Het traktaat diende als 
startpunt en leidraad, maar de voorstel-
ling is geen inleiding in de filosofie, 

laat staan een poging ons de volledige 
theorie in een monoloog inzichtelijk te 
maken.

In een beeldinterview door Christophe 
van Eysendyck vertelt Vandervost: 
‘De wereld om mij heen en mijn leven 
daarin zijn complexe gegevens, ik 
begrijp ze niet. Maar ik hoef de wereld 
en mijn leven niet te begrijpen; net als 
theater niet begrepen hoeft te worden. 
Het moet beleefd worden.’

Wittgenstein is ontstaan vanuit de 
verwondering van Vandervost voor de 
ideeën van de jonge Weense man. De 
aantekeningen die later als het traktaat 
zouden worden uitgegeven, schreef de 
toen pas 25-jarige Ludwig neer tijdens 
zijn vrijwillige dienstperiode bij het 
Duits-Oostenrijkse leger in de Eerste 
Wereldoorlog. De gedachten die de 
filosoof er ontwikkelde, geven blijk van 
een onwaarschijnlijk complex proberen 
te begrijpen van de wereld. Vandervosts 
solo is ontstaan vanuit een gedeelde 
zoektocht naar het waarom van de taal. 
Het gaat hem er ook hier om de beleving 
van de tekst over te brengen. Het belang 
van het rationele begrip ervan verdwijnt 
daarbij naar de achtergrond.

Bij aanvang staat Vandervost ons op 
te wachten in een veld vol rode klap-
rozen, een zestal venitilatoren staan er 
stilzwijgend langs opgesteld. Het is een 
verwijzing naar In Flanders Fields, een 
gedicht dat John McCrae – een andere 
soldaat uit WO I – aan het Vlaamse 
front schreef.

Achter op het toneel kleurt de horizon 
ook rood. ‘Kan ik eraan twijfelen dat 
deze kleur rood heet?’ Het is slechts een 
van de vele citaten uit Wittgensteins 
traktaat, waarmee Vandervost op het to-
neel duidelijk maakt hoezeer de filosoof 
het gebruik en de (on)zin van het woord 
in vraag stelde. Hij vervolgt kort daarna: 
‘De stilzwijgende afspraken die we 
hebben om te kunnen communiceren 
zijn zeer complex. Waarom bestaan er 
uitdrukkingen als “als het ware”?’ Van-
uit zijn overtuiging dat het woord altijd 
voor het beeld komt, sprak Wittgenstein 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) De meest bekende zin van Wittgenstein 

is zonder twijfel ‘Van dat, waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen’. Het is 

de laatste stelling uit zijn Logisch-filosofisch traktaat (1922), een mystiek klinkende uitspraak 

die tegelijk de conclusie is van een strikt logische gedachtegang. De filosofie had volgens 

Wittgenstein al veel te lang gespeculeerd over een domein waarover men eigenlijk geen 

uitspraken kon doen: ontastbare zaken als geluk, goed en kwaad, God, schoonheid, liefde, 

kennis enz., kortom, de typische studieobjecten van de metafysica (wat de fysica voorbij 

gaat). Vanuit de optiek van zijn taalfilosofie kon de metafysica geen zinvolle uitspraken doen, 

omdat ze daarbij uitsluitend aangewezen was op de taal. Metafysische uitspraken kan men 

niet toetsen aan de werkelijkheid: om een begrip als ‘geloof’ te definiëren, heeft men weer 

andere woorden nodig als ‘God’ of ‘hoop’, die men evenmin kan toetsen aan iets tastbaars. 

Al dat gespeculeer leidde in Wittgensteins ogen tot een web van misverstanden. Wetende dat 

hij zijn traktaat schreef tijdens WO I, krijgt dat wereldvreemd ogende, haast mathematische 

werkstuk plots een ethische betekenis. Probeerde hij het gebied aan te duiden dat het meest 

aanleiding gaf tot conflicten tussen individuen en volkeren?

Wittgenstein was niet de enige die in zijn tijd in Wenen geloofde in de noodzaak van een 

kritische omgang met taal. Vele schrijvers en kunstenaars waren geïnspireerd door de satiri-

sche journalist en schrijver Karl Kraus, die in zijn eenmanstijdschrift Die Fackel de hypocrisie 

van de Weense samenleving hekelde. Met zijn montages van citaten uit de dagbladpers 

toonde hij aan hoezeer journalisten, politici, kunstenaars en andere vooraanstaanden zich 

bedienden van holle frases, zodat elke uitspraak in feite nietszeggend werd. Deze vaststelling 

stond tegen de achtergrond van een groeiend onbehagen bij Wenen en Europa als tikkende 

maatschappelijke tijdbommen. De zo-even geschetste ‘taalscepsis’ bepaalde in belangrijke 

mate het denken van intellectuelen in Wenen - van musici over schrijvers tot ingenieurs, ze 

kwamen bij elkaar over de vloer. Maar ook in de bredere Duitstalige wereld hadden de ideeën 

van Karl Kraus invloed, bijvoorbeeld op Walter Benjamin.

Ludwig Wittgenstein was ervan overtuigd met zijn Logisch-filosofisch traktaat enerzijds het 

domein van de natuurwetenschappen, anderzijds het domein van ethiek en esthetica defini-

tief en helder ten opzichte van elkaar te hebben afgebakend via de filosofie, die in zijn visie 

alleen taalkritiek kon zijn. Onze taal bepaalt, zo bekeken, ons wereldbeeld. Bijgevolg dient de 

filosofie zich niet langer te buigen over de aard der dingen, wel over de aard van de taal. Het 

probleem was echter dat Wittgensteins conclusie (de hierboven geciteerde stelling nr. 7) het 

hele traktaat uiteindelijk ondermijnde. Uitspraken over taal kunnen immers evenmin getoetst 

worden aan de tastbare werkelijkheid. Hoe kunnen we denken over de taal als we noodge-

dwongen moeten denken in taal? We hebben immers geen taal-boven-de-taal. Dus kan men 

over taal geen zinnige uitspraken doen, en al helemaal niet over wereldbeelden. Wittgenstein 

omschreef zijn argumentatie zelf als een ladder die hij nodig had om ze daarna te kunnen 

wegschoppen.

Na de Tractatus hulde Wittgenstein zich als filosoof tien jaar lang in zwijgen. In zijn Filosofi-

sche onderzoekingen (1953) kwam hij terug op het radicale uitgangspunt van zijn Logisch-

filosofisch traktaat en bracht hij nuances aan die rekening hielden met het feit dat taalgebruik 

steeds aan een situatie gebonden is. Hij ontwikkelde een theorie over taalspelen, waarbinnen 

de betekenis van mededelingen ook bepaald wordt door de context en zijn onuitgesproken 

‘spelregels’.

Wittgenstein
De problemen zijn voorgoed opgelost, dacht Ludwig Wittgenstein 
aan het eind van WO I. Met zijn Logisch-filosofisch traktaat dacht 
hij uit de taal de dubbelzinnigheid te bannen die in de wereld 
tot misverstanden leidt. ‘Wat gezegd kan worden, kan duidelijk 
worden gezegd; en van dat waarover niet kan worden gesproken, 
moet men zwijgen.’ Wat de filosoof tot zwijgen brengt, brengt de 
fictie van zijn tijd onder woorden. Lucas Vandervost brengt Witt-
gensteins zuivere logica in aanraking met de troebele taal van 
‘het onzegbare’. Een man alleen met zijn denken, een portret van 
wat zich in het Europa van 1922 afspeelde in taal, wetenschap en 
maatschappij.
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nooit over een innerlijke leefwereld, 
want dat kan je immers niet zien. 
Omgekeerd probeert Vandervost in de 
voorstelling taal juist tot de verbeelding 
van de toeschouwer te laten spreken, het 
woord om het woord. Hij laat je taal als 
spel zien en nodigt je uit mee te spelen, 
zo kom je los van het begrip ervan en 
kan je – misschien juist omdat het zo 
een ‘onzinnig’ begrip is! genieten van 
een taalconstructie als ‘als het ware’.

Vandervost is gekleed als de ezel – hij 
draagt zijn oren. Omdat niet het begrip 
van deze tekst, maar de ervaring uit-
gangspunt is, komt hij, al associërend op 
Wittgensteins filosofie, steeds bij andere 
teksten uit. Doorheen de wereldlitera-
tuur houdt hij, in de rol van de ezel die 
de koekoek verkiest, halt bij klanken die 
hij herkent. Deze fragmenten vormen 
stilaan de context van de losse citaten 
uit Wittgensteins traktaat die in deze 
monoloog versneden zijn.

Zoals koekoekseieren in verschillende 
nesten worden uitgebroed, broedt 
Vandervost steeds letterlijk op een an-
dere plek (broekzak, oksel, jaszak) een 

koekoeksei uit. Geboren worden teksten 
van Paul van Ostaijen, Qian Qi (wiens 
gedicht puur klank wordt), Marcel 
Proust (de Madeleine), Virginia Woolf, 
T. S. Eliot, Franz Kafka (de Kever) en 
James Joyce. Hoewel de auteurs zich 
in woord onderling zeer verschillend 
uiten, vertellen deze werken ieder voor 
zich ook iets over de relatie tussen taal 
en wereld(beeld). Vandervost citeert 
hen, zonder hiërarchie, en biedt zo een 
veelheid aan perspectieven.

De dramaturgie getuigt van een eclecti-
sche collage, en toch is in die ‘willekeur’ 
evenzeer een heldere structuur zicht-
baar. Het onderscheid tussen de ver-
schillende citaten wordt namelijk steeds 
in- of uitgeleid als Vandervost het eitje 
schudt, de roep van de koekoek klinkt 
en hij de auteur noemt van wie hij net 
iets heeft geciteerd. Hoe eenvoudig ook 
deze code, hij is effectief. Hij biedt een 
kader waarbinnen het publiek vrij is om 
mee te gaan op een reis kriskras door-
heen de wereldliteratuur.

De acteur brengt zijn tekst met een tik-
keltje melancholie en humor. Het zijn 



Walter Benjamin (1892-1940)  Het joodse, ziekelijke jongetje Walter Benjamin groeit op tot een briljant maar miskend en dus arm 

filosoof-schrijver. Bij het aantreden van Hitler gaat hij in ballingschap in Frankrijk. Uitgeweken vrienden als Adorno sporen hem aan om Europa 

te verlaten. Hij blijft in de Bibliothèque National in Parijs voortwerken aan zijn ambitieuze Passagen-werk, tot hij zijn verzamelde notities aan 

de conservator geeft, die ze in de bibliotheek verstopt. Bij de inval van de nazi’s in Frankrijk glipt hij nog net door de mazen van het net. Een 

Duits-joodse verzetsvrouw met veel lef gidst hem de Pyreneeën over: hartpatiënt Benjamin stapt tergend traag met zijn aktetas door de bergen. 

Aan de Spaanse grens dreigt men hem de volgende dag aan de Gestapo uit te leveren. De melancholische filosoof acht zijn vlucht mislukt en 

pleegt die avond op zijn hotelkamer zelfmoord. Er ligt een afscheidsbrief met het verzoek zijn manuscript aan Adorno in de VS te bezorgen. Het 

manuscript heeft Adorno nooit bereikt.

De levensloop van Walter Benjamin (Berlijn 1892 - Port Bou 1940) bevat de ideale stof voor een Hollywoodfilm. Maar Benjamin - en geestverwant 

Adorno met hem - zou zich in zijn graf omdraaien bij zo’n romantisch kunstenaarsportret. Hij zag de schrijver eerder als een ingenieur die diende 

te sleutelen aan de mensheid om haar van binnenuit te herwerken. Niet vanuit een allesoverheersende ideologie, maar vanuit de tastbare 

werkelijkheid. Benjamin was een verwoed verzamelaar van ‘banale’ voorwerpen (bijvoorbeeld speelgoed), die hij probeerde te behoeden voor 

recuperatie door een of andere autoriteit of voor de hebzuchtige blikken van de consument. Zijn interesse voor het materiële kreeg ook vorm 

in zijn analyse van de geschiedenis van de mensheid. Zolang men die zou blijven schrijven als een zich ontwikkelend verhaal van belangwek-

kende politieke gebeurtenissen en grote staatsmannen, zou de geschiedenis die van de machthebbers en hun Grote Verhaal blijven. Benjamin 

vroeg zich af hoe men de verzwegenen van de geschiedenis in beeld kon brengen zonder hen hun menselijkheid te ontnemen: hen niet tot 

held of heilige uitroepend, hen niet onderschikkend aan een Ideaal. Benjamins hoop op een betere maatschappij vertaalde zich niet in het soort 

pasklare antwoorden die het marxisme en de esthetische theorieën van Brecht naar voren schoven – nochtans waren het voor hem belangrijke 

inspiratiebronnen. De revolutie bijvoorbeeld zag Benjamin niet als de locomotief van de geschiedenis, maar als haar noodrem. 

Net als Adorno en de andere leden van de Frankfurter Schule werkte hij aan de ontwikkeling van een ‘sociale filosofie’. Ook die was bij hem 

als vanzelfsprekend verbonden met zowel het stoffelijke als het geestelijke leven. Bijvoorbeeld zijn onvoltooid gebleven Passagen-werk is een 

omvangrijke en ingenieuze montage van literaire citaten en van beschrijvingen van allegorische taferelen, types en voorwerpen uit de Parijse 

winkelgaanderijen. Daarmee wilde hij – zonder al te veel duiding - de wensdroom van een opkomende warenmaatschappij kritisch in beeld 

brengen. Het werk van dichter Baudelaire was daarbij zijn belangrijkste gids.

Hannah Arendt omschreef Benjamin - inmiddels een relatief populair filosoof - als ‘één van die niet-classificeerbaren’. Zijn denken ging in mar-

xistische, maar ook in theologische richting. Hij was gefascineerd door het nieuwe medium van de film (in zijn essay Het kunstwerk in het tijdperk 

van de technische reproduceerbaarheid) en door joodse Kabbalamystiek. Zijn maatschappelijke betrokkenheid was niet denkbaar zonder zijn 

belezenheid en zijn theorieën over taal, literatuur en esthetiek. 

Benjamin 
Adorno
Daar staan ze dan, Walter en Theodor, de bevriende filosofen, zij 
aan zij. Of zijn het twee clowns die hun woorden zonder schroom 
in de mond nemen? Ze kibbelen. Ze zwijgen en staan te wachten.
Op een antwoord, als een slagroomtaart in het gezicht. Op een 
betere wereld, die nooit komt. Er zit niets anders op dan er bij stil 
te staan - tot er een baksteen op iemands hoofd valt. Lucas Van-
dervost en Jurgen Delnaet doen zich voor als Laurel & Hardy die 
zich voordoen als Adorno & Benjamin: een avond vol geleerde 
fratsen.

Interview met Lucas Vandervost
Het materiaal herzien.

emoties die we, zo citeert hij Wittgen-
stein, ‘pas als we ons aan de randen van 
onze (persoonlijke) ruimte bevinden, 
zullen tegenkomen’. Het zijn ook emo-
ties die het onvermijdelijke verstrikt 
raken in de taal (als je de logica van taal 
in taal wilt uitdrukken) verlichten. Ons 
er zelfs om doen lachen. Zijn sporadi-
sche ‘gekheid’ past de ezel dus wel, wan-
neer hij in het begin rare sprongen - een 
dansje - maakt.

Aan het eind van zijn taalspel, wanneer 
er geen koekoek meer klinkt, houdt ook 
de ezel zijn ia stil. Het zwijgen voelt 
hier echter niet aan als de uiteinde-
lijke overgave aan die bekende zin die 
Wittgensteins idee over taal kenmerkt: 
‘Waarover men niet spreken kan, kan 
men beter zwijgen.’ Nee. Ezels laatste zin 
klinkt als een voldaan uithijgen na een 
goed gespeelde wedstrijd. Hij besluit:
‘... und auf uns sinkt des Glückes stum-
mes Schweigen.’

Zo maakt Vandervost zich Wittgenstein 
eigen; niet door het begrip van de tekst, 
maar door het spelen van een ingenieus 
taalspel. Hoewel de filosoof zegt: ‘Wat 
zich in de taal weerspiegelt, kan niet 
worden beschreven door de taal’, laat de 
ezel ons de taal ervaren zoals hij hem 
verstaat. Dat het begrip van de tekst 
soms onze pet te boven gaat, doet er 
daarom niet toe. Doordat zijn mono-
loog persoonlijk is, slaagt Vandervost 
erin de potentie van de taal voor het 
publiek voelbaar te maken; zijn wereld-
beeld wordt erin weerspiegeld.

En omdat niet iedereen dezelfde taal 
spreekt: voor de toeschouwer die in dit 
taalspel geen klank herkent die hem 
aangenaam in de oren klinkt, u had 
waarschijnlijk de nachtegaal verkozen. 
Zo kan iedereen zijn ezelsoren opzetten 
en op basis van het ia dat hij het best 
kent, zijn eigen scheidsrechter spelen.

door Nienke Scholts

Gezien op 17 februari 2009 in de 

Bourlaschouwburg in Antwerpen 

(première).

Theodor Adorno (1903-1969) In de politiek bewuste jaren zestig was het vol-

gens Cyriel Offermans ‘bon ton geworden om Benjamin tegen Adorno, de practicus tegen de 

theoreticus uit te spelen’. Voor een deel van de studenten die de generatie van ’68 zouden 

gaan vormen betekende hij als het ware een provocatie: symbool voor de Hoge Cultuur, 

blank, mannelijk en met een uitdrukkelijk Europese intellectuele bagage. Vanuit de plaats 

en tijd waarin hij sprak, zag hij verzet enkel mogelijk in het denken, in een ‘kritische theorie’. 

Zijn uiterlijk bevestigde die  ‘oninteressantheid’ – niet bepaald een sexy filosoof. En zo lijkt 

zijn cultuurpessimisme meteen bevestigd: de consumptiemaatschappij reduceert niet alleen 

dingen, maar ook mensen tot hun verkoopbaarheid. Pech voor het kale teddybeerhoofd in 

witte hemdskraag en das, voor de Pruisische zinnen van de Dialektiek van de Verlichting, dens 

en helder als glas in lood, de diepgravende analyses van de cultuurindustrie, de redeneringen 

die de consensus weerstaan. 

Adorno spreekt zichzelf in zijn werk systematisch tegen. In de sporen van Nietzsche schrijft hij 

teksten die door hun fragmentarische vorm afrekenen met de filosofie als totaaldenken: geen 

constructie van argumentaties in functie van één overkoepelend idee, geen indeling van 

verschijnselen in een overzichtelijke geheel van categorieën. De filosofie kan volgens Adorno 

enkel waarheid vinden in het blootleggen van tegenstellingen in plaats van ze intellectueel 

met elkaar te verzoenen in een coherent denksysteem. Zo was het toch ondenkbaar om na 

Auschwitz het lijden nog te verbinden met zingeving, zoals het christendom dat deed? De 

shoah was voor Adorno het resultaat van de radicaal doorgetrokken logica van de Verlich-

ting: een rationaliteit die in het teken van het meesterschap van de mens over de natuur 

de menselijke natuur vernietigt. Wachten op Godot van Beckett was voor hem een literaire 

verbeelding van dit ‘moderne’ inzicht over de catastrofale toestand waarin de westerse mens 

zichzelf had gebracht. 

Adorno vertaalde Freuds inzichten over het onderbewuste naar een maatschappelijke con-

text. Zowel het fascisme als het kapitalisme zag hij als totalitaire systemen die functioneren 

bij gratie van de onderdrukking van het singuliere en het ‘natuurlijke’ van het individu. De 

warenmaatschappij onderdrukte door elke menselijke relatie te reduceren tot een handelsre-

latie (vandaag noemen we het ‘netwerken’). Net als het kapitalistische productiesysteem was 

elk totalitarisme, om gesmeerd te verlopen, gebaat bij het wegwerken van verschillen. Wat 

buitenmaats is, wordt van de lopende band verwijderd; wat niet herkenbaar in een cate-

gorie past, heeft geen bestaansrecht. Dat primaat van de herkenbaarheid noemde Adorno 

‘identiteitsdenken’: een denken bepaald door reeds gekende begrippen, waarin men al wat 

men waarneemt, probeert onder te brengen als een specifiek exemplaar van een algemene 

soort. Zo wordt diversiteit eenheidsworst, complexiteit hapklare brok, verandering cliché. Het 

theoretische verzet van Adorno lag in zijn ontwikkeling van een ‘niet-identiteitsdenken’. Deze 

visie houdt er rekening mee dat elk fenomeen, elk mens een ‘rest’ in zich draagt die niet terug 

te brengen valt tot een concept of een categorie. Genoeg stof voor een correspondentie die 

Adorno een dozijn jaren met Benjamin voerde tot aan diens dood – Benjamins pennenvriend 

‘Teddie’ had tijdig de veiligheid opgezocht in het land van Mickey Mouse.

Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969): niet bepaald een lightproduct in de rayons van 

de cultuur. In plaats van elke cent, keert Adorno elke waarde om. En gelukkig werd Adorno 

zelf ook al omgekeerd door wie na hem kwam.

Wat is voor jou de reden om een 
voorstelling over Benjamin en 
Adorno te maken?
Ik heb nooit echt een reden om een 
voorstelling te maken. Ik beschouw 
mezelf als een wandelaar die onderweg 
wat opraapt. Bij de eerste enscenering 
van De Fantasten heb ik Adorno ont-
dekt. Terwijl ik met repertoire van Peter 
Handke bezig was kwam ik Benjamin 
tegen. Bij de herneming van De Fan-
tasten tijdens het vorige seizoen kwam 
Adorno weer naar boven. Ik ontdekte 
dat beide schrijvers jarenlang uitvoerig 
met elkaar gecorrespondeerd hebben. Ik 
programmeer zo’n voorstelling omdat 
ik voel dat het moment er klaar voor is. 
Ik zet mezelf eigenlijk klem door het op 
voorhand te programmeren, maar het 

is pas wanneer ik begin met het maken 
van de voorstelling dat ik op zoek ga 
naar een mogelijke reden. 

Maar die reden is uiteindelijk heel 
persoonlijk: het traject dat ik met De 
Tijd afleg en de manier waarop de ene 
voorstelling de ander opvolgt, weer-
spiegelen mijn eigen wandeling, mijn 
zoektocht. Wat ik doe, is niet meer dan 
telkens weer wachten: op iets nieuws, 
op iets anders, op bevestiging van een 
idee of net de verandering ervan. Dat is 
niet hetzelfde als wachten op de bus of 
op de tram – dus niet wachten op wat je 
weet dat gaat komen, of waar je naartoe 
moet. Het is wachten op niets eigenlijk, 
waardoor er vreemd genoeg altijd weer 
iets opduikt. 

Zijn Benjamin en Adorno in deze 
voorstelling personages of auteurs?
De voorstelling heet Benjamin Adorno 
en wordt gespeeld door twee mannelijke 
acteurs, Jurgen Delnaet en ikzelf. Daar 
zou je op het eerste zicht uit kunnen 
opmaken dat er twee personages zijn, 
die Benjamin en Adorno als histori-
sche figuren weerspiegelen. Maar dat 
is niet onze bedoeling. We inspireren 
ons op hun leven en hun werk, maar 
daaruit creëren we iets heel nieuws, iets 
eigens. We hanteren zelfs geen strikte 
rolverdeling. De tekst bestaat uit twee 
‘stemmen’ die als het ware één persoon 
zouden kunnen zijn. We gebruiken 
natuurlijk tekstmateriaal van beide 
heren, maar niet in de vorm waarin zij 
het opgeschreven hebben. Bij het lezen 
van het materiaal stelden we ons niet 
de vraag hoe we hun ideeën letterlijk 
of waarheidsgetrouw zouden kun-
nen weergeven. Het ging meer over de 
indruk die het materiaal op ons maakte. 
We hebben uit alles wat we lazen zin-
nen, zelfs halve zinnen of soms maar 
een paar woorden geplukt, en met die 
fragmenten een nieuw geheel gemaakt. 
De tekst is een verzameling geworden, 
een collage, die misschien wel onszelf 
en onze manier van denken sterker 
weerspiegelt dan die van de beide filo-
sofen. Het gekke is dat je doorheen de 
voorstelling toch het gevoel krijgt dat er 
personages staan, twee totaal verschil-
lende personages zelfs. Ze zijn niet echt 
de tegenpolen van elkaar, maar wijzen 
wel op tegenspraak. En dat weerspiegelt 
de tegenspraak in onszelf. 

Komt er uit zo’n werkmethode ook 
een verhaal tevoorschijn?
Ik denk dat we daar niet buiten kunnen. 
Er is altijd een kader in het theater: het 
toneel zelf ‘kadert’ ook datgene waar het 

publiek naar kijkt. Door het kader krijg 
je automatisch een verhaal. Mensen 
hebben verhalen nodig, om zichzelf en 
de wereld te kunnen begrijpen. Wan-
neer je met Adorno bezig bent krijgt het 
begrip ‘verhaal’ natuurlijk een vreemde 
bijklank. Zijn meest bekende uitspraak 
luidt immers dat het vertellen van 
verhalen na Auschwitz onmogelijk is 
geworden. Het creëren van een verhaal 
is in deze voorstelling eigenlijk niet het 
doel. Het gaat er meer om een toestand 
weer te geven. Het resultaat is echter, 
moesten we tot onze verbazing vaststel-
len, dat er nog nooit zoveel ‘verhaal’ 
aanwezig was in iets waar we aan 
werkten! Het begint als het ware een 
eigen leven te leiden. Wanneer je zoiets 
vaststelt, krijg je het fascinerende gevoel 
even je eigen publiek te zijn. 

Uit de titel groeit misschien automa-
tisch een verhaal, of een structuur: 
Benjamin Adorno – twee filosofen, 
twee zienswijzen of ideeën, die te-
gen elkaar aanwrijven. Misschien zijn 
de stemmen niet letterlijk die van 
Benjamin en Adorno maar in zekere 
zin wel de personificaties van hun 
ideeën? 
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet, omdat 
die ideeën met elkaar versmelten. Op 
een bepaald moment maakt het niet 
meer uit wie wat zegt. Zo wordt de 
voorstelling ook geen les in de filosofie. 
Ik wist heel snel dat ik dit pedagogisch 
materiaal niet op een theatrale manier 
kon gebruiken. Maar tegelijkertijd is 
opzettelijk ‘niet pedagogisch’ willen zijn 
onmogelijk. Je zoekt toch altijd – en 
dat is meer een reflex dan iets waar je je 
bewust van bent – naar waar het over 
gaat, en hoe je dat naar een publiek toe 
kan communiceren.
Enkele ideeën of begrippen die door 
Benjamin en Adorno uitvoerig bespro-
ken zijn, hebben op een natuurlijke 
manier hun weg naar de voorstelling 
gevonden. Een begrip zoals ‘reprodu-
ceerbaarheid’ bijvoorbeeld, of ‘popula-
risering’. Benjamin en Adorno leefden 
in een tijd waarin de populaire cultuur 
op allerlei domeinen een enorme vlucht 
nam en een bedreiging werd voor de 
kunst. Technieken als fotografie en film 
maakten het mogelijk een afbeelding of 
een verhaal eindeloos te reproduceren 
en op grote schaal te verspreiden. Op 
die manier kwam het aura of het unieke 
en eenmalige karakter van het kunst-
werk in het gedrang. 
Het is en blijft op zich wel moeilijke 
materie, en dus een uitdaging om zo’n 
voorstelling ook begrijpbaar te ma-
ken. Steeds opnieuw betrap ik mezelf 
erop dat ik in mijn artistieke belijdenis 
‘moeilijk’ wil zijn. Dat betekent niet 
‘moeilijk willen doen’, maar iets dat 
moeilijk is, blijkt uiteindelijk het enige 
te zijn wat ik begrijp – al was het maar 
om de eerlijkheid die errond hangt, na-
melijk dat het niet te begrijpen valt. Het 
‘moeilijke’ valt meer samen met mijn 
leven dan wat dan ook. Daarom is het 
ook zo heerlijk om nu ook weer met het 
materiaal van Benjamin en Adorno te 
werken. Het doet mij immers nadenken 

over wat ik aan het doen ben. Dat zou 
altijd zo moeten zijn, maar de filosofie 
van beide heren maakt je daar extreem 
attent op.

Filosofie betekent dus voor jou niet 
het begrijpbaar maken van de we-
reld, maar net benadrukken dat die 
wereld complex, zelfs chaotisch is. 

Die indruk kreeg ik ook bij het le-
zen van de teksten van Benjamin en 
Adorno. We beseffen dat de reali-
teit complex is en blijft, maar steeds 
opnieuw doen we een poging om ze te 
beschrijven, erover na te denken, en om 
aan die gedachte vorm te geven. Haast 
automatisch kwamen we op die manier 
bij het absurde theater van Beckett uit. 
De ‘toestand’ waarin de personages van 
Wachten op Godot zich bevinden, is 
eigenlijk dezelfde toestand waarin de 
ideeën van Benjamin en Adorno in deze 
voorstelling samensmelten. We hebben 
ons ook laten inspireren door de ‘parti-
tuur’ van het stuk van Beckett. De tekst 
van Wachten op Godot bestaat groten-
deels uit reeksen van korte zinnetjes, die 
vaak herhaald worden en nooit echt een 
volwaardig gesprek worden. Het con-
trast met de geschriften van Benjamin 
en Adorno kan haast niet groter zijn: 
beide heren schreven haast geen zinnen 
die korter zijn dan een halve bladzijde! 
We proberen die extremen met elkaar te 
vermengen: ingewikkelde gedachten en 
uitvoerige redeneringen worden korte 
zinnen, soms niet meer dan een paar 
woorden. Het geheel lijkt een beetje 
op een revue, zonder de systemen van 
een revue inhoudelijk toe te passen. Ik 
zie het meer als revue in de letterlijke 
betekenis van het begrip: ‘herzien’. Het 
materiaal eigenlijk gewoonweg herzien.

Interview door Esther Severi, 

De Tijd Antwerpen 

10 september 2010. 



Berckmans
tekst  J.M.H. Berckmans
bewerking Jurgen Delnaet
met  Jurgen Delnaet

Wittgenstein
tekst  Ludwig Wittgenstein, T.S. Eliot, 
  James Joyce, Franz Kafka, Paul van Ostaijen,
  Fernando Pessoa, Marcel Proust, Virginia Woolf
van en met  Lucas Vandervost
dramaturgie Claire Swyzen

Benjamin Adorno
van en met Jurgen Delnaet en Lucas Vandervost
dramaturgie Claire Swyzen
met dank aan  Bart Philipsen en Stéphane Symons

kostuum Sabina Kumeling
licht  Willy Wtterwulghe
techniek Willy Wtterwulghe, Ron Van Eycke, 
  Tom van de Oudeweetering

Speellijst Berckmans/Wittgenstein/Benjamin Adorno

oktober 2010
do 7  Mechelen Berckmans ’t Arsenaal 20:15u
vr 8  Mechelen Wittgenstein ’t Arsenaal 20:15u
za 9  Mechelen Benjamin Adorno ’t Arsenaal 20:15u
wo 13  Strombeek-Bever Benjamin Adorno CC Strombeek 20:30u
di 19  Brussel Berckmans Bozar 12:40u
wo 20  Beveren Berckmans CC Ter Vesten 20:00u
do 21 Beveren Berckmans CC Ter Vesten 20:00u
di 26 Borgerhout Wittgenstein Rataplan 20:30u
wo 27  Borgerhout Berckmans Rataplan 20:30u
do 28  Borgerhout Benjamin Adorno Rataplan 20:30u
vr 29  Tielt Wittgenstein Theater Malpertuis  20:30u
   Benjamin Adorno

november 2010
di 2  Utrecht Benjamin Adorno Stadsschouwburg 20:30u
do 4  Dilbeek Berckmans Cc Dilbeek-Westrand 20:30u
   Wittgenstein
za 6  Den Bosch Benjamin Adorno Verkadefabriek 21:00u
di 9  Leuven Benjamin Adorno Wagehuys 20:00u
wo 10  Leuven Wittgenstein Wagehuys 20:00u
za 13  Groningen Berckmans Kruithuis 17:00u
   Wittgenstein
   Benjamin Adorno
di 16  Leiden Benjamin Adorno Leidse Schouwburg 20:15u
wo 17  Haarlem Berckmans Toneelschuur 20:00u
   Benjamin Adorno
do 18  Haarlem Berckmans Toneelschuur 20:00u
   Benjamin Adorno
do 25  Rotterdam Berckmans Rotterdamse Schouwb 20:30u
   Benjamin Adorno
za 27  Breda Berckmans Chassé Theater 17:00u
   Wittgenstein
   Benjamin Adorno
zo 28  Amsterdam Wittgenstein Frascati 20:30u

december 2010
do 9  Geel Benjamin Adorno De Werft 20:15u

Verwacht ...

Far West-trilogie

De Tijd zet Filip Vanluchene, onze belangrijkste 
theaterauteur van het moment, in de kijker en brengt 
een trilogie van gelauwerde stukken: De Naamlozen, 
Risquons-tout en Citytrip.

Een trio acteurs – Dirk Buyse, Jurgen Delnaet en Bob De 
Moor – geven in een regie van Lucas Vandervost meester-
lijk vorm aan Vanluchenes polyfonische schriftuur en 
‘kubistische’ vertelwijze. Hij presenteert een werkelijkheid 
simultaan vanuit verschillende standpunten en momen-
ten. Zijn verhalen voegen een dimensie toe aan het recht-
lijnige vooruitgangsdenken van onze tijd. In een Vlaams 
van vreemde origine, met het contrapunt van volkse 
humor en Belgisch surrealisme.

Speelperiode februari - maart 2011

Ontvangt u nog geen informatie en wilt u op de hoogte 
blijven van onze producties? 
Schrijf, bel, fax of mail ons.
U kan uw mening over de voorstellingen kwijt op onze 
site. We stellen uw reactie zeer op prijs.

De Tijd
Sint-Paulusstraat 23 - 2000 Antwerpen
tel +32 (0)3 231 62 86 - fax +32 (0)3 226 35 28 
e-mail info@detijd.be
www.detijd.be
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