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‘Ik geloof niet dat we
beschaafder worden’
Acteur en theatermaker
Valentijn Dhaenens
duikt in de Grote Oorlog
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Valentijn Dhaenens: ‘De vraag die ik mij voortdurend stel is: waarin schuilt onze zucht naar strijd?’ © Fred Debrock

GEERT VAN DER SPEETEN

De eerste soloproductie van
Valentijn Dhaenens, acteur bij
het theatercollectief Skagen en
onder meer te zien in De helaasheid der dingen, was een van de
beste theatervoorstellingen van
de voorbije vijf jaar. Voor een batterij microfoons bracht Dhaenens in De grote mond een compilatie van redevoeringen waarin
sprekers zich een beetje God wanen. Zo combineerde hij oorlogstoespraken van de Duitse minister van Propaganda Joseph Goebbels en de Amerikaanse generaal
George Patton. De voorstelling
onthulde onze blijvende behoefte
aan welsprekende leiders. Ze liet
aan den lijve voelen wat de kracht
van het woord en van retoriek
kan zijn.
De grote mond ging in 2008 in
première in een Leuvense aula en
is intussen uitgegroeid tot een
hit. De Engelstalige versie, Big
mouth, werd in 2012 gelanceerd
op het festival van Edinburgh. Vorig seizoen volgde een
speelreeks in het Soho Theatre in
Londen, daarna een tournee in
Groot-Britannië.
In
januari

speelt Dhaenens negen keer in
New York, om vervolgens twee
maanden in Australië neer te
strijken.
De belangstelling en het onthaal
blijven de acteur verbazen. ‘Big
mouth trekt in het buitenland
voor een stuk een academisch publiek aan, dat sterk in de werking
van retoriek geïnteresseerd is’,
zegt hij. ‘De debatten achteraf duren soms langer dan de voorstelling. Er komen ook scherpe en intelligente vragen waar ik mij
schrap voor moet zetten.’
Vooral de vorm blijkt vreemd
over te komen bij een buitenlands publiek: Big mouth geldt er
als avant-garde, experimenteel
theater zonder een verhaal.
Dhaenens: ‘Ik heb het nooit zo
bedoeld, maar het is een mooi neveneffect: voor veel jongeren
dient deze voorstelling als eyeopener. Dat dit ook een vorm van
theater kan zijn waar ze anderhalf uur geboeid naar kijken en
achteraf nog over kunnen discussiëren ook.’
Was het makkelijk om een opvolger te vinden voor ‘De grote
mond’?

‘Het ging vanzelf. Ik wilde eigenlijk een follow-up maken. De
keerzijde tonen van de speeches,
de dramatische gevolgen ervan in
plaats van de concrete aanleidingen. Dit moest een voorstelling
worden over de échte helden, de
mannen die de bevelen uitvoerden. Zo kwam ik vanzelf uit bij de
Eerste Wereldoorlog, een oorlog
die in het geheugen gegrift staat
vanwege zijn ontstellende zinloosheid.’
In ‘De grote mond’ ontmantelde

‘Instinct versus
cultuur,
beschaving en
evolutie: het
houdt mij bezig.
Worden we
steeds
beschaafder, of
bewegen we in
cirkels?’

u de taal van de redevoering. Welke taal spreekt de oorlog?
‘Er is zoveel oorlogsliteratuur geschreven, er zijn massa’s films
over oorlog gedraaid. Mensen
zijn erdoor gefascineerd. Maar op
toneel? Spectaculaire scènes tonen of soldaatje spelen was niet
mijn bedoeling. Ik heb vooral de
trauma’s van de oorlog opgezocht. Terwijl De grote mond een
logica volgde, neemt De kleine
oorlog meer de vorm aan van een
splinterbom. Het is een puzzel
van teksten waarin de chaos van
de oorlog voelbaar wordt. Er duiken minder anekdotes of historische feiten in op. Angst, pijn en
shock vormen de rode draad. Met
één vraag die als bij de slachtoffers telkens weer terugkeert: hoe
ben ik hier in godsnaam in verzeild geraakt? Bij uitbreiding is
dat het soort vraag dat je jezelf in
conflictsituaties in het dagelijkse
leven voortdurend stelt.’
De locatie wordt een ziekenboeg net achter de linie. Waarom
hebt u die gekozen?
‘In de oorlog is het veldhospitaal
de eerste plek van bezinning. Ook
verpleegsters, zoals ik er een

speel in De kleine oorlog, evolueerden er van idealisme naar cynisme.’
‘Een inspiratie was Johnny got
his gun, het anti-oorlogsboek
waarin de Amerikaanse scenarist
en romancier Dalton Trumbo een
fictief slachtoffer uit de Eerste
Wereldoorlog opvoert. Een man
zonder armen of benen, maar ook
zonder gezicht, gehoor of smaak.
Alleen zijn hersenen werken nog,
maar hij weet nooit precies of hij
waakt of droomt. Een man die opgesloten zit in zichzelf: heel de
voorstelling is daarrond opgebouwd. Allerlei personages en afsplitsingen passeren de revue in
videofragmenten.’
‘Het wordt veel minder een virtuoze tekstvoorstelling. Ik verwijs
vooruit naar Vietnam en Irak,
maar keer ook terug in de
tijd. Om iets van de oerkrijger te
suggereren, passeert een fragment waarin een soldaat Attila de
Hun imiteert: met een misselijk
makende reeks kreten om ten
strijde te trekken.’
Bestaat er zoiets als een geromantiseerd beeld van de frontsoldaat?
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VALENTIJN DHAENENS
EN HET EFFECT VAN DE GROTE OORLOG OP DE KLEINE MAN

‘We lijken in
onze oorlogszucht
niet te evolueren’
Wat volgt er na speechende volksmenners,
in een theatersolo met als titel De grote
mond? De kleine man natuurlijk. Op zijn
kleinst, gegeseld door de trauma’s van een
wereldoorlog. Valentijn Dhaenens: ‘Dit
wordt een voorstelling als een splinterbom.’
‘Als we van één oorlog een heldhaftig en romantisch beeld hebben, is het wel de Tweede Wereldoorlog. Bij de Eerste denken we
spontaan aan loopgraven, miserie, het vastzitten in de modder.
De harde realiteit, kortom.’
‘De vraag die ik mij voortdurend
stel is: waarin schuilt onze zucht
naar strijd? In de aanloop naar de
Eerste Wereldoorlog heerste er
bij jonge mensen een zekere euforie, een zin naar avontuur. Waren
ze dan zo naïef ? In Reis naar het
einde van de nacht beschrijft
Louis Ferdinand Céline een militaire fanfare die door het dorp
trekt, met daarachter een bende
joelende soldaten.’
‘We lijken in oorlogszucht niet te
evolueren, ook al denken we dat
we pacifistischer worden. Lees de
brieven van Amerikaanse jongeren die in Irak gingen vechten: ze
deden het vrijwillig, uit idealisme
om de wereld te gaan bevrijden.
Oorlogscultuur zal altijd deel uitmaken van ons menszijn.’
Stappen we makkelijk mee in
oorlogsretoriek?
‘Elke bedreigende situatie vormt
een voedingsbodem voor dema-

gogie, die dat gevoel uitbuit en
vergroot. Neem de manier waarop de beide landsgedeelten in
België met elkaar omgaan. We
kennen elkaar onvoldoende,
maar al te makkelijk wordt een
soort vijandsbeeld gecreëerd.’
Een solovoorstelling maken:
hoe begin je eraan?
‘Een jaar lang heb ik alleen maar
over de oorlog gelezen. Dat is best
raar. Zeker als je net vader geworden bent van je eerste kind en je
vanzelf al wat gevoeliger bent.’
‘Hoe zo’n voorstelling groeit: ik
maak eerst stapeltjes met dingen
die ik wil bijhouden. Waar ik het
snelst door gepakt was, was het
fenomeen van shellshock. Wie eraan leed, werd niet begrepen of
veroordeeld voor desertie. In de
Eerste Wereldoorlog kon ook de
medische wetenschap voluit experimenteren. Er moesten voortdurend dringende ingrepen gebeuren, zoals amputaties of huidtransplantaties, die in een burgermaatschappij ondenkbaar waren. Beelden van monsters met
weggerukte kaken hebben een
enorme impact op mij gehad.’
Is het prettig om alleen een

voorstelling te maken?
‘Solovoorstellingen zijn bevredigend, omdat je er iets van je persoonlijkheid in kwijt kan. Maar
ze zijn wel zeer eenzaam. Je werkt
op een totaal andere manier dan
met een theatergroep. Persoonlijker, gevoelsmatiger. Omdat je
je niet hoeft te verantwoorden,
kan je een stuk verder en extremer gaan. Maar van de weeromstuit zit je er soms ook naast, omdat je feedback mist en ingekapseld dreigt te worden in je eigen

‘In de aanloop
naar de Eerste
Wereldoorlog
heerste er bij
jonge mensen
een zekere
euforie, een zin
naar avontuur.
Waren ze dan
zo naïef ?’

verhaal.’
‘In deze voorstelling wil ik ook lethargie en verveling laten voelen,
een toestand waar geen verandering in komt. Allemaal dingen die
niet bijdragen tot een spannende
voorstelling. Maar als je alleen
werkt, kan je veel aftasten en uitproberen. Om soms op je stappen
terug te keren.’
U maakt met deze voorstelling
deel uit van een hele herdenkingsindustrie. Hoe voelt dat?
‘We zullen overspoeld worden
door herdenkingen. Maar in de
overdaad wil ik mijn eigen pad
aanhouden. Deze voorstelling
gaat niet over geschiedenis of
persoonlijke verhalen. Wel over
emoties, over de traumatische
angst van één persoon.’
Een historisch bewustzijn, het
trekken van lessen uit het verleden, lijkt uw drijfveer te zijn.
‘De leergierigheid om dingen beter te leren begrijpen, is voor mij
een late ontdekking. Het blijft
een onuitputtelijke bron. Hoe zou
de oermens hierover denken: ik
betrap mij soms op die reflex. Wat overigens ridicuul is,
want over de oermens weten we

niet bijzonder veel.’
‘Maar het instinct versus de cultuur, de beschaving en de evolutie: het houdt mij bezig. Worden
we steeds beschaafder, of bewegen we in cirkels? De geschiedenis voedt mijn pessimisme over
dat laatste. Ik ben ook bang voor
de oorlogen die we nog zullen
meemaken. Welke beslissingen
zal ik dan moeten nemen? Aan
welke kant je belandt, hangt vaak
alleen van geluk af. Maar uiteindelijk kan je weinig ondernemen
om aan de oorlogsmachine te
ontsnappen en weet je dat er alleen maar slachtoffers zullen
overblijven.’
‘Dat we het begin van een conflict
niet zien, of er zo weinig bij stilstaan: het blijft mij verbazen. Onze grootouders hebben de
Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Het lijkt alsof wij hem
al zijn vergeten.’
‘De kleine oorlog’ van Valentijn
Dhaenens, 20>24 november in Stuk,
Leuven. 26>27 november en 6>7
februari 2014 in De Singel in
Antwerpen.
www.skagen.be

