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Inleiding
Inleiding
Als mij de afgelopen gevraagd werd te schrijven over iets dat mij echt aan het hart ging, en
dat gebeurde nogal eens in de loop van mijn opleiding, ging ik altijd op zoek naar iets
anders dan wat in feite het dichtste bij mij stond. Zijn natuur en cultuur soms moeilijk te
verenigen, vond ik, natuur en theater zijn twee absolute uitersten. Ik had die twee
eigenlijk nooit verenigd gezien. Misschien kwam locatietheater in de buurt, maar dat was
toch een vak apart.
Mijn vak was verhalend teksttheater, en daarbinnen was natuur niet eens echt een thema,
dus als je het erover wilde hebben was dat altijd op anekdotisch niveau: er zou altijd iets
anders onder zitten. Om nog maar te zwijgen van het afschuwelijke feit dat spreken van
natuur op zichzelf al iets belerends is geworden.
Nee, ik moest mijn liefde voor de natuur en mijn liefde voor theater maar gewoon
gescheiden houden. Wat wilde ik anders? Een zooi levende beesten het podium
opsleuren? Dacht het niet.
Wat zou er nog overblijven van mijn tekst als het hele publiek toch alleen maar naar dat
beest zit te staren? Ja, dag. Wat als ‘ie op precies dat gevoelige moment begint te schijten?
Of te blaffen, te balken, blaten, blazen, of weet ik wat voor een geluid maakt? Wat voor een
betekenis zou dat krijgen? Alles op het podium krijgt betekenis, dus een dier ook, maar
wat als zijn handelen die betekenis ondermijnt? Wat als ‘ie het publiek in loopt? En
trouwens, hoe weet je dan welk dier het beste te gebruiken zou zijn? Hoe zou ik het
kunnen rechtvaardigen, als het mijn tekst ondermijnt? Hoe zou het beter werken: als een
personage, of toch meer als tableau vivant? Hoe moet ik regie-aanwijzingen schrijven voor
het dier? Is het dan nog wel natuurlijk, en wat als hij het toch niet doet? In hoeverre laat ik
alles afhangen van de grillen van een beest dat zich van de voorstelling geen donder
aantrekt? Of zouden dieren zich misschien toch in gaan leven, enig moment? Anticiperen
op applaus, wellicht, en hun gedrag daarop aanpassen, omdat ze het leuk vinden, of juist
niet?
Interessante vragen, eigenlijk. Misschien toch eens kijken wat ik daarover te weten kan
komen. Misschien leuk om er eens een onderzoek aan te wijden.
Bij mijn weten is dit, Weeda’s Veldgids Theaterdieren, de eerste theaterdieren(veld)gids ter
wereld. Een geruststellende gedachte dat hoe slecht ik ook presteer, dit desondanks het
toonaangevende werk zal zijn op het gebied van dramaturgisch gebruikte fauna.
Het onderzoek voor deze veldgids was lastig. Ik ben in staat geweest om welgeteld één
boek te vinden, dat één hoofdstuk aan dieren in het theater wijdt. Voor mij ligt, met dank
aan het Theater Instituut Nederland: Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems,
van Nicholas Ridout. Niet de meest aanmoedigende titel. Een paperback uit Engeland is
het, met gave, scherpe hoeken, en een prachtige, ongekneusde rug. In de vier jaar dat het
boek anno 2010 in die bibliotheek heeft gelegen, heeft niemand hem zelfs maar
opengeslagen.
Verder heb ik het moeten hebben van een aantal interviews, en uit pure wanhoop ben ik
zelf ook maar aan de slag gegaan, en heb ik een theatraal experiment uitgevoerd. Het viel
niet mee, dit onderzoek.
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Wat is dat toch voor geks, dat mensen hier zo weinig aandacht aan besteden? 1 Gaan we
het juist bewust uit de weg? Vinden we dat alles mag op het podium, behalve beesten?
Nee: ze komen toch voor, op het podium? En het is toch een ingrijpend element? Dus
waarom wordt het doodgezwegen? Wat zit er achter het dogma dat het “gewoon niet
mag”? Verdienen de dieren niet een betoog? Of juist niet? Moeten we die beesten niet
gewoon met rust laten? Zij vragen er toch ook niet om: hoe zit dat eigenlijk, ethisch
gezien?
Over deze gids
In deze gids doe ik mijn best om zoveel mogelijk van deze vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden, en ik richt mij daarbij vooral op het werkveld van de schrijver. Aan de
hand van interviews, experimenten, en vooral veel gesprekken heb ik een uiteenlopende
lijst van dieren samengesteld die verschillende vragen op verschillende manieren
beantwoorden, waardoor u ,als maker of toeschouwer, wellicht beter in staat bent te
begrijpen waar u aan toe bent wanneer een dier de planken betreedt.
De gids spitst zich toe op het gebruik van dieren in teksttheater in de klassieke zin.
Verhalend, dus. Dit is het vakgebied van de schrijver, en het is hier waar het dier de
grootste invloed heeft, en de meeste macht van de maker afneemt. Vooral de schrijver lijkt
machteloos te staan. In hoeverre dat waar is wordt onderzocht in Deel I: Hoe? -schrijven
voor dieren.
Algemenere, meer theoretische kwesties als semiotiek en bioﬁlie worden behandeld in
Deel II: Waarom? -de betekenis van dieren op het podium. Dit deel maakt het de lezer mogelijk
ook dieren die zelf niet in de gids staan nog steeds enigszins te duiden. En ik zeg heel
bewust enigszins, want als een dier één ding met zich mee brengt is het dit: de gevolgen
zijn onbekend.
Deel III is de dierengids zelf, waarin een aantal diersoorten die al eens uit de coulissen
tevoorschijn zijn gestapt onder de loep worden genomen. Hier komen ook de meer
praktische problemen waarmee sommige makers hebben geworsteld duidelijker naar
voren, en voor een goed totaalbeeld is het aan te raden om de gehele gids door te lezen.
Een heel belangrijk aspect van het gebruik van theaterdieren, ethiek, wordt behandeld in
in Deel IV, gevolgd door de conclusie, waarin ik de uiteindelijke score opmaak tussen
schrijver en theaterdier, en kijk hoe, en: of, deze titanen van theatereffect elkaar kunnen
becomplimenteren.
Om het geheel overzichtelijk te houden vindt u aan het einde van de gids een
trefwoordenlijst, zodat u, als u snel iets moet weten over, zeg, auditiviteit, dit gemakkelijk
terug kunt vinden.

1

Als er wel over wordt gesproken is direct duidelijk dat het onder zowel makers en toeschouwers sterk

leeft, getuige bijvoorbeeld een recent panelgesprek van De Nederlandse Opera waar ik spreker was.
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Inleiding
Theatraal experiment Het Ontbreken van Katten
Bij de Bijlagen vindt u onder andere interviews en natuurlijk de DVD2 met de registratie
van het theatrale experiment Het Ontbreken van Katten.
Door de gehele gids zal geregeld terug worden gegrepen naar dit experiment, dat ik met
dank aan het lectoraat, Bert’s Animal Verhuur, Anne Stam, Johan Vanderpol en Marc
Ruiter uit heb kunnen voeren in de grote zaal van het Akademietheater van de HKU.
De directe aanleiding voor dit experiment was het al genoemde gebrek aan naslagwerk.
Alles wat ik in dit onderzoek had was dat ene boek, wat recensies, en een paar interviews
van makers die recentelijk dieren hadden gebruikt en tijd voor mij hadden. Het onderzoek
was goeddeels overgeleverd aan de elementen, en de grillen van die paar makers die ik
kon bereiken.
Die beperking wilde ik omzeilen, en tot mijn vreugde steunde het lectoraat mij, zodat ik in
staat was een paar ongewone dieren op ongewone manieren te gebruiken, om zo een
completer beeld te krijgen van het effect van dieren op het podium.
De opzet van het experiment was bijzonder simpel: ik schreef een korte scène (zo’n 7
minuten) en deze zou een aantal keer gespeeld worden, steeds met een ander dier, op een
andere manier ingezet, erbij. Het zou op ﬁlm worden vastgelegd, en daarbij zou vooral
ook gelet worden op de reacties van het publiek. Tevens deelde ik 37 boekjes met vragen
uit, om te kijken wat het publiek opviel. Het was natuurlijk helemaal ideaal geweest als ik
meerdere verschillende teksten had kunnen proberen, maar daar was simpelweg geen tijd
voor.
Zodoende ontstond de scène die terug is te lezen bij de bijlagen: twee mannen die samen
een dierentuin willen openen, maar geheel niet weten hoe met elkaar om te gaan als het
even niet mee zit. In de tekst zelf komt geen interactie voor met dieren, en er wordt ook
niet gesproken over in de ruimte aanwezige dieren. Een gemiste kans, volgens sommigen,
maar noodzakelijk omdat ik verschillende dieren wilde gebruiken, op verschillende
manieren. Als ik in de tekst daarover iets had vastgelegd was dit niet mogelijk geweest.
De reacties op de scène liepen sterk uiteen,3 en er is mij wel gevraagd waarom ik geen
klassieke scène heb gebruikt, waarvan de kwaliteit bewezen was. Hoewel ik met lang
zoeken waarschijnlijk wel iets geschikts was tegengekomen kon ik zo gauw geen scène
vinden die ook los interessant was, en die bovendien ruimte liet voor het gebruik van een
dier.
Natuurlijk barst het van de geweldige scènes, maar een fragment uit Wachten op Godot of
Wie Is Er Bang Voor Virginia Woolf neerzetten met een kameel ernaast is niets anders dan
vreemd. Ik wilde ruimte laten voor een zekere geloofwaardigheid, en bovendien, een
klassieke scène met een dier ensceneren zou een exclusieve regisseurs-ingreep zijn. Terwijl
ik nu juist probeerde om mijn onderzoek toe te spitsen op schrijvers.

2

met dank aan Rudolf Buirma

3

“Ik vind het spannend dat ik steeds meer te weten kwam over de personages en de situatie.”
“Prettig gespeeld. Mooie teksten.”
“Ik vond het moeilijk begrijpbaar en weinig interessant.”
“Ik snapte het niet echt. (Beetje saai.)”
“Geen speciﬁek sterke tekstscene zo los.”
“Goede scene duidelijke relatie personages.”
3
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Daarom schreef ik een scène waarin de dieren niet nodig waren, maar die wel ruimte liet
voor hun aanwezigheid, en eventueel hun actieve gebruik. Een scène met een aantal
verschillende emoties en tempo’s, met relatief veel schakelingen, zodat ik in korte tijd veel
dingen kon terugzien. En, heel belangrijk: een scène met een machtsworsteling. Belangrijk,
want één van de grote vragen van het experiment was of ik in staat zou zijn om een dier
tot eenduidig (machts)symbool kon maken.
Na veel wikken en wegen kwamen we uiteindelijk uit bij de volgende opzet:
1:
2:

3:

4:

5:

6:

7:
8:

4

Blanco proef: acteurs spelen de scène, zonder dieren.
Om te kijken hoe de scène werkt en overkomt.
Vijf ganzen. De scène wordt gespeeld zonder speciﬁek acht te slaan op de dieren.
Om te kijken hoe het is als dieren de scène zoveel mogelijk verstoren. Ganzen waren
uitgekozen om hun luidruchtigheid en agressiviteit.
Twee Ierse Wolfshonden (grootste hondenras ter wereld): personage Pleun komt op
met de honden als statussymbool om personage Hugo mee onder druk te zetten.
Om te kijken of het mogelijk is om dieren op een simpele manier tot tekens om te
zetten.
Dieren in het publiek. We zetten een paar dieren op stoelen tussen het publiek, en vrij
voor de eerste rij. Om te kijken naar vormen van bioﬁlie, of het publiek een sterk
groepsgevoel krijgt, etc. Uiteindelijk is gekozen voor het gebruik van de Ierse
wolfshonden en nog drie andere honden, waarvan er één echter ziek was op de
bewuste dag.
Een lammetje op schoot bij personage Hugo. Wederom om te kijken of wij het dier tot
teken konden maken, wellicht om Hugo sympathieker te maken. Tevens om te kijken
naar het effect van deze speciﬁeke vorm van bioﬁlie: de liefde voor schattige diertjes
diertjes. Helaas was het lammetje niet wit, noch aan de ﬂes, maar schattig
desalniettemin.
Geen dier, maar een “echt” mens, om te onderzoeken waar het effect van de dieren nu
eigenlijk in lag. Is dat enkel de onvoorspelbaarheid, het niet op zijn plaats zijn, of is het
ook iets “dierlijks”? Voor deze versie van de scène haalde ik iemand uit het publiek
“om wat vragen te beantwoorden”, en liet ik haar op het podium achter zodat de
spelers hun scène konden doen.
Een kameel van zo’n 2,2m hoog die vrij rondliep over het podium. Om te kijken naar
het effect van een bijzonder groot dier.
Een emoe die vrij rondliep. Om te kijken naar het effect van een bijzonder exotisch en
bovendien: onvoorspelbaar en gevaarlijk (ogend) dier.4

Ik wil benadrukken dat het welzijn van de dieren voorop stond. Ierse wolfshonden staan bekend als een
kalm en ontspannen hondenras. De overige dieren waren afkomstig van Bert’s Animal Verhuur, waar ze veel
gehanteerd worden en rustig aan drukke omstandigheden wennen zodat ze zonder problemen mee kunnen
doen bij onder andere beurzen, levende kerststallen, mobiele knuffelboerderijen, themadagen, optochten, en
zo voort. Voor hun doen was een dagje theater dus relatief kalm.
4



Inleiding
Compleet als dit alles klinkt zijn er kleuren van het theaterdierenpalet die deze gids niet
behandelt.5 Een absoluut totaalbeeld geven van dit omvangrijke, ondergeschoven
theaterkindje is eenvoudigweg te ambitieus voor een afstudeeronderzoek. Daarom heb ik
bijvoorbeeld veel werk van Jan Fabre, waar toch vaak dieren in voorkomen, links laten
liggen, omdat zij geen verhaal vertellen. Zijn voorstellingen neigen naar performancekunst, en daar wil ik het in deze gids niet over hebben. Ook andere theaterstukken waarin
geen verhaal wordt verteld, of waarin de dieren als iets anders dan dieren worden
gebruikt6 zullen enkel worden aangehaald waar zij een uniek licht schijnen over het
gebruik van dieren dat ook ingezet zou kunnen worden in verhalend theater, want daar
gaat het hier om: anekdotisch teksttheater.
De grote vraag van dit onderzoek is in feite: wat blijft er over van het verhaal van een
theaterstuk, als er een dier op het podium staat?
Ik kan u nu alvast verklappen: een eenduidig antwoord is er niet.

5

Aanvankelijk wilde ik nog los rondvliegende dieren, omdat dit eigenlijk nooit wordt gedaan, maar dit zag
technicus Marc de Ruiter niet echt zitten. Tijd om losvliegende dieren te trainen was er niet, noch zin om ze
later tussen de lampen uit te moeten plukken. Ook wilde ik graag kijken naar het effect van een “wild” dier.
Een (semi)inheems dier dat niet met huisdieren, de boerderij, dierentuin of circus werd geassocieerd. Er zijn
echter maar weinig inheemse dieren die je legaal mag hebben, en toen ik uiteindelijk informeerde over
rendieren bleek dat deze dieren waarschijnlijk zouden willen rennen, en dus niet heel geschikt waren voor
een toneelstuk.
6

zoals Going To The Dogs van Wim T Schippers, waarin honden de “rol” van mensen vertolkten.
5
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Hoe?
DEEL I
HOE?
Schrijven voor Levende Dieren
In feite is het gebruik van levende dieren op het toneel een hele dikke vinger naar teksttheater. Als een dier aan één ding geen enkele boodschap heeft, en op één ding geen enkele
acht zal slaan, dan is het taal. Beelden, decor, beweging, licht, geluid... hier zullen dieren
op reageren. In zekere zin past taal hier wel binnen: taal is ook geluid. Hoe een tekst wordt
gebracht kan dan ook effect hebben: hard, zacht, hoog, laag... Maar wat er wordt gezegd is
compleet en onherroepelijk irrelevant, zéker omdat het in het theater vaak niet eens gaat
om de letterlijke woorden, die een bijzonder intelligent dier wellicht nog zou herkennen,
maar om de subtekst die zij meebrengen.
De inzet van levende dieren klinkt, zo bekeken, als onverstandig. Of anders iets voor
regisseurs, en zeker niet voor schrijvers. Toch zijn er genoeg schrijvers die in hun regieaanwijzingen aangeven dat er levende dieren in hun stuk moeten voorkomen. In dit
hoofdstuk wil ik aan de hand van een aantal voorbeelden bekijken hoe schrijvers dit
(kunnen) doen. Ongetwijfeld zijn er nog eindeloos nieuwe rollen voor dieren te bedenken,
misschien is het zo dat elk theatraal middel op de één of andere manier op een dier
geplakt kan worden. Omdat mijn onderzoek nu eenmaal niet elk theatraal middel kan
omvatten beschrijf ik hier de middelen die ik in mijn onderzoek ben tegengekomen.
Hoewel verschillende methoden vaak in elkaar overlopen zal ik proberen ze zo helder
mogelijk te onderscheiden:
-Metafoor en Symbool
-Object
-Sprechhund
-Personageverrijking
-Tegenkleur
-Decor
-Plot
-Personage
METAFOOR en SYMBOOL
Wellicht de meest gebruikte vorm van dieren in een tekst is die van metafoor.
In Spinder, (tekst: Simon van der Geest, regie: Jellie Schippers) leeft een jongetje in de
kelder met zijn insectenverzameling, en terwijl hij vertelt over zijn dieren wordt duidelijk
dat ze allemaal staan voor een onderdeel van hemzelf. Kwetsbare kleine dieren, dieren die
als ze willen alles kapot kunnen maken, dieren met afschrikwekkende zelfverdedigingsmechanismen...
In Bubble Boy (geschreven door Alexander Schreuder en Lucas de Man, regie: Lucas de
Man) leeft een jongen om medische redenen in een luchtdichte bubbel. Hij heeft een eend
als huisdier, die hij bewaart in een doos, maar eigenlijk moet zo’n eend natuurlijk vrij zijn,
ook al is het daarbuiten misschien gevaarlijk. Hij moet vrij kunnen leven.
In deze twee voorbeelden stuwt de metafoor van het dier het verhaal voort: de
vertellingen uit Spinder worden steeds agressiever, tot het stuk een wraaklustige climax
6
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bereikt, en Bubble Boy eindigt wanneer de personages inzien dat het fout is om de eend
terug te stoppen in de doos, zodat ze ook begrijpen dat ze de jongen niet op mogen
sluiten, wat de gevolgen ook zijn. De dieren zijn volledig verweven met het verhaal.
Er zijn ook stukken waarin de metafoor van het dier slechts een onderdeel is van het
verhaal, het dier staat dan symbool voor één bepaald aspect, één emotie.
In Hersenschimmen (naar het boek van Bernlef, bewerking: Guy Cassiers) van het RO
Theater wordt de hoofdpersoon uiteindelijk zelfs door zijn eigen hond niet meer herkend:
ultieme eenzaamheid.7
In Tocht, van Arjan Ederveen, komt een gewonde haas te staan voor het sterven van
(familie)tradities, in dit geval: pasen.
Dat ze slechts voor één ding staan, en niet voor een heel wereldbeeld (Spinder) of een heel
verhaal (Bubble Boy) wil niet zeggen dat de dieren hier geen onderdeel zijn van het verhaal,
of dat ze niet noodzakelijk zijn. Uiteindelijk doen de dieren in al deze voorbeelden
hetzelfde: ze maken bepaalde impliciete dingen expliciet. Een heel belangrijk theatraal
middel.
In deze voorbeelden pakt de schrijver het dier zo in dat de macht bij de tekst blijft. De
betekenis van het dier is op zo’n manier verweven met het verhaal dat het gedrag van het
dier er vrij weinig toe doet. In Bubble Boy kon de eend als hij vrij was doen wat hij wilde,
dat was juist het punt van het stuk; in Tocht werd de haas gekooid; in Spinder werden
dieren gebruikt die voorspelbaar waren in hun gedrag, en bovendien erg klein; alleen
Hersenschimmen had echt verziekt kunnen worden als de hond kwispelend tegen zijn
baasje was opgesprongen, maar dit is met een klein beetje training, of de goede keuze van
hond, makkelijk te voorkomen. Allemaal sluwe manieren om de magie van een levend
dier het podium op te brengen, zonder de touwtjes uit handen te geven.
Natuurlijk hoeft een dier geen betekenis toegedicht te krijgen (door de schrijver of
anderszins) om hem te hebben. Er zijn heel veel dieren die van zichzelf al iets betekenen.
Dat kan heel eenduidig zijn, zoals een witte duif die staat voor vrijheid en vrede, een uil
voor wijsheid, konijn voor vruchtbaarheid, of een rat voor viezigheid, en verval. Weer
andere dieren brengen hele verhalen met zich mee. Fabels, sprookjes, of bijbelverhalen
over kikkers, kraaien, vossen, zwanen, wolven, lammeren, biggetjes, slangen, en zo voort:
ze kunnen allemaal gemakkelijk worden uitgebuit. Net als bij het gebruik van historische
of iconische personages kan het van alles in één keer duidelijk maken: het scheelt een hoop
uitleg.
Veel voorbeelden van echte dieren die op deze manier werden ingezet heb ik niet
gevonden. Misschien is de (paas)haas uit Tocht zelfs de enige.
Dat is heel begrijpelijk, want de meeste dieren gedragen zich helemaal niet naar hun fabel,
of betekenis. Zwanen zijn agressief, uilen zijn erg onrustig en krijsen bovendien de hele
boel bij elkaar, ratten zijn bij nader inzien vaak heel schattig8...

7

“Niets ontsnapt aan de teloorgang, zelfs de hond vormt een groeiend probleem, omdat Maarten hem
tijdens het uitlaten in zijn vergeetachtigheid aldoor kwijtraakt.” - Mieke Zijlmans, http://www.8weekly.nl/
artikel/3803/ro-theater-hersenschimmen.html
8

Een probleem dat de makers van de ﬁlm Willard er toe dwong om close-ups van de ratten koste wat het
kost te vermijden, terwijl ze het bij Of Unknown Origin het juist weer oplosten door fragmentarische extreme
close-ups van slechts bepaalde lichaamsdelen (tanden, poten) van een natgemaakte rat.
7
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Toch is het iets wat mee kan spelen in de beleving van het publiek. Daarom is het
verstandig om als schrijver rekening te houden met zowel de symbolische achtergrond als
de klassieke verhalen van het dier in kwestie.
Als laatste voorbeeld wil ik het hebben de symboolfunctie van een dier dat helemaal niet
verweven is met de tekst, maar er volledig los van staat: de emoe die voorkwam in mijn
eigen theatrale experiment: Het Ontbreken van Katten 9.
Een belangrijk element in de scène, over twee mannen die proberen een dierentuin op te
zetten, maar geen vergunning voor grote katten kunnen krijgen, was communicatie: de
mannen zitten duidelijk allebei op een geheel eigen golﬂengte, en contact maken lukt niet,
wat tot grote frustraties leidt. Toen de emoe op het podium werd gebracht en de scène
begon heeft ze daar enkele minuten stil gestaan, bijna volledig opgericht, om zich heen
kijkend. Daarna begon ze heel voorzichtig te lopen. De rest van de scène heeft ze
behoedzaam en kalm rondjes om de spelers heengelopen, schijnbaar op zoek naar een
uitgang.
Niet een dier dat erg nauw betrokken was bij de scène, dus. Maar juist daarom kreeg het
een symboolfunctie. Dat lelijke, enge beest, dat vreemde, in zichzelf gekeerde gedrag, het
werd vervreemding. Het werd het onvermogen om met elkaar te spreken, de storing op de
lijn tussen de personages.
Dit werd nog eens benadrukt door het feit dat de spelers, wanneer de ander aan het woord
was, ongeïnteresseerd naar het dier gingen kijken. 10

OBJECT
Er is tussen al deze gebruiken van theaterdieren veel kruisbestuiving en grijs gebied.
Ergens tussen, maar ook boven metafoor en symbool zweeft de volgende functie van een
dier op de planken, waarvoor ik geen naam heb gevonden. Ik noem het voor het gemak
even een kaats-object: een element waardoor personages allerhande informatie kunnen
onthullen aan elkaar of aan het publiek, zonder dat direct tegen elkaar te zeggen. Ze
zeggen het via een object.

9

Zoals behandeld in het hoofdstuk: Over deze gids. Het Ontbreken van Katten - Simon Weeda, zie bijlage

10

Zoals één van de ondervraagden het formuleert: “De lelijkheid van het dier werkte mooi. De emoe
symboliseerde de moeizame relatie tussen de personages.”
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In het volgende voorbeeld, uit Maria Eeuwig Durende Bijstand, van Arne Sierens, gebeuren
twee dingen.
MIMI - Hij moet efkes op regime, hij is zo ziek geweest.
Waar dat ik logeer -d’r was geen plaats- heeft hij een tijdje bij de kippen gezeten.
Maar kippen en papegaaien gaan niet goed samen.
-haalt een papegaai uit de kooi en zet hem op de hand van MichelMeer wil ik er niet over zeggen.
-gaat wegMICHEL -roept naar haar- Spreekt hij?
-tegen de papegaai- Awel.11
Allereerst wordt de papegaai een symbool: hij komt te staan voor de situatie van het
personage Mimi, vergelijkbaar met de eend in Bubble Boy. Door de papegaai wordt
duidelijk dat Mimi haar dagen noodgedwongen ergens slijt waar ze liever niet zou zitten,
waarschijnlijk tussen mensen die haar niet begrijpen.
Een redelijk directe symboolfunctie, dus, maar er gebeurt nog iets. Er wordt namelijk iets
uitgespeeld via de papegaai. Mimi doet een (voorzichtige) schreeuw om hulp. De
papegaai zelf is daar geen symbool voor, maar zonder de papegaai zouden wij de
schreeuw om hulp niet mee hebben gekregen. Michel mist deze subtekst zelf volledig, wat
ook veel zegt, maar ook hier staat de papegaai zelf geen symbool voor. Het wordt niet
duidelijk door, maar via de papegaai.
Hier zijn talloze voorbeelden van te bedenken: een ruzie over een hond, een
liefdesverklaring via een schattig konijntje, een woede-uitbarsting door een onzindelijke
kat, een gelukszang losgemaakt door een mooi vogelconcert... Emoties, verklaringen,
uitbarstingen die uitgesproken worden via een dier. (En waarvoor de dieren vaak ook de
katalysator, of aanleiding zijn.)
In het voorbeeld uit Maria Eeuwig Durende Bijstand is de papegaai óók een symbool. En
vanuit zijn symboolfunctie komt Mimi’s noodkreet, waarvoor hijzelf geen symbool is, aan
het licht.
Een schattig konijntje in een liefdesverklaring kan symbool staan voor het personage
waaraan de verklaring wordt gedaan. Een onzindelijke kat die een woedeuitbarsting
uitlokt kan symbool staan voor de rommel van iemands leven. Maar dat hoeft niet.
In al deze voorbeelden is de symboolfunctie moeilijk los te koppelen van de functie als
kaats-object. In Maria Eeuwig Durende Bijstand vraagt Mimi immers of Michel voor de
papegaai wil zorgen, omdat ze zelf ook zorg nodig heeft. Zo krijgt bijna elk detail een
diepere (symbolische) betekenis, zoals we dat gewend zijn van theaterteksten. Dat is alleen
maar goed. Zelfs als de schrijver het misschien niet bedoeld heeft krijgt het dier er meer
lading door. Om toch te bewijzen dat het “kaats-object” iets anders is dan een symbool, het
volgende ﬁctieve voorbeeld van eigen hand:

11
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Uit: Stukken voor Cecilia - Arne Sierens, Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 2008
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Mark: Wat een kut-koe.
Daan: Je bent zelf een kut-koe.
Mark: Hou je bek.
Als ik het veel langer maak, en de koe lelijk of dom ga noemen, of uitleg waarom Daan wil
dat de koe met rust gelaten moet worden, is het bijna onvermijdelijk dat de koe een
symbool wordt. Maar zoals het voorbeeld er nu staat is de koe alleen een manier voor
Mark en Daan om hun woede/frustratie/etc uit te spelen. Zelf staat het dier (nog) nergens
voor. Behalve natuurlijk waar een koe van zichzelf al symbool voor staat (boerenleven,
overgewicht, stupiditeit, etc).
SPRECHHUND
Zoals het dier als kaats-object gebruikt wordt om personages elkaar iets te laten zeggen
kan het ook gebruikt worden om een personage iets tegen het publiek te laten vertellen.
Een fragment uit Maria Eeuwig Durende Bijstand van Arne Sierens:
MIMI -komt op met een kooiHet kan niet anders, ventje.
Ik moet u wegdoen, het gaat gewoon niet.
Ik kan niet voor u zorgen. Ik breng u bij uw echt baasje.
Hij zal u wel weer naar de tropen brengen.
‘t Is niet dat ik u niet graag zie, ge zijt zo nen brave,
maar mama moet zich eventjes concentreren op iets anders.
Ze heeft veel zorgen aan haar hoofd.
Ze heeft nu efkes wat tijd nodig.12
De papegaai wordt een symbool voor een oude relatie, of een oud leven. Dat ze hem met
tegenzin wegdoet zegt heel veel over het personage. Maar het meest opvallende aan dit
voorbeeld is: Mimi praat tegen de papegaai. En ze zegt dingen die ze waarschijnlijk nooit
tegen een mens zou zeggen. Dingen die het publiek anders niet te weten was gekomen.
Dankzij de papegaai weten we dat Mimi een grote verandering doormaakt, of door wil
maken, dat ze in de stress zit, dat ze niet zo goed met verantwoordelijkheid om kan gaan.
Dit gebruik van een dier ben ik redelijk weinig tegengekomen, al is het de enige vorm
waarvoor een ofﬁciële vakterm bestaat: “Sprechhund”.
Sprechhund is de term die wordt gebruikt wanneer een personage zich niet tot een ander
personage richt, noch tegen het publiek of “het niets”, maar tekst uitspreekt naar een
object of dier.13 In een stuk waarin de vierde wand in stand wordt gehouden kan een oude
man zijn levensverhaal moeilijk aan het publiek vertellen, of de ruimte, of het niets.
Spreekt hij met zichzelf, dan wordt hij meteen een beetje gek. Een stuk begrijpelijker is het
als hij tegen een foto praat, of een jurk van wijlen zijn vrouw. En praten met zijn huisdier,
wie doet dat eigenlijk niet?
12

Uit: Maria Eeuwig Durende Bijstand; Stukken voor Cecilia - Arne Sierens, Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 2008

Soms wordt de term ook gebruikt voor personages die zo weinig toevoegen dat zij bijna net zo goed een
object hadden kunnen zijn.
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Vooral vroeger, toen de vierde wand nog echt heilig was, werd voor persoonlijke
monologen vaak een hond gebruikt, om tegen te spreken: een Sprechhund. Net als in de
werkelijkheid kunnen personages op het podium vaak veel openhartiger praten over hun
gevoelens tegen objecten of dieren dan tegen mensen, en zo komt het publiek dingen te
weten die anders in het duister waren gebleven.
Tegen haar vrienden zegt Mimi dat de papegaai ziek is geweest, en de werkelijke reden
(dat ze emotioneel in de knoop ligt) durft ze alleen tegen Coco te zeggen.
De Sprechhund-methode (die in Maria Eeuwigdurende Bijstand verder overigens niet of
nauwelijks meer voorkomt) heeft twee belangrijke gevolgen, die er allebei tegen lijken te
pleiten dat de Sprechhund een levend dier zou moeten zijn.
Ten eerste maakt de acteur zich sterk afhankelijk van de reactie van het dier. Omdat de
tekst direct tot het dier wordt gericht zal alles dat het dier doet ook gezien worden als een
directe reactie op de tekst. Een hond die gaapt is in een normaal stuk al invloedrijk, maar
het kan genegeerd worden. Er kan overheen worden gespeeld: zoiets kleins als een gaap
hoeft de voorstelling niet echt de beïnvloeden. Gebeurt het echter terwijl een acteur tegen
de hond praat, dan kan de acteur daar nauwelijks omheen. De hond is de tegenspeler,
gelijkwaardig, en dit is wat hij vindt van het verhaal. Als een tegenspeler gaat gapen
terwijl je tegen hem praat kun je dat nu eenmaal moeilijk naast je neerleggen. Lastig, als de
tekst een andere kant op wil.14
De tweede reden om als Sprechhund geen levend dier te gebruiken is dat het niet nodig is.
Het dier hoeft tenslotte geen gedrag te vertonen. Hij is een punt waar de acteur zich op
richt, en had dus evengoed een telefoon, een foto,
knuffel, sieraad, of wat dan ook had kunnen zijn.
Toch klopt dat niet helemaal. Mensen praten
makkelijker tegen dieren dan tegen objecten, dus het
kan de geloofwaardigheid ten goede komen. Daarnaast
is de aanwezigheid van dieren op het podium natuurlijk
niet hetzelfde als die van een levenloos object. Dat er
een alternatief bestaat mag nooit de hoofdreden zijn om
een theatraal middel uit te sluiten.
PERSONAGEVERRIJKING
Voor velen het hoogtepunt en de meest logische versie
van mijn experiment-scène Het Ontbreken van Katten was
die met het lammetje. In deze versie van zat één van de
personages (Hugo) op een stoel, met een zwart geitje op
zijn schoot. Verder was de scène vrijwel exact hetzelfde
als de andere uitvoeringen. Een aantal reacties:
Het liet een kant van het personage zien.
Het maakt de speler met de geit een liever personage.

14

Aan de andere kant natuurlijk heel leuk als het goed uitpakt, zoals in meerdere opvoeringen van Tocht van
het Ro Theater, waarin Arjan Ederveens hond toch al lui en ongehoorzaam moest zijn.
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Het maakte de acteur heel kwetsbaar.
Het koesteren versterkte de positie van Hugo.
Het maakte de acteur een beetje sullig.
Alles wat Hugo zegt wordt een beetje oenig, door het hoge schattigheidsgehalte.
Het dier werkt als een soort bescherming van ‘t personage.
Het personage verdiepte. (...) Hugo werd echt hoofdpersoon.
Veel toeschouwers ervoeren deze versie van de scène alsof er een heel ander verhaal werd
verteld, al is niet iedereen het erover eens wát het verschil nou precies was. Werd Hugo er
nu sulliger of machtiger van? Ik zou zeggen: allebei. Het punt is dat men het er unaniem
over eens is dat het personage meer diepte kreeg.
En dit bleef niet alleen bij het personage Hugo. Het was ook veelzeggend dat het andere
personage, Pleun, zich gedroeg zoals hij zich gedroeg, tegenover iemand met een
lammetje op zijn schoot. Er was een punt aan het eind van de scène waarop Hugo het
lammetje aan Pleun gaf, en zijn reactie was ook veelzeggend: hij wist niet wat hij er mee
moest, was er bijna vies van.
Het klinkt ﬂauw en goedkoop om een dier te gebruiken, alleen om je personage wat
interessanter te maken, maar het kan heel goed werken, en veel toevoegen, zoals te zien is
aan de reacties op het lammetje.
Het feit dat een personage een (huis)dier heeft kan heel veel over hem zeggen, wat nog
verder ingevuld kan worden door wat voor een dier het is, hoe hij er mee om gaat, hoe (en
of) hij er over spreekt, en natuurlijk hoe het dier zich gedraagt.
Over Mimi, in Maria Eeuwig Durende Bijstand, weten we nu al heel veel, vooral door het feit
dat ze een papegaai heeft, en wat ze er mee doet. In De Club, geschreven door Oscar van
Woensel, heeft regisseur Lucas de Man één van de personages een rat gegeven. Er wordt
nergens over gesproken, en het personage is niet heel veel bezig met de rat, die vooral op
zijn schouder, in zijn nek of capuchon ligt te luieren. Wat zegt dit?
Een huisdier:
Een rat:
Niet veel interactie:

geeft het personage een zachtaardige, zorgzame kant
duidt op anti-establishment-houding, punkig, intelligent, puberhuisdier...
hij ziet de rat niet als knuffeldier, maar houdt het dier wel altijd bij zich, wat
duidt op een diepe verbondenheid, bijna meer dan huisdier
Men zwijgt erover: blijkbaar is het heel vanzelfsprekend voor hem, en ook voor de andere
personages. Of misschien wil hij gewoon geen gezeik over het feit dat hij een
rat heeft?
Het dier blijft zitten: de rat voelt zich blijkbaar heel erg op zijn gemak bij zijn baasje.
Waarschijnlijk kennen ze elkaar al langere tijd.
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Het zijn open deuren, maar als je kijkt naar wat alleen het feit dat het personage een rat
heeft al over hem zegt kun je er moeilijk omheen dat een dier veel toe kan voegen. Het
maakt bijna al een rond personage: een (ergens) zachtaardige, puberale progressieveling.15
En nu is er nog niet eens iets gebeurd. Stel je voor wat er
zou gebeuren als de rat iets overkwam, of als de jongen
iets overkwam, wat als iemand ineens een “probleem” zou
hebben met de rat? Zo’n dier kan dramatische situaties
met gemak versterken.
Op deze manier zijn natuurlijk honderden voorbeelden
denkbaar. Iemand met een hond, een kat, een paard, een
schildpad, insecten, een eend, een papegaai, een lam, een
kip... Zelfs zonder enige achtergrond kan de aanwezigheid
van een dier, wanneer gekoppeld aan een personage, heel
veel betekenen.
Toen wij het publiek vroegen hoe het kwam dat het
lammetje in ons experiment zo goed werkte bleek dat het
voor bijna 50% te danken was aan het eenvoudige feit dat
ze bij één personage hoorde.
De tweede reden, die in feite in het verlengde van de eerste ligt, was dat de acteurs zich op
zo ‘n manier gedroegen dat het dier met de scène verweven raakte.
Bij een andere versie van de scène, waarin wij het personage Pleun twee enorme Ierse
wolfshonden gaven, vond 97% van de ondervraagden dat er sprake was van een
duidelijke bijdrage van de dieren. Uit de vraag waarom kwam het volgende naar voren:

Ze hoorden nadrukkelijk bij een personage
De spelers gaven het dier betekenis
Het dier had een eigen symbolische betekenis

17%
42%

42%

Zelfs als het er niet in is geschreven kan een (huis)dier heel veel aan een personage
toevoegen. Als de schrijver dan ook nog de moeite neemt om het dier wel te verweven, en

15

Heel zachtaardig is dit personage overigens niet: heel gemeend en uit volle borst grunt hij: “Die
motherfucker die motherfucker die!” Maar dat hij een zachtaardige kant heeft valt niet te ontkennen. Deze
lieﬂijkheid is alleen niet weggelegd voor mensen, wat weer terugslaat op de puberreputatie van de rat als
huisdier.
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te gebruiken in het stuk, dan kan zowel personage als drama dankzij het dier echt vleugels
krijgen.
TEGENKLEUR
Zoals gezegd zal een dier dat de vrijheid krijgt te doen wat hij wilt zich
hoogstwaarschijnlijk niet gedragen naar de sfeer van een tekst. Wellicht is het mogelijk om
een dier uit te kiezen dat bij de beoogde sfeer past, maar een goed stuk heeft toch zeker
meer dan één sfeer, en de kans dat dieren deze sfeerwisselingen oppikken, en hun gedrag
er op aanpassen, ook nog eens op zo’n manier dat het de sfeer ten goede komt, is vrijwel
nihil.
Als schrijver kun je hier op anticiperen, en het dier juist inzetten waar je wilt dat er
tegenkleur gegeven wordt aan de tekst. Dit kan zijn in de vorm van een symbool, zoals
een vrolijk zingend vogeltje in een scène over een beklemmend huwelijk. Hij staat dan
voor de verliefdheid waarmee het ooit wellicht begon, de hoop op vrijheid, en zo voort.
Over het algemeen zijn dieren echter niet speciﬁek vrolijk16, maar vooral onverschillig.
Ook dit kan heel goed werken. In De Struiskogel van het Epigonentheater kwamen drie
kippen voor, waarvan er één tijdens de voorstelling werd geslacht, geplukt, klaargemaakt,
bereid en opgegeten, terwijl de twee andere kippen rustig verder scharrelden over het
podium. Veel wranger, veel schrijnender kan het bijna niet worden.
Een punt waar we in Deel II: semiotiek dieper op in zullen gaan, maar wat ik hier toch even
wil noemen is de tegenkleur die dieren geven aan het theater zelf. Omdat dieren zich niets
aantrekken van de tekst en niets meekrijgen van het verhaal benadrukken ze de ﬁctie van
het stuk, en de werkelijkheid daarbuiten. Ook dit kan uitgebuit worden, hoewel schrijvers
het waarschijnlijk koste wat het kost willen vermijden.
Een voorbeeld van het “ondermijnende” gebruik van dieren is Romeinse Tragedies van
Toneelgroep Amsterdam, in de regie van Ivo van Hove. In een monoloog van Cleopatra,
waarin zij beschrijft hoe zij zelfmoord pleegt door zich door een giftige slang te laten bijten
pakt de actrice die Cleopatra speelt een kleine wurgslang uit een terrarium. Ze laat de
slang door haar handen gaan terwijl ze doorspeelt, maar de slang wil eigenlijk vooral weg.
Hij houdt zijn kop steeds zo ver mogelijk bij haar vandaan, op zoek naar een plekje om
zich terug te trekken. Een gevaarlijke indruk maakt hij geen moment.
DECOR
Toch zijn er ook naturalisten (geweest) die dieren op het podium brachten omdat het
realistisch was. Op boerderijen lopen koeien, varkens, en kippen rond, dus als je een
boerderij goed wilt ensceneren mogen die dieren niet ontbreken.
Om te zeggen dat dieren altijd aﬂeiden is natuurlijk ook overdreven. Het is voor het
publiek altijd even wennen, en als er echt iets onverwachts gebeurt zal het publiek hier
ook op reageren, maar personages die hun leven lang op de boerderij wonen zullen hun
gesprek niet stilleggen als een koe loeit. Als de spelers even wachten tot het publiek
bedaard is en weer door gaan is er (binnen het stuk, althans) aan realisme weinig ingeboet.
Natuurlijk is wel benadrukt dat we ons in een theaterzaal bevinden, maar het idee dat het
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Don Duyns heeft bijvoorbeeld een gekooide kanarie gebruikt in zijn regie van Schijn Bedriegt om de boel te
verlevendigen, maar er waren genoeg opvoeringen waarbij het vogeltje niet zong.
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publiek dat werkelijk zou kunnen “vergeten” is erg achterhaald. Het stuk zelf kan gewoon
door.
Mits, natuurlijk, de dieren enkel als decor worden ingezet. Zodra de dieren een grotere rol
krijgen wordt hun gedrag relevant, en kunnen ze het stuk tegenwerken.
Daarom moet er in deze opzet wel voor worden gezorgd dat het dier niet méér dan een
decorstuk wordt. Hij mag niet te actief zijn, noch luidruchtig, en ook mobiliteit is een
probleem. Toch moet hij wel van een zekere grootte zijn, gewoon om over te komen in de
zaal. Maar welbeschouwd zijn dit kenmerken die alle theaterdieren moeten hebben, als zij
de tekst niet te veel mogen verstoren.
PLOT
Tot nu toe zijn er veel voorbeelden langsgekomen waarbij een levend dier wellicht niet per
se nodig was. Met een beetje moeite valt er altijd wel een andere metafoor te vinden, ander
decor, een andere manier om je personage uit te diepen, een ander object om over te
ruziën, iets anders om tegen te praten, of een andere vorm van tegenkleur. Maar het dier
kan ook een essentieel deel uitmaken van de plot.
In Luitenant van Inishmore van het Noord Nederlands Toneel (tekst: Martin McDonagh,
regie: Koos Terpstra) krijgen de hoofdpersonen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over
de kat van een belangrijke IRA-leider.
Wanneer de kat plotseling verdwijnt zijn
de poppen aan het dansen. Ook van het
NNT was Het Licht, naar het boek van
Torgny Lindgren17, waarin de pest naar
een klein dorpje in het Noorden van
Zweden wordt gebracht in de vorm van
een besmet konijn.
In Alleen op de Wereld komen drie honden
en een aapje voor, en in de regie van Ivo
de Wijs heeft toneelgroep Affolter deze
dieren dan ook gebruikt -al stak Stichting
AAP hier een stokje voor.
In De Onnoembaren van Jellie Schippers leefden mensen op een klein bootje op zee, en ze
konden enkel in leven blijven door kippen te houden.
Zo zijn er nog veel meer stukken waarbij het gebruik van dieren simpelweg noodzakelijk
is, niet om thematiek of theatrale effecten, maar om plotmatige redenen.
PERSONAGE
Er zijn bergen toneelstukken met dieren in de hoofdrol, maar altijd in de vorm van een
pop of acteur. Wat gebeurt er als je een levend dier tot personage maakt?
Tot op zekere hoogte wordt een dier op het podium altijd een personage. Het publiek gaat
er nu eenmaal naar op zoek, het dier wordt als vanzelf antropomorph: vermenselijkt.
Bij mijn eigen experiment waren er twee dieren in het bijzonder die “menselijke” trekjes
kregen: de groep ganzen, en de kameel.
17 bewerking:

Tom Blokdijk en Koos Terpstra
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Zodra de ganzen binnenkwamen, bijna allemaal volledig opgericht, rondkijkend, onrustig
gakkend naar elkaar, waggelend, werden ze personages. Immers, ze vertoonden heel
menselijk gedrag, maar net anders dan normaal, precies zoals een goed personage dat
doet. Ze liepen op twee poten, een beetje onhandig. Ze keken rond. Ze “praatten” met
elkaar. Dit laatste was heel belangrijk. Hoewel de ganzen zich al gauw meer als ganzen
dan als mensen gingen gedragen (door zich te wassen op manieren die voor ons ronduit
onmogelijk zijn) bleef het element van “praten” aanwezig, en bijna elke keer als zij gakten
leek het alsof ze de dialoog aangingen met de acteurs, of met het publiek, over de acteurs.
Tevens werden veel handelingen nog eens extra betekenisvol omdat ze bij binnenkomst
meteen de code van “vreemde mensjes” neer hadden gezet.
De kameel was echter zwijgzaam, en ook niet bijzonder actief. Lopend op vier poten, twee
meter twintig hoog, harig en met twee bulten op zijn rug wekte hij niet de indruk van een
“net-niet-mens”. Maar waar zijn grootte enerzijds vervreemdend werkte hielp het ook met
de identiﬁcatie. Naast een
heel groot lichaam had hij
tenslotte ook een heel groot
gezicht, dat door de hele zaal
te lezen was. Grote, half open
ogen
en
een
zuinig
Balkenende-mondje,
in
combinatie
met
trage
bewegingen: een groot deel
van de ondervraagden zagen
veel in dat gezicht. Een paar
opmerkingen:
Hij had een uitdrukking op zijn gezicht waardoor hij een personage werd.
Emotief hoofd helpt enorm!
De gezichtsuitdrukking van de kameel doet veel.
De mimiek van het dier was supergrappig, en gaf meteen een andere lading aan sommige scenes.
Het karakter van het beest. Zo arrogant en kalm.
Dat een kameel zo’n karakter lijkt te hebben.
Hij keek echt van: nou ja zo dom.
Zijn gezicht, zó groot, geeft een enorm commentaar.
Lomp beest. Wel statig en sjiek, trots ofzo.
De kameel heeft een constante blik van: loensen, verveeld, en stoned, geweldig! Bis bis encore!
16

21

Weeda’s Veldgids Theaterdieren
Sommige dieren krijgen van zichzelf dus veel weg van een personage, of ze zich nou
mengen met het drama of niet. Als schrijver is dit gemakkelijk te beïnvloeden. Je het dier
om een bepaalde karaktertrek uitzoeken, je kunt hem trainen, of het hem toedichten. Zo
lang het niet direct wordt tegengesproken door het gedrag van het dier wil het publiek
best geloven dat hij lui is, of gemeen, of dat hij “iets” tegen één van de personages heeft.
Maar maakt dat hem ook tot volwaardig personage? Niet echt. Een personage dat niet mee
handelt in het verhaal is een personage dat er eigenlijk altijd uit wordt gesneden.
Echt interessant word het pas als een dier meedraait in het verhaal: handelt, een
ontwikkeling doormaakt, en wie weet: tot een inzicht komt. Misschien wel het enige
voorbeeld hiervan is Going To The Dogs van Wim T. Schippers, waarin een groep
herdershonden een soapig verhaal, dat na te lezen was in het programmaboekje,
uitspeelden, alsof zij mensen waren.
De grap hiervan was natuurlijk dat er net werd gedaan alsof de honden mensen waren.
Van het publiek werd verwacht dat wij even zouden vergeten dat het honden waren. (Of,
Schippers kennende, was het de bedoeling dat wij niet goed wisten of we dat nou moesten
vergeten of niet.) In een dergelijke context kun je er als schrijver eigenlijk niet van uit gaan
dat het publiek je verhaal serieus neemt. Een dier is geen mens. Een dier is een dier. Dus
als je er een personage van maakt, moet dat personage ook een dier zijn.
Van een dergelijk dierenpersonage heb ik nog nooit gehoord, maar het moet mogelijk zijn.
Als de schrijver zich inzet hoeft het dier niet eens heel goed getraind te zijn. De suggestie
die om het dier heen plaatsvindt kan heel veel bepalen. Wat is immers het verschil met een
verhaal over een (doof)stom personage, zoals in The Miracle Worker van William Gibson?
Of een verhaal over iemand met een verlamming? In object-theater worden levenloze
dingen tot volwaardige personages omgetoverd. De stap naar dieren is redelijk klein.
In ﬁlms is hiermee vaker geëxperimenteerd, hoewel het genre recentelijk een beetje is
uitgestorven. Avonturenﬁlms over Lassie, of een twee honden en een kat die elkaar
steunen in een lange gevaarlijke reis terug naar huis18 ... In Call of the Wild, naar het boek
van Jack London, speelt de hond Buck de hoofdrol, en wat niet aan zijn gedrag is te zien
krijgen we mee via de voice-over van Richard Dreyfuss. Overigens vertelt deze voice-over
over Buck, het is de verteller, niet zijn “innerlijke stem”. Voice-overs die de innerlijke stem
zijn van een dier, zoals in Homeward Bound en de Look Who’s Talking-reeks19 hebben
doorgaans een komisch effect, omdat je als publiek toch wel weet dat het beest nooit echt
zou denken wat er in de monoloog gezegd wordt, en ook omdat de gedachtes van een dier
over het dagelijks leven van de mens ons een grappige spiegel voor kan zetten.
Voice-overs en vertellers zijn worden beschouwd als meer ﬁlmisch dan theatraal, maar ze
kunnen ook in het theater gebruikt worden, en anders heeft de theaterschrijver nog
genoeg middelen om het dier de schijn van een doel, obstakels, gedachten, ontwikkeling te
geven.
Echter, een dier dat werkelijk ontwikkeling doormaakt of tot inzicht komt zal
waarschijnlijk lastig te accepteren zijn, hoe goed het dier ook is afgericht. Sterker nog: als
het dier heel goed is afgericht is het waarschijnlijk dat zijn gedrag er steeds meer uit gaat
18
19

Homeward Bound: The Incredible Journey

waarin wij kunnen meeluisteren naar de gedachtes van wezens zonder stem, in de eerdere delen babies,
maar later ook een hond
17
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zien als een reeks trucjes, in plaats van zijn eigen gedrag. Wat natuurlijk ook klopt: het zijn
trucjes. Een dier echt tot hoofdpersoon maken is dus zeker mogelijk, maar de effecten
ervan zijn moeilijk te voorspellen.
Een bijrol zal voor een dier echter geen probleem zijn. Eén van de belangrijkste kenmerken
van een personage (in klassieke zin) is tenslotte: streven, en waarom zou een dier dat
missen? Gaat een schrijver dit streven bedenken voor het dier, dan wordt het waarschijnlijk
een knullige vertoning, maar veel dieren hebben van zichzelf al allerhande behoeftes. Een
lammetje aan de ﬂes zal altijd achter zijn baasje aan willen lopen. Hetzelfde geldt voor
jonge kuikens. Veel huisdieren willen altijd spelen, of altijd geaaid worden, en bijna
allemaal willen ze ten alle tijden snoep. Sommige katten houden van kaas, maar kunnen
het niet eten: streven en conﬂict. Sommige dieren houden van ei, of walnoten, maar
krijgen ze niet open: streven en conﬂict. Zo zijn er bij verschillende diersoorten en bij
individuele (huis)dieren vaak opvallende fetisjen te ontdekken en uit te buiten. Natuurlijk
is het ook mogelijk om het om te draaien, en te zeggen: veel dieren willen rust, een eigen
plekje, geen lawaai... Maar bij het opzoeken van het streven en conﬂict is het van
levensbelang dat je aan de positieve kant van de schaal blijft. Anders bevind je je
langzaamaan steeds meer op het vlak van dierenmisbruik, en hoewel je daarmee zeker een
betrokken publiek krijgt dat een bijna ongeëvenaarde sympathie zal voelen voor het dier is
het ook direct het einde van je stuk.
WAT BLIJFT ER OVER?
De grote angst van elke schrijver wiens tekst ten tonele verschijnt naast een dier is dat die
tekst in het niet verdwijnt. Ergens terecht: dieren kunnen enorm aﬂeiden van het verhaal,
ondermeer omdat ze (zelfs als ze getraind zijn en netjes in de tekst verweven) er
nadrukkelijk geen onderdeel van uit maken. Ze snappen niet wat zich zogenaamd afspeelt
op het podium, en doorgaans kan het ze ook weinig schelen.
Een belangrijke vraag voor schrijvers is wat voor teksten staande blijven tegenover een
dier, en daarom heb ik het publiek bij mijn experiment steeds gevraagd of hen een zin bij
was gebleven, en wat voor hen het hoogtepunt van de scène was, in de hoop wat te
ontdekken over de verhoudingen tussen dier en tekst. Om de volgende resultaten goed te
kunnen duiden is het wellicht verstandig om de scène, die terug te vinden is bij de
bijlagen, eerst te lezen.
We begonnen het experiment met een blanco proef: een versie van de scène zonder dieren.
De resultaten waren als volgt:
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Hoogtepunt:

Monoloog over vierendelen
Onderbreken van de monoloog over vierendelen
Begin
Hugo’s besluit te vertrekken: machts-wisseling
Conﬂict over sociaal doen met andermans vrienden
Geen hoogtepunt

3%
3%
10%
3%
5%

78%

De monoloog over vierendelen is verreweg het meest genoemde hoogtepunt. Volgens mij
heeft dit vier duidelijke redenen:
1:

2:

3:

4:

Er wordt naartoe gewerkt. In tegenstelling tot de rest van de scène, die redelijk rechttoe
rechtaan plaatsvindt wordt deze monoloog even uitgesteld: Pleun wil een “normaal
gesprek”, dus laat maar komen.
De monoloog werkt komisch. De interne logica is op zich al vreemd, maar binnen de
context van het “normale gesprek” dat Pleun zoekt is het werkelijk op het autistische
af.
Hij is beeldend. Het publiek wordt ineens uit de scène gehaald en heel ergens anders
geplaatst: op een of ander middeleeuws pleintje waar een poging tot vierendelen
jammerlijk mislukt.
Het wordt heel fysiek gespeeld. Anne Stam, die de rol van Hugo vertolkte, wordt heel
enthousiast van zijn eigen verhaal, en legt zijn theorieën met veel wijzen en heen en
weer lopen uit. Om het vierendelen goed te analyseren gaat hij er zelfs even bij liggen.

De tweede plaats is weggelegd naar het punt waarop Hugo weg gaat, en de macht, die in
de gehele scène bij Pleun heeft gelegen, ineens radicaal verschuift. De derde plaats is
gerelateerd aan de monoloog, en daarna versplintert het nogal.
De tweede tabel:
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Meest bijgebleven zin

Geen
“...met een man met één arm ertussen de heel langzaam die kant op gaan.”
“Je hebt anderhalf uur zitten tellen?”
“We zetten wat planten in het hok, zeggen we dat ze zich verstopt hebben.”
Gehele claus over vierendelen
“Tegengestelde krachten”
Overig

18%
41%

12%
9%
9% 6%6%

Hier is moeilijk een conclusie aan te verbinden. 41% van de ondervraagden gaven elk een
andere zin aan, en daarin is niet echt een lijn te ontwaren. De volgende groep zegt met
18% dat ze überhaupt geen zin is bijgebleven. Er blijft slechts 41% over voor zinnen die
meer dan één stem kregen. 27% is gerelateerd aan het vierendelen, en wat opvalt is dat de
meest bijgebleven zinnen zich kenmerken door een combinatie van beeldende kracht en
absurditeit. Het zijn ook zinnen die een komisch effect hadden.
Alleen “Tegengestelde krachten.” valt daarbuiten. Deze zin viel mijzelf echter ook heel erg
op, en wel omdat hij niet klopte. Tijdens Hugo’s verhaal over vierendelen moest de speler
in korte tijd verschillende krachten bespreken: gedeelde kracht, gelijke krachten, en
tegengestelde krachten. Hij wilde ze nogal eens door elkaar halen, waardoor in sommige
versies van de scène bijvoorbeeld sprake was van één gelijke kracht. Zoiets valt op.
Althans, in de blanco versie. Wat blijft er van over als we dieren aan de mix toevoegen?
Hieronder de resultaten voor tekst/dier-gerelateerde hoogtepunten.20

20

De verschillen tussen individuele dieren hebben we al behandeld of zijn terug te vinden in de gids, dus
hier behandel ik de resultaten over het gehele experiment, om te kijken of er een duidelijke trend te
herkennen is die bij alle dieren terugkomt, en die schrijvers wellicht kunnen uitbuiten. Overigens laat ik de
vrijwilliger hier buiten beschouwing, als ook de poging met de honden tussen het publiek. De eerste vind ik
van een andere orde, en de tweede beschouw ik als mislukt.
20
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Hoogtepunten

Dier-gerelateerd
Tekst-gerelateerd
Interactie tekst / spel en dier (gepland)
Interactie tekst / spel en dier (ongepland)
Overig (oa: fotograaf en Bert van Bert’s Animal verhuur)

4%
36%

30%

3%
27%

Het kleinste deel van de aandacht gaat zoals duidelijk te zien is naar de tekst. Nog minder
zelfs, dan naar variabelen zoals een mooie stilte na het einde van de scène, een fotograaf
die spontaan het podium oprende om zijn geliefde Ierse wolfshond te fotograferen, of Bert
die zijn dieren kwam halen of brengen. Dat is jammer. Echter, hoopgevend is dat het
grootste deel van de aandacht niet gaat naar het dier an sich, maar naar de interactie
tussen dier en tekst, goed voor 57%. Ongeveer de helft hiervan bestaat zelfs uit interactie
die wij van te voren hadden bedacht, tijdens de repetities, en dat terwijl we niet konden
repeteren met de dieren erbij, en er bovendien geen dieren in de tekst verwerkt zaten.

Zinnen als: “Wat is dit?”, “Jij mag best met mijn vrienden praten.”, “Van dat geld kunnen
we... tientallen...”, of de monoloog over het vierendelen, waarbij het lammetje als
voorbeeld werd gebruikt, of de acteur ging liggen naast gevaarlijke/dreigende/grote
dieren... slechts een paar voorbeelden van wat we in de korte repetitietijd die we hadden
al konden betrekken op de dieren. En het werd door het publiek opgepikt. Dat geeft de
21
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schrijver moed: stelt u zich voor wat er gebeurt als zelfs in de tekst rekening wordt
gehouden met de dieren.
Die 3% die wel puur over de tekst ging, overigens, betrof volledig de monoloog over het
vierendelen. Maar er zullen toch wel meer zinnen zijn blijven hangen?
Bijgebleven zinnen 21

Geen
“Jij mag best met mijn vrienden praten”
“Wat is dit?”
(Fragmenten) vierendeel-monoloog
“Waarom tetter je er dan dwars doorheen?”
“Ik ga.”
“En waar had je het over? Kunst?”
“Van dat geld kunnen we tientallen...” “Wat? Geitjes? Konijnen?”
“Ik kook vanavond”
“Wat is nou precies het probleem?”
“We maken het ook veel te groot”
“Waarom kunnen wij nooit eens gewoon normaal praten?”
Overig

17%
33%

2%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
4%

14%
5% 6%

Zo! Verdeeldheid: wie nog?

21

In deze diagram is geen rekening gehouden met de eventuele betrokkenheid van het dier bij de zin: de
eventuele ruimte die een zin laat voor interactie met dieren op scène is evident.
Wel wil ik aangeven dat het bij 70% van de opgegeven zinnen ging om een zin die (gepland of niet) op de
één of andere manier beïnvloed werd door het dier.
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In het totaal van alle versies van de scène met dieren heeft het testpubliek 33% van de tijd
niets gehoord dat enige indruk maakte. (Een derde, dat klinkt nogal deprimerend, maar ik
wil schrijvers die overwegen zelf met dieren aan de slag te gaan helpen herinneren dat in
dit experiment dezelfde scène acht keer is uitgevoerd. Dit komt de aandacht voor de tekst
natuurlijk niet ten goede.) 17% van de aangegeven zinnen had slechts één of twee
stemmen.
Een korte analyse van de top 10:
1:

2:

3:

4:

5:
6:

7:
8:

9:
10:

“Jij mag best met mijn vrienden praten.” Geeft veel ruimte om betrokken te worden op
aanwezige dieren, en zegt daarmee ook nog eens heel veel over het personage Hugo,
die de dieren zijn vrienden noemt, blijkbaar met ze praat, en Pleun uitnodigt dit ook te
doen.
“Wat is dit?” Ook gemakkelijk te betrekken op verschillende dieren. Heeft zijn hoge
positie vooral te danken aan het moment waarop Hugo het lammetje op Pleun’s schoot
legde.
Fragmenten vieren-deelmonoloog. Sommige stukjes hiervan werden betrokken op de
dieren, maar meestal betreft het gekke, maar kloppende interne logica en beelden. En
natuurlijk werd deze tekst enorme kracht bijgezet door het fysiek spel van de acteurs,
waardoor zij (en dan vooral Anne Stam, die Hugo speelde) uit de “menselijke” (talige)
wereld meer naar de “dierlijke” (fysieke) gaan: op één lijn komen te staan.
“Waarom tetter je er dan dwars doorheen?” Een krachtige zin waarmee Pleun Hugo op
zijn plek wil zetten. Heeft zijn hoge positie vooral te danken aan het gakken van de
ganzen.
“Ik ga.” Het omslagpunt van de scène: nu heeft Hugo ineens de macht. Staat vrijwel
los van eventuele dieren.
“En waar had je het over? Kunst?” Schijnbaar onbeduidende zin, met weinig effect binnen
de scène. Veel van de ondervraagden vonden het vallen van het woord “kunst” echter
opvallend in combinatie met de aanwezigheid van een dier, dat hier natuurlijk geheel
los van staat.
“Van dat geld kunnen we tientallen...” “Wat, geitjes? Konijntjes?” Werd zeer
gemakkelijk betrokken op de aanwezige dieren.
“Ik kook vanavond.” Ook deze zin werd in sommige versies van de scène (ganzen, lam)
gemakkelijk gekoppeld aan de dieren, en werd, als dat gebeurde, ineens heel wrang,
in plaats van vriendelijk.
“Wat is nou precies het probleem?” Begin van de scène. Werd erg dreigend toen Pleun
honden had, en nogal absurd toen er een kameel tussen Hugo en het publiek in stond.
“We maken het ook veel te groot.” Heeft zijn positie eigenlijk enkel te danken aan, hoe
kan het ook anders, de kameel.

Het spreekt redelijk voor zich: de zinnen die bij blijven zijn de zinnen die betrekking
krijgen op het dier. In de tekst zelf kwamen geen zinnen voor die sloegen op een aanwezig
dier, waardoor het nog specialer werd als het “vanzelf” ontstond. Toch: ook als de
schrijver het van tevoren bedacht heeft zullen dit de momenten zijn waar het publiek over
na zal praten. Ze moeten goed gedoseerd worden, net als alles in een tekst, maar een
bekwame schrijver kan er zeker zijn voordeel mee doen.
Drie zinnen die opvallen zijn: “Ik ga”, “Kunst?” en de vierendeelmonoloog. Alle drie
vallen ze op om net andere redenen dan de overige zinnen. Zoals gezegd is “Ik ga.” in
feite de climax van de scène. Hugo pikt het niet meer, en vanaf hier probeert Pleun ineens
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wanhopig lief te doen zodat hij maar niet weg zal gaan. Een logische zin dus, voor in de
top 10, en goed om te zien dat de climax niet volledig wegvalt bij de dieren.
De claus over kunst is heel interessant, omdat het publiek hier werkelijk zelf aan het
denken is geslagen om een link te vinden met het dier en de tekst, ook al had ik als
schrijver hem er niet bewust in gelegd. Dat is iets om rekening mee te houden, want dit is
wat publiek doet, ook als de makers het misschien niet willen, zoals we ook in Deel II
zullen zien. Zo was er bijvoorbeeld ook een ondervraagde die tijdens de vierendeel
monoloog bij het noemen van de romp die door één van de paarden naar de horizon werd
getrokken dit betrok op de emoe, die zij plots zag als een “romp op poten”.
De vierendeelmonoloog op zich is ook een bijzonder punt in de tekst. Dit was het punt
waarop de tekst direct moest gaan concurreren met de dieren. Ik pakte uit in taal en vroeg
mijn spelers om de dieren van de planken te spelen, mede door extra fysiek te gaan spelen,
zodat de dieren hun monopolie op dat vlak kwijt zouden raken. Ik ben dan ook erg blij dat
de monoloog, zij het in stukjes, veel terugkwam in de feedback. Zij het ruimschoots onder
onbeduidende zinnetjes als “Wat is dit?” en “Jij mag best met mijn vrienden praten.” De
les lijkt te zijn dat je niet moet willen concurreren met de dieren. Dan had je ze niet op de
planken moeten zetten. Je moet samenwerken, winnen kan toch niet. Dat geldt natuurlijk
in spel, maar ook in schrijven.
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DEEL II
WAAROM?
De Betekenis van Levende Dieren op het Toneel
SEMIOTIEK
Op het toneel krijgt alles betekenis. Wanneer men een theepot neerzet betekent dat op zich
al van alles, want de theepot wordt een teken. De interpretatie van dit teken is afhankelijk
van drie dingen:
In eerste plaats heeft het een zekere symboliek. Voor bijvoorbeeld huiselijkheid,
oubolligheid, burgerlijkheid... Dat is een deel van de betekenis die aan elke theepot
meekomt.
Ten tweede is er de uitstraling van deze bewuste theepot. Hoeveel soorten theepot zijn er
wel niet, tenslotte? Allemaal zeggen ze iets anders. Modern, kapot, leeg, blauw, vies... Ook
dit krijgt allemaal betekenis.
Tot slot is er nog een derde element, misschien wel het belangrijkste, dat betekenis geeft
aan de theepot: context. Het is vooral dit laatste element dat door schrijvers uitgebuit kan
worden, zoals we in Deel I hebben gezien.
Afhankelijk van de context kan een theepot vrijwel alles gaan betekenen. Een oude,
kapotte theepot die in een woonkamer staat kan een scheiding betekenen, een vernield
gezinsleven, het einde van een tijdperk. In een eenzame en onherbergzame context
betekent diezelfde kapotte theepot hoop: op mensen, op onderdak, op gastvrijheid. Hij
verwijst naar een mogelijke toekomst, in plaats van een verloren verleden. En dat is alleen
nog maar beeldende context.
Nog veel ingrijpender is verhalende context. In een verhaal kan eenzelfde theepot
werkelijk alles betekenen. Hij kan een erfstuk zijn, en na verloop van tijd gaan staan voor
hebzucht, macht, of onderdanigheid juist.
Zodra iets op het podium staat wordt het onderhevig aan de wetten van de semiotiek, of
betekenisleer. Elk voorwerp, elke handeling: alles draagt betekenis met zich mee. Deze
“eerste betekenis”, de betekenis van het voorwerp op zich, noem ik voor het gemak
symboliek. Het is wat de theepot met zich mee brengt, geheel los van zijn speciﬁeke
context of individuele variaties op het archetype. Een gebarsten theepot draagt nog steeds
dezelfde symboliek van huiselijkheid, bijvoorbeeld.
Die individuele verschillen, zoals een barst, verschillen in grootte en kleur, et cetera, duid
ik aan met: uitstraling. Een theepot met stekels en bloedige doorns zal bijvoorbeeld nog
wel symbool staan voor huiselijkheid, echter, zijn uitstraling zal iets heel anders aangeven.
Agressie en geweld, bijvoorbeeld.
Als derde betekenislaag is er de context, die bepaalt wat het object in dit speciﬁeke verhaal
betekent. Stel, bijvoorbeeld, dat een meisje haar moeder verliest en wees wordt. Zij moet
naar een weeshuis, maar weet nog net voor zij krijsend wordt meegesleurd de theepot
waar ze vroeger altijd samen uit dronken mee te grissen. Nu bewaart zij hem stiekem
onder haar bed, en elke avond voor het slapen gaan, als de lichten doven, pakt ze hem
tevoorschijn, en ﬂuistert dat ze weet dat het goed zal komen, en dat iemand ergens op
haar wacht. Ze kust hem, en steekt hem terug onder haar bed. Pas dan kan zij slapen.
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De theepot heeft dan de betekenis gekregen van een surrogaatmoeder, van weemoed en
gemis, maar ook van enorme hoop. Stel je eens voor hoe het zou zijn als die theepot haar
ontnomen werd, of nog erger: als hij zou breken!
Dat het object een theepot is doet er dit voorbeeld niet eens toe. Als het meisje een pop had
meegepakt of een zakdoek, was de betekenis hetzelfde gebleven. Misschien had het een
iets andere symboliek, of een iets andere uitstraling. Een pop heeft van zichzelf natuurlijk
alles te maken met moederschap, en waarschijnlijk ook een zachtaardigere uitstraling dan
een theepot, maar uiteindelijk bepaalt de context de betekenis, en in een sterk verhaal zal
de theepot een even goed, hoewel misschien minder voor de hand liggend, teken zijn als
zelfs de allerliefste pop. Zelfs al is die theepot nog zo modern, klein, zwart, gebarsten,
gestekeld en gedoornd.
SYMBOLIEK
Aan deze wetten onttrekken dieren zich
natuurlijk niet. Veel dieren hebben hun eigen
symboliek, vaak is deze zelfs enorm. Een groot
deel van de klassieke verhalen, fabels,
sprookjes, uitdrukkingen en bijgeloven waar
wij onze eerste tekens en symbolen van
leerden, gaat over dieren: de drie biggetjes, de
grote boze wolf, de domme ezel, sluwe vos, het
lieve konijn, de zwarte kat, het offerlam... Een
probleem hiermee is echter, zoals in Deel I al
bleek: veel dieren gedragen zich niet naar hun
clichés. Als symbool in de klassieke zin hebben
zij dus weinig plaats in een toneelstuk.
Uit mijn eigen theatrale experiment valt bovendien af te leiden dat de impact van
symboliek toch al redelijk klein is. Bij de twee dieren waarvan wij vonden dat zij van
zichzelf al beladen waren hebben wij aan het publiek gevraagd of ze het dier hierom beter
konden duiden als teken. Deze dieren waren: een lammetje (jeugd, onschuld, offer, etc) en
twee enorme Ierse wolfshonden (agressie, dominantie, primitivisme, etc).
De resultaten: van het lammetje vond 72% dat het dier een duidelijkere betekenis had dan
de andere dieren, bij de Ierse wolfshonden was dit 93%. De rol die de “eigen symboliek”
hierbij speelden was echter gering, zoals te zien is in de volgende diagram:

Reden van betekenis
Omdat ze een eigen symbolische betekenis hadden
Omdat de spelers zich zo gedroegen dat het dier betekenis kreeg
Omdat ze heel nadrukkelijk bij een personage hoorden
Overig

0

7,5

15,0

22,5

Ierse Wolfshonden
Lammetje
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Waarom?
De betekenis werd vooral gegeven door twee elementen uit de context waarin het stuk de
dieren plaatste. Als in het stuk dus was gekozen om de dieren een betekenis te geven die
indruiste tegen hun symbolische betekenis had dat waarschijnlijk geen problemen
opgeleverd. Toch is de symbolische lading met 14% bij het lam, en 17% bij de honden,
bepaald niet irrelevant.
UITSTRALING
Elk dier heeft een andere uitstraling, zowel
in uiterlijk als gedrag.22 Dat is, voor de
schrijver, erg jammer. Een schrijver heeft er
nu eenmaal weinig over te zeggen.
Uiteindelijk moet je het doen met de dieren
die je kunt vinden, en als je geen frisse
jonge krokodil kunt vinden, maar wel een
dikke schilferende, dan speelt dat mee in
de beleving van het publiek.
De werking van uitstraling kwam in mijn
eigen experiment één keer in het bijzonder naar voren. Niemand in het publiek die daar
overigens iets van gemerkt heeft. Het gaat om de emoe. In de enquête hebben de
toeschouwers het vooral over hoe bizar het is om een emoe op het podium te zien. Hoe het
dier bijna buitenaards overkomt, traag cirkels lopend om de scène heen, het ritmische
tikken van zijn poten op de grond. Het publiek kon dit niet weten, maar deze kenmerken
zijn niet die van “de emoe”. Ze
komen niet standaard mee met een
emoe op het podium. Ze hoorden
bij deze emoe, een rustig,
behoedzaam,
z a c h t a a rd i g
vrouwtje: de lieveling van Bert,
haar eigenaar.
Aanvankelijk was het echter onze
bedoeling om één van Berts
mannetjes
neer
te
zetten.
Intimiderende verschijningen, een slag groter, die mensen associëren met eten, en volledig
opgericht (tot zo’n 2m grootte) op de acteurs en het publiek af waren komen lopen op
zoek naar iets om te pikken. Als zij een mooi glimmende ring of horloge hadden gezien
waren ze er waarschijnlijk ook voor gegaan, volgens Bert. Als de acteurs waren
weggestapt was de emoe meteen meegestapt: hen van top tot teen inspecterend met die
grote, priemende ogen. Enge dieren, zijn het, waar zelfs werknemers die Bert al jaren in
dienst heeft liever ver vandaan blijven.
Niemand in het publiek die dit wist, maar de uiteindelijke keuze voor het vrouwtje had
een enorme impact op de scène.

In de regel geldt overigens: hoe intelligenter de diersoort, hoe meer de individuen van elkaar zullen
verschillen.
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CONTEXT
U zat er al op te wachten: de problemen. En hier zijn ze dan, in de context: het element dat
het dier op het podium het meeste betekenis verschaft, en direct het element waar het dier
het meeste schade aan kan doen. Het verhaal. Het domein van de schrijver, zwart op wit en daar gaat het mis, want het verhaal staat vast, maar een dier is veranderlijk. Daar zit de
crux van het hele concept “dier op de planken”. In tegenstelling tot, zeg, een theepot, kan
een dier ineens veranderen, want een dier leeft. Het handelt, en een liggende hond is iets
anders dan diezelfde hond, blaffend en rondjes rennend om zijn eigen staart.
Nogal een probleem, want wat als je het verhaal wilt vertellen van een drukke jonge hond
die altijd wilde spelen met zijn baas Sjakie, en je pup halverwege de voorstelling moe
wordt, en gaat slapen? Nu moet de context zich aanpassen aan het theatrale middel (dier),
in plaats van andersom. Onmogelijk, in geschreven theater. Weg context, weg verhaal.
ONVOORSPELBAARHEID
Deze onvoorspelbaarheid komt mee aan elk
dier, hoe goed afgericht ook, en heeft op twee
manieren het dogma “werk nooit met dieren”
veroorzaakt.23 In de eerste plaats is er het feit
dat dieren nooit echt geregisseerd kunnen
worden. Je kunt ze trainen en trainen en
trainen, maar uiteindelijk weet je het nooit
zeker. Uiteindelijk zal het de meeste dieren een
hele dikke worst zijn hoe goed de voorstelling
gaat: daar hebben zij geen enkele boodschap
aan. Dit is voor de meeste regisseurs een heel
goede reden om dieren nooit, of anders alleen
eventjes, aangelijnd, in een kooi, etc, te
gebruiken. Voor schrijvers is het ook een heel
goede reden om ver, ver weg te blijven bij de
dieren. Immers, als het paard op het verkeerde
moment begint te schijten is de hele
uitgekiende semiotiek in één keer verdwenen,
en zal het publiek na aﬂoop waarschijnlijk
alleen nog maar weten dat het die voorstelling
was waar dat paard zich tijdens die monoloog
niet kon inhouden.
Dat is meteen de tweede reden om niet met
dieren te werken: die onvoorspelbaarheid is enorm aantrekkelijk. Alle aandacht gaat in de
eerste plaats naar het dier. Mensen willen dat het fout gaat. Ze willen iets echts zien,
levend, uniek, iets waarvan niets zeker is.

23

“The issue of control is presumably the source of the much-cited advice never to work with animals (or
children), usually attributed to W. C. Fields.” - Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas
Ridout, Cambridge University Press, 2006
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Twee goede redenen om nooit en te nimmer dieren op het podium te zetten. Dan niet! Laat
maar: elk verhaal waarin op wat voor een manier dan ook dieren voorkomen kan
waarschijnlijk prima verteld worden met poppen, of verwijzingen, pakken, ﬁlmbeelden, of
wat dan ook.
Aan de andere kant: een publiek dat op het puntje van hun stoel zit te kijken, zoekend
naar alles dat fout kan gaan, alert op elk detail. Acteurs die de hele voorstelling
klaarwakker moeten zijn, gereed om in te grijpen, en een echtheid, zo ongedwongen en
simpel dat hij Artaud zou doen blozen: wie wil dat nou niet?
NON- en ANTI-INTENTIONALITEIT
We hebben in Deel I al gezien dat dieren echt geen losgeslagen monsters zijn die per
deﬁnitie het verhaal ondermijnen. Maar het is wel zo dat het kleinste foutje grote impact
kan hebben op het toneel, en dat het met een dier vrijwel zeker is dat er minstens kleine
foutjes zullen plaatsvinden. En als dat gebeurt, wat betekent dat dan precies?
Een dier kan de betekenis van een bepaald stuk, of een bepaalde scène, ondermijnen, maar
zolang het ook maar enigszins mogelijk is zal het publiek blijven zoeken naar betekenis.
Dat lukt ze doorgaans verrassend goed, zelfs bij dieren: waar het dier de ene betekenis kan
ontkrachten, daar brengt hij iets anders voor in de plaats. Het publiek is gekomen voor een
verhaal, en hun vermogen om dit overal in terug te zien is enorm. Elk gedrag, ook als het
er niet “hoort”, is te duiden.
En kan het echt niet meer, dan kan zelfs de onvoorspelbaarheid zelf een teken worden. Een
schrijver of regisseur heeft er voor gekozen een onvoorspelbaar, levend dier te gebruiken,
en daarmee zegt hij van alles: het verhaal is blijkbaar tot op zekere hoogte ondergeschikt
aan wat er daadwerkelijk gebeurt op het podium. Het staat voor echtheid,
onvoorspelbaarheid, chaos, leven... Het staat als een spiegel tegenover het spel van de
acteurs, en benadrukt daardoor juist een krampachtig na-doen, een controle, een nepte,
een leugen.24
Toch gebeurt er meer dan dat, en zelfs het meest geoefende publiek kan voor een enorme
uitdaging staan als er een dier ten tonele verschijnt. Een levend dier is niet zomaar weer
een teken.
The presence of live animals introduces a non or anti-intentional force25
zegt Michael Peterson in een lezing aan The American Society for Theatre Research. Non- en
anti-intentionaliteit, dat is moeilijk te verenigen met het idee van een “verhaal”. Wat houdt

24

Goed voorbeeld hiervan is het genoemde gebruik van een slang in Romeinse Tragedies, in de regie van Ivo
van Hove. Het personage Cleopatra vertelt hoe zij zelfmoord pleegt: door zich te laten bijten door een giftige
slang. Intussen haalt zij uit een klein terrarium een levende slang, die zij door haar handen laat gaan. Terwijl
ze vertelt hoe de slang haar bijt en ze begint te sterven, kronkelt de slang onwetend en ongeinteresseerd
rond.
25

Stubborn as a mule: non-human performers and the limits of semiotics, van Michael Peterson: niet uitgegeven
scriptie, voorgedragen: American Society for theatre research annual conference, CUNY graduate center,
New York, November 2000, geciteerd in Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout,
Cambridge University Press, 2006
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het precies in? De twee krachten (non- en anti-) lijken twee handen op één buik, maar dat
zijn ze niet.
De anti-intentionele kenmerken van het dier dragen betekenis, zoals gezegd: chaos,
echtheid, etc. Ze zijn semiotisch inzetbaar. De non-intentionele kant, echter, ondermijnt alle
betekenis, zelfs de anti-intentionele.
Een dier heeft tenslotte geen anti-intentionele intenties. De intenties van het dier zullen
nooit daadwerkelijk iets te maken hebben met het stuk, ook niet met het ondermijnen
daarvan.
Wanneer een dier gebruikt wordt om een scène te verstoren, te spiegelen, te
verlevendigen, of wat dan ook, is de kans tenslotte aanwezig dat het dier dit (geheel niet
intentioneel) niet doet. Hij kan plots heel passief zijn, en niets bijdragen, of hij kan zich, per
toeval, heel erg gedragen naar de sfeer van een scène, en zo het tegenovergestelde
bereiken van de beoogde ondermijning.
Semiotics, argues Peterson, ‘cannot tame what is wild about the signiﬁer.’26
Met andere woorden: een oncontroleerbaar teken kan alles betekenen. De wildheid
waarvoor het dier een teken is, ondermijnt alle betekenis, inclusief die wildheid zelf.
Een echt teken zal een dier op het podium dus bijna nooit kunnen zijn. En dat is maar goed
ook:
“[This] disturbing presence (...) could be framed, repeated (although not too often), distanced,
abstracted -ideally, silhouetted- until it became one sign among many. But of course, no theatre
person in their right mind would do such a thing. Reduced to a sign, an animal contributes nothing
to performance but expense and inconvenience.”27
RAFFAELLO SANZIO’s GIULIO CESARE
Natuurlijk is het onmogelijk om zo’n dogma op te werpen zonder makers te krijgen die er
mee aan de haal gaan. Alle praktische problemen en kosten terzijde: waarom zou het niet
interessant (of haalbaar) zijn om een dier te reduceren tot teken?
Italiaanse regisseur Raffaello Sanzio heeft heel veel gebruik gemaakt van dieren, en in zijn
stuk Giulio Cesare komt een paard voor met de rol: ‘the horse who was a sign’. In dit stuk
gaat Rafaello diep in op vrijwel alle vormen van dieren-semiotiek. Zo komen in de tekst
zelf al dieren voor:
Against the Capitol I met a lion,
Who gazed upon me and went surly by
Without annoying me
...

26Stubborn

as a mule: non-human performers and the limits of semiotics, van Michael Peterson: niet uitgegeven
scriptie, voorgedragen: American Society for theatre research annual conference, CUNY graduate center,
New York, November 2000, geciteerd in Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout,
Cambridge University Press, 2006
27
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And yesterday the bird of night did sit
Even at noon-day upon the market-place
Hooting and shrieking28
Ook gebruikt hij een gedroogd zeepaardje, een opgezette vos en kat, het skelet van een
paard, en bovendien een levend paard.
Al deze dieren, en verwijzingen naar dieren, worden gebruikt om een heel bewust spel te
spelen met betekenis geven, en weer wegnemen, van het dier. Tegen de betekenis in de
tekst valt weinig in te brengen. Twee dieren, die symbool staan voor macht en wijsheid,
gedragen zich zeer vreemd: ze doen in feite het exact omgekeerde van wat hun rol is.
Met de (namaak-)dieren op het podium wordt echter veel meer gedaan.
Aan het begin van de voorstelling is daar het levende paard, dat tijdens de aanslag op
Caesar29 wordt beschilderd met de woorden “Mene Tekel Peres”30.
Deze manier van betekenis geven aan een dier heb ik nergens anders kunnen vinden, en is
zeer ingenieus. Hoe beter een dier tot teken reduceren dan op hem te tekenen? In strikte zin
is er misschien nog geen sprake van een volledige reductie tot teken: het paard zou door
zijn gedrag de tekst op zijn ﬂank nog kunnen benadrukken, of ondermijnen. Zelfs
wanneer hij in grove lijnen aangeleerd en geregisseerd gedrag zou vertonen (wat bij een
trainbaar dier als een paard aannemelijk is) zou een beweging als het schudden van zijn
hoofd, of krabben aan zijn ﬂank, een gigantische nieuwe draai kunnen geven aan de
betekenis van de tekst.
Later in het stuk, na de dood van Brutus, wordt het paard vervangen door een
paardenskelet: symbool van verval en rouw. Zijn kop wordt mechanisch naar achter
getrokken en er klinkt een bandopname van gehinnik. Dit is meteen heel wat anders dan
het levende paard. Het gaat om een dood object, met een ongelofelijk sterke symboliek,
bijna op het platte af. Hij verwijst naar een paard, in uiterlijk en gedrag (hinniken), en
mist tegelijkertijd diens belangrijkste kenmerk: het leven.
Weer een abstractieniveau verder is er het zeepaardje, dat aan een touwtje hangt, en niets
doet, behalve verwijzen naar het paard (ook in het Italiaans: cavalluccio marino), en naar het
skelet. De gehele lading van zowel paard als skelet, met al hun betekenissen, is nu
teruggebracht tot een symbool van broekzakformaat. Maar wat wil Sanzio hiermee
zeggen?

28

Julius Caesar - Shakespeare, 1.320-22 en 26-28

29

deze is vormgegeven als een offer-ritueel, een verwijzing naar wat misschien wel de eerste “theatrale”
interactie met dieren was. Bij vele offer-rituelen was het vroeger van het grootste belang dat het dier een
teken van instemming gaf alvorens het geofferd werd. Als een dier bijvoorbeeld weigerde het altaar op te
gaan werd hij niet geofferd: dan zou het ritueel van offering overgaan naar jacht. Deze zelfde instemming is
bij het theater van belang: als het publiek het idee heeft dat het dier er werkelijk tegen zijn zin staat zullen
wij ons enkel ongemakkelijk en bezwaard voelen, en de kans is groot dat alle andere activiteiten op het
podium niet alleen ontheiligd, maar ronduit godlasterend aan zullen voelen.
30

een omstreden (bijbelse) uitspraak zonder eenduidige betekenis, waarover een hele scriptie op zich te
schrijven is. Het is niet zonder reden dat Sanzio zo’n omstreden en moeilijk te duiden tekst kiest. Het zegt
veel over de betekenis van taal tegenover die van het dier: ook bij taal weten we lang niet altijd waar we aan
toe zijn.
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In de tweede helft van het stuk ligt een namaak-kat op het podium, moeilijk te
onderscheiden tussen alle brokstukken en puinhopen van een platgebombardeerd
auditorium. Er wordt een opgezette vos op een plankje over het podium getrokken: zijn
staart valt af, en wordt overgenomen door een van de spelers. Goed, in die eerste helft
begrepen we het nog: abstractie op abstractie op abstractie, maar wat is dit? Het is een vos,
ja, of het verwijst naar een vos, maar waarom? En het verliezen van zijn staart? Wat is dat?
Dat doen vossen niet, dat verwijst niet eens naar vossen-gedrag, wat is dat?
De kat heeft al die tijd volledig levenloos (want dat is hij ook) genikst tussen de rommel,
maar tijdens een moment van hoogopgelopen emoties begint zijn hoofd ineens razendsnel
rondjes te tollen op zijn nek. Plots stopt het, en draait het hoofd langzaam terug naar het
publiek, dat hij uitdagend aanstaart: ja, hier kun je niks van maken, he? Je kunt het zelfs
nauwelijks aan, of wel? Het frustreert je zeker kapot dat hier geen emotie achter zit, en
geen betekenis?
Terwijl: wat is het verschil met het zeepaardje, met het skelet, en met het paard? Dacht je
dat dat hinniken zielig was? Nee, het was gewoon hinniken. Denk je dat deze blik
uitdagend is? Nee, het is gewoon een blik. Minder nog: het zijn knikkers.31
En zo ondermijnt Sanzio alle betekenis die zijn dieren (echt of niet) hebben gehad. Hij
koppelt “zijn” en ”betekenen” los van elkaar, en dat is een heel belangrijk aspect van het
gebruik van levende dieren in het theater.
[the dead animals] seem to tug the living with them into the grave that is semiotics 32
Iets dat leeft laat zich niet vangen door semiotiek. Zelfs als je denkt van wel, want dan zit je
jezelf gewoon voor de gek te houden.
EXPERIMENT
Ook voor mijzelf klonk het dogma dat dieren bijna niet tot teken te reduceren zijn, en dat
als het lukt, het in feite nergens op slaat om een levend dier te gebruiken, als een
uitdaging. Dat was één van de grote redenen om mijn eigen experiment op te zetten, en
een poging te doen een dier volledig tot teken terug te brengen.
Van de acht keer dat wij de scène hebben uitgevoerd waren er twee die nadrukkelijk
hierom draaiden: de uitvoering met het lammetje, en die met de Ierse wolfshonden.
Ik koos deze dieren omdat zij van zichzelf al iets van betekenis droegen. Het leek me de
eenvoudigste zaak van de wereld om van enorme honden machtssymbolen te maken, en
om een lammetje te gebruiken om één van de twee personages schattig te maken. 33 Maar
het bleven natuurlijk levende dieren, dus in hoeverre zou het lukken? Zouden de reacties
werkelijk hetzelfde zijn geweest als ik een knuffel had gebruikt?

31

In deze voorstelling zette Sanzio ook vraagtekens bij onze beleving van menselijke emoties. Zo deed hij de
acteur die Brutus speelde een vibrerende halsband om, opdat zijn stem zou trillen: normaliter een teken van
zeer sterke emotionaliteit.
32
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Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout, Cambridge University Press, 2006

Ook het lam was dus een soort machtssymbool, dat echter niet ging om een positie in de “pik-orde”, maar
die van: goed mens.
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Allereerst was daar de betekenis die de dieren van zichzelf meebrachten. Zoals we hebben
gezien was de impact hiervan redelijk klein: 14% bij het lam, en 17% bij de honden. De
betekenis werd de betekenis die de spelers er aan gaven, door de dieren bij zich te houden,
en op een bepaalde manier op ze te reageren.
Vooral bij de Ierse wolfshonden was dit een probleem. Hoewel wij het simpel wilden
houden was nodig om hun gedrag tot op zekere hoogte te kunnen sturen. Wij zouden de
honden dus aangelijnd aan het dominante personage Pleun geven, die op zou komen, en
koel als een kikker rond zou lopen of zou gaan zitten met zijn honden, terwijl zijn
tegenspeler zo veel mogelijk de intimiderende aard van de honden zou benadrukken door
zich onderdanig en bang op te stellen. Af-en-toe zouden de honden misschien op hem af
lopen, dat was mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk: zo lang de honden aan Pleuns
voeten lagen was hij dominant. Immers, twee honden van dergelijke grote (gezamenlijk
150 kg) aan je zij hebben was op zich al een teken van heel wat macht.
Door een jammerlijke samenloop van omstandigheden kwam de tweede van de honden
echter twee uur te laat aan, zodat wij geen tijd meer hadden om met hem te oefenen, of
hem zelfs maar te laten wennen aan de zaal, de scène of de spelers.
Dat de honden niet wisten wat er van hen verwacht werd was meteen erg duidelijk, als
ook het feit dat ze niet gewend waren aan de zaal. Hoewel ze niet bijzonder stressig waren
was wel duidelijk dat ze eigenlijk vooral naar de uitgang wilden: de deuren aan de zijkant
van het speelvlak. En ja, hou ze dan maar eens tegen, die twee grofharige spierbundels
van net-niet-navelhoogte.
Er was één ding dat ik had willen vermijden, en dat werd het meteen: touwtrekken.
Hierdoor werd Pleun’s machtspositie misschien niet direct ondermijnd, maar wel zeer
dubieus. Als iemand met een pistool dat willekeurige richtingen op schiet, en niet eens per
se als je de trekker overhaalt.
Ook benadrukte het op grandioze wijze het feit dat waar we naar keken niet echt was. Het
was toch vooral de acteur Johan, en niet het personage Pleun dat die beesten een beetje
degelijk neer probeerde te zetten, trachtte te zorgen dat hij niet teveel met zijn rug naar het
publiek stond en zijn tekst zo natuurlijk mogelijk deed. Het werd een enigszins knullig
geheel. Het deed me denken aan Jos Thie, die in Kening Lear, zijn spectaculaire laatste
voorstelling bij Tryater, drie Ierse wolfshonden wilde gebruiken, maar er uiteindelijk toch
maar van af zag omdat de beesten niet betekenden wat hij wilde dat ze betekenden.
Het was ook direct duidelijk dat de honden helemaal niet gevaarlijk of eng waren. Het zijn
enigszins sukkelige schatjes, en ondanks hun indrukwekkende grootte, kwijlende bek en
grove vacht is het moeilijk om bang voor ze te blijven. Hun gedrag is kalm, hun
gezichtsuitdrukking open, en ze lijken zich geheel niet bewust te zijn van hun eigen
kracht. Dit wist ik al, maar het leek me dat, zolang de spelers zich ernaar gedroegen dat ze
beesten eng waren het wel zou werken, zoals je op het podium ook geen echt mes nodig
hebt om een situatie spannend te maken. Er waren ook zeker momenten waarop de
honden goed werkten: aan het begin van het stuk, toen het personage Hugo opschrok bij
het zien van de honden, en later, toen hij zijn jas pakte om te vertrekken: er vielen allerlei
dingen uit zijn jaszak, en de honden renden hier meteen op af, zodat hij angstig
terugdeinsde en zijn spullen niet kon pakken. Hij kon dus niet weg, uit angst.
Later stonden de honden voor de uitgang waar hij doorheen wilde en kon ook dat dus
een tijdlang niet. Deze momenten werkten goed, maar hadden het stuk wel kunnen
33
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ontwrichten. Als Hugo bijvoorbeeld echt niet weg had gekund was de machtswisseling
aan het eind van het stuk onmogelijk geweest.
Uiteindelijk maakte het niet zoveel uit, maar strikt genomen was het natuurlijk wel de
bedoeling dat Hugo gewoon zijn jas kon pakken en meteen door die deur kon.
De reacties van het publiek waren verdeeld. Sommigen vonden dat de honden de scène
ondermijnden, anderen konden de ongehoorzame honden nog steeds duiden binnen het
verhaal. Zij zagen de honden niet als symbool voor macht, maar een mislukte poging
daartoe. Sommigen vonden het jammer dat de honden de boel verstoorden, anderen
vonden ze juist te braaf. Theaterbeleving blijft natuurlijk subjectief. Hier een diagram met
wat de ondervraagden het hoogtepunt van de scène vonden.

Dat de honden met de acteur aan de haal gingen
Het opschrikken van Hugo aan het begin
Overige momenten dat de scene “klopte” (zoals vallende ﬁetslampjes)
Overig

20%
40%
26%
14%
Grappig genoeg wordt er met 40-40 precies gelijkgespeeld tussen de mensen die het ﬁjn
vonden als de honden iets toevoegden aan de scène, en zij die het juist leuk vonden als ze
het de acteur(s) moeilijk maakten.
Een nog veel meer versplinterde diagram is die met betrekking tot de betekenis die de
ondervraagden aan de honden toekenden. (Zoals gezegd gaf 7% aan dat de honden voor
hen überhaupt niet speciﬁek betekenisvol waren.)

Machtssymbool (37%)
Verrijking van personage Pleun (20%)
Gaf meer diepte aan de relatie (11%)
Hield de spelers scherp / juist niet (11%)
Pleun wilde zijn onzekerheid verbloemen (6%)
Overig (passend in de scene) (9%)
Overig (buiten de scene: mbt spel etc) (6%)

0

3,75

7,50
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11,25

15,00
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Duidelijk is dat de honden voor het grootste deel van het publiek (63%) iets zei over het
personage Pleun, en dat het grootste deel van deze groep (37%) de honden ondanks alle
gekkigheid nog steeds accepteerden als machtssymbool. Dat wil zeggen dat het publiek,
over het algemeen genomen, erg kan genieten van het verstoren van de scène, maar ook
bereid is dit naast zich neer te leggen en te redeneren vanuit de scène, vanuit “wat er mee
bedoeld zal zijn”. Een geruststellende gedachte.
HET LAM
In tegenstelling tot de honden was het lammetje erg
meegaand. Het diertje kan niet veel meer dan een week oud
geweest zijn en heeft zich gedurende het hele stuk
nauwelijks verroerd. Ze zat gewoon op de schoot van het
personage Hugo, die haar koesterde, en aan het einde even
aan Pleun gaf, maar al gauw weer terugnam.
Tevens was het diertje zwart, waardoor de kleine
beweginkjes die ze wel maakte moeilijk zichtbaar waren.
Aanvankelijk was het nog de bedoeling dat we een lam aan
de ﬂes zouden hebben, maar, daar is die onvoorspelbaarheid
weer: alle bevallingen bij de boerderij verliepen vlekkeloos.
Er waren, voor het eerst in jaren, geen weesjes. En er was
dus geen handeling vanuit het lam. Veel dichterbij een
levenloze knuffel hadden we niet kunnen komen.
Maken wij van de nood een deugt en vragen ons af: wat voegt het nog toe dat zij leeft? En,
als het iets toevoegt, doet dit dan af aan haar functie als teken?
Zoals gezegd was het percentage dat aangaf een heldere betekenis te zien in het dier bij de
Ierse wolfshonden groter dan bij het lam, maar daarbij gaf een gedeelte aan dat zij het dier
niet “duidelijker” vonden dan de anderen, omdat het ongeveer even duidelijk was als de
honden. Als we hier rekening mee houden is het verschil in waarde tussen de Ierse
wolfshonden en het lam heel klein. Maar wat betekende het?

Het maakte Hugo sympathieker
Het maakte Hugo machtiger
Overige personage-verrijking (oa: sulliger)
Ze hield de scene rustig (zowel acteurs als personages)
overig (binnen de scene)

28%

28%

8%
20%

16%
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Wat direct opvalt is dat het publiek bijna alles binnen de
werkelijkheid van de scène duidt. Alleen bij de 20% die
aangeeft dat ze de scène rustig hield zeggen sommige
toeschouwers dat het om de spelers gaat: niet de personages.
Weer anderen zien dit juist wel met de personages gebeuren:
het wordt vergeleken met een ruzie van ouders, in de
aanwezigheid van hun kind. Bij de vraag wat ze het
hoogtepunt van de scène vonden heeft zelfs niemand iets
aangegeven dat buiten de werkelijkheid van de scène viel.
Daar staat tegenover dat al deze betekenissen ook bereikt
hadden kunnen worden met een knuffel. Of niet?
Een knuffel had Hugo zeker sympathieker kunnen maken, en ook machtiger, dat ligt in
elkaars verlengde in dit geval. Sulliger was hij ook absoluut geworden. De spelers hadden
“omwille” van de knuffel rustiger kunnen doen, er zit nergens een echt struikelblok. Het
enorme verschil dat een knuffel teweeg zou brengen is echter evident: een knuffel is een
knuffel, de personages zouden ofwel kinderen, of wel geestelijk gehandicapt, of heel
vreemd worden.34
Er zijn nog twee belangrijke effecten die meekwamen aan het feit dat het een levend
lammetje was, al was ze nog zo passief: bioﬁlie (de àààh-factor, waar later een hoofdstuk
aan geweid is) en de werkelijkheid van de scène. Natuurlijk hadden de spelers met een
knuffel ook heel zachtjes kunnen doen, en hem heel voorzichtig aan de ander geven en
dan weer terugpakken: dat is wat acteurs doen. Echter, net als bij papegaai Coco in Maria
Eeuwig Durende Bijstand: hier is de verantwoordelijkheid echt. En het mooie van dit
voorbeeld is dat die echtheid zijn effect had binnen de werkelijkheid van de scène.
Een echtheid die dus geen afbraak deed aan de illusie, maar er juist aan toevoegde.
BETEKENIS
Aan het eind van mijn experiment heb ik het publiek een aantal vragen gesteld om te
pijlen in welke versie van de scène de dieren het beste tot teken verwerden. Ze hadden de
keuze uit versies met de volgende dieren:
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:
34

Een groep van vijf ganzen, die een redelijk menselijk indruk maakten, lopend op twee
poten en meegakkend met de scène. Doordat zij met veel waren was er bijna altijd wel
een dier dat scheen te reageren op te tekst.
De twee Ierse wolfshonden die door het personage Pleun als intimidatie werden
ingezet, maar die te sterk voor hem waren en al gauw met hem aan de haal gingen.
De honden in het publiek, waarbij een viertal honden her en der in de zaal zat, en zich
niet bemoeide met de scène.
Het passieve lammetje dat op de schoot van het personage Hugo zat, en heel even bij
Pleun werd neergezet, die erop reageerde alsof het een vieze zakdoek was.
De vrijwilliger, waarbij we iemand uit het publiek onder valse voorwendselen het
podium ophaalden en de scène vervolgens “over haar heen” speelden.
De enorme kameel met zijn karakteristieke gezicht.
De emoe, die traag rondjes om de scène heen liep.

Ook nu wij een levend lam gebruikten waren er twee toeschouwers die aangaven het personage als een
soort autist te zien in deze uitvoering van de scène
36
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In welke versie van de scène met dieren kon u het verhaal het beste volgen?

Het lammetje
De ganzen

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden

De emoe
De kameel

3%
3%
7%
7%
14%
66%

Heeft u de dieren als betekenisvolle toevoeging ervaren? Wanneer?

Het lammetje
De ganzen
De honden in het publiek

8%
3%

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden
Nooit

De emoe
De kameel
Elke keer

5%
30%

14%
6%
5%
3%

27%

Het is heel duidelijk dat het lammetje in dit experiment het superieure theaterdier is.
Althans, vanuit het opzicht van de maker: het voegde veel toe zonder andere zaken te
vertroebelen. Verder valt dat eigenlijk over geen enkel dier te zeggen. Er is zelfs niemand
geweest die het lam aangaf als onaangename aﬂeiding:
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Heeft u de dieren als onaangename aﬂeiding ervaren? Wanneer?

Het lammetje
De ganzen
De honden in het publiek

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden
Nooit

De emoe
De kameel

11% 11%

23%
31%
9%
3% 11%

0%. Een dier, succesvol gereduceerd tot teken, dus. Dat maakte het overigens nog niet
meteen het ultieme theaterdier voor het publiek. Voor de volledigheid vroeg ik hun ook
naar hun favoriete uitvoering, waar het volgende uit naar voren kwam:

Het lammetje
De ganzen
De honden in het publiek

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden
De blanco proef

8%

16%
8%
8%

47%
5%
8%

De kameel, dus, met het lam op een verre, verre tweede plaats.
Waarom de kameel?
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De emoe
De kameel

Waarom?
Hij was groot, dus trok veel aandacht.
De theatraliteit van het beest.
Groot!
Gaaf beest
Indrukwekkend en grote verandering in ruimte.
Omdat het de enige waardige tegenspeler was en er iets werd geriskeerd in de interactie.
Te vet dier. Te onverwacht.
Omdat hij groot was, ontzagwekkend, en hiermee alles, zelfs het publiek zelf, in een ander
daglicht zette.
MENS en DIER
Die nieuwe kijk die de kameel zo duidelijk met zich mee neemt komt bijna onvermijdelijk
mee aan alle dieren op het podium, des te meer bij zo’n enorm beest als dit.
Hoewel het allemaal wellicht wat ver
gaat is het belangrijk om een zeer
invloedrijk, en grappig genoeg tot in den
treuren onderbelicht punt in de
theatergeschiedenis te behandelen: het
ontstaan van de tragedie. Daarvoor was
namelijk vrijwel alle theater (voor zover
we er in die tijd al van mogen spreken)
dierentheater, tot op zekere hoogte.
Dieren hadden een vaste plek op het
podium.
De
gevolgen
van
het
omslagpunt waarop dieren van het
podium werden verwijderd ten gunste van tekst zijn vrijwel niet te overzien.
Nu bevinden we ons op glad ijs, maar je zou zelfs kunnen zeggen dat dat het belangrijkste
omslagpunt in de gehele theatergeschiedenis was.
Nu bevinden we ons op nog gladder ijs, maar er zijn er die zeggen dat het het
belangrijkste punt uit de gehele geschiedenis überhaupt was. Wie dit zegt is, om wat
speciﬁeker te zijn: regisseur Romeo Castellucci. Hij legt een heel direct verband tussen het
scheiden van geestelijke en fysieke arbeid (en daarmee van het geestelijke en fysieke in het
algemeen), de dood van God(en), het “vaststellen” van de dominantie van mens boven
dier, het ontstaan van de tragedie, en het begin van de geschiedenis zoals wij die kennen.
Niet mis te verstane beweringen, die ook heel veel zeggen over het (her-)introduceren van
het levende dier in het theater. Zoals Castellucci zelf zegt:
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The moment the animal disappeared from the stage, tragedy was born. (...) To turn the plough back
on its own path, to see an animal on stage, means to go towards the theological and critical roots of
the theatre. A pre-tragic theatre is, to extend the image, a theatre of infancy. Infancy understood as
in-fans: the condition of those who are outside language. Therefore if there is a polemic regarding
tragedy it is without doubt related to the role of the author.35
Simpel gezegd: met het gebruik van het dier draaien we de klok terug naar een tijd dat het
fysieke belangrijker was dan het literaire, het beeld belangrijker dan taal. Dat klinkt
allemaal erg logisch. Ook logisch is de stelling dat de grote antagonist van dit soort
“oertheater” de schrijver is.
Het is misschien overdreven om te zeggen dat een dier op het podium alles op dat
podium, en bovendien onze beleving daarvan, terugbrengt naar een soort pre-historisch,
harmonieus biologisch geheel. Maar minstens zo ondoordacht zou het zijn om een heel
belangrijk punt niet aan te stippen.
Tot nu toe hebben we het vrijwel alleen gehad over de theaterwereld, en dat is begrijpelijk,
want dit is een theaterdierenveldgids. Tegelijkertijd is het volledig absurd te denken dat de
context die het theater creëert allerlei betekenissen geeft aan het dier, en te negeren wat de
context die het dier meebrengt voor betekenis geeft aan het theater. Natuurlijk, het
benadrukt de artiﬁcialiteit, dat hebben we al behandeld, maar er is een minstens zo
belangrijk, en eigenlijk nog veel voor de hand liggender gevolg:
door een dier tussen de mensen te plaatsen, plaats je de mens tussen de dieren.
Natuurlijk zijn hier gradaties in. Een gekooid dier staat niet daadwerkelijk tussen de
mensen, dus vice versa is dat ook niet zo. Desondanks is het allereerste dat je als maker
zegt door dieren op het podium te plaatsen dat ze een plek hebben tussen de spelers,
tussen de mensen. Die statusverhoging plaatst de acteurs evengoed tussen de dieren. Het
trekt ons buiten de wereld van het individuele, of die van het sociale, zoals we die zo vaak
zien in het theater, zelfs boven die van een samenleving, of de mens als soort: het brengt
ons naar het ecosysteem -een enorm relativerende ervaring.
Los van alle wildheid, echtheid, onvoorspelbaarheid, non- en anti-intentie, is dit een
betekenis die een dier, zij het in verschillende maten, zij het niet altijd bedoeld of zelfs
bewust waargenomen, altijd met zich meebrengt.
Tijdens mijn eigen experiment is dit overigens af-en-toe wel bewust waargenomen door
een toeschouwer. Drie keer bij hetzelfde dier: de kameel.
Hij was een waardig tegenspeler voor de acteurs omdat hij fysiek sterker is. En de acteurs mentaal
sterker. (ratio v. fysiek)
Het beest maakt ‘kunst’ belachelijk of overbodig.
Natuur is groter dan het geneuzel van de vrienden.
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Il pellegrino della materia - Romeo Castellucci, uit Epopea delle polvere, 2001; vertaling: Nicholas Ridout
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Waarom?
Waarom dit juist bij de kameel zo sterk naar voren kwam mag duidelijk zijn: hij is enorm.
Zo’n dier op het podium zetten, een kop of twee groter en God weet hoeveel zwaarder
dan de spelers, is veel meer dan dieren gelijk stellen aan mensen, het fysieke aan de taal.
Het is de vraag stellen: wie is hier nu de baas? Wie speelt hier de hoofdrol? Het antwoord
op die vragen is geenszins besloten.
Hoewel het aspect “grootte” deze vraag misschien het meest letterlijk aan het publiek
voorschotelt (je wordt immers geconfronteerd met de grootsheid van de natuurlijke
wereld) zijn er nog veel andere vlakken te bedenken waarop dieren gelijk of superieur zijn
aan mensen, en het is aannemelijk dat dezelfde vraag opdoemt bij het gebruik van
bijvoorbeeld een heel snel, mooi, gevaarlijk, behendig of sterk dier.36 Of dieren in
bijzonder grote getale.
CIRCUS
Bij het voorgenoemde gebruik van dieren die bijzonder gevaarlijk of sterk zijn, of
behendig in bepaalde handelingen doemt direct het idee van circus op. Van trucjes, plat
entertainment en onethisch gebruik van dieren. (Of deze karakteristieken daadwerkelijk
op elk circus van toepassing zijn is sterk de vraag, maar het zijn onvermijdelijke
associaties.) Her en der in deze gids zal ik hier op terugkomen, omdat het een angst is die
bij veel theatermakers heerst. Onterecht. Geen van de ondervraagden heeft waar dan ook
een associatie met het circus aangegeven, wat zeker bij de kameel wel was te verwachten.
Er is simpelweg teveel verschil tussen circus en theater om ongewilde associaties op te
roepen. De tent, de lichten, het zaagsel, de kooien, ronde, oncomfortabele tribunes, korte,
overwegend plotloze acts, felle kleuren, de afstand tussen publiek en ring... Zelfs als je in
het theater een klassiek circusdier als een leeuw opbrengt, zal het publiek in eerste plaats
waarschijnlijk niet bezig zijn met circus, of de angst voor plat entertainment, maar met de
vraag: waarom ben ik in hemelsnaam op de eerste rij gaan zitten? -en gerelateerde
overpeinzingen als: zou hij iets gaan doen? Hoe past dit in het verhaal? Zijn die acteurs
niet bang?
Pas wanneer ook andere elementen op het circus gaan wijzen zal deze associatie aan
kracht winnen. De vormgeving kan daarbij een enorme rol spelen, en natuurlijk de
behandeling van de dieren. Als een witgeverfde vrouw in rood-gele tutu zes poedels door
brandende hoepels laat springen kun je moeilijk om het idee van circus heen. Maar een
wakkere theatermaker zal nooit per ongeluk associaties oproepen met het circus.
Zoals een ﬁlmisch toneelstuk geen ﬁlm is, en een literair stuk geen boek, zo kan zelfs het
meest circus-achtige theater nooit circus worden. Het is simpelweg een ander medium, en
het gebruik van dieren is zeker niet genoeg om dat teniet te doen.
BIOFILIE
De biophelia hypothesis is een omstreden theorie van bioloog Edward O. Wilson. Zijn idee
komt er grof gezegd op neer dat, evolutionair gezien, alle leven er baat bij heeft als er voor
gezorgd wordt. Hieraan ten grondslag ligt volgens Wilson een soort ingebouwde liefde,
die we goed terugzien bij het moederinstinct dat aangesproken wordt bij het zien van

36

een hypothetische behandeling van dergelijke dierlijke superioriteit komt terug in mijn hoofdstuk over
honden.
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jonge dieren (of zelfs: organismen in het algemeen) van een andere soort dan de eigen. Het
“aw”-effect van puppies en lammetjes is geen culturele toevalligheid. Het is een
uitgekiende, ingebouwde reactie, met aan de ene kant de “aw”-kenmerken van het jong,
en aan de andere kant een receptor voor die kenmerken, die direct een drang tot verzorgen
en liefhebben opwekt: iets dat niet alleen bij mensen, maar ook bij vele andere diersoorten
waarneembaar is. Wilson stelt dat deze liefde nog veel meer omvat dan alleen jonge
(zoog-)dieren.
Kort gezegd stelt hij dat leven houdt van leven. Mensen houden van leven om zich heen.

Natuurlijk zitten hier veel haken en ogen aan,37 maar het is evident dat de omgang met
dieren de meeste mensen goed doet.
Als we omgaan met vriendelijke dieren zakt onze bloeddruk en daalt ons cholesterol38
We hebben allemaal wel eens gehoord van één van de talloze vormen van dierentherapie
die bestaan: mensen met depressies of autisme die zwemmen met dolﬁjnen, de baat die
ouderen hebben bij huisdieren, stotteraars die wel kunnen praten tegen dieren... Het zijn
methoden die veel helpen, waar andere middelen falen. Contact met dieren is heilzaam,
fysiek, en (voor theatermakers veel belangrijker:) psychologisch. Als we dieren zien
worden we daar blij van. Tenminste: als het dier het goed heeft.
Op het theater komen we daarmee in een interessante tweestrijd, want we zijn er nooit
zeker van of het dier daar nu echt wel wil zijn. Is hij er veilig, raakt hij niet in de stress, etc,
etc... Het is precies diezelfde bioﬁlie die ons parten speelt, en waardoor wij als we denken
dat een dier zich niet volledig op zijn gemak voelt een absoluut rotgevoel krijgen. Terwijl
het, als een dier zich duidelijk vermaakt, of gewoon zijn gangetje gaat, juist een heel
positief gevoel opwekt.
Bioﬁlie heb ik bij mijn experiment op twee manieren onderzocht: allereerst met het
lammetje (het “aw”-effect) en ten tweede door de scène een keer te spelen zonder dieren
37

een theorie van Richard Louv omtrent de gevolgen van onze breuk met het leven om ons heen behandelen
we in het hoofdstuk Deel IV, over ethiek.
38

Nienke Endenburg, onderzoeker aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht,
geciteerd in het artikel Even de virtuele dieren verzorgen, van Stijn Bronzwaer, NRC-Next, 12-01-2010
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op het podium, maar met een paar honden voor de eerste rij, en een aantal in de zaal (een
gevoel van saamhorigheid: niet de acteurs, maar de toeschouwers op gelijke voet zettend
met de dieren).
Deze tweede poging is jammerlijk mislukt. De honden waren erg rustig, en het waren er te
weinig.39 Tevens was de setting te formeel: er was weinig ruimte en sowieso geen vrijheid
op de tribune. In voorstellingen als Tocht van het RO en Ruigoord I in de regie van Carina
Molier, werkte het gebruik van een hond tussen het publiek, of op de grens tussen publiek
en spelers erg goed, ook omdat het publiek de ruimte had om contact te maken, en niet op
een verhoging zat. Bij ons experiment was er voor de dieren weinig mogelijkheid om rond
te lopen, en voor het publiek weinig mogelijkheid om, als zij het hadden gewild, contact te
maken met de dieren. Alleen op de eerste rij werd door een aantal mensen uitgebreid
geknuffeld met Ierse wolfshond Brian, wat wel aangeeft dat een dergelijke opzet enorme
potentie heeft, bijvoorbeeld voor het creëren van een informele sfeer, groepsgevoel bij het
publiek, of zelfs bij publiek en spelers samen. Helaas ben ik er dus niet in geslaagd.
Des te beter werkte de “aw”-factor van het lammetje. Zelfs al was zij zwart en stil, en tot
mijn grote spijt niet aan de ﬂes: van alle ondervraagden40 waren er slechts 2 die niet
speciﬁek aangaven dat het dier hun aandacht trok omdat ze schattig was. Weer anderen
hebben, bijna als compensatie, het woord schattig op hun antwoordformulier versierd met
pijltjes en uitroeptekens. Niemand heeft aangegeven dat het dier teveel aandacht trok. Een
overzicht van de resultaten:
Trok het dier sterk de aandacht?

Ja, maar niet storend
Nee, maar dat was niet erg
Nee, te weinig
Ja, te veel

8%
16%

76%

39

Onder meer door de ziekmelding van een whippet.

40

tegen de 40
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Waarom (niet)?

Omdat ze heel erg schattig was
Omdat er interactie was met de acteurs
Omdat haar gedrag heel eenzijdig was
Overig

6%
24%

41%

29%

Zoals de eerste tabel laat zien trok het dier stevig de aandacht, en dat werd niet als
onaangenaam ervaren. Er was in ieder geval niemand die graag minder van het diertje had
gezien. En in de tweede tabel zien we dat van alle elementen die invloed hadden op de
aantrekkingskracht van dit dier de schattigheidsfactor verreweg het belangrijkst was.
WAAROM NIET? -DE ALTERNATIEVEN
Deze gids concentreert zich zo op het gebruik van levende dieren dat je bijna zou vergeten
dat het een relatief zeldzaam theatraal middel is. Zelfs als een echt dier vanzelfsprekend
lijkt worden vaak nog alternatieven gebruikt. Zoals opgezette dieren41 , duidelijk
nagemaakte dieren 42 en bandopnames43 . Deze keuze kan heel goed werken, en ook heel
logisch
zijn.
Een
goed
voorbeeld daarvan is De
Kleine Patriot, of de Grote Anton
Mussert Show van Growing
Up In Public. Dit stuk bestaat
uit een aantal monologen van
(randje) fascistoïde mensen
uit
de
Nederlandse
geschiedenis, onder andere
Anton Mussert, en weduwe
Rost, allen gespeeld door
Harm van Geel. Op het toneel
ligt een Duitse herder, een
klassieke waak- en politie41 Bijvoorbeeld

Stallerhof van Kroetz, Hollandia, regie Johan Simons, en De Kleine Patriot of de Grote Anton
Mussert Show van Growing Up In Public, tekst en regie Paul Feld: in beide gevallen een hond.
42 Dogville
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van het RO Theater, regie Pieter Kramer: een plasticen Duitse herder op wieltjes, blaffend op band.

La Grande Bouffe, Toneelgroep Amsterdam en NT Gent, regie Johan Simons: klokkende kalkoenen.
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hond. Maar daar ligt hij te slapen, onschadelijk, rustig, huiselijk zelfs. De “menselijke”
kant van een dier dat bijna tot symbool is geworden, net als Mussert en Rost zelf. De hond
is zo realistisch gemaakt (waarschijnlijk van een echte huid) dat het even duurt voor je je
realiseert dat hij niet echt is, en zelfs dan is de associatie eerder die van een dode hond dan
een namaakhond. Een dode hond op de grond naast het hoofdpersoon, ook een sterk
beeld, zeker als één van de personages hem oppakt en er mee gaat dansen. Het
verheerlijken van een verleden dat nooit meer terugkomt. De keuze voor een namaakhond
is begrijpelijk en betekenisvol.
Aan de andere kant van het spectrum hangen voorbeelden als La Grande Bouffe naar de
ﬁlm van Marco Ferreri, in de regie van Johan Simons. De voorstelling volgt het verhaal
van de ﬁlm stap voor stap: een viertal mannen van het goede leven sluiten zich op in een
groot huis om zichzelf dood te eten. Bergen en bergen van het meest exclusieve eten
(vooral vlees) passeren de revue, en als er prostituees worden uitgenodigd blijven deze
natuurlijk niet ongebruikt. Een walgelijk decadent geheel dat je het gevoel geeft dat je
liever nooit meer iets zou eten, en vooral niets lekkers.
Op verschillende momenten in het stuk worden de kalkoenen gevoerd. Hazelnoten zijn
het beste, wordt uitgelegd, omdat zij het vlees de juiste smaak geven. Echte kalkoenen zijn
er echter niet. Wij zien een vrouw hazelnoten rondstrooien, die klaterend en ongebruikt
neerkomen op de vloer, terwijl er een bandopname van kalkoenengeluiden klinkt.
Waarom geen echte kalkoenen?
Simons speelt graag met de grens tussen echt en artiﬁcieel. In Yankeeweiland van Kerstin
Specht liet hij een actrice takken en aarde eten, iets dat je niet kunt “faken”, maar wat
tegelijkertijd het onechte van het toneelstuk benadrukt. Ook travestie komt in zijn werk
geregeld voor, net als het gebruik van gekke stemmetjes. Het geeft een vervreemdend
effect dat veel voorstellingen een onwerkelijke dubbele bodem geeft, en ook in dit stuk
voert hij het artiﬁciële consequent door: in de hele voorstelling worden misschien twee
happen gegeten, en al het andere vlees is overduidelijk nep. Er zit dus duidelijk een
gedachte achter: het is niet zo dat Simons wel kalkoenen wilde, maar er om praktische
redenen vanaf zag. Deze artiﬁcialiteit leidde tot gemengde reacties:
La grande bouffe toont in meerdere opzichten de suggestieve kracht van theater. 44
Daartegenover zet een andere recensent:
Probleem aan die vacuüm ingepakte rode lappen waarmee de
auteurs voortdurend stoeien, is dat ze er niet uitzien als echt vlees.
Ze ruiken niet zo, ze klinken niet zo, ze wegen niks. Daarmee
wordt het voornemen van de mannen zich dood te eten vanaf het
eerste moment ongeloofwaardig. Sterker: als de toeschouwer niet al
vooraf weet dat dat de bedoeling is, is het toneelbeeld met die
zachte plastic kussens zelfs tamelijk onbegrijpelijk.45
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Nergens een woord over de dieren, maar het is wel duidelijk dat de meningen over
artiﬁcialiteit en suggestieve kracht verschillen. Desalniettemin kan worden vastgesteld dat
hier een kans is laten liggen. In een voorstelling die moet doen nadenken over de
consumptiemaatschappij (in zeer letterlijke zin) hadden dieren überhaupt al veel toe
kunnen voegen, door hun vanzelfsprekende aanwezigheid, hun zijn, tegenover het
hebben, of het worden, van de personages. Als ze dan ook nog letterlijk in de tekst
voorkomen is er (buiten praktische en ﬁnanciële overwegingen) geen reden om de dieren
niet te gebruiken. Ze hadden een geweldige spiegel kunnen zijn, net als de kippen in De
Struiskogel van het Epigonentheater, waarvan er eentje werd geslacht en gegeten, terwijl de
andere twee rustig doorscharrelden. Een prachtige samenkomst van tekst en beeld: een
paar kalkoenen die rondlopen terwijl vier suïcidale mannen het hebben over hoe ze het
beste klaargemaakt kunnen worden, zodat ze maar zo smakelijk mogelijk aan hun
zelfmoord bijdragen. Daarnaast hadden ze het natuurlijke aspect van consumentisme
kunnen benadrukken: wat is het verschil tussen de mannen die hun hele leven wijden aan
luxe en de kalkoenen die zo snel mogelijk zoveel mogelijk gestrooide hazelnoten naar
binnen werken?
Ergens in het stuk wordt ook melding gemaakt van een kip die (net) niet goed bereid is, en
bij de kreeften in het aquarium wordt gegooid. Alweer zo’n prachtig beeld, alweer moeten
we het missen. En missen doen we het. Soms lijkt het in het theater nog vanzelfsprekend
om uit te gaan van het neppe eerst. Een citaat:
On stage a horse or a dog that is not plaster causes uneasiness.
In the theatre, looking for truth in the real is fatal.46
Zoals gezegd: een echt dier benadrukt de
artiﬁcialiteit van het toneelstuk. Dat kan zeker
ongemakkelijk zijn, maar het fataal noemen is wel
erg dogmatisch. Of wat te denken van het
schrijversdogma “waar gebeurd is geen excuus”?
Met andere woorden: dat iets echt is maakt het
nog niet goed. Het eerste citaat zegt zelfs: dat iets
echt is maakt het slecht. In Dogville en La Grande
Bouffe lijkt dit absoluut ter harte genomen. Laten
we het echter eens omdraaien: dat iets nep is
maakt het nog niet acceptabel. Het lijkt er bijna op
dat er nep-dieren worden gebruikt omdat dat nu
eenmaal is wat theater is: nep. Deze argumentatie
is echter veel te zwak. Zoals elke schrijver en elke
regisseur een goede reden moet hebben om echte
dieren op het toneel te zetten, zo moet er ook een
reden zijn om ze weg te laten. Dat het “nu eenmaal
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Waarom?

theater is”, daar heeft het publiek geen boodschap aan. Wij zitten ons af te vragen waarom
er hazelnoten worden gestrooid naar niets, waarom die mensen een plastic waakhond
hebben, en zo voort.
Als er dieren voorkomen in de voorstelling is het gebruik van echte dieren net zo
vanzelfsprekend als het gebruik van namaak-dieren, en zo zouden ze ook afgewogen
moeten worden. Niet wat het “echtst” is, of juist niet, en daarom dus misschien juist weer
wel, en niet wat de theatertraditie of het dogma is, maar wat werkt.
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Gids
A

APEN
La Bohème 47 en Alleen op de Wereld: twee stukken waarin een aap in de planning stond.
Respectievelijk een chimpansee en een berberaapje. Van La Bohème heb ik geen informatie
kunnen vinden, wat doet vermoeden dat de chimpansee uiteindelijk toch niet in de
voorstelling kwam. Begrijpelijk, als je hoort wat dierencaster Sabine van der Helm erover
te zeggen heeft:
En in La Bohème hadden ze een aap. Nou ik doe natuurlijk geen apen, want apen is problemen,
apen moet je niet doen. Mag niet, vergunningen... Ze hadden een chimpansee. Iedereen moest vijf
meter ervandaan blijven, want die aap die beet.
In Alleen op de Wereld, tekst Ivo de Wijs, van Theatergroep Affolter, is het wel goed
aangepakt, naar verluid. Het aapje zat op de schouder van één van de acteurs en liep alle
repetities mee, zodat hij rustig kon wennen aan de mensen, de lichten, geluiden, het hele
idee. Het publiek heeft daar echter nooit iets van meegekregen: Stichting AAP heeft er een
stokje voor gestoken.
Om te gaan theoretiseren over het effect dat verschillende apen eventueel zouden kunnen
hebben op het toneel is dan ook onzinnig: een aap komt de zaal niet in, en eigenlijk moet je
het ook niet willen. Klaar.
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Tekst: Giamoco Puccini. Regie onbekend.
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BIDSPRINKHANEN
De bidsprinkhaan is, zelfs als je hem kent, een visueel wondertje, met zijn bijna
clichématige insecten-achterste, en dan dat langgerekte voorlijf, met de kenmerkende,
bijna vermenselijkende grijppoten en die bijna buitenaardse, brede, beangstigende kop.
Puur als teken kunnen zij onder andere staan voor wijsheid, geduld, inventiviteit, en
agressie. Ze zijn er in veel verschillende soorten en maten, van de bekende, grote groene
exemplaren tot kleine, zwarte typetjes met allerlei uitstulpingen ten bate van hun
camouﬂage.
Deze excessen kwamen allebei voor in de voorstelling Spinder, 48 van Het Lab. (Tekst:
Simon van der Geest, regie: Jellie Schippers.) In dit stuk, over een gepeste jongen die zich
terugtrekt in een kelder vol terraria, is het tevoorschijn halen van de bidsprinkhaan een
absoluut hoogtepunt. De hoofdpersoon pakt het beestje (de kleinere zo’n 5 cm lang) uit
zijn terrarium, en zet het op zijn hand. Via een projectiescherm ziet het publiek dat het dier
meteen woest met zijn grijppoten begint te maaien naar de vingers van de acteur. Zolang
hij in beeld is gaat de bidsprinkhaan hier vrijwel onophoudelijk mee door. Deze
ongelofelijke (over)moed is naast een prachtige metafoor voor het hopeloze terugvechten
tegen pesterijen, ook nog een overweldigend visueel spektakel. Wat het publiek hier ziet is
een passievol conﬂict: een ongelofelijk zwak wezentje dat strijdt voor (gelooft hij) zijn
leven, tegen een overweldigend veel sterkere kracht. Zo’n conﬂict, en dat ook nog eens zo
mooi weergegeven in een exotisch, vreemd dier als de bidsprinkhaan, daar steekt elke
tekst schraal bij af. En na een betoverende, effectieve (schijn)strijd van misschien een halve
minuut, gaat het diertje weer terug in zijn terrarium en was dat dat. De bidsprinkhaan is
met zijn grijppoten misschien erg actief, hij is ook heel voorspelbaar en vrij immobiel: hij
zal niet ineens wegrennen. Waar de acteur hem neer zet, daar blijft hij in principe zitten.
Een ideaal insect voor op het podium, dus.
Als kleine kanttekening zou ik wel willen zeggen dat het diertje misschien zwak
overkomt, alleen al door zijn geringe grootte, maar:
De groene bidsprinkhaan is echt heel sterk. Die kan tot bloedens toe pakken.49
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Zij deden om de beurt een voorstelling, zodat ze niet overspannen worden. Schippers: “Dat kan ook nog.”
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A

DUIVEN

B

De duif is een dier dat veel associaties
oproept: vrede, vrijheid, liefde, het
huwelijk, de dood... Ze kunnen in het
theater veel betekenen. Maar duiven
kunnen ook vliegen. En ze kunnen het
niet alleen, ze doen het ook, zelfs in
besloten ruimtes. Zeker tamme duiven,
die afstammen van rotsduiven, zijn heel
behendig, en zien geen problemen met
vliegen in kleinere ruimtes, iets dat je bij
bijvoorbeeld eenden, ganzen of hoenders
veel minder snel zult zien gebeuren, ook
als ze niet gekortwiekt zijn.
Hoe los je dit op? Bijvoorbeeld door ze
niet vrij te laten. Zowel De Nederlandse
Opera en het RO Theater hebben
producties gehad met gekooide duiven.
Het RO een groepje in een volière die de
gehele achterwand besloeg, DNO twee
stuks in een klein kooitje.50 Sabine van
der Helm:

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

En dan denk je: wat kan er nou nog mis
gaan? Dan hebben we twee duiven in een
kooitje -nou...
Dat ze dus in stress schieten of dat ze gaan
vechten. En in Parijs waren ze gaan vechten.
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Stress. Vechten. Geen dingen waar de
meeste mensen aan denken als ze een
duif zien. Geen dingen die de meeste
theatermakers willen zien als ze een duif
gebruiken. Mooie, kwetsbare serene
beestjes in een kooi die plots veranderen
in trappende pikkende ﬂadderende
veerexplosies. Hoe los je zoiets op?
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Eén repetitie gingen ze vechten, en toen kwam de regisseur meteen naar me toe: ja, hoor eens: ze
vechten. Ik zeg: nou, dan gaan we zorgen dat ze niet met elkaar vechten. Dan zetten we ze op
verschillende stokjes, en dat ze niet naar elkaar kijken, en voordat ze op gingen altijd even kijken hoe
de sfeer was onder elkaar.
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Dan zet je ze zo neer, en dan blijven ze daar wel een beetje zo zitten. En soms merk je wel dat ze niet
zo’n zin hebben, en dan moet je dat even in de gaten houden. Ja, dus dat kan ook nog, duiven in een
kooitje. En het was net een liefdesscène dus het was niet de bedoeling dat ze gingen vechten.
Toch, een gekooide duif is wel erg beperkt, en in zijn betekenis wel erg eenzijdig.51 Kan
een duif dan echt niet vrij?
Het kan wel. In één productie moest een zangeres, dat was echt heel gaaf hoor, we hebben die duif
daar speciaal voor getraind: die komt met de duif op d’r hand, en die komt met een boodschap. Er zit
zogenaamd een heel klein kaartje aan d’r poot, dan. En zij gaf dat beest dan door, aan elk iemand
van het koor. Zo’n mooi gezicht. En die duif was heel jong, die hebben we getraind dat ‘ie niet bang
is van mensen, dus heel veel opgepakt... want dan denk je: hoe ver ga je? Dat is precies wel mijn
dilemma: hoe ver ga je? Ga je, dat je één vleugeltje even vastzet met een plakbandje? Dan gaat ‘ie
niet vliegen, want anders zou die scheef gaan. Dat is niet erg, als die duif maar niet in paniek raakt.
Dus we hebben hem vanaf drie weken, elke dag heeft die duivenman die duif overal mee naartoe
genomen, iedereen ging die duif aaien enzo en die duif die vond het prima. Zo heb ik het gedaan.
Want ik zat wel in een dilemma: ga je zo’n beest kortwieken, of...
Nou, maar dat hoeft dan helemaal niet.52
In mijn eigen eindstuk De Wereld In komt ook een duif voor. Hoewel het stuk ten tijde van
dit schrijven nog niet is opgevoerd wil ik het hier toch behandelen. Deze gids gaat immers
bovenal over het schrijven van stukken met dieren, en dat is hier gebeurd.
Het stuk gaat over Fritjof, een jongen die al maanden bezig is met voorbereidingen om de
(consumptie)maatschappij achter zich te laten, en het echte leven te gaan zoeken in een
nader te bepalen wildernis. In plaats van te vertrekken verzint hij echter steeds weer iets
nieuws dat hij nog moet doen, oefenen, of kopen voor hij weg kan gaan. Een hangmat, een
GPS, en zo voort. Proper Preparation Prevents Poor Performance is zijn motto, en dat is
inmiddels zo ver gegaan dat hij de hele woonkamer heeft omgebouwd tot een soort
oefenbos, waar hij enig moment zelfs een duif in los laat. Pas als hij in staat is een dier te
vangen is hij echt klaar om te gaan, zegt hij. Hij begint valletjes te bouwen, maar het wil
niet lukken om de duif te vangen.
De duif wordt hier gebruikt als symbool voor vrijheid, maar wel op een omgekeerde
manier: de vrijheid van de één (Fritjof) gaat ten koste van die van de ander (duif).
Op deze manier komt de duif ook te staan voor Merel, Fritjof’s vriendin, die zich
krampachtig vastklampt aan de relatie. Als hij weg zou gaan valt haar droom, haar eigen
idee van vrijheid, in elkaar.
Het kan heel spannend zijn te kijken naar wat er gebeurt wanneer een dier het podium
deelt met valletjes die het dier moeten vangen. Het zal af-en-toe ﬂink aﬂeiden, vermoed ik.
Toen de kameel in Het Ontbreken van Katten ineens op de driepoot van de camera afstapte
ging er een golf door het publiek: mensen die hun handen voor de mond sloegen. In dit
geval omdat de camera stuk zou kunnen gaan. In het geval van de duif omdat de duif in
51

Ontnomen vrijheid.

Overigens duurde die scene bij elke uitvoering ietsje langer, omdat de koorleden het veel te leuk vonden
om de duif vast te houden, en hem eigenlijk niet aan elkaar door wilden geven.
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een valletje terecht zou kunnen komen. Voor het verloop van het verhaal is het echter van
belang dat dit niet mogelijk is: de valletjes moeten eruit zien of ze werken, maar in feite
niet dicht kunnen klappen.
Maar dan, aan het einde van het stuk, moet de val toch dichtklappen. Bijvoorbeeld door
iemand die achter de schermen een touwtje wegtrekt.
[Merel is bezig met voorbereidingen voor het feest. Er staan veel valletjes, zelfs op het
keukenblok en op de TV, waar Giel weer, of nogsteeds, porno kijkt. De duif loopt in een
houten kooitje, dat met een zacht geluid dichtklapt. Merel en Giel kijken om. Stilte. Giel
doet de TV uit.]
Giel: Krijg nou.
[stilte]
Giel: Laat ‘m gaan.
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Merel: Wat?
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Giel: Snel, straks ziet ‘ie het.

L

[Giel rent op het kooitje af, maar Merel houdt hem tegen, schudt haar hoofd.]

M

Merel: Fritjof? Frite?!

N

Giel, Fritjof’s vader, heeft tot nu toe altijd gezegd dat hij een hekel heeft aan zijn zoon. Nu
de duif gevangen is blijkt echter dat hij toch wil dat Fritjof blijft. Merel, daarentegen, wil
eerlijk zijn. Het lijkt bijna of ze zichzelf doelbewust slachtoffer maakt van omstandigheden.
Er wordt een verwachting ingelost en er wordt veel op het spel gezet: het is een spannend
moment, dat veel betekent in het stuk. Maar het is ook iets dat heel gemakkelijk fout kan
gaan. Als het niet goed wordt aangepakt bestaat het risico dat Merel letterlijk tien minuten
bezig is met haar achtergrondbezigheden, terwijl de duif nog steeds niet in de buurt van
de val is gekomen. Toch heb ik er vertrouwen in dat het goed kan gaan. Ik heb in mijn
onderzoek gezien dat met genoeg tijd dieren bijna alles kunnen leren, en als er drie of vier
van dergelijke valletjes staan is er veel te redden. Een acteur zou dan gemakkelijk, zonder
dat het teveel opvalt, de duif kunnen sturen, door bijvoorbeeld langs hem heen te lopen.
Zou dit nog steeds te risicovol blijken (wat als bijvoorbeeld de duif slechts half in het
kooitje komt, en zich eronderuit wurmt?) dan is het ook mogelijk om de duif simpelweg in
de kooi te stoppen. Net als de haas in Tocht zou de duif in een donker moment, of als de
focus even ergens anders ligt, gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Het dichtklappen
van het valletje zien wij dan misschien niet, maar een geluidseffect in een donker moment
zou ook duidelijk maken wat er aan de hand is, en het zou de scène bovendien sneller
terzake brengen. Er gaat wat spanning verloren, maar als dat nodig is om de scène te
redden, dan is de keuze snel gemaakt.
Fritjof besluit de duif vrij te laten.
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Giel: Wat nou vrijlaten?
Een beetje oer vreet dat beest levend op: veren, stront en al, beginnen bij de
staart!
[Giel pakt de duif.]
Hier! Hup. Nek omdraaien, jong. Krk!
Merel: Giel, laat dat beest metGiel: Hiervan kunnen leven? Het duurt een week voordat je hem hebt, en nu laat
je hem vrij? Doe dan. Doe dan! Bijt die kop d’raf! Recht van de sterkste,
jongen: natuur!
[Giel werpt de duif weg.]
Jij kan dit niet. Jij blijft. Zwakkeling.
Ook een fragment dat werkt omdat het een levende duif is. De wrange verhoudingen
tussen mens en dier, en de vraag wat natuurlijk is, worden alleen zo prangend als er
daadwerkelijk een levende duif wordt opgehouden.
Potentieel heel interessante scènes, waarin de duif het verhaal voortstuwt, dingen zegt
over de personages en onderliggende vraagstukken, en bovendien heel spannend kan
werken als theatraal middel op zich. Maar hoe het er uiteindelijk uit gaat zien, dat hangt af
van de duif.
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A

EENDEN
Lucas de Man heeft in zijn voorstelling Bubble Boy, over een jongen zonder imuunsysteem,
die noodgedwongen leeft in een bubbel, gebruik gemaakt van een eend, die grotendeels
tot metafoor werd gevormd:
Een jongen die zit in een bubbel, heel zijn leven, en die wordt dan geopereerd, en een eend is zijn
beste vriend of vriendin. En op het einde komt zijn zus met die eend op, en is de operatie mislukt,
dus die jongen zal de rest van zijn leven in die bubbbel moeten blijven, en die jongen zegt: laat die
eend los, laat in hemelsnaam maar los.
Zus zegt: nee, nee, da’s niet veilig met al die kinderen hier.
Ze laat dat beest los, iedereen begint te gillen natuurlijk, de eend loopt overal rond, en die zus zegt:
nee nee, je moet ‘m vastpakken, je mag zoiets niet zomaar loslaten.
Nou, da’s natuurlijk de hele metafoor naar haar broer.
Die eend wordt terug in de doos gestopt, iedereen heeft zoiets van: je mag dat niet. Want zo’n eend
vastzetten mag je niet doen, dus dan mag je ook die jongen niet vasthouden. En op het eind kruipt
die jongen dan zelf uit zijn bubbel, en dat vindt iedereen dan zovan: [opgeluchte zucht]
Een goed voorbeeld van een dier dat door context een signiﬁcante, en gecontroleerde
betekenis krijgt: een gevangen vogel wordt symbool voor de hoofdpersoon, een gevangen
jongen.
Bubble Boy is ook een (relatief zeldzaam) voorbeeld waarbij het gebruik van een echt,
levend dier echt noodzakelijk is: een namaak-dier kun je per slot van rekening niet vrijlaten.
Je kunt een knuffel wel uit een doos halen, maar dan is hij niet vrij: hij is enkel uit de doos
gehaald. Een andere mogelijkheid was geweest om zelfs geen knuffel te gebruiken, maar
enkel naar de eend te verwijzen. Op die manier zou hij net zo vrij of opgesloten zijn als de
schrijver goed dunkte. Maar dan zou een belangrijk effect dat de Man zelf al noemt
verloren gaan: het gevoel dat je de eend niet terug in de doos mag doen kan via theatrale
trucjes bereikt worden, maar zou dan een “bedacht” gevoel zijn. Nu er een echte eend
tegen zijn wil in een doos wordt gestopt is het gevoel van onrecht echt: het overstijgt het
stuk.
Het publiek is in eerste plaats bezorgd om het welzijn van het dier, en als dit in het geding
komt (of lijkt te komen) is dat voor de toeschouwer belangrijker dan het verloop van het
stuk. Bubble Boy maakt sluw gebruik van dit gegeven door deze (echte) bezorgdheid op te
zoeken, en op één lijn met de (ﬁctieve) bezorgdheid voor zowel eend als jongetje te zetten.
Nog een goede reden voor het gebruik van een levende eend is het contrast tussen
gevangenschap en vrijheid. Die is nu veel groter dan wat verwijzingen of poppen mogelijk
zouden kunnen bereiken: de vrijheid loopt het publiek plots letterlijk tegen de benen.
Dat komt dan tegen de benen van de eerste rij. Dat was een vlakke zaal, maar de tribune: dat komt
niet op de tribune. En dat maakt enorm veel lawaai.
Een ingrijpend dier met weinig scrupules, dat desondanks niet de tribune opklautert.
Ideaal.
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Bubble Boy is voor mij één van de beste voorbeelden van het gebruik van dieren in het
theater, omdat het die dubbele werkelijkheid niet probeert te omzeilen of verbloemen,
maar hem juist nodig heeft (voor het idee van vrijheid), en uitbuit (door onze bezorgdheid
te incorporeren).
De eend is voor mij alleen hierom al het voorbeeld van een geschikt theaterdier.
Tegelijkertijd draagt de eend ook een jammerlijk voorbeeld mee van de wetten en
praktische bezwaren die het succesvol inzetten van theaterdieren vaak in de weg staan:
In The Mute Who Was Dreamed, van het Iraanse Theatre Bazi (regie: Attila Posselyani)
kwam een eend voor. In de oorspronkelijke uitvoering in Iran was dit een wilde eend,
maar toen het stuk uitgenodigd werd om in Londen te spelen zag het gezelschap zich
gedwongen om een tamme, witte eend te huren. Het gedrag van dit dier was natuurlijk
niet te vergelijken met dat van een wilde eend, en ook de verschijning van een veel
grotere, loggere, witte eend wekt bijna de omgekeerde indruk van een wild exemplaar.
Nicholas Ridout:
One of my friends was absolutely convinced it was ‘acting’. The company had not been allowed to
bring their own duck, and had been compelled to make do with an ofﬁcially permitted duck. An
application had been made to the Chief Government Veterinarian to obtain a license for the
presentation of a duck on stage. The duck itself had been rented from a stage animals agency, and
came with obligatory duck-wrangler, at a cost of over two-hundred pounds per night.53
Dieren brengen een wereld aan praktisch gedoe met zich mee, en ook importwetten horen
daarbij. Het zal niet snel gebeuren dat een toneelgezelschap een acteur, of decorstuk niet
de grens over mag nemen, maar bij dieren zijn dit soort dingen altijd aan de orde. Zelfs als
een toneelgroep geen internationale ambities heeft. Een veeziekte, of de dreiging daarvan,
kan een (gedeeltelijk) vervoersverbod tot gevolg hebben, en krijg je niet op tijd vrijstelling,
dan kan dat grote problemen opleveren.
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EMOES
Het enige voorbeeld dat ik ken van het gebruik van een emoe in het theater is mijn eigen
experiment. Her en der is in eerdere delen van de gids al gesproken over de emoe, dus ik
zal mij vooral richten op de statistieken.
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Vooraf wil ik nog wel even herhalen waarom ik juist een emoe op het podium neerzette. In
de emoe kwamen een aantal dingen samen die ik graag wilde onderzoeken. Het is
allereerst een bijzonder ongewoon dier. Een dier bij uitstek dat geen enkele plaats heeft op
het podium. Niet alleen is hij exotisch en heeft hij een bijna buitenaards vreemde
uitstraling, er zal waarschijnlijk nooit en te nimmer een toneelstuk worden gemaakt
waarin juist een emoe voorkomt. Ierse wolfshonden waren speciﬁek, en de kameel was
uitzonderlijk, maar zo enorm speciﬁek als een emoe heb ik verder nog niets gevonden op
het podium. Het is anders dan al het andere.
Mede hierom is het ook een angstaanjagend dier. Het is vreemd gebouwd, en ondanks dat
het op twee poten loopt staat het verder van ons af dan die knuffelige zoogdieren: we
weten nooit wat er omgaat in die agressief ogende kop, achter die veel te sterke snavel en
veel te priemende ogen. Sterke poten en een agressieve blik: ik wilde zien of ik het publiek
van de eerste rij weg kon jagen. Wat gebeurde er met een dier dat daadwerkelijk, oprecht
eng was? Zo eng dat zelfs bij Bert’s Animal Verhuur alleen Bert zelf de ze durft te
verzorgen?
Zoals ik eerder al vermelde bleek onze emoe uiteindelijk een vrouwtje: een stukje kleiner,
en veel rustiger, minder intimiderend dan de mannetjes, die geen enkele
terughoudendheid hebben in hun zoektocht naar voedsel, en dat bovendien gewend zijn
te zoeken bij mensen. Minder eng dus, dan gehoopt: ze bemoeide zich nergens mee, en
nadat ze een tijdje doodstil had gestaan waar Bert haar had neergezet begon ze
voorzichtig, zoekend rondjes om de scène te lopen, bijna hypnotiserend met het
mantrische tikken van haar poten op de grond. Ikzelf vond de emoe één van de
hoogtepunten van het experiment, onder andere door dat bizarre geluid, maar moet
daarbij wel zeggen dat in deze kracht ook meteen haar grootste zwakte zat: ze voegde
eigenlijk niets toe aan de scène zelf. Het gaat echter te ver om emoes als geheel af te
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schrijven: als de mannetjes deze uitstraling weten te combineren met interessante
interactie met de spelers zijn het onvergetelijke toneeldieren.
Wat zeiden de toeschouwers?
8% gaf aan dat de scène met de emoe hun favoriet was.
31% gaf aan de emoe als onaangename aﬂeiding te ervaren.
7% vond de scène met de emoe het beste te volgen.
5% zei dat de emoe voor hen een betekenisvolle toevoeging aan de scène was.
Trok de emoe sterk de aandacht?

Ja, te veel
Nee, te weinig

Ja, maar niet storend
Nee, maar dat was niet erg

6%
13%
45%
35%

Zoals u ziet is het moeilijk om een conclusie te trekken uit deze resultaten. Het meerendeel
vond dat het het dier veel aandacht trok, maar 19% vond van niet. Van die 19% had 13%
graag meer gezien, terwijl 45% juist liever minder had gezien. Al met al heeft 41% zich niet
gestoord aan de emoe, en 59% had het graag anders gezien. Geen overweldigende
meerderheden.
Waarom trok de emoe dan (niet) de aandacht?

Omdat ze erg mobiel was
Omdat ze onvoorspelbaar was
Omdat ze exotisch was, niet op haar plaats in het theater
Omdat ze dreigend was
Omdat haar gedrag rustig / eenduidig was
Overig

10%
10%

26%

20%
22%
12%
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Wederom geen overweldigende meerderheden, al zijn de belangrijkste punten wel
duidelijk haar mobiliteit, onvoorspelbaarheid en dreigende uitstraling. Deze drie punten
versterkten elkaar overigens ook: ze kwam dreigend over omdat ze onvoorspelbaar was.
(Of: leek, want uiteindelijk was haar gedrag het meest eenduidige van alle dieren, op het
lam na, dat niets deed.) We vrezen wat we niet kennen (exotisch dier, reden nr 4). Die
dreiging werd weer benadrukt omdat ze helemaal vrij was, en ook van deze vrijheid
gebruik maakte door de hele ruimte door te lopen.
Uit de statistieken is geen duidelijke conclusie te trekken over de emoe als theaterdier: ze
is gemengd ontvangen. Het lijkt er ook op dat mensen teleurgesteld waren in het dier, dat
ze inderdaad van onvoorspelbaarheid waren uitgegaan, wachtend op iets dat fout ging, en
uiteindelijk juist voorspelbaarheid op hun bord kregen. Iets dat met het gebruik van een
mannetje waarschijnlijk was voorkomen. Tot slot een paar reacties:

A
B
C
D
E
F
G
H

Mooi beest, mooi geluid, voorzichtige tred. Verder behoorlijk aﬂeidend. Toch een storend element.

I

Keek alleen maar naar hem omdat ik bang was.

J

De lelijkheid van het dier werkte mooi. De emoe symboliseerde de moeizame relatie tussen de
personages.

K
L

Hij fungeerde als een soort bewaker van de scene.

M

Hij werd een beetje saai, liep steeds hetzelfde rondje.

N

Hij werd een beetje voorspelbaar, maar wel leuk. Ik wilde dat ‘ie ging rennen, of een ei leggen.

O

Jammer dat ‘ie niet op hol sloeg!
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GANZEN
Ganzen waren de eerste dieren die wij “uitprobeerden” in ons theatrale experiment.
Toen de vijf ganzen de zaal inwaggelden werden het al direct personages. Volledig
opgericht, hooghartig, met hun lange nekken, zenuwachtig rondkijkend, onbestemd de
ruimte door waggelend, maar bovenal: pratend.

Ik wil mij in dit hoofdstuk over ganzen richten op twee kenmerken, maar als ik er slechts
één mocht kiezen was dat het belang van geluid.
In dit onderzoek heb ik het vooral gehad over het belang van het fysieke: elke beweging
die een dier maakt zal commentaar zijn op de tekst. Dat is tot op zekere hoogte natuurlijk
waar, maar in tekst-theater zijn fysieke reacties relatief zeldzaam. Een climactisch gevecht
of een omhelzing... De hoofdzaak van tekst-theater is, zoals het woord als zegt: taal.
Geluid, dus.
Als een dier op die taal reageert met fysieke handeling spreekt hij niet alleen in een ander
idioom, maar in een ander genre, een ander medium, zelfs, en kan dus door het publiek
relatief gemakkelijk worden losgekoppeld van de tekstuele verwikkelingen in het stuk.
Het dier levert dan niet zozeer meer commentaar op dit stuk, maar op het theater in het
algemeen.
Als een dier echter (stem)geluid maakt, gakt, balkt, hinnikt, blaft, piept, zingt, gebruikt hij
hetzelfde medium als de personages in het stuk: taal. Misschien een heel basale taal, en
misschien is de betekenis niet altijd even duidelijk, maar de impact ervan is onmiskenbaar.
Een aantal resultaten van de enquête die ik heb gehouden bij het experiment:
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A

Trokken de ganzen aandacht?

B
C

3%
3%

D

39%

Ja, maar niet storend
Ja, te veel
Nee, te weinig
Nee, maar dat was niet erg

56%

E
F
G
H

Waarom trokken ze aandacht?

I
10%
5%
6%

Het waren er meerdere
Ze waren luidruchtig
Er was interactie met de acteurs
Er was interactie met het publiek
Er was geen interactie met acteurs
Er was geen interactie met het publiek
Overig

24%

J
K

13%
22%
20%

L
M
N

Hoogtepunt van de scène:

Entree ganzen
Flapperen met vleugels als een personage afscheid neemt: uitzwaaien
Geluid van de ganzen
De ganzen die zich wasten
Overige momenten waarop ganzen “reageren” op de scene
Overig ganzen
Niet gans-gerelateerd

O
P
Q
R
S
T
U

5%
13%
33%
10%
8%
8%

V
W
X

25%

Y
Z
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Zin die het meest is bijgebleven:

Geen
“Waarom tetter je er dan dwars doorheen?”
“Ik ga.”
“Ik kook wel, vanavond.”
Overig gans-gerelateerd
Overig

28%

22%

17%
8%
11%14%

Veel van de genoemde punten hebben te maken met de auditiviteit van de ganzen.
De ondervraagden geven aan dat de entree veel indruk maakte omdat het luidruchtig was,
sommigen geven het geluid an sich zelfs aan als hoogtepunt, of momenten dat ganzen
geluidjes maakten die leken terug te slaan op de tekst. 50% van de ondervraagden geeft als
meest bijgebleven tekst een zin op die gevolgd werd door een “reactie” van de ganzen.54
“Waarom tetter je er dan dwars doorheen?” werd kracht bijgezet met een “instemmend”
gakken. Toen er werd gesproken over koken volgde een geluidje dat als “heel zielig” werd
geïnterpreteerd. Die geluidjes maken de schijn van interactie, van meespelen van de
dieren enorm, veel groter dan bij bewegingen.
Dit komt niet alleen door de gelijkenis tussen de taal-geluiden van de acteurs en de stemgeluiden van de dieren, er is ook een veel plattere reden voor: zeker bij kleinere dieren is
geluid nu eenmaal een veel sterker theatraal middel. De bewegingen en mimiek van
kleinere dieren zijn moeilijk te zien, en vrijwel onmogelijk te (mis-)interpreteren, maar een
geluid komt altijd over. Zeker omdat teksttheater van zichzelf bijna altijd vrij stil is. Het
geluid hoeft niet eens luid of duidelijk te zijn: zolang het hoorbaar is zal het publiek er zijn
eigen betekenis achter zoeken.
Wat was er immers gebeurd als een gans na “Waarom tetter je er dan dwars doorheen?”
niet hard had gegakt, maar zacht geblazen? Dan had hij zich beledigd gevoeld.
Wat was er gebeurd als de gans na “Ik kook wel vanavond.” luidruchtig had geroepen?
Dan had hij geprotesteerd.
Nu zijn dit natuurlijk voorbeelden met een vrij grote toevalligheidsgraad. Omdat de
ganzen net na een bepaalde uitspraak een geluidje maakten kreeg het een betekenis. Hoe
zit het als de dieren op een onlogisch moment geluid maken?
Dan komen we uit bij de 39% van de toeschouwers die vonden dat de ganzen teveel
aandacht opeisten. Want om dezelfde reden dat geluiden zo makkelijk betekenis krijgen,
en zo makkelijk verweven raken met de scène, storen ze ook. Geluid en tekst willen
immers via hetzelfde kanaal binnenkomen, maar dat kan niet tegelijk. Natuurlijk is het
ook komisch, een gans die zijn eigen “verhaal” belangrijker vindt dan wat een personage
te vertellen heeft, maar de tekst is toch niet voor niets geschreven, dus het is iets om
rekening mee te houden.
Naast de geluiden was er nog iets dat de ganzen in het experiment uniek maakten, en ook
van groot belang bleek: het waren er vijf.
54
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dat is 64% procent van de mensen die aangaven dat ze een zin was bijgebleven.
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Nu zijn ganzen groepsdieren, en ze blijven, zeker in een onbekende ruimte, liefst dicht bij
elkaar, dus het is niet zo dat het podium er chaotisch van werd. Ze kozen hun hoekje, voor
op het podium, en zijn daar bijna de hele voorstelling gebleven.
Wat het wel betekende is dat er altijd wat te zien was, en de kans op (schijnbare) reacties
op de tekst werd daardoor heel groot.
24% van de ondervraagden geeft aan groot belang te hechten aan het feit dat ze met zoveel
waren, het leeuwendeel van alle hoogtepunten zijn er direct of indirect naar te herleiden,
en datzelfde geldt voor de zin die 25% van de ondervraagden aangaf als de zin die hen het
meest bij was gebleven:
Toen het personage Hugo zijn spullen pakte en verkondigde: “Ik ga.”, was er een gans die
zijn vleugels uitsloeg, wat ervaren werd als uitzwaaien, als aanmoediging, of juist omdat
de ganzen er “boos” om waren.
Ook los van deze schijnreacties op de tekst was het
bijzonder om de bewegingen van zo’n hechte groep
dieren op het podium te zien. Er was altijd wel een
gans die net ging zitten of staan, die zich net uitrekte,
zich net onder zijn vleugels waste... Ganzen maken
prachtige, sierlijke, verbazingwekkende bewegingen
tijdens het wassen, en in bijna alles dat ze doen steken
ze elkaar aan, zodat veel handelingen een muzikaal
karakter krijgen, met een voorzichtige opbouw, een
korte climax, en een rustig, ietwat ongemakkelijk
wegsterven. Er was zelfs een toeschouwer die later
zei bijna tot tranen geroerd te zijn door dit “ballet”.
Tot slot nog één punt dat een rol speelde bij de
ganzen: de schijn van welzijn. Een aantal
toeschouwers gaf aan dat ze enigszins ongemakkelijk
naar de ganzen op het podium hebben gekeken: dat
zij het idee hadden dat ze niet op hun gemak waren,
bijvoorbeeld: “omdat er geen water is.”
Dit gevoel van onbehagen is altijd een risico bij het
gebruik van dieren in het theater, en als het opduikt
kan het sterk aﬂeiden en mensen met een
ongemakkelijk gevoel naar huis sturen. Hoe goed het
stuk verder ook moge zijn: de werkelijke morele
kwesties staan boven de ﬁctieve. Het welzijn van het
echte dier staat boven dat van ﬁctieve personages.
Dat ganzen echter water nodig hebben voor hun
welzijn, hun gemak, hun plezier, is een illusie.
Natuurlijk: het zijn semi-aquatische vogels, en ze hun
leven lang van water onthouden is bijzonder
onethisch, maar ganzen staan ook in het wild
makkelijk een hele dag aan land te grazen. Grazen,
het woord zegt het al: wilde ganzen eten veel gras.
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Op het land. Toch had een deel van de toeschouwers zich beter gevoeld wanneer er water
aanwezig was geweest, simpelweg door het idee van ganzen die thuishoren op en rond het
water.
De ganzen is geen kwaad gedaan, ze hebben geen pijn of stress geleden.55 Of zij zich echt
op hun gemak voelden is een tweede: ze waren voor het eerste in deze ruimte, en hadden
(wegens omstandigheden) nog geen kans gekregen om te wennen. Ik kan met een gerust
hart zeggen dat de dieren het goed hadden, maar toch ontbrak er een element dat mensen
het idee van welzijn moest geven, waardoor een illusie van misbruik ontstond.
Hoewel het welzijn van de dieren wat mij betreft altijd op één moet staan, is de schijn van
welzijn ook belangrijk. Zoals mensen vroeger dachten dat dansende beren vrolijk waren,
omdat ze niet wisten dat de beren bepaalde geluiden met brandend kool associeerden en
diep getraumatiseerd probeerden alle contact met de grond te vermijden, zo weet het
publiek nu niet dat ganzen voor hun welzijn geen directe behoefte hebben aan water, of
dat het een kat niet kan schelen als er een pistool op hem gericht wordt, of dat sommige
dieren door gewenning, training, beloning, helemaal geen last hebben van stress. Daar
moeten theatermakers mee om kunnen gaan, want dat je goed omgaat met je dieren weet
het publiek niet. Zij zien alleen wat er op het podium gebeurt, en daar zijn illusie en
werkelijkheid sterk aan elkaar gewaagd, en is de schijn van welzijn net zo belangrijk als
het welzijn zelf.

55

De ganzen waren, net als de andere dieren (op de honden na) afkomstig van Bert’s Animal Verhuur, waar
ze veel met mensen te maken krijgen, en aan vreemde situaties moeten wennen, zodat zij stressvrij en
zonder problemen deel kunnen nemen aan beurzen, mobiele kinderboerderijen, knuffeldagen, themafeesten,
levende kerststallen, etc. Naar verhouding was dit experiment dus een rustig dagje voor de dieren.
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HONDEN
Als er één dier is dat in werkelijk in
alle soorten en maten te vinden is,
is het de hond. Daarnaast is de
hond
een
relatief
algemeen
huisdier, en zijn veel rassen goed te
trainen. De meeste hebben in hun
leven al een basistraining doorstaan
en kunnen een aantal commando’s
begrijpen. Al deze kenmerken
maken het tot een zeer geschikt
theaterdier.56
Door hun veelzijdigheid zou dit stukje over honden bijzonder lang kunnen worden, maar
laten we ons concentreren op een element dat honden vrij uniek maakt: van alle dieren die
in dit onderzoek voorbij komen zijn het de honden die het dichtst bij echte “spelers”
komen. 57 Meer nog dan de capaciteiten van de honden (want het is de vraag of honden
werkelijk de meest trainbare dieren zijn) komt dit waarschijnlijk voort uit het feit dat
honden nu eenmaal getraind worden. De jacht, Schutzhund, parcours, politie, douane, het
show-circuit, dog-dancing, of gewoon iemands huiskamer: overal zijn getrainde honden te
vinden. Als theatermaker hoef je bij een hond dus nooit vanaf de grond te beginnen. Je
hoeft je wensen niet per se maanden van te voren aan te geven, omdat er naar alle
waarschijnlijkheid al honden rondlopen die kunnen wat je van ze wilt.
Goed voorbeeld hiervan is Macbeth van theatergroep Minsc. Daarin moesten twee honden
onder andere boven het toneel lopen op een metalen rooster, wat heel ongemakkelijk moet
zijn geweest op “blote voeten”, en vijftien minuten lang stil staan aan weerszijden van het
podium. Allebei handelingen die erg veel discipline vragen. Dierencaster Sabine van der
Helm had de opdracht geschikte honden te vinden en heeft twee hasj-honden ingezet. Zij
deden zonder problemen wat er van ze gevraagd werd.58
Het wonderlijke aan zulke honden is hun daadkracht, hun inzet, en discipline: hun
bekwaamheid. Een politiehond, om maar even bij dit voorbeeld te blijven, zou geen
seconde twijfelen om voor zijn baas door brandende gebouwen heen te rennen, tussen
explosies en geweerschoten door een man bespringen, en het niet opgeven, ook niet als zij
geslagen worden met stokken, of het volle gewicht van die man over zich heen krijgen.
Zonder te knipperen doen zij wat er van ze gevraagd wordt, omdat zij geloven, en
hoewel de verschillen ook betekenen dat sommige honden helemaal niet geschikt zijn voor theater. Deense
doggen zijn bijvoorbeeld bijzonder ongedisciplineerd, en als ze gaan zitten wil het bij mannetjes nog wel
eens voorkomen dat hun “lipstick” als vanzelf tevoorschijn komt. De Nederlandse Opera overweegt ten tijde
van dit schrijven hierom alsnog af te zien van het gebruik van vijf Denen in het komend seizoen.
56
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Denk bijvoorbeeld aan Going to the Dogs van Wim T. Schippers, waarin de honden zelfs geen honden
waren, maar in een realistisch huiskamer decor mensen naspeelden, terwijl het publiek in een boekje kon
kijken naar het achterliggende verhaal. Zie foto.
58

Erg goedkoop kan het overigens niet geweest zijn. Professioneel getrainde, werkende politiehonden zijn
ongelofelijk waardevol, zeker in Nederland, dat internationaal een reputatie heeft om zeer goede honden en
trainers te leveren, zodat wij zelfs speurhonden exporteren.
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getraind worden om te geloven, dat het veilig is. Het is het volledig omgekeerde startpunt
dan wat bijna alle andere dieren hebben: de meeste dieren worden zenuwachtig van
situaties waarvan wij weten dat ze helemaal veilig zijn (zoals op het podium), terwijl deze
honden nergens gevaar in zien. Als dit goed wordt ingezet kijkt naar de wonderbaarlijke
prestaties van de politiehond op een bijna omgekeerde manier dan naar andere dieren op
het podium. De autoriteit, de superioriteit, draait om. In plaats van het knullige diertje dat
niet goed begrijpt wat er aan de hand is, onnodig bang is, en elk moment de voorstelling
kan verzieken, zijn wij het die deze situatie niet begrijpen, die onnodig bang zijn. Aan de
voorstelling kan alles fout gaan, maar niet met die hond. Al vallen de gordijnen naar
beneden en vliegt de boel in de hens: de hond doet zijn ding. Volledige overgave,
volledige bekwaamheid.
Het moet een wonderbaarlijk gezicht zijn, een machtig besef, en het is waar Macbeth van
Minsc een voorproefje van gaf. Het (spektakel)theater dat dit wonderlijke kenmerk ten
volste benut heb ik echter niet kunnen vinden. Dat is eigenlijk heel vreemd, zeker omdat
geld blijkbaar het probleem niet is. Minsc kon ze immers ook betalen. Het spectaculaire
van dierlijk gedrag, en hun speciﬁeke bekwaamheden, zoals ze al eeuwen worden
uitgebuit door onder andere dierentuinen, circussen en straatartiesten, wordt door
theatermakers bijna consequent genegeerd. Nicholas Ridout:
Not only shouldn’t [the animal] be there because it can’t be in its own interests to be, but also it
shouldn’t be there because this particular kind of being there when it shouldn’t is what we expect to
ﬁnd in the circus, whether we go there or not, and we certainly don’t want the theatre contaminated
by that kind of association.59
De angst voor “plat” entertainment, en natuurlijk de altijd heikele kwesties van
dierenrechten60 , houden theatermakers ten onrechte tegen in het gebruiken van de
volledige potentie van hun dieren. Als wij één ding nooit mogen doen is het de grens van
het kunnen van een dier bereiken, dus laten wij er ook maar niet bij in de buurt komen.
Echter, wij spreken hier speciﬁek over deze politiehonden,61 dieren waarvan geest en
genen volledig gericht zijn op leren, werken, en presteren. De grenzen van zo’n dier zijn
duidelijk bekend bij hun trainers, en liggen veel verder dan de meeste van ons durven
dromen. Het bijzondere effect dat mijns inziens alleen door dit speciﬁeke gebruik van het
dier bereikt kan worden verdient het om onderzocht te worden. Het is een verwondering,
veel groter dan die bij het “normale”, moeiteloze gebruik van een dier. Een verwondering,
niet omdat het dier ergens is waar wij hem niet verwachten, maar om het kunne van het
dier zelf. Een heel pure verwondering, die bovendien vraagtekens zet bij de (biologische)
superioriteit van de mens, en hoe vaker die vraag gesteld wordt, hoe beter.
59

Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout, Cambridge University Press, 2006

die in Nederland vooralsnog vrij rekbaar zijn. De Dierenbescherming concentreert zich vooral op
dierenwelzijn, en artistieke waarde: is het echt wel nodig voor het kunstwerk om een levend dier te
gebruiken? Weeg het tegen elkaar op? Het zijn lastige discussies: hoe peil je het welzijn van een dier, en wat
weet de Dierenbescherming van kunst?
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en wellicht ook over (politie)paarden, één van de weinige dieren waar ook een sterke traingstraditie voor
bestaat
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Aan de andere kant van het
spectrum hangen de honden in
bijvoorbeeld Tocht, van Arjan
Ederveen, of Ruigoord I, van Carina
Molier, waarin de honden juist een
heel
informeel
element
meebrengen. Hier liepen honden
tussen het publiek, dat zo
opgesteld was dat er alle ruimte
was om de dieren te aaien, en voor
de dieren alle ruimte om te gaan en
staan waar ze wilden. Dat klinkt als een enorme aﬂeiding, maar waarom zou het meer
aﬂeiden dan het aaien van een hond terwijl je in gesprek bent met bezoek? Het aﬂeidende
element van dieren wordt volgens mij stelselmatig overschat. Het publiek komt voor een
voorstelling, niet om naar dieren te staren, en hoewel het altijd even wennen zal zijn als er
een dier verschijnt, of als ze iets (onbedoeld) theatraals doen kan de aandacht daarna
gemakkelijk weer terugkomen naar het stuk. Honden tussen het publiek brengen vooral
een sfeer met zich mee: van gemoedelijke huise-lijkheid, van “op bezoek zijn bij”.
Ze doorbreken de vierde wand aan de lopende band, en het is ook een blijk van
vertrouwen, iemand je huisdier laten aaien. Ook is dit één van de weinige manieren die ik
in mijn onderzoek heb gezien waarin het fysieke aspect van bioﬁlie (de behoefte om direct
contact te maken met dieren, bijvoorbeeld door te aaien) wordt uitgebuit. Als je publiek
die behoefte sterk voelt, dan zullen ze er op in gaan, en hebben ze die niet, dan niet. Het is
een keuzevrijheid die weinig in het theater (stil zitten, kijken, hoest in houden) voorkomt
en dit is een eenvoudige, krachtige manier om die vaak onaangename, gekunstelde
etiquette-codes die het theater ingeslopen zijn te doorbreken.
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IERSE WOLFSHONDEN

De Ierse wolfshonden in mijn experiment Het Ontbreken van Katten kwamen al voor in
voorgaande delen, maar dat ging vooral om de theorie, en ik wil hier nog even wat licht
schijnen over de stressvolle praktijk, en de gevolgen van dieren die niet doen wat de
theatermaker had bedacht.
Elk dier in mijn experiment was uitgekozen op een speciﬁek theatraal kenmerk dat ik
wilde onderzoeken. De meest bijzondere status was weggelegd voor het lammetje en de
Ierse wolfshonden: bij deze dieren wilde ik proberen om ze echt een deel van de scène te
maken, ze op zo’n manier te gebruiken dat ze iets zouden zeggen over de situatie of de
personages.
Bij de Ierse wolfshonden hadden wij gepland de twee honden allebei aangelijnd aan het
wat dominantere personage te geven, om zo de machtsverhoudingen nog verder uit elkaar
te trekken. Dat Ieren lieve schatjes zijn liet ik hierbij buiten beschouwing: het ging om hun
fysieke uitstraling. Grote, grove beesten. De man die die dieren om zich heen heeft, is
duidelijk de baas. Ook het feit dat Ierse wolfshonden eigenlijk niet te trainen zijn legde ik
naast me neer. 62 Tijd voor trainen was er toch niet, en het gedrag was uiteindelijk maar de
helft van het effect. Het zou wel goed komen, geloofde ik, als er maar gespeeld werd dat
ze eng waren. De honden zouden twee uur voor aanvang arriveren zodat de dieren en
spelers even gevoel voor elkaar konden krijgen, en verder had ik vertrouwen in mijn
spelers, de honden, en vooral de dynamiek tussen deze twee krachten.
Zo makkelijk ging het echter niet. Tot ieders grote frustratie zat het verkeer in Utrecht op
meerdere plekken muurvast, en kwam de tweede hond (Finnygan) nog net op tijd voor de
presentatie aan, maar te laat voor een doorloop. Met Brian (links op volgende foto) hadden
wij al wel eventjes geoefend, en dat ging prima, dus we hadden er vertrouwen in, maar
Naar verluid zag Jos Thie af van het gebruik van Ierse wolfshonden in Kening Lear, omdat ze zich niet naar
wens gedroegen.
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toen de baasjes gauw de zaal inslopen voor de scène zou beginnen wilden de honden er
meteen achteraan. Johan, de speler aan wie zij status moesten verschaffen, had al zijn
kracht nodig om ze nog even vast te houden tot iedereen netjes zat en de scène kon
beginnen.
Daarmee was de toon gezet. Wij
hadden al eerder besproken dat
Ieren zich niet rond laten trekken
en we ze dus maar hun gang
moesten laten gaan, maar de
ontspannen sfeer was er nu
logischerwijs
meteen
vanaf.
Instinctief hield Johan de dieren
kort aan de riem, om de boel nog
een beetje onder controle te
houden.
Bij opkomst was het effect enorm,
zoals verwacht: een machtige
verschijning, alsof Johan op een
strijdwagen binnenkwam. Hij
vond echter geen goed moment
om de teugels te vieren, zodat de
honden met hem aan de wandel
gingen, in plaats van andersom.
Het werd een beetje touwtrekken. Johans machtige personage was ineens een loser: zo
iemand die in bomberjack door Hoog Catharijne wordt gesleurd door zijn twee inderdaad
heel stoere, maar volledig losgeslagen pitbulls.
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Enerzijds zei dit iets over het personage, anderzijds stond het geheel los van de scène, en
het is het publiek natuurlijk niet ontgaan dat wat hier gebeurde echt was, en niet “de
bedoeling”. Deze echtheid is een van de meest interessante dingen van dieren op het
podium. Hoe reageerde het publiek erop?
Erg wisselend, helaas. Sommigen gaven aan dat de ongehoorzaamheid voor hun een
hoogtepunt was. Anderen zeiden dat het een onaangename aﬂeiding werd, of dat het juist
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meer had gemoeten. Dat het belemmerde in spel, of dat het juist toevoegde aan spel. En
weer anderen betrokken het ondanks alles toch op de werkelijkheid binnen de scène, en
vonden het iets zeggen over het personage. Ikzelf zou toe willen voegen dat het een geheel
nieuw conﬂict creëerde, naast dat van de personages: dat tussen mens en hond. Zeker
interessant om naar te kijken, maar ergens ook ongemakkelijk. Over deze versie van de
scène zeiden een aantal toeschouwers ook dat ze ethische bezwaren hadden, wat
begrijpelijk is. Ik stelde de vraag:
Hebben deze bezwaren ooit opgespeeld in het bekijken van deze scènes? Zo ja: wanneer?
Misschien bij de honden, het getrek aan ze
Ja, bij de honden die weg wilden.
Ja, vooral bij de honden en de emoe: stress dier, weinig toegevoegde waarde.
Even toen de honden een beetje gekeeld werden.
Ja, bij de honden. Die wilden niet, ofzo, vond ik zielig.
Er waren momenten in de scène dat de honden wel degelijk “meespeelden”. Op een van
de mooiste momenten van de dag vielen er wat spullen uit de jaszak van de tegenspeler,
Anne, die op het punt stond te vertrekken. De Ieren gingen er direct op af, waardoor hij
schrok en terugdeinsde, en dus nog niet kon vertrekken. Dat de honden op de vallende
spullen aﬂiepen was niet ingestudeerd, ze waren gewoon nieuwsgierig. Het werkte
geweldig, en sloot feilloos aan op de inhoud van de scène. Ze stonden niet zomaar los van
de personages: ze hadden effect.
Deze gemengde reacties komen goed terug in de uiteindelijke diagrammen:
Wanneer heeft u de dieren ervaren als betekenisvolle toevoeging?

Het lammetje
De ganzen
De honden in het publiek

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden
Nooit

8%5%
3%

30%

14%
6%
5%
3%
27%
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De emoe
De kameel
Elke keer
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Welke versie van de scène vond u het beste te volgen?

Het lammetje
De ganzen

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden

De emoe
De kameel

A
B
C
D

3%

E

3%
7%
7%

F
G

14%
66%
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Een interessant, maar gezien de omstandigheden begrijpelijk contrast: de honden voegden
veel toe aan de scène, maar alle betekenis die niet aan de honden meekwam werd troebel,
en de scène was moeilijk te volgen.

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

71

81

Weeda’s Veldgids Theaterdieren
KAMELEN
Hoewel de kameel in
mijn experiment Het
Ontbreken van Katten
al is behandeld in
Deel I van deze gids
(oa bij Personage en
Mens en Dier) is er
natuurlijk nog meer
over te zeggen. Daar
heeft het beest ook
wel recht op, gezien
de overweldigende
reacties.
47% van de ondervraagden vonden de kameel immers het hoogtepunt van het hele
experiment. De tweede plaats, het lammetje, komt daar met 16% nog niet eens in de buurt.
Bij betekenisvolle toevoegingen kwam ze met 14% op de derde plaats, onder de Ierse
wolfshonden (27%) en het lammetje (30%).
Slechts 3% vond de kameel het beste te volgen, tegenover een overdonderende 66% voor
het lammetje.
Het beste te volgen

Het lammetje
De ganzen

De “vrijwilliger”
De Ierse wolfshonden

De emoe
De kameel

3%
3%
7%
7%
14%
66%

Daar staat echter tegenover dat ze ook niet als onaangename aﬂeiding werd ervaren: voor
slechts 9% was dit het geval. Nogal wiedes, als bijna de helft van de toeschouwers dit de
beste uitvoering vonden.
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Onaangename aﬂeiding

Het lammetje
De emoe
De Ierse wolfshonden
De honden in het publiek

De “vrijwilliger”
De ganzen
De kameel
Geen

A
B
C
D
E

11% 11%

F
G

23%
31%
9% 3%11%
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Meer
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Niet meer of minder
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Wat kunnen we concluderen? Dat ze wel degelijk aﬂeidde, enorm zelfs, maar dat dit niet
erg was. Helemaal niet. Ze was een superster. Maar helaas wel eentje die de tekst volledig
irrelevant maakte.63
En hoe komt dat? Waarom trok de kameel zo de aandacht?

Hij was totaal niet op zijn plaats op het podium
Hij was zo groot dat hij bijna een decorstuk werd
Hij was zo groot dat hij de scène domineerde
Zijn gezicht was veelzeggend
Er was interactie met de acteurs
Hij stonk

2%
4%2%
15%

46%

31%

De grootte speelt duidelijk een belangrijke rol64: 77% legt dat verband direct, maar ook de
sprekendheid van zijn gezicht kan tot zijn grootte herleid worden. 81% dus.
De grootte speelt ook mee bij het feit dat hij “totaal niet op zijn plaats was op het podium”:
zo’n groot dier verwacht je daar immers minder snel dan een kleiner dier. Maar de kameel
is ook een exotisch dier, wat anders dan een koe of een paard, en ook dit exotische element
is blijkbaar belangrijk.
Met 2% relatief onbeduidend, maar toch noemenswaardig is de opmerking dat de kameel
stonk, van een toeschouwer op de vierde rij nota bene. De reukzin is een zintuig dat in het
theater weinig aangesproken wordt, en typisch iets dat aan dieren mee kan komen. In
Spinder van Jellie Schippers kroop na verloop van tijd bijvoorbeeld een typische
terrariumgeur de zaal in. Ook dieren die van zichzelf relatief geurloos zijn kunnen indirect
geuren het theater inbrengen, bijvoorbeeld door uitwerpselen of urine, of door
benodigdheden van hun verzorging, zoals hooi of voer. Zoals ook hier weer naar voren
komt hebben sommige dieren ook van zichzelf een sterke geur, die bij gevoelige
toeschouwers een belangrijke rol speelt. Een (andere) toeschouwer gaf zelfs aan dat

63

wederom wil ik daarbij wel benadrukken dat het om een tekst ging die geen betrekking had op het dier, en
dat dit de zoveelste keer was (7e) dat het publiek de tekst te horen kreeg, twee ongebruikelijke elementen die
het theatrale voordeel onmiskenbaar bij het dier leggen.
64

opvallend is dat zijn gelijkenis met een decorstuk aangegeven wordt als reden dat hij de aandacht trekt,
waar ik had gedacht dat decor juist weinig aandacht trekt in vergelijking met bijvoorbeeld spelers.
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gedurende het hele experiment de “dierengeuren” op hem het meeste indruk hebben
gemaakt. Hij zat op rij drie. 65
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Naast dit voorbeeld kwam er nog een kameel voor in Peer Gynt, tekst: Henrik Ibsen, regie: Jos Thie: een
spectaculaire Oerol-voorstelling. In de recensies is weinig terug te vinden over de kameel, die tussen alle
enorme special effects, de locatie en de paarden die ook in de voorstelling voorkwamen waarschijnlijk niet
bijzonder opviel: “Zolang de voorstelling duurt voltrekt zich (...) het ene na het andere technisch wonder (...)
zodat het decor voor je het weet voor je ogen is veranderd van een zandverstuiving op de Bosplaat in een
woestijn in de Sahara, waar aan de horizon een kameel te ontdekken valt” - Pieter de Groot, Helderse Courant,
14-06-1999
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KATTEN
Eén van de mooiste verhalen over dieren op het toneel hoorde ik van Rob de Graaf, en
ging over een voorstelling van Stichting Houtappel, waarvan ik de titel niet heb kunnen
achterhalen. Het was een naturalistisch stuk waarin een interview werd uitgespeeld in een
realistisch huiskamerdecor. Twee acteurs in gesprek. Op een avond kwam halverwege de
voorstelling ineens een kat het podium opgelopen. Het was de kat van het theater, die
volledig onbedoeld in de zaal terecht was gekomen, en zich in de huiskamer blijkbaar op
zijn gemak voelde. De rest van de voorstelling heeft hij daar gezeten.
Beter kan de onvoorspelbaarheid van dieren niet worden uitgedrukt. Zelfs als je ze niet
gebruikt kunnen ze opduiken, en brengen dan op geheel eigen wijze de unieke magie van
het theater met zich mee: iets dat nooit willekeurig is, en zich nooit herhaalt.
Daarnaast paste deze bewuste kat per toeval heel goed in het stuk. Welke kneuterige
huiskamer is compleet zonder kat?
Met katten is in het Nederlandse theater veel
mogelijk, om de banale reden dat er nu eenmaal
goed getrainde katten beschikbaar zijn. Nederlands
enige
gespecialiseerde
dierencastingbureau,
Catvertise, wordt gerund door Sabine van der
Helm, toegewijd en kattengek. Inmiddels hebben
vier van haar (eigen) katten op het toneel gestaan.
Elke kat is weer anders, benadrukt van der Helm.
Ze neemt al haar katten al van jongs af aan overal
mee naartoe, zodat ze nergens meer van zouden schrikken, en dat doen ze dan ook niet.
Toch is de ene kat (Jaap) altijd wat makker, op het laveloze af, dan de ander (Fred):
Die ging mekkeren naar het ﬁlmdoek. Moest ik vreselijk om lachen, die ging de hele tijd
“mamamamama” -die moest de hele tijd kijken. En die ging erg naar de acteurs de hele tijd kijken.
En Ivo van Hove vond dat te druk. Ik vond het erg grappig. Dat ‘ie dus echt dat hele stuk maar mee
zat te kijken.66
Jaap de kat heeft meegespeeld in de opera Tosca, van De Nederlandse Opera, op de borst
van de tenor gezeten, in Kruistochten van Toneelgroep Amsterdam, stil op een dakje moest
zitten terwijl er op het podium voor hem en een ﬁlmdoek achter hem van alles gebeurde,
en in Luitenant van Inishmore, van het Noord Nederlands Toneel. Een recensie van deze
laatste voorstelling kopt: Geweld als kermisattractie. 67 Een andere recensent zegt:
De voorste rij is geen veilige plaats bij het Noord Nederlands Toneel. Bloed, hersenpulp en
darmsmurrie spatten in het rond in een orgie van geweld. 68
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Voorstelling: Kruistochten van Toneelgroep Amsterdam, de uiteindelijke keuze is op Jaap gevallen.
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Hanny Alkema, Trouw, 23-09-2002
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Ierse Horrorklucht, Maf en Effectief - Pieter Liefhebber, Telegraaf, 20-09-2002
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Een bijzondere kat die zo’n voorstelling doorstaat, laat staan dat hij meespeelt. Want de
katten spelen in Luitenant van Inishmore een belangrijke rol. Het van oorsprong Engelse
stuk gaat over twee mannen die
de taak krijgen op de (zwarte)
kat van een machtige IRA-leider
te passen. Wanneer er voor de
deur
een
kat
wordt
doodgereden raakt het tweetal
in paniek: ze plukken een rode
kat van straat en verven hem
zwart met schoensmeer. Na vele
verwikkelingen
wordt
de
namaak-kat
uiteindelijk
doodgeschoten en verschijnt de
werkelijke kat van de IRA-baas
gezond en wel in de keuken.
In de oorspronkelijke voorstelling, in Londen, werd één levende, en één namaak-kat
gebruikt, maar toen van der Helm hoorde waar het precies om ging wist ze meteen dat dat
ook met een echte kat kon. Jaap zou het niet erg vinden. Beetje zitten. Beetje schoensmeer.
En inderdaad: beide katten deden hun werk, avond op avond, ook op tour, zonder
problemen. Een bijzondere prestatie, die hoge ogen gooide, en argwaan wekte:
Waar hebben ze trouwens die meegaande katten gevonden die zo passief met zich laten sollen?
Aangeboren, afgericht of gedrogeerd? Is het laatste het geval, dan is er werk aan de winkel voor het
dierenbevrijdingsfront.69
Het idee van een kat die elke avond even een spuitje morﬁne krijgt voor de zenuwen
klinkt bijzonder vergezocht, van een ﬁlmisch soort kwaadaardigheid, maar er waren meer
mensen die zich zorgen maakten over katten die zo onnatuurlijk rustig bleven terwijl er
mensen dood werden geschoten, er gegild en gedaan werd; terwijl ze met schoensmeer
ingesmeerd werden, nota bene. Toen een Groningse dependance van de
Dierenbescherming er lucht van kreeg barstte de hel los. Van der Helm:
Dat is zo grappig. Ow, shit... Dan werkte ik zelf ook bij de Dierenbescherming, daar trainde ik mijn
katten ook. Dus ik nam ze mee daar naartoe. Dan liet ik ze gewoon rond, en iedereen... En toen,
Luitenant van Inishmore, dan heb je zo’n lokaal Dierenbeschermingskantoor, die had gehoord, dat
een kat werd ingesmeerd met schoensmeer, dat een kat werd bedreigd met pistolen, en dat lawaai
enzo, en dat het héél erg was voor de kat, weet je wel? Dus die schreven al een artikel zónder de
voorstelling gezien te hebben, nou dan denk ik: ja, Jezus Christus... Nou, dan krijg je dus enorm
veel publiciteit. Sindsdien was de zaal ook helemaal uitverkocht. Koos Terpstra bedankte mij.
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Ierse Horrorklucht: Maf en Effectief - Peter Liefhebber, Telegraaf, 20-09-2002
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Saillant detail is dat diezelfde kat: Jaap, op vrijwel alle foto’s en posters van de
Dierenbescherming staat, en dat van der Helm dat al die jaren gratis en voor niks heeft
gedaan. Van der Helm benadrukt dat het welzijn van de katten ten alle tijden voorop
stond. Zo was de schoensmeer bijvoorbeeld gemaakt van een speciaal kattenvoer met
Norrit. En bedreigd worden met pistolen? Wat krijgt een kat daarvan mee?
Productieleider Hans Jansen:
Jaap begint zelfs te spinnen als hij wordt ingesmeerd. Na aﬂoop wordt hij schoongepoetst met
warme handdoeken en krijgt hij stukje tonijn. Het smeersel is er makkelijk af te wassen. Vijf
minuten poetsen en hij is weer het heertje. Je kan katten niets laten doen wat ze niet willen, al
paaien we ze natuurlijk wel met blokjes ham en tonijn.
Allemaal geruststellende verhalen voor de bezorgde dierenliefhebber, maar dit verhaal is
voor de theatermaker toch vooral slecht nieuws. Het benadrukt maar weer dat veel
toeschouwers, wanneer zij een dier op het podium zien, zich allereerst zorgen maken om
zijn welzijn. En naast elk effect dat het stuk, of het gebruik van het dier op ze heeft zal er
steeds die vraag zijn: hoe is dit voor dat diertje? Gaat dat wel goed?
Elke hartverscheurende schreeuw: ach, het arme dier. Elke perfect geplaatste lichtﬂits: het
arme dier.
Natuurlijk denken mensen zo. (En terecht, want het kan ook fout gaan, zoals bijvoorbeeld
is te lezen in het hoofdstuk over roofvogels.) De theatermaker moet hier rekening mee
houden, en dit voorbeeld geeft heel goed aan dat dat niet altijd even makkelijk is. De
katten in de Luitenant van Inishmore waren overduidelijk op hun gemak, apathisch bijna.
Ze vonden het allemaal in zo’n grote mate prima dat het zorgbarend werd.
Het is moeilijk te zeggen hoe dit opgelost had kunnen worden. Als de katten zich vrijer
hadden gedragen, door bijvoorbeeld een beetje heen en weer te lopen, zich te wassen, en
zo voort, hadden mensen zich wellicht minder zorgen gemaakt. De kat laat dan zien dat
hij, als hij echt niet zou willen, in staat zou zijn om weg te lopen, en dat hij in ieder geval
een normale, niet gedrogeerde kat is. Aan de andere kant: voor zo’n “normale” kat zou de
voorstelling waarschijnlijk veel stressvoller zijn dan voor een slomerd als Jaap.
Laten we dan ook niet vergeten waar we het hier over hebben: theater. Voor het publiek
gaat het in feite niet om het welzijn van het dier, maar om het idee van welzijn van het dier.
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KIPPEN en KUIKENS
De kip is een, naar verhouding, relatief
algemeen theaterdier. Dit is ook logisch: ze
zijn er in alle soorten en maten, ze zijn
makkelijk te krijgen, ze gaan hun gang
maar zijn heel voorspelbaar, en zullen nooit
dusdanig excentriek gedrag vertonen dat
ze de voorstelling verstoren, zeker zo lang
er alleen sprake is van hennen. Gebruik
van hanen op het theater is dan ook niet
gebruikelijk, maar dat ligt niet alleen aan
deze praktische reden:
Animals (...) that are not quite so close to the human hearth as the dog, or which have a history of
participation in long-exterpated cruel and unusual entertainments (bear-baiting, cock-ﬁghting)
bring with them speciﬁc and uncomfortable associations.70
Die associaties zijn er met kippen doorgaans geheel niet. Vrij rondlopend brengen zij juist
een redelijk eenduidige, natuurlijke sfeer met zich mee: iets vredigs, agrarisch, idyllisch,
bijna, zoals wij ons graag voorstellen bij een klein, romantisch scharrelboerderijtje.
Dit beeld wordt heel sterk uitgebuit in As You Like It, in de regie van Garard-Jan Rijnders,
waar ze in de verheerlijkte boerenwereld waar de koning toe verbannen is rondlopen,
pikkend naar graan tussen autobanden, en, opvallend genoeg, namaak-kippen.71
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Stage Firght, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout, Cambridge University Press 2006

De wrange toevoeging van autobanden en namaak-kippen verwijst naar een stervende idylle: vervuiling
en objectiﬁcatie van de natuur, zeer relevante vraagstukken die echter geheel te niet worden gedaan door de
zo onverschillig ontspannen houding van de kippen zelf. Ze ondermijnen zelf hun waarde als symbool, en
laten zich dus, zoals veel dieren, lastig door semiotiek vangen.
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Weeda’s Veldgids Theaterdieren
De nonchalance van kippen is ook gebruikt in Roll With It, van Lucas de Man, een
performance-voorstelling waarin de acteurs eenmalig de opdracht kregen een kip te
vangen “met liefde”: een opdracht die tal van vragen oproept, want wat is liefde, wat kun
je er mee bereiken, hoe draag je het over, en vooral: hoe draag je het over aan een kip, en
wat voor een boodschap heeft dat dier in vredesnaam aan liefde?
Diezelfde Lucas de Man heeft in zijn
voorstelling Naakt (tekst: Lucas de Man en
Tim Murck) naar de ﬁlm Naked, gebruik
gemaakt van niet minder dan vijftig
kuikentjes, waarvan één, Filippe, zelfs de
hoofdrol vertolkte.
Dat was letterlijk zijn alter-ego: hij was dat
kuikentje. En het mooie was, we hadden ontdekt
dat kuikentjes als ze net uit het nest komen
warmte nodig hebben, en wandelen aan achter
degene die ze die warmte geeft. (...) Dat
kuikentje, die aaiden we en verzorgden we heel
veel. Resultaat: als we die op de grond zetten en
wegliepen ging dat beest achter ons aan.
Veel meer nog dan kippen dragen kuikentjes, zoals zoveel jonge dieren, een heel
duidelijke symboliek met zich mee, één van liefde, aanhankelijkheid, afhankelijkheid, en
kwetsbaarheid.
In Naakt is een prachtige balans gevonden tussen die symboliek en de praktische
werkelijkheid: dat het kuiken een deel van het personage vertegenwoordigt is niet te
missen: hij volgt hem bij iedere stap, en daarbij geeft juist dit gedrag een tegenkleur aan
alle handelen van de hoofdpersoon aan: een kant die liefde zoekt en waar heel voorzichtig
mee moet worden omgegaan. Dit werd door Lucas de Man op een sluwe manier nog eens
benadrukt:
We gaven dat kuikentje ook aan het publiek: ze moesten daarvoor zorgen. Waardoor die ervaring
gewoon veel intenser werd. (...) Wij moesten een scène doen. Dus dan zei je: hier, hou effe vast. En
dan zat daar zo iemand bij met dat kuikentje vast, en dan moesten ze zacht zijn, en dat ging
piepen als je dat niet goed vastnam. Dus je kreeg dan dat je publiek heel erg betrokken geraakt.
Later in diezelfde voorstelling worden de negenenveertig andere kuikentjes vanuit dozen
vrijgelaten op de vloer. Waarom vijftig?
Ja, ga ik eerlijk zijn: dat is echt: ik zit op de trein, ik denk: ik heb vijftig kuikens nodig. Want dat
klopt metaforisch, dat klopt als beeld, en vijftig zijn er veel. En dat bleek helemaal niet veel te zijn.
Maar dat bleek uiteindelijk wel weer bij de voorstelling te passen. Blijkt dat je uiteindelijk gewoon
twee hoopjes hoopjes van kuikentjes onder de lamp krijgt, die daar zo staan te rillen. Dat bleek een
supermooi beeld te zijn, maar ik had echt een vloer vol kuikens bedacht.
80
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Het gebruik van kuikens brengt echter wel een belangrijk praktisch probleem met zich
mee: kuikens worden kippen, en zoals we hebben gezien is dat een wereld van verschil,
om over de wereld ertussen in, met bloedpennen, kale plekken en rommelige plukjes dons
nog maar te zwijgen. Je zult ze dus moeten blijven vervangen.

A

En we waren met die kuiken-voorstelling redelijk veel gaan toeren, nou, en toen kregen we
plotseling foute kuikens. Dat waren vetkuikens, die werden heel rap heel lelijk. Dus die moet je dan
weer vervangen. Maar goed, een kuiken kost vijfentwintig cent. (...)
Wij hadden een dealtje met een boer, en die kocht ze ook weer over, dus die werden goed... die
kuikens mochten allemaal op de boerderij. Dus het is niet dat we die dood deden of iets dergelijks. Er
is er ook geen enkele gestorven. Dus we hebben ze goed verzorgd, alleen: je moet dat wel gaan
doen, ja.

D

In De Onnoembaren, van Jellie Schippers, kwamen kippen voor om een inhoudelijke,
plotmatige reden. Het stuk ging over iemand die zich op een schip in leven moet zien te
houden. De kip biedt dit personage vlees en eieren. Deze essentiële rol had ook vertolkt
kunnen worden door bijvoorbeeld een geit, of een koe, waar traditioneel gezien soms hele
gezinnen van leefden, maar dan zijn kippen toch een stuk makkelijker te regelen.
In deze voorstelling, die speelde op Oerol, was er geen sprake van een klassiek podium.
Het was lokatie-theater, op het strand, met een echte boot met daarop de kippen, en geen
hek. Zoiets kan nog wel eens problemen opleveren, maar Schippers is er erg nuchter over:
Dat hebben we (...) wel gehad: één die er vandoor ging. En vervolgens moet dan de actrice dat
gewoon regisseren, en spelen dat de kip ervandoor gaat.
Aan de genoemde associatie met levensonderhoud (vlees en eieren) kleeft natuurlijk ook
een nare kant. Zelfs als wij niet direct denken aan legbatterijen en vleeskippen die na een
paar weken maanden door hun poten zakken is en blijft het idee van het doden van dieren
iets wat velen van ons tegen de borst stuit, zeker wij Westerse stedelingen, die zo ver
verwijderd zijn van waar ons eten vandaan komt. De kip draagt dus wel degelijk iets van
de eerder genoemde “speciﬁc and uncomfortable associations” met zich mee:
geconfronteerd worden met een kip op het podium, is geconfronteerd worden met wat er
nog altijd bij een groot deel van ons morgenavond dood op het bord ligt. Toch is deze
associatie erg abstract. De associatie bij het woord is groot, er is immers in de Nederlandse
taal geen verschil tussen “kip” in de wei, en “kip” in het schap. Maar het zal moeilijk zijn
om iemand te vinden die bij het zien van een levende kip werkelijk direct denkt: eten. In
taal is het dier al geobjectiﬁceerd, gecommersialiseerd, geconsumeerd, in beeld
daarentegen, is het moeilijk je voor te stellen dat het dier kip hetzelfde is als het gerecht
kip.
In de voorstelling De Struiskogel, van het Belgische Epigonentheater werd dit verband
precies daarom nog eens heel direct benadrukt. Terwijl aan weerszijden van het podium
twee echtparen zich opmaken voor een feestelijk diner richt de gastheer zich op één van
de kippen die vrij op het podium rondscharrelen.
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Hij slacht [de] kip, plukt haar en maakt haar klaar voor de grill. Het slachten gaat routineus, zonder
extra theatrale opsmuk. Als hij de kip in de grill aan de zijkant van het podium heeft gezet, wijdt de
gastheer zich aan de tafel.72
Later wordt deze kip opgediend, maar het kan niemand veel schelen:
De gastheer vraagt tevergeefs aandacht voor de gegrilde kip. Zonder dat iemand ook maar een
moment maar het eten kijkt, wordt de kip naar binnen gewerkt. Al die tijd loopt het overgebleven
kippetje op het podium rond. (...)
Ondanks of dankzij de spanning moet je om haar lachen.73
De kip zelf had er natuurlijk geen ﬂauw benul van hoe dicht zij even op het randje van de
dood had gestaan, en ook de gasten kan het niets schelen wat er vooraf ging aan hun
maaltijd. Er rijzen vragen over de natuurlijkheid van onthechting, maar tegelijkertijd zijn
wij als publiek geshockeerd, en voelt het helemaal niet natuurlijk. Toch zitten veel van ons
ook vanavond weer exact zo aan onze eigen eettafels.
Op deze voorstelling werd, zoals misschien viel te verwachten, nogal heftig gereageerd.
Meer dan eens stormden activisten van onder andere Lekker Dier en Revolte het podium op
om te voorkomen dat de kip geslacht zou worden, en in Groningen is de voorstelling
geweerd.
Mensen konden maar niet begrijpen dat ze niet gewoon een namaak-kip gebruikten, of
anders een diepvrieskip. Als ze nou gewoon een diepvrieskip gebruikt hadden had
niemand er een probleem mee gehad. En dat was natuurlijk precies het punt, zoals één
van de leden destijds al tegen de actievoerders zei:
Het gaat jullie niet om die ene kip die wij slachten, het gaat jullie erom dat wij het laten zien op het
toneel.74
De vraag of dit argument steek houdt, en wat dat zou betekenen is te groot om nu te
behandelen, daar gaan we in het hoofdstuk over ethiek op in. Glashelder is wel dat, juist
om de discussie erover, het absoluut essentieel was voor deze voorstelling om een echte,
levende kip neer te zetten. Anders had niemand er een probleem mee gehad.

72

Na de kikker de kip - Marijn van der Jagt, KRITIEKEN, datum onbekend
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KOEIEN
In de dansvoorstelling Green, van Saburo Teshigawara, uit 2005, kwamen geiten, tamme
eenden, witte konijnen en koeien voor: dieren die door Britse recencente Alison Croggon
“post-nature” worden genoemd. Een mooie benaming voor het merendeel van de dieren
die wij op het podium zien, omdat zij gedomesticeerd zijn: gevormd naar de wensen van
de mens. De koe is hier natuurlijk het summum van. Croggon over het gebruik van
levende koeien in deze voorstelling:
This is more surprising than you might expect. I am country-raised, so cows are not foreign
creatures to me; I've been trodden on by more than a few in my time. But seeing two spot-lit
Friesian cows tethered to a pole in the State Theatre was comically surreal: they looked so, well,
cowish. They chewed their cud and stared out into the auditorium with what Rilke described as the
"beast's huge glance", utterly present in their lack of self-consciousness.75
Alles op het podium wordt ongewoon, natuurlijk, maar blijkbaar zijn koeien toch net wat
ongewoner dan konijnen, eenden, of zelfs geiten. Niet zo gek ook: ze zijn enorm.
Net als bij de kameel uit mijn onderzoek zal het publiek ook bij koeien bijna nergens
anders naar kunnen kijken. Zeker als het er, zoals in Green, twee zijn. Of, zoals in Het
Begeren Onder De Olmen van Ivo van Hove76: zes. Afgaand op de reacties op die ene kameel
in Het Ontbreken van Katten zal het publiek van Het Begen Onder De Olmen waarschijnlijk de
rest van hun leven nergens anders meer over praten dan die zes volwassen koeien die op
de planken stonden.
Hoewel de koeien net als in Green vaststonden zullen ze een enorme dominantie over het
stuk hebben uitgeoefend. Zeker omdat ze met zijn zessen waren. Toen in mijn eigen
experiment vijf ganzen op het podium stonden was er al altijd iets te zien, en dit waren
nog kleine dieren. Dieren die bovendien geen volle uiers hadden. Want dat hadden de
koeien in Het Begeren Onder De Olmen: zij werden gemolken tijdens de voorstelling, steeds
door hetzelfde personage. In het begin gaf dit erg veel onrust. Allereerst zijn koeien met
volle uiers geneigd ﬂink te loeien: het is geen lekker gevoel, die liters melk teveel.
Daarnaast laten zij niet iedereen met even veel plezier aan hun uiers komen. Dus zowel bij
het melken als daarvoor zullen de dieren af-en-toe ﬂink onstuimig zijn geweest.77 Na een
paar voorstellingen begrepen de koeien bij wie ze moesten zijn, en hoe laat, en lieten zij
het gemakkelijk toe.
Ik heb de voorstelling zelf helaas niet gezien, maar kan mij voorstellen dat de dieren
geweldig werkten. Een totaalpakket. De geur, het typische snuiven van die enorme
neusgaten. Het eeuwige herkauwen en de lome blik in de ogen die ze tot slaperige
cowboy-personages maken. De grootte. Het feit dat het er zes waren: er zal altijd wat te
zien zijn geweest. Interactie met de tekst, met de spelers, met elkaar, het publiek. Met zes
koeien voor meer dan twee uur op het toneel kun je er de donder op zeggen dat er vroeg
of laat eentje zijn behoefte liet gaan. Hilariteit alom, ongetwijfeld.
75

http://theatrenotes.blogspot.com/2005/10/miaf-green-small-metal-objects.html

76

Het Zuidelijk Toneel
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Maar voor het geval er echt iets mis zou gaan was de eigenaar altijd aanwezig.
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Het zal ongelofelijk dominant zijn geweest, en de tekst op veel momenten simpelweg
overbodig hebben gemaakt, maar dat was natuurlijk geen foutje. De prioriteiten
verschuiven nu eenmaal als er zes stuks melkvee op de planken staan. We hebben het al
gehad over het op gelijke voet stellen van mens en dier, en met zes koeien ga je je toch
afvragen: bij wie ligt het zwaartepunt in dit stuk?
Om de controle niet volledig uit handen te geven stonden de koeien vast: hun vrijheid was
beperkt. Ze stonden min of meer op gelijke voet met de acteurs. Wat prachtig benadrukt
wordt op het moment van het melken, met de hand, door één van de acteurs. De kracht
van de koe, en het vertrouwen: een handeling, zo intiem dat eigenlijk niets er aan kan
tippen. De symbiose tussen de twee deelnemers.78 Een interactie die dan misschien meer
met sfeer en tijdsbeeld te maken had dan met de tekst an sich, maar die zoveel zegt over
het intieme samengaan van boer en vee, van acteur en koe, mens en dier, en die zoveel
werkelijkheid naar het podium brengt dat het bijna niet te bevatten is. Ongetwijfeld en
theaterervaring die de toeschouwers nooit meer vergeten.

78

Nog los van het voeden van de koe beeldt deze ene handeling de symbiose perfect uit. De boer heeft de
melk nodig, en de koe moet er van af. Natuurlijk is het geen evolutionair bepaalde symbiose: de koe die
zoveel melk geeft is door selectief fokken ontstaan, en dan nog moeten er kunstgrepen gedaan worden om
de productie op gang te brengen, maar in het hier-en-nu, op individueel vlak, is het één van de duidelijkste
symbioses die er zijn.
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KONIJNEN
Tocht van Arjan Ederveen, Het Licht van het
Koos Terpstra (foto), Naar Andorra van Theater
Stap (tekst: Anna van der Plas), Green van
Saburo Teshigawara, Dummies van Lucas de
Man, stukken van Jellie Schippers, Arne
Sierens en onnoembaar veel theaterstudenten.
Het lijkt wel of iedereen die bezig is met
theater vroeg of laat naar een konijn heeft
gegrepen. Het is natuurlijk ook een dier dat
buiten het theater een grote bekendheid geniet:
het lijkt evengoed of iedereen die ooit aan de
huisdieren ging vroeg of laat een konijn in zijn
bezit heeft gehad. Deze algemeenheid is al een
redelijke verklaring voor het feit dat we het
dier veel terug zien in het theater. Zelfs in deze
experimentele
tijden
proberen
veel
theatermakers nog steeds de werkelijkheid te
spiegelen, en een konijn is een realistisch
huisdier. Daarbij is het niet moeilijk om een
konijn te vinden.
Welbeschouwd heeft het konijn in theatraal
79
opzicht relatief weinig in zijn mars. Ze zijn vrij klein, muisstil, veel meer dan stilzitten en
af-en-toe een hupje links of rechts kun je eigenlijk niet verwachten, en een duidelijke
symboolfunctie hebben ze ook niet.80
Dat klinkt wat saai, maar al deze gebreken zijn evengoed kwaliteiten. Tenzij het konijn
zich werkelijk op zijn gemak voelt is het onwaarschijnlijk dat hij veel meer dan een paar
stappen weg loopt van waar de maker hem neerzet. Het wordt bijna een pop, die pas gaat
“leven” als hij gebruikt wordt. Op deze manier is het voor de theatermaker dus niet
moeilijk om de focus te sturen, wat bij het gebruik van andere dieren nog wel eens lastig
wil zijn, omdat zij alle aandacht naar zich toe kunnen trekken.
Een goed voorbeeld van een konijn dat bijna als pop wordt gebruikt is terug te vinden in
de voorstelling Tocht van Arjan Ederveen. Tocht vertelt het verhaal van twee oudere dames
die een dierenopvangcentrumpje runnen, en alleen elkaar en de dieren hebben om hun
eenzaamheid op afstand te houden. Op een bezoekloze Paasdag wordt er een konijn
binnengebracht, met een wel heel bijzondere gelijkenis met een haas. Het diertje is
aangevallen door een hond, en ze leggen hem in een kleine bench om uit te rusten, maar
komen er halverwege de voorstelling achter dat hij is overleden.

79

natuurlijk verschilt dit per ras en individu. In Green van Saburo Teshigawara kwamen bijvoorbeeld
konijnen voor die erg actief over het podium hupten, behalve als de muziek te hard was: dan drukten zij
zich angstig tegen de hekken om het podium aan, doodstil.
80

behalve een klein aantal vagere betekenissen die gemakkelijk zijn te benadrukken, zoals hun slachtofferrol,
vruchtbaarheid, en ook hun reeds genoemde status als het huisdier.
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Hier is geen sprake van een “wild” element in de voorstelling. Toch is het natuurlijk meer
dan een pop: het leeft. Essentieel, zeker ook omdat hij halverwege de voorstelling dood
moet gaan. Het voorbeeld Tocht toont nog een voordeel aan van het konijn: ze zijn er is alle
soorten, maten, en temperamenten. Als Ederveen geen konijn had gehad dat bijzonder
rustig was, en er uit zag als een “vreemde” haas, dan was een heel element van zijn
voorstelling in elkaar gezakt:
Een vreemde haas is op
Pasen
natuurlijk
geen
toevalligheid, en de vraag of
in een saaie Rotterdamse
vinexwijk misschien wel de
Paashaas dood is gebeten
door een niet aangelijnde
hond voegt een subtiel laagje
magie
toe
aan
de
voorstelling. Veel concreter
staat het diertje symbool
voor het verdwijnen van
(religieuze, maar in de
context van het stuk toch
vooral sociale en familie-)tradities.
Ergens in de voorstelling wordt het levende konijn omgewisseld met een geprepareerd
dood konijn, recht onder de neus van het publiek. De bench is altijd voor iedereen in zicht,
maar als het focuspunt even ergens anders ligt worden de konijnen door de techniek
achter de schermen omgewisseld. Stel nu dat het dier erg actief was geweest, of
luidruchtig, of ook maar een piepklein beetje weerstand had gegeven tegen zijn
omwisseling, dan was de hele magie van zijn sterven weg geweest.
De grote verschillen tussen de rassen onderling kan dus enorm in het voordeel van de
theatermaker werken, maar het verplicht de maker er ook toe zich, in ieder geval tot op
zekere hoogte, in die verschillen te verdiepen. Doe je dat niet, dan kan het problemen
opleveren, zoals hier bij Lucas de Man:
Kijk, dat konijn bijvoorbeeld, dat werd na een tijd tam. Dat was klote, want dat konijn moest vooral
doen waar die zin in had. Dat konijn is wel een mooi voorbeeld, want we staken dat in een kooi, en
dat was een voorstelling over een broer en een zus en die broer was goochelaar. Dus die had een
konijn, maar: het hok stond open. En er was een scène gerepeteerd. Als het konijn eruit kwam
gebeurde die scène, kwam die er niet uit, gebeurde die scène niet.
De Man is groot voorstander van gebruik van levende dieren, en een tegenstander van
gekooide dieren, dus doordat het konijn bleef zitten liep het publiek niet alleen een scène
mis, maar had de Man plots een dier op een manier neergezet waar hij niets voor voelt.
Dat was ook omdat het een soort konijn was die gewoon redelijk snel rustig werd. Dus we hebben
gewoon een ander soort konijn gepakt. En een mannetje of een vrouwtje bleek ook een verschil: je
leert wel een hele hoop bij, hoor.
86
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MEEUWEN
Het komt bijna niet voor dat er in een toneelstuk wilde dieren worden gebruikt. Meestal
gaat het om (semi)gedomesticeerde dieren, of, als het dan toch een wilde diersoort is:
tamme individuen.
Het kan zijn dat er bij lokatietheater wilde dieren verschijnen, onverwacht of verwacht, of
op de achtergrond aanwezig zijn. Luidruchtige vogels laten zich meestal niet de mond
snoeren door een locatietheaterstuk meer of minder. Aan zee hoort het geluid van
meeuwen erbij, het voegt toe aan een bepaalde sfeer, maar een echte rol spelen de dieren
niet. Niet meer dan het ruisen van auto’s in een voorstelling in de stad.
Er is echter een voorstelling geweest waarbij meeuwen (wilde, vrije meeuwen)
voorkwamen, als bijna magisch element: Rondumheer van de PeerGroup.
Deze voorstelling voldoet eigenlijk niet aan de eisen van deze gids: er komt geen tekst in
voor, noch zelfs maar acteurs. Het is een voorstelling waarin het landschap de hoofdrol
speelt, vooral gebouwd op licht- en geluidseffecten. Toch heb ik hem in de gids
opgenomen, omdat het een interessant beeld geeft van wat mogelijk is met maar een heel
klein beetje moeite. Sjoerd Wagenaar, regisseur:
Ik heb de meeuwen op Terschelling twee weken lang getraind. Iedere dag gooide ik visafval neer op
een bepaalde plek. Na vier dagen kwamen de vogels daar automatisch op de juiste tijd naartoe. En
zo speelden ze een rol in onze voorstelling.81
Tijdens de voorstelling zou er niet eens meer vis hoeven te liggen: de meeuwen zouden
toch wel komen, zonder dat het publiek enig idee had waarom. Het effect in de
voorstelling Rondumheer was vooral het benadrukken van de onalledaagsheid van
dagelijkse dingen, waar het in dergelijk locatietheater vaak om gaat.
Wat het vooral aantoont is dat zelfs wilde natuur en theater prima samen kunnen gaan.
Het theaterstuk werd er beter van, en niemand kan zeggen dat de meeuwen onheus
bejegend zijn. Met een beetje fantasie kan zoiets ook aan teksttheater een prachtige
toevoeging zijn.
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Handelaar, verzamelaar, kunstenaar, meeuwentemmer, Marc Veenkamp, CUE nr 4, okt 2009
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MENSEN
Is een mens op het podium echt zo anders dan een dier? Als het echt gaat om
onvoorspelbaarheid, en echtheid, dan kan een mens dat toch net zo goed bereiken als een
dier? Of is er een soort magisch “dierlijk” element dat ontbreekt in mensen?
Lucas de Man was de eerste maker die ik sprak die dieren en mensen op het podium op
één lijn zette, zij het: mensen met een zeker gebrek aan scrupules, of een zekere onmacht:
Dat is allemaal dezelfde reden: die beesten staan, die doen wat ze zelf willen.
Mongooltjes op scène is ook zoiets. Zetten ze een geestelijk gehandicapte mens op scène: die gapen,
die kijken, die doen, die zwaaien plotseling naar het publiek... en iedereen is: aw...
Als je dat slim kiest als regisseur, dan is het een enorme plus.
Om te kijken of ik mijn vinger kon leggen op de dierlijkheidsfactor, iets dat dieren toch
anders zou maken dan bijvoorbeeld gehandicapten, bejaarden of kinderen, heb ik in mijn
experiment een versie van de scène neergezet met een mens.
Ik had geen kinderen of bejaarden tot mijn beschikking, dus om het zo ongepland
mogelijk te houden legde ik het experiment even plat en wees een meisje aan uit het
publiek. Ik vroeg of ze even wilde komen, om wat vragen te beantwoorden, zei haar dat ze
zich geen zorgen hoefde te maken, en toen ze op het podium naast me stond liep ik naar
mijn stoel en begon de scène.

Wat viel op? Allereerst vroeg ik mijn publiek of ze het vergelijkbaar vonden: mens en dier.
90% vond van niet. Waarom?

10%13%
15%
13%

48%

Omdat ze minder voorspelbaar was
Omdat ze minder on-voorspelbaar was
Omdat ze een personage werd
Omdat ik me beter kon identiﬁceren
Overig
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Het is duidelijk dat een mens nadrukkelijk anders wordt ervaren door het publiek dan een
dier.82 Ze werd voor velen een personage, en men kon zich met haar identiﬁceren, deze
twee aspecten liggen in elkaars verlengde. Overigens gaf een deel van de ondervraagden
aan dat ze juist omdat ze een (onnodig) personage werd, ze minder aan de scène
toevoegde, en hem meer verstoorde dan de dieren deden. Zoals een van de
ondervraagden bondig aangeeft:

A
B
C
D

De situatie wordt pijnlijker door een derde, zwijgend personage,
maar ook minder belangrijk/minder duidelijk.

E

13% geeft aan dat ze minder voorspelbaar was, 13% dat ze minder onvoorspelbaar was. De
voorspelbaarheid werd in ieder geval anders ervaren dan bij de dieren.
Dit komt in hoofdzaak voort uit het besef dat de mens zowel situatie als scène begrijpt. Ze
begrijpt dat ze op een podium is neergezet, en deel uitmaakt van een ﬁctieve wereld, met
acteurs en tekst, voor publiek. En ze begrijpt alles dat gezegd wordt. Dus alles dat zij doet
is een bewuste reactie op wat er gebeurt. Zelfs als zij niet reageert op de tekst is dat een
bewuste reactie op de tekst. Ze kiest om niet te reageren. Van niet reageren was in dit
voorbeeld echter weinig sprake.
Wat dit speciﬁeke mens zo bijzonder maakte was dat zij de scène al kende. Ze had in het
publiek gezeten, en had de scène dus al een paar keer gezien. Daarnaast volgt zij een
theateropleiding, waarbij ze zelf ook geregeld wordt geacht te acteren. Andere mensen
hadden er misschien een beetje bij gestaan, hadden gelachen naar hun vrienden in het
publiek, of waren terug naar hun plek gelopen, maar deze mens bleef, en begon mee te
spelen.
Sommige toeschouwers vonden
dit pijnlijk om naar te kijken,
maar een groot deel geeft aan dat
het
“driehoekselement”
een
betekenisvolle toevoeging is:

G

Omdat de ﬁgurant echt werd
“gebruikt”: spelers zochten loyaliteit.
Hugo staat in deze scène sterker
omdat hij ook iets hoog te houden
heeft en iemand heeft om mee te
delen.
Ze wordt deel van de scène, in plaats
van een verstorend element.
Veelzeggend is wat bijna unaniem als het hoogtepunt van de scène werd gezien:
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Zoals Lucas de Man al aangeeft zal dit bij (geestelijk) gehandicapten, ouderen en kinderen heel anders zijn,
maar daar heb ik nu eenmaal geen resultaten van.
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het moment van het vierendelen, waarop Hugo deze keer niet zelf ging liggen, maar het
meisje vroeg te gaan liggen, zodat hij bij haar kon aanwijzen hoe dat ging: vierendelen.
Het meisje had echter een rok aan, en weigerde haar benen te spreiden.83 Hugo vond dit
een beetje onzinnig, en heeft enige tijd geprobeerd haar toch goed neer te leggen. Iedereen,
mijzelf incluis, zat op het puntje van de stoel. Hoogtepunt:

Opkomst vrijwilliger

Het vierendelen

Ze koos de kant van Hugo

6% 17%

78%

Gene speelt een belangrijke rol bij het kijken naar een mens dat niet thuishoort op het
podium. Zeker als je weet dat ze geen instructies heeft gehad.84 Het voyeuristische van
theater wordt sterk benadrukt, en het heeft een afstotend en aantrekkend effect, als het
kijken naar een medepassagier die niet begrijpt hoe de schuifdeuren open moeten, maar
die je niet kunt helpen, of wilt helpen, omdat je net lekker zit. Maar bij die schuifdeuren
weet jij zelf nog hoe het moet. In dit voorbeeld was jij het bijna zelf geweest die daar voor
aap had gestaan, en ook dit maakt het nog wranger. Eén van de toeschouwers geeft aan
dat hij het des te grappiger vond omdat ze niets kon zeggen, wat natuurlijk klopt: mensen
drukken zich in hoofdzaak uit met taal, en daar kreeg de mens in deze scène geen enkele
gelegenheid voor. Ze was vrijwel machteloos -wat direct veel sympathie opwekte.
Een heerlijke wirwar van emoties, dus, en veel effect, wat altijd goed is. Maar wel effecten
die niet inhoudelijk met de scène verbonden zijn. Slechts 6% gaf als hoogtepunt aan dat ze
de kant van Hugo koos, en ook hier kan het goed dat ze dit leuk vonden omdat het de
keuze was van het meisje (niet het personage) om de ene speler (niet het personage) te
steunen en de ander niet. Deze scène was dan ook helemaal niet gemaakt voor drie
personages. Het speelde niet in een openbare ruimte, dus het was allemaal erg
onwerkelijk. Heel logisch dat velen er een onbestemd gevoel bij kregen.
Met een beetje sturing is het goed mogelijk om iemand uit het publiek een sterke,
kloppende rol te geven in een stuk. Een scène die speciﬁek vraagt om een zwijgend
personage, of (zoals in respectievelijk Snorro en Lang en Gelukkig) werkende of dansende
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Zoals één van de ondervraagden het pakkend formuleerde: “Dat die chick niet met haar benen wijd
wilde.”
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In tegenstelling tot ouderen, gehandicapten of kinderen die bij een voorstelling horen, of vrijwilligers in
voorstellingen als Lang en Gelukkig of Snorro, van Don Duyns, regie Pieter Kramer, waarin de vrijwilligers A:
vrijwilligers zijn, B: een duidelijke (ﬁguranten)rol krijgen, en C: even naar achter worden meegenomen voor
instructies en kostuums.
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ﬁguranten zal minder van de gene en aﬂeiding opwekken, terwijl het element van
publieksparticipatie de toeschouwers zeker wakker zal houden.
Hoe goed deze versie van de scène werkte blijft een punt van debat. Sommigen gaven het
aan als hun lievelingsscène, en bijna evenveel gaven aan de vrijwilliger een onaangename
aﬂeiding te vinden. Wel duidelijk is dat een mens op het podium van een totaal andere
orde is dan andere fauna.
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PAARDEN
Het paard is een machtig dier dat de scène volledig kan domineren, net als koeien en
kamelen, maar in tegenstelling tot deze dieren zijn paarden meestal goed aan mensen
gewend, en geconditioneerd om volgzaam en kalm te zijn, en kennen ze bovendien een
aantal commando’s. Net als bij het gebruik van honden kun je er bij paarden vanuit gaan
dat de training voor de voorstelling niet vanaf nul hoeft te beginnen. Dat wil niet zeggen
dat elk paard even makkelijk is. Ikzelf had bijna een voorstelling geschreven met een
paard, tot bleek dat het bewuste dier geen gespierde bonk was maar een net-niet-pony die
nooit luisterde en last had
van
overgewicht.
Een
personage op zich, maar niet
voor de voorstelling die ik in
gedachten had. Toch had het
met een beetje moeite een
leuke voorstelling kunnen
worden, en ik had, was er
tijd voor geweest, ook
kunnen zoeken naar een
ander paard. Paarden zat, in
Nederland85 , ook in de
theaterwereld.
Macbeth van De Tijd (zie foto), De Prins van Homburg van De Appel, Prae van Nieuw West...
Allemaal gebruikten ze paarden, van conceptuele Sprechhund (in Prae kwam een paard
op, dat aan een touw rondjes liep terwijl een personage een monoloog met zijn gedachten
over paarden afstak: “are you happy, horse?”) tot decorstuk (in Macbeth werd bijna alles
rondom het paard gespeeld).
Een ultieme paardenvoorstelling was Jos Thie’s versie van Koning Lear (Kening Lear in het
Fries) bij Tryater, een enorm spektakel dat werd gespeeld in een manège van 5040
vierkante meter. Het precieze aantal heb ik niet kunnen achterhalen, maar in deze
voorstelling kwamen heel wat Friese paarden voor. Steekgevechten te paard, een achtspan
met een enorme koets, de storm-scène, die werd ingeluid met in het stof los ronddravende
jonge hengsten... Maar de paarden waren er niet alleen in de rol van levend spektakel.
Kening Lears paardenhoofdrolspeler Meindert, ja, dat is een beste acteur.
Thie laat meindert Lears lievelingsdochter Hartbrecht (Cordelia) symboliseren, die na haar vlucht
naar Frankrijk maar spaarzaam in het stuk voorkomt. Meindert draaft op als Lear aan dochterlief
denkt, of haar in verre oorden iets overkomt.86
Door het paard aanvankelijk als personageverrijking te gebruiken en daarna het
personage te verwijderen benadrukt de aanwezigheid van het paard het gemis van het
personage.
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Net als met (politie)honden heeft Nederland een goede reputatie als het gaat om paarden.
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Raspaard Meindert krijgt Skakespeare onder de knie - Jonathan Huseman, Trouw, 21-05-2003
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Een voorstelling die zoveel waarde hecht aan
paarden als deze is niet zomaar gerealiseerd. Er
zijn uitgebreide paardenaudities voor gehouden,
en het paard dat aanvankelijk de hoofdrol
speelde is later alsnog weggestuurd omdat hij
niet gehoorzaam genoeg was. Pas daarna kwam
Meindert, uit het bovenstaande citaat, in die rol
terecht:
Het was kort dag. In de gauwigheid leerde hij nog
apporteren, om de mantel van de koning op te
nemen.87
Niet niks, dat soort handelingen. Daar heb je een bijzonder paard voor nodig. En een
goede trainster. Margriet van der Weide en Marjolein Kylstra in dit geval. Kylstra
onderstreept het talent van dit speciﬁeke paard:
Je kunt hem heet maken, actief, en daarna ook weer rustig. Ho is ho bij Meindert. Vind maar eens
zo’n paard! (...) Hij geilt op publiek. Hij groeit ervan als hij zich mag showen. Meindert leeft om te
kunnen werken en hij heeft geen sterallures. Da’s echt irritant, als ze zo naar de camera lonken.88
Des te unieker is het als je weet wat er allemaal nog meer gebeurde tijdens de voorstelling
in het Fries Paarden Centrum in Drachten. Er was vuur, en niet te weinig ook, knallen,
schreeuwen, andere paarden, zwaardgevechten, en zelfs een gier. In zo’n situatie kan zelfs
het beste paard steigeren. Het is van enorm belang om op alles voorbereid te zijn:
Tijdens de generale repetitie huiverde Meindert inderdaad voor applaus en haperden zijn kunsten.
Zo knielde hij niet voor de koning. Voor opspelende hippische strapasten ligt een noodscenario klaar:
gewoon doorspelen.
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Raspaard Meindert krijgt Skakespeare onder de knie - Jonathan Huseman, Trouw, 21-05-2003
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Hoewel al dit spektakel bij verschillende recensenten circusassociaties oproept heeft Jos
Thie inhoudelijke redenen om de Friese paarden te gebruiken:
In mijn beleving is het Friese paard de enige nog levende link in Fryslân met de Middeleeuwen. De
Romeinen hadden het al over het Friese zwarte paard. Het Friese paard past daardoor heel goed in
dit middeleeuws stuk. Het is het levend erfgoed uit die tijd.89

Een bijzonder veelzeggend dier, met bijzondere talenten. Kening Lear was een viering van
een diersoort, en moet een lust voor het oog geweest zijn. Het meest indringende gebruik
van paarden vinden we echter terug bij Raffaello Sanzia. Zijn “horse who was a sign” in
Giulio Cesare is in Deel II al behandeld, maar ook in Il Combattimento gebruikte hij een
paard, op een bijzonder confronterende manier. Er werd namelijk van het paard, een
machtige hengst, gekleed in het wit, zaad afgenomen. (Zie foto.) Hier werd een uiterst
medische aanpak voor gehanteerd, vrijwel gelijk aan de methode die ook daadwerkelijk
bij de paardenfok gebruikt wordt, maar het blijft schuren, op vele vlakken. Die van
bestialiteit is de eerste, daar kun je niet omheen als je het geslacht van een dier begint te
beroeren. Maar door de kille, zakelijke houding van de spelers verdwijnt de bestialiteit al
snel naar de achtergrond, en komt de focus te liggen op een wrange machtsverhouding.
Die tussen het paard en zijn “doktoren”, maar ook die van mens en natuur in het
algemeen. Artiﬁciële inseminatie wordt bij mensen vaak als iets hoopgevends gezien,
maar is het wel onze plaats om er een dier mee te behandelen?
Het “werkt” dan misschien beter dan de klassieke methode van mannetje en vrouwtje bij
elkaar zetten, maar terwijl we kijken naar de acteurs die geroutineerd het apparaat
bewerken en het paard dat het zich laat begaan worden we toch overvallen door een heel
naar gevoel. Een menselijk gevoel, want het paard vindt het klaarblijkelijk niet erg.
Net als in Giulio Cesare confronteert Sanzio ons met onze valse emoties, onze zoektocht
naar valse betekenis. Die is er niet: het is wat het is.
Ja, maar is het ook goed?
89
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PAPEGAAIEN
Het gebruik van een papegaai brengt twee redelijk unieke kenmerken met zich mee:
1:
2:

papegaaien zijn relatief veel gehouden vogels van uitzonderlijke intelligentie en
behendigheid. Met enige moeite is ze van alles te leren.
ze kunnen “praten”.

Althans, dat tweede is natuurlijk niet helemaal waar. Veel papegaaien zijn erg auditief,
maar dat zal in het theater eerder een probleem zijn dan een kans: het is verstandiger om
te zoeken naar stille beesten dan tetterende ara’s die je tekst onverstaanbaar maken.
Sommige papegaaien willen nog wel eens een woordje of wat leren en nabootsen,90 maar
dit gedrag is lastig te gebruiken op het podium. Verstaanbaarheid is een belangrijk
probleem, en wat kan er nu helemaal met een papegaai die één woordje kan kraaien? Nee,
van wezenlijk praten is geen sprake, dat kunnen ze niet. Echter: in theatraal opzicht
“kunnen” ze het natuurlijk wel. Dat wil zeggen: het idee van een pratende papegaai is zo
ingeburgerd dat het op het toneel niet ondenkbaar is om een voice-over te gebruiken om
de papegaai de schijn van retorisch vermogen te geven. Natuurlijk moet het stuk daar wel
de ruimte voor bieden. Het is in een naturalistisch stuk over arbeiders in de hongerwinter
niet echt geloofwaardig, maar een stuk met de juiste toon kan op deze manier veel plezier
beleven aan het gebruik van een papegaai.
Hoe Arne Sierens papegaai Coco inzet in de tekst van Maria Eeuwig Durende Bijstand is in
Deel I uitgebreid behandeld: door de tekst die over en tegen het dier wordt gesproken
krijgt hij een belangrijke, interessante rol in het stuk, en geeft hij veel inzichten die anders
misschien aan het publiek voorbij waren gegaan. Wat in Deel I echter niet wordt behandeld
is hoe Sierens in zijn tekst om gaat met het dier zelf, in de regie-aanwijzingen.
Hieronder ziet u alsnog alle regie-aanwijzingen uit Maria Eeuwig Durende Bijstand van
Arne Sierens die betrekking hebben op de papegaai:
zet de papegaai op de staander
schreeuwt tegen de papegaai
wijst naar papegaai
tegen papegaai
danst voor de papegaai
tegen de papegaai
wijst naar de papegaai
kijkt naar de papegaai
Ze eten. Gabriel zet de papegaai bij aan tafel.
wijst naar de papegaai
Schrijvers moeten, als ze een dier in ons stuk gebruiken, het zo inpakken dat de dierlijke
elementen hen niet voor de voeten kunnen lopen. In feite kan dat alleen door het dier te
zien als levenloos object. Als zij het dier tenslotte teveel als acteur gaan zien, en zijn gedrag
vastleggen in de regie kan dat grote problemen opleveren. Het kan ook goed gaan,
natuurlijk, en veel dieren kunnen een simpel trucje als opkomen, afgaan, of naar een
90
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Er zijn er wel die na intensieve training kleuren en vormen kunnen benoemen.
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personage toe lopen gemakkelijk leren, maar het blijft een risico. Een risico dat in hier niet
aan de orde is, omdat zelfs in de regie-aanwijzingen het gedrag van het dier irrelevant is.
Al krijst het beest nog zo hard, ﬂappert hij nog zo wild, er kan altijd naar hem gewezen
worden, tegen hem gepraat, hij kan altijd verplaatst worden.
Het klinkt allemaal wat kil en afstandelijk: een dier als object behandelen, maar zoals blijkt
in Maria Eeuwig Durende Bijstand hoeft deze schijnbare afstandelijkheid niets af te doen aan
het effect, het belang, en de oprechtheid van een dier in het stuk.
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RATTEN en MUIZEN
Ratten
en
muizen
hebben
een
vergelijkbare symbolische lading. Beide
worden ze geassocieerd met viezigheid
en verval, angst, ziekte, armoe, en zo
voort. Tegelijkertijd zijn het hele
schattige diertjes. Net eekhoorns: schoon
en lief, zachte bolletjes vacht met
kraaloogjes. Grote verschil met de
eekhoorn is natuurlijk die beweeglijke
kale staart, waar nog altijd veel mensen
panische reacties op hebben, zonder
aanwijsbare reden, omdat het nu
eenmaal eng is.
Deze tweestrijd tussen vies en schattig is
op het podium altijd interessant, maar
omdat ratten en muizen vrij klein zijn
zijn ze toch niet het meest theatrale dier.
Ook niet als achtergrondgescharrel.
Zowel ratten als muizen zoeken graag
donkere plekjes op: ze staan niet graag
in het spotlicht. Daarnaast zijn hun
kleuren niet heel gunstig: vaalbruin, grijzig, of zwart, het zijn geen kleuren die eruit
springen op de toneelvloer. Natuurlijk zijn zowel ratten als muizen er in allerlei kleuren,
maar dan is ook direct duidelijk dat het hier tamme ratten en muizen betreft, die weer
geheel andere associaties opwekken, zoals medische experimenten, slangenvoer, en
enigszins sociopathische gothic-meisjes van 15.
In De Club van Lucas de Man (tekst: Oscar van Woensel) komt een rat voor, en in The
Caretaker van Patrick Marber (tekst: Harold Pinter) een muis. In beide gevallen spelen ze
een zeer kleine rol. Dat kan ook bijna niet anders, gezien hun grootte.
Over The Caretaker heb ik weinig kunnen achterhalen. Duidelijk is wel er enig moment een
muis tevoorschijn piepte, die enige tijd over het podium scharrelde, als was het een wilde
muis, en weer verdween. Dat zo’n klein dier in een grote-zaal-voorstelling een personage
zou worden of metafoor, of wat dan ook is erg onwaarschijnlijk. Zelfs in de kleine zaal is
een muis wellicht moeilijk te zien, maar in de grote zaal wordt het helemaal onbeduidend.
Waarschijnlijk blijft er niet veel meer van over dan een streepje dat schijnbaar willekeurig
over de vloer beweegt. In die context kan de muis eigenlijk maar één effect hebben: die
van vleesgeworden non-intentionaliteit, een spiegel tegenover het spel van de acteurs en
de ﬁctie van het stuk.
Of wordt het toch meer dan dat?
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The lack of intention presumably highlights the intention appolied in performance by humans, and
herein lies the accentuation of difference, while the uncanny presumably arises from the illusion of
intention generated by animal activity matrixed in performance in such a way as to fabricate
intention. Above all, the intention to make a show of itself. By stepping on stage, even the mouse in
The Caretaker is matrixed in such a way as to have intention readily imputed to it. The stage alone
appears to be matrix enough to generate this uncanny efect. If this is the case then no animal can
ever take the stage without producing the illusion of intention. As Peterson seems to acknowledge,
‘live animal performance can never fully de-humanize the non-human animal’.91
Met andere woorden: zelfs zo’n klein dier als een muis, waarvan weinig meer dan een
abstractie overblijft na rij zes wordt vermenselijkt: antropomorphie. Toch zal een muis
nooit zo sterk een “persoon” worden als een groter dier. Zoals te zien is in het hoofdstuk
over de kameel is grootte hierbij misschien wel de belangrijkste factor. Maar uiteraard is
een muis een levend wezen. Zijn gedrag, hoewel non-intentioneel binnen de werkelijkheid
van het stuk, is in de werkelijkheid buiten het stuk (de werkelijkheid waar de muis zich in
bevindt) niet willekeurig. Hij vertoont geen willekeur, maar gedrag, en hier zal, zoals
Peterson ook zegt, altijd betekenis aan ontleend (kunnen) worden. Zo blijkt maar dat nonintentionaliteit en antropomorphie elkaar niet in de weg hoeven staan.
Over de rat in De Club van Lucas de Man is al gesproken bij Personageverrijking. Dat is dan
ook bijna het enige wat de rat in dit stuk is: een verlengstuk van een personage. Een groot
deel van de voorstelling zit de rat (Micky) in de nek van het personage (Mikey), half
verborgen in zijn kraag, half verscholen onder zijn staart. Een puberaal, teruggetrokken
huisdier voor een puberaal, teruggetrokken personage. Er is echter één moment dat de rat
van de schouder van Mikey af gaat: op het podium staat een stellage waar Mikey op moet
klimmen om met blote bast, rook en, zoals hij het zelf zegt: “teringherrie”, een van
fascistische cliché’s aan elkaar geregen lied te grunten. Blote schouders geven een rat
weinig grip, zeker als die schouders moeten helpen bij het beklimmen van een stellage,
dus Mikey en Micky scheiden even. Mikey geeft de rat aan iemand op de eerste rij.
Dit past heel goed binnen het concept van de voorstelling, waarbij het publiek wordt
behandeld als een lading nieuwe leden van de club. Ze worden direct aangesproken, ze
mogen zo nu en dan meedoen, krijgen drankjes, blijven de hele tijd in het licht, nu moeten
ze zelfs even zorgen voor het huisdier van één van de personages. Er wordt geen groot
punt van gemaakt: de rat wordt haastig in iemands handen gedrukt, Mikey trekt zijn shirt
uit, doet zijn ding, en haalt zijn beestje weer op. Leuk voor het doorbreken van de grens
tussen spelers en publiek, zoals in deze voorstelling aan de lopende band wordt gedaan,
en vooral leuk voor een groepje mensen in de directe omgeving van de rat. (Tijdens een
opvoering die ik zag stak een meisje gretig haar handen uit om de rat aan te nemen terwijl
de oudere vrouw naast haar zo ver mogelijk opzijschoof uit walging en angst.)
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Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout, Cambridge University Press, 2006,
over Stubborn as a mule: non-human performers and the limits of semiotics - Michael Peterson: niet uitgegeven
scriptie, voorgedragen: American Society for theatre research annual conference, CUNY graduate center,
New York, November 2000.
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Meer is het helaas niet, en ook de personageverrijking blijft aan de oppervlakte hangen,
helaas. Natuurlijk, de rat geeft het personage kleur, maar omdat de omgang met het dier
nihil is en er nooit over wordt gesproken blijft het gissen naar de precieze betekenis. 92
Het zegt eigenlijk meer over de potentie van een rat op het toneel dan dat het iets zegt
over het stuk, of het personage. Dat komt vooral doordat de rat in de tekst nergens
voorkomt. Hij is er door de regisseur bijgehaald, en dat is begrijpelijk, gezien het effect,
maar het dier is nergens echt relevant voor de gebeurtenissen van het stuk. Een gemiste
kans, en een goede reden voor juist schrijvers om zich bezig te houden met de dieren in
het stuk.
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Ook omdat de betekenis van een dier altijd moeilijk te bepalen is. Wat betekent het als de rat tijdens een
uitvoering steeds dieper afdaalt in de trui van acteur Niels Kuiters, zodat hij een levende bochel krijgt die hij
om de zoveel minuten weer erg onhandig naar boven probeert te werken? In een andere uitvoering van de
Club had Kuiters (al na een kwartier) een donkere urinestreep op zijn borst, die tijdens de voorstelling
langzaam opdroogde. Buiten de realiteit van het stuk is dat vooral grappig, binnen het stuk zegt het veel
over onder andere de eigenwaarde en persoonlijke hygiëne van personage Mike.
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RIVIERKREEFTEN
Kreeften zijn theatrale niksnutten, en zoetwaterkreeften al helemaal. Ze zijn een stuk
kleiner dan hun zoutwaterneven, inactief, vaal, en bijna volledig gebonden aan water.
Toch zat er in de voorstelling Spinder een rivierkreeft. Een klein ding van misschien acht
centimeter, in een lage, glazen bak water. De regisseuse, Jellie Schippers, vond dit zelfs een
hoogtepunt van de voorstelling. Hoe kwam dat dier daar terecht, en waarom werkte het?
In de tekst van Spinder wordt gesproken van een heremietkreeft, de welbekende, zeer
kleine beestjes die zich verschuilen in de lege schelpen van andere dieren. Deze tekst
bevatte een belangrijke metafoor voor het personage dat erover vertelde: een jongetje dat
gepest werd en op het punt stond zijn laatste “eigen” plekje kwijt te raken aan zijn grote
broer.
Een heremietkreeft, zo ontdekte Schippers, was echter geen optie, en wel omdat hij precies
deed wat er van hem verwacht werd: hij trok zich terug in zijn schelp. Weg theatraliteit.
Uit pure noodzaak is ze toen overgestapt naar de rivierkreeft, die er een heel andere
verdedigingsstrategie op na houdt: agressie.
Terwijl hoofdpersoon Spinder zijn monoloog doet is er een camera gericht op het
aquarium, en er wordt een vergroot beeld van de kreeft geprojecteerd op de achterwand.
Spinder steekt zijn hand in het water, lopend op wijs- en middelvinger, groots en
intimiderend om de kreeft heen stampend terwijl hij schreeuwt wat zijn grote broer tegen
hem had geschreeuwd.
De kreeft laat dit natuurlijk niet over zijn kant gaan en probeert de vingers te pakken te
krijgen met zijn grijpers. Zo ontstaat een dans tussen de kreeft, die vecht voor zijn leven,
en de vingers, die in feite maar een spelletje spelen. Het is een grof, plat spel met klotsend
water en een kreeft die in volledige machteloosheid zelfs heen-en-weer wiegt in de golven
van de hand, maar ook een heel goede metafoor voor pesten. Heel even wordt de indruk
gewekt dat we niet zomaar een rivierkreeft zien, maar een heremietkreeft op één van die
zeldzame momenten dat hij zijn schelp heeft moeten achterlaten, en volledig naakt en
kwetsbaar op zoek moet naar een nieuw thuis.

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

101

111

Weeda’s Veldgids Theaterdieren
ROOFVOGELS en UILEN
Vooralsnog heb ik drie voorbeelden kunnen vinden van roofvogels op het toneel. Twee
daarvan zijn geen teksttheater: Monteverdi’s Il Ritorno d'Ulisse in Patria van de
Nederlandse Opera, en Tsjaikovski’s Het Zwanenmeer in de regie van Jan Fabre.
Respectievelijk een opera en een ballet. Respectievelijk een ruigpootbuizerd en een uil.93
Het enige echte toneelstuk dat ik tot nu
toe heb kunnen vinden is Jos Thie’s regie
van Koning Lear (Kening Lear, op zijn
Fries), van Shakespeare. Interessant is
dat juist dit stuk niet in het theater stond,
maar in een manège, wat Thie
gelegenheid gaf ﬂink uit te pakken met
onder andere paarden, en een roofvogel
dus: Jack de witruggier. Hij speelt het
huisdier
van
één
van
Lears
kwaadaardige
dochters.
Haar
bloeddorstigheid wordt op een bijna
Disney-esque manier benadrukt als zij
het beest voert. Een veel kwaadaardiger
huisdier dan een gier is bijna niet voor te
stellen.
Ongetwijfeld zijn roofvogels wel vaker gebruikt, maar het zal niet veel zijn, omdat
roofvogels, veel problemen met zich mee kunnen brengen. Om te beginnen zijn het
vliegende vogels, maar daarnaast staan ze in een bijzondere traditie, die van de valkerij,
die er geheel eigen trainingsmethoden op na houdt.
Tijdens mijn interview met Sabine van der Helm, dierentrainster, vroeg ik of ze wel eens
iets had gezien op het podium waarvan ze vond dat het echt niet door de beugel kon.
Ja. Ja ja ja. Bij De Nederlandse Opera, was ik het niet mee eens. Hadden ze iemand anders gevraagd
met een roofvogel. Ruigpootbuizerd. Die moest van A naar B vliegen.
Die vogel, die was zó in de stress. En ik vond het echt niet leuk om te zien. (...) Die was ook bang,
want hij wist dat er bliksem kwam tijdens het moment dat hij zou gaan vliegen. Dan kwam er
bliksem, en daar is hij de eerste keer al zo van geschrokken... En dan hing ‘ie aan een touw, en dan
hing ‘ie zo aan zijn poot te ﬂadderen. (...) Hij moest die vogel loslaten, en dan moest ‘ie naar de
troon vliegen. Hij had ‘m al aan een touw, dus die vogel deed het al sowieso niet. Goed, hij deed die
vogel los, maar die vogel vloog niet want die vond dat eng, dus dan hangt ‘ie aan dat touw. (...)
En uiteindelijk was het echt dit: een meter. Terwijl het echt zo’n vlucht over tien meter moest
worden. Ja, dat vond ik echt niet leuk.
Het beeld van een ruigpootbuizerd die tien meter vrij over een podium naar een troon
vliegt met een bliksemschicht op de achtergrond is, zelfs in theorie, een indrukwekkende
verschijning. Als het was gelukt had het publiek dat beeld waarschijnlijk de rest van hun
93
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Exacte soort heb ik helaas niet kunnen achterhalen. Aannemelijk is een Bengaalse oehoe.
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leven met zich mee gedragen. In plaats daarvan is er nu het meelijwekkende beeld van een
angstige vogel die min of meer op de troon wordt neergekwakt, en waarschijnlijk de rest
van zijn leven van de stress nergens meer goed voor is.
Van der Helm kan er met haar hoofd niet bij: waar waren die jongens toch mee bezig, zo
omgaan met een vogel? Vanuit de valkerij gedacht is het echter allemaal vrij logisch.
Het houden van roofvogels voor de jacht is ongeveer zo oud als de mensheid zelf, en de
trainingsmethoden zijn vanaf de middeleeuwen eigenlijk nauwelijks veranderd.
Het komt er op neer dat de vogel zijn instinct moet volgen, zijn prooi moet slaan, en dan
moet toestaan dat de valkenier deze prooi overneemt, in ruil voor een beloning.94
De roofvogel doet dan ook geen “trucje”: hij doet waar hij voor gemaakt is. Hij hoeft in
feite niets nieuws te leren. Van alle valkeniers die ik ooit heb gesproken zag geen van al
hun vogels ooit als volledig afgerichte dieren. De relatie was er één van wederzijdse
afstand en respect: elke vlucht vond er weer een nieuwe transactie plaats. Deze houding is
ook terug te vinden bij demonstratieve valkeniers die shows doen in bijvoorbeeld
dierentuinen. Daar is ook niets op tegen: de methode werkt, en zo lang de vogel alleen
maar van hier naar daar hoeft te vliegen, of achter een loer of een prooi aan moet gaan, is
het afdoende.
Het touw waar van der Helm naar verwijst heet een “werpriem”: een kort leren riempje
om te zorgen dat de vogel niet wegvliegt voordat de valkenier hem op het gewenste
moment “afwerpt”. Wanneer de vogel wordt afgeworpen kunnen er, afhankelijk van
onder andere soort en situatie, verschillende dingen gebeuren. De vogel kan op zijn prooi
af gaan, bijvoorbeeld, of naar een volgende zitplaats vliegen. Het is waarschijnlijk dit
principe waar de jonge valkeniers bij de Nederlandse Opera van uit gingen: als wij de
vogel afwerpen, zal hij zijn instinct volgen, en de volgende geschikte zitplaats kiezen: de
troon.
Maar als zo’n dier ineens naar binnen wordt gehaald, en dan zodra hij op de troon afvliegt
volledig onverwacht wordt “bestraft” met een heftige theater-bliksem, dan houdt het al
gauw op. Een domme fout, terwijl zoiets simpels als naar een troon vliegen wellicht nog
best goed had kunnen gaan.
De traditionele houding tegenover roofvogels maakt het moeilijk om een echt
gesocialiseerd exemplaar te vinden95 , dat zich ook in een theaterzaal op zijn gemak voelt,
en veel meer dan vliegen van A naar B zit er dan ook niet in. Stilzitten is al helemaal geen
mogelijkheid: dat doen de vogels zelfs op de handschoen van hun eigenaar doorgaans niet
graag. Vandaar de huif, en de werpriemen.
De uil in Jan Fabre’s Het Zwanenmeer deed ook niet wat de meeste mensen direct van een
uil zouden verwachten. Hij was eerst te zien op ﬁlm, en vervolgens echt: vastgebonden
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Veel keuze heeft de vogel hier doorgaans niet bij. Wanneer hij zijn prooi geslagen heeft zal hij er op blijven
zitten om hem te beschermen, waarna de valkenier aankomt en zijn valkenierstas over de prooi heen schuift.
Hij biedt de vogel vervolgens een stukje vlees aan als deze weer op zijn handschoen stapt: transactie
voltooid.
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Uitzondering hierop is wellicht de sociale Harris woestijnhavik, die ook in het wild in groepen leeft.
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aan het hoofd van een van de dansers, ﬂadderend, en geregeld luid krijsend, dwars door
de muziek heen. Een interessant element in een voorstelling die die gaat over de
moeizame transformatie van de “banale” mens naar het “gracieuze” dier, want het enige
echte dier was alles behalve sierlijk.
Uilen zijn notoire probleemkinderen, die zelfs binnen de valkerij bekend staan als koppig
onhandelbaar. Uilen zijn lui, en blijven dus eerder op hun plek zitten dan andere
roofvogels, maar de meeste uilen zijn vreselijk luidruchtig, wat hun archetype, dat van
kalm, berekenend, wijs, natuurlijk volledig onderuit haalt.
Een krijsende, manisch op-en-neer deinende bol veren die zijn hoofd druk in alle
mogelijke hoeken draait om maar vanuit elk perspectief te kunnen zien waar de acteurs nu
eigenlijk mee bezig zijn, dat is waarschijnlijk niet wat de theatermaker bedoelde toen hij
een uil in de bibliotheekscène neerzette, en dit is een goede reden om het hele genus maar
gewoon met rust te laten.
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SCHAPEN, GEITEN, en LAMMEREN
In Sinterklaasvoorstelling Het Cadeau voor Sinterklaas96 speelden twee schapen mee, in een
aparte rol: die van het paard van Sinterklaas. Een prachtig beeld, dat echter wel wat
problemen met zich mee bracht, zoals hier bij een try-out:

A
B
C
D

Kruimel vond het toch nog een beetje
eng dat we weg gingen. Die begon
dus af en toe te bleren.
Maar echt wat een timing heeft dat
beest. De hele zaal lag plat omdat
kruimel iedere keer op de domste
momenten bleerde.
Twee pieten tegen elkaar: “wat zei je
nou?” is het even stil hoor je heel
hard: beeeeeeh!
Of komt Sinterklaas er bijna aan is
iedereen stil en zegt een piet:
“volgens mij hoor ik wat” -beeeeeh!
Of twee pieten interviewen elkaar:
“wat vind jij daar van?” -beeeeh!
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De mensen die in de zaal waren lagen helemaal in een deuk en ook de pieten die op het toneel
stonden hadden het niet meer van het lachen. Dat kon natuurlijk niet en moest er een stuk opnieuw
gespeeld worden. En ik weet niet hoe Kruimel het voor elkaar kreeg maar op precies hetzelfde
moment begon ze weer te bleren. De regisseur vond de timing perfect en vroeg of dat ook in de echte
voorstellingen zo kon.97
Een goed voorbeeld van de dubbele onvoorspelbaarheid van
dieren: nu vertoonde hij twee keer exact hetzelfde gedrag,
maar later zal het zich nooit herhalen. Belangrijk in dit
voorbeeld is dat het schaap een stem-geluid maakt, alsof hij
meepraat met de spelers. Net als bij de ganzen in Het
Ontbreken van Katten wordt het dier hierdoor bijna een
personage, omdat hij “meepraat”. Ook valt het sterk op
omdat geluid in deze situatie het belangrijkste
communicatiemiddel is, zowel tussen personages onderling
als tussen de personages en het publiek. Als een dier hier
inbreuk aan doet, en op dezelfde golﬂengte mee gaat spelen,
is de impact enorm. Het blaten van een zenuwachtig schaap
kan veel kapot maken, ook omdat het met gemak de acteurs
kan overstemmen. In een voorstelling als deze (gezellige familie-avond, veel
96

Stichting SiSint, 2006, bron: www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=177&t=1207654
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doorbrekingen van de vierde wand) was dat niet zo erg, en ook als het schaap op het
toneel zijn behoefte deed was dat eigenlijk alleen maar leuk. 98
Een schaap wordt al snel een “personage”. Het zijn vreemd gebouwde, klungelige beesten
met een apart gezicht 99 en stemgeluid, en bovendien een sterke reputatie van lieve, maar
erg domme kuddedieren. Dit personage is al helemaal onverwoestbaar wanneer, zoals in
deze voorstelling, het schaap onzindelijk is, direct door de spelers wordt aangesproken, en
een miniatuurzadeltje draagt.
Door zo’n kledingstuk (of een andere
accessoire, zoals een speeltje) wordt het
unieke van dit dier benadrukt (dit is niet
zomaar een schaap, dit is dit schaap) net
zoals dat gebeurt bij menselijke personages.
Het is iets dat zelden voorkomt (wellicht
omdat een dier van zichzelf al genoeg
“kleur” heeft) maar sterk kan werken:
vertederend, zielig, decadent, of jammer niemand die geen gevoel krijgt bij een dier
met
kleren
aan.
In dansvoorstelling Green van Saburo Teshigawara kwamen,
naast vele andere agrarische dieren, geiten voor, maar een
voorbeeld van het gebruik van een volwassen geit in
verhalend theater heb ik niet kunnen vinden. Opvallend,
want bij een stuk als De Geit, of Wie is Sylvia van Edward
Albee, waarin een man verliefd blijkt op een geit, is daar toch
alle ruimte voor. De absurditeit van de situatie zou constant
benadrukt worden als de geit (of een andere geit) aanwezig
was op het podium. Toch is het bij mijn weten (nog) niet
gedaan.
Aan het lam in mijn experiment zijn al twee hoofdstukjes geweid in Deel I, over
personageverrijking en bioﬁlie. Hieruit spreekt wel dat het gebruik van het lammetje
interessante gevolgen had. Zowel haar verschijning (schattig), gedrag (zeer passief) en
gebruik (ze werd verzorgd door één van de personages) werkten goed, en maakten veel
dingen inzichtelijk. En dat terwijl het helemaal niet liep zoals gepland.
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Wat meermalen gebeurde. Achter het toneel hadden de schapen (twee stuks) een klein stalletje waarin ze
vooral lagen de rusten, terwijl ze op het podium natuurlijk moesten staan. Volgens de verzorger speelde dit
nogal een grote rol: liggend gaan schapen niet schijten, en staand wel. Hetzelfde geldt voor plassen. Wat te
doen, als acteur? Het erkennen: “Had ik tegen jou gezegd dat je mocht gaan strooien? En je bent nog lek
ook!”
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Heel intrigerende boonvormige pupillen.
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Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik een
maagdelijk wit schapenlam zou krijgen, en
dan ook nog eens aan de ﬂes (accessoire!)100,
maar tot mijn wrange spijt was er dit jaar geen
enkele wees bij Bert’s Animal Verhuur. Alle
bevallingen waren smetteloos verlopen, en
een lam dat gewend is aan uiers drinkt niet uit
de ﬂes. We stapten over op een biggetje: die
niet aan de ﬂes hoeven, maar met snoepjes
gevoerd kunnen worden. Op die manier zou
het personage Hugo toch nog voor het diertje
kunnen “zorgen”, en zou tussen deze twee
een relatie ontstaan waar Pleun buiten stond.
Natuurlijk is een big niet zo klassiek schattig als een lam: varkens zijn “vies” en “lelijk”,
maar dat was niet erg. Een big is wel degelijk schattig, en het idee van het varken als lelijk
dier zou de schattigheid ook kunnen benadrukken, zoals het lelijke eendje in de ﬁlms ook
nooit echt lelijk is: ze is mooi, maar ze heet lelijk - een geweldige combinatie voor
gegarandeerde sympathie bij het publiek.
Ook het biggetje ging helaas niet door, en uiteindelijk zaten we met een zeer jong, zeer
passief, zwart geitenlam. Zwart, op het donkere spijkerbroekschoot, voor het donkere Tshirt van Hugo. Ik hield mijn hart vast: zou het publiek nog iets van het diertje
meekrijgen? Waar ik wilde bewijzen dat een schattig dier alle aandacht als een biomagneet
naar zich toe zuigt was het nu de vraag of ze überhaupt aandacht kreeg. Dus, trok ze de
aandacht?

Ja, maar niet storend
Ja, te veel
Nee, te weinig
Nee, maar dat was niet erg
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Ja, ze trok de aandacht, zegt ruim driekwart van de ondervraagden. 8% had graag wat
meer gezien, en niemand vond het te veel. 92% vond het in ieder geval goed zo. Niet
storend, en niet te rustig.
Zelfs zwart en bewegingsloos op een donkere achtergrond komt het nog over, in een
kleine zaal wel, althans. Waarom ging de aandacht (niet) naar het lam?
100

Hiermee wilde ik ook onderzoeken hoe het was om een “strevend” dier te hebben: eentje met als
duidelijk doel het drinken van melk. Helaas ging dat niet door.
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Omdat ze heel erg schattig was
Omdat er interactie was met de acteurs
Omdat haar gedrag heel eenzijdig was
Overig

6%
24%

41%

29%

Het is duidelijk dat het eenzijdige gedrag tegen het trekken van de aandacht spreekt101. De
grootste reden dat ze wel aandacht trok is de schattigheid. Ik wil voor de goede orde
zeggen dat het ene antwoord het andere niet uitsluit, en dat er van de alle ondervraagden
slechts twee waren die niet het hokje “schattig” aan hebben gevinkt. Eén van die twee
maakt er zelfs een nadrukkelijk punt van om niet in de schattigheid te trappen:
de vrouwen en de homoos in het publiek smolten met een ‘aaahh...’
Hijzelf natuurlijk niet. Enkele reacties van de andere toeschouwers:
Het geitje! AAAHW!!
Zo schattig!
Zo lief!
Schattig!
Ik had haar wel willen zien lopen.
Hoog schattigheidsgehalte.
Zo’n schattig diertje.
De ‘aah-factor’ was groot
Ik wil ook een geitje later!
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Dat komt zelfs exact uit: 24% van de ondervraagden gaf aan dat het dier niet sterk de aandacht trok, en
24% geeft aan dat haar gedrag in feite erg saai was.
108

118

Gids
A
B
C
D
E
F
G
H
De reacties spreken voor zich: het diertje heeft diepe indruk gemaakt. Maar wat was van
deze blijkbaar zo geslaagde scène dan het hoogtepunt? Wat werkte het allerbeste?

Het geitje zelf
Hugo die het lam aan Pleun geeft voordat hij weg gaat. Pleun: “wat is dit?”
Het vierendelen dat wordt betrokken op het geitje
Het (zeldzame) mekkeren van het geitje
Overig
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24%

I
J
K
L
M
N
O
P

53%

De meerderheid geeft een moment aan in de scène dat zowel voor het diertje als voor de
personages in het stuk van groot belang is. Als u de scène heeft gelezen of de DVD heeft
bekeken weet u dat het grote omslagpunt in de scène het moment is dat Hugo besluit te
gaan: hij pikt het gezeur en onbegrip van Pleun niet meer, en laat hem achter. Dit kan
Pleun niet goed accepteren, en terwijl Hugo zijn spullen pakt vraagt hij ongelovig: “Wat is
dit?”
In de repetities hadden wij afgesproken dat Hugo in deze versie van de scène de ﬂes van
het lammetje in Pleun’s handen zou drukken: jij zorgt maar voor die beesten, je zoekt het
maar uit. Een sterk gebaar, dat uiteindelijk niet gerealiseerd kon worden, omdat we geen
ﬂes hadden. 102 Speler Anne Stam besloot daarom het lam zelf in Pleuns armen te duwen.
102

Ik ben op de valreep nog het halve gebouw doorgerend, tevergeefs op zoek naar een ﬂes, vandaar de
vertraging die terug te zien is op de DVD.
109

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
119

Weeda’s Veldgids Theaterdieren
Misschien nog wel sterker: zelfs het lam waar hij al die tijd voor gezorgd heeft laat hij
zonder problemen achter, als hij maar niet meer Pleuns gezanik aan hoeft te horen. Ook de
reactie van Pleun (Johan Vanderpol) was sterk. De hele scène had hij al ongemakkelijk
rondgelopen, met gemengde gevoelens tegenover het lam: waarom ging er zoveel
aandacht naar dat beestje terwijl hij aan het woord was? Wat was er zo leuk aan, zo’n
viezig klein mormel? Mocht hij het even aanraken?
Toen hij het lam toegeduwd kreeg was het alsof er een
emmer snot in zijn schoot werd geworpen. Levende snot,
ook nog eens. Het zinnetje “Wat is dit?” krijgt hierdoor een
nieuwe dimensie. Voorheen was het een retorische vraag:
Hugo pakte zijn jas, dus het was heel duidelijk wat “dit”
was. In deze versie was dat echter niet zo duidelijk: het kon
ook betekenen dat Hugo niet meer voor het lam wilde
zorgen, of wilde dat Pleun eens wat meer werk deed, of dat
hij vond dat Pleun niet zo bang moest zijn voor dieren, en
zo voort.
De vraag van Pleun was daarom veel opener en oprechter:
wat is dit? Wat doe je me aan?
Hij kon bovendien ook slaan op het lam zelf: wat is dit voor
een ding?
De afspraken die ik met de spelers had gemaakt konden niet doorgaan wegens
omstandigheden, waardoor ik als ik naar de scène kijk altijd een beetje een onbestemd
gevoel krijg, maar zelfs met zoveel tegenslag kan een beetje improvisatie weer aantonen
wat het beste werkt: het moment waarop tekst en dier samengaan.
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VARKENS en BIGGEN
Het varken heeft hele mooie theatrale
tegenstrijdigheden, die alleen al het
presenteren van het dier interessant
kunnen maken. Ze zijn lelijk en
wekken een dommige indruk, maar
zijn bijzonder intelligent. Ze staan
voor veel van het slechte in de mens
(consumentisme,
onbeschoftheid,
vraatzucht), maar ze wekken ook een
lieve indruk. Ze zijn ook vaak lief,
maar we eten ze op, en ze kunnen
gevaarlijk zijn. Bij het zien van een
biggetje heb je al direct een lelijkeendje achtig personage, met alle
sympathie van het publiek, en mijn speler Anne Stam, was dan ook heel blij te horen dat
we wellicht een big zouden gebruiken in ons experiment, in plaats van een lammetje.
Uiteindelijk werd het toch een geitje, dus veel onderzoek naar varkens heb ik niet kunnen
doen.
Varkens kwamen onder andere voor in:
Martha van de opera van Münchengladbach, in de regie van Bernd Motti, Knor Knor,
Parade-voorstelling van het duo Rens Moolenaar, en het project Schrijf van Hollandia,
waarin een aantal schrijvers werd gevraagd een tekst te schrijven waarin het decor zou
bestaan uit een lantarenpaal en een levend varken.103
Hoewel Knor Knor in de enige recensie die ik terug kon vinden104 de grond in werd
geboord maakt de voorstelling toch optimaal en veelzijdig gebruik van de twee biggen die
er in voorkwamen:
Twee varkentjes spelen de hoofdrollen, twee sukkelige mannen in diverse verschijningen de
bijrollen, of andersom. Het plot is ultradun: twee mannen hebben twee varkens die weglopen.
Verder zien we op vier bejaarde tv's dat de varkentjes een lift krijgen van twee stereotiepe boeven die
diamanten hebben gestolen. De beesten onderscheppen en verstoppen de buit. De boeven pakken en
gijzelen, weer terug in de zaal, de varkentjes totdat ze de verstopplaats verklappen - en de
'diamanten' opeten.
Deze recensent mag dan vinden dat het niet werkt, het is wel een slimme truc: dieren en
nieuwe media te combineren. Dieren worden in ﬁlm veel vaker gebruikt dan op het toneel,
omdat het daar niet uitmaakt als het een keertje fout gaat. De goede take wordt gebruikt,
en de rest krijgt niemand ooit te zien. Het combineren van nieuwe media en theater is al
103
104

een interessant project waar ik helaas weinig informatie over heb kunnen vinden

http://mswoord.web-log.nl/mswoord/2005/11/index.html - Theater.web-log (inmiddels:
TheaterCentraal en TheaterZuid)
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lang geaccepteerd, en het is een goede mogelijkheid om problemen te omzeilen. Stel dat de
dieren in je stuk de hele tijd mogen doen wat ze willen, maar ze in één scène (of, zoals in
het geval van Knor Knor: een verhaallijn) speciﬁeke handelingen feilloos moeten
volbrengen, waarom zou je dat stukje dan niet van tevoren opnemen? Als dit goed in de
voorstelling verwerkt wordt hoeft het geen enkel probleem te zijn. Natuurlijk: het publiek
zal zich altijd bewust zijn van de reden dat ze dit op ﬁlm te zien krijgen, maar ook dat is
niet erg. Het is niet anders dan een afgerichte hond die zogenaamd menselijk gedrag
vertoont: het publiek is zich er altijd van bewust dat dit een trucje is. Die dubbele bodem is
bij dieren altijd aanwezig, of het nu op het toneel is of in de ﬁlm.
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VLEERMUIZEN
Vleermuizen zijn erg stressgevoelig, leven van nature in groepen, hebben erg speciﬁeke
levensbehoeftes, en zijn (daarom) bijna onmogelijk voor particulieren om te houden. Dit
geldt nog een tienvoud sterker voor insectenetende vleermuizen, maar ook de fruiteters
(zoals de vliegende hond) die her en der in obscure krochten nog wel eens als huisdier
worden gehouden zijn zeker niet de makkelijkste. Hun gebruik wordt ten zeerste
afgeraden. Toch: sommige dieren laten zich niet tegenhouden.
Een nieuwsbericht in de Metro van 06-09-2000:
De Eindhovense stadsschouwburg heeft een ongewenste bespeler. Een vleermuisje verstoort de
voorstellingen. Omdat de vleermuis het publiek laat lachen terwijl dat niet de bedoeling is, moet hij
gevangen worden. Waarschijnlijk woont het beestje in het dertig meter hoge toneelhuis, maar het
kan ook zo zijn dat hij steeds van buiten af binnenkomt. Vleermuizen zijn beschermd en het is nog
een hele klus ze te vangen. Specialisten schieten met elastiekjes en propjes zilverpapier in de lucht
en maken geluidjes; dé middelen om een vleermuis te vangen. Voorlopig laat het diertje zich niet uit
de tent lokken.
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VLIEGEN en MADEN
Vliegen zijn om verschillende redenen onpraktische theaterdieren. Ze zijn heel klein, ze
kunnen vliegen, en ze zijn zo onvoorspelbaar dat je bijna kunt spreken van volstrekte
willekeur. Toch is het een dier dat veel lading met zich meedraagt, en daarom interessant
kan zijn. Hij staat onder andere voor vuil, dood en wedergeboorte, hitte, stank, en nog veel
concreter: voor de irritatie die hun aanwezigheid doorgaans opwekt. Een vlieg kan dus op
vele verschillende manieren een teken zijn, maar omdat hij zo goed als onzichtbaar is, en
onmogelijk af te richten, is het klassieke teken voor het teken vlieg een geluidseffect, en
niet een echte vlieg.
De vlieg als dier, als meer dan een teken, zou alleen relevant worden wanneer er zeer
sterke nadruk op hem zou worden gelegd, maar door hun onvoorspelbare bewegingen is
het vrijwel onmogelijk ze te koppelen aan spel of aan een projectiescherm.
De enige werkelijke methode om de vlieg te benadrukken is er één die ook direct een
kenmerk van de soort belichaamt: hoeveelheid. Een grote hoeveelheid vliegen zou
interessante effecten kunnen hebben omdat ze geen enkele acht slaan op de vierde wand,
en nog belangrijker: ook niet op de “persoonlijke ruimte” van het publiek. Een vlieg zit
nergens liever dan op huid. Desondanks zal een klein vliegje hier-en-daar bij lange na niet
dezelfde chaos veroorzaken als een groter dier dat door het publiek loopt. De acteurs
kunnen de diertjes gewoon negeren: die hoeven geen invloed te hebben op het verhaal,
terwijl ze bij het publiek wel grote effecten (walging, irritatie, lachen, etc) bewerkstelligen.
Of dit ooit is gedaan valt echter te betwijfelen: welke theaterzaal zou zoiets toestaan?
Er is recentelijk wel een stuk geweest
waarin levende vliegen werden
gebruikt:
Parasieten,
van
het
Nationaal Toneel (tekst: Marius von
Mayenburg, regie: van Susanne
Kennedy).
Midden
op
de
achterwand van het decor waren
twee
lange,
glazen
bakken
bevestigd: een soort horizontale
strips, met daarin een aantal vliegen.
Door de zaal klinkt een versterkt
zoemen, schijnbaar van de vliegen
uit de bakken; we zien hangende,
bezwete personages: het is een hete, klamme zomer.
Het is meteen duidelijk dat de vliegen hier niet als dieren, maar als teken worden gebruikt.
Ze kunnen zich niet onttrekken aan, of mengen in de voorstelling: ze zijn een decorstuk,
opgesloten, misschien onvoorspelbaar, maar ook onbeduidend: de onvoorspelbaarheid
wordt nooit relevant. (Behalve in die zin dat de vliegen op deze manier ook een teken
werden voor de irrelevantie van (menselijk) gedrag.)
Maden zijn, net als vliegen, sterke tekens, en daarbij een stuk beter geschikt voor het
theater dan hun volwassen tegenhangers. Ze zijn trager, ze vliegen niet, ze zijn wit
114
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(zichtbaarheid), en ze zijn in bijna elke hengelsportzaak te krijgen. Ze zijn nog altijd zeer
klein, maar het is gemakkelijker ze te benadrukken door bijvoorbeeld projectie, of door er
simpelweg heel veel te gebruiken.
Een goed voorbeeld van het gebruik van maden was een studievoorstelling105 waarin enig
moment een lijk opgereden werd op een brancard. Het lijk had maden in het haar. Dit
werd niet direct opgemerkt door het publiek, maar na verloop van tijd gingen de maden
”lopen”. Waarschijnlijk op zoek naar een koeler, donkerder, vochtiger plekje verlieten zij
het haar van het lijk, en kropen in willekeurige richtingen over de lijkentafel. Pas nu
werden zij opgemerkt door het publiek: de afschuw, het verval, de realiteit van het lijk
werd met een kleine vertraging nog eens benadrukt, net als, laten wij wel wezen: de
toewijding van de makers, want wie bereid is maden in zijn haar vrij te laten, die heeft wat
over voor zijn kunst.
De maden kukelden op de vloer en kropen verder, in willekeurige richtingen: het verval
verspreidde zich over het podium, om vroeg of laat misschien wel bij het publiek aan te
landen. Een sterk teken, maar ook een sterke wildheid, die voor de acteurs echter geen
enkel probleem was: zij hadden goede schoenen aan.
Zielig? Misschien, maar niemand lijkt bezwaar te hebben. Ook zul je niet gauw problemen
krijgen met de wet:
Weet je wat echt heel erg is? Insecten hebben geen rechten. Niks. Dus als ik ze één voor één de
pootjes zou willen uittrekken en dat ﬁlmen, dan mag dat.106
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naam en maker onbekend
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Jellie Schippers, over haar voorstelling Spinder (tekst: Simon van der Geest)
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WANDELENDE BLADEREN
Zoals bijna alle insecten in deze gids komt het wandelende blad voor in de
kindervoorstelling Spinder van Jellie Schippers, die zich afspeelt tussen de terraria van een
obsessief insecten verzamelend jongetje. Ik vroeg aan haar welk dier in die voorstelling
naar haar idee het meeste effect had op het publiek.
Als die beweegt, maar hij is nu oud: het wandelend blad. Omdat, als hij zegt: wandelende blaadjes,
dan hoor je in een voorstelling met kinderen eigenlijk altijd wel iemand hem corrigeren: nee,
wandelende takken.
En dan zegt hij: wandelende blaadjes, uit Maleisië, en dan hoor je er altijd wel drie zeggen: pf- is
echt niet echt. En dan begint dat beest vervolgens te lopen, en dan heb je ze.
Zo’n sterke (verbale) reactie krijg je natuurlijk vooral bij jong publiek, maar de
verwondering over de rijkheid van de dierenwereld en de vreemde vormen die zij
voortbrengt is van alle leeftijden. Het is ook een interessant gebruik van kennisachterstand
bij het publiek: een machtsstrijd in twee zetten waarna de maker “ze heeft”, en ze van alles
wijs kan maken. Ook als het niet waar is, maar voor het verhaal uitkomt, zoals in Spinder
hier en daar wordt gedaan.
Net als bij het gebruik van jonge dieren, is het hier toneelstuk al snel ingehaald door de
werkelijkheid: het wandelend blad is in een paar weken tijd oud geworden, en beweegt
nauwelijks meer. De (veelal tropische) insecten in Spinder, of waar dan ook, bewegen
sowieso nauwelijks, tenzij het broeierig warm is: dan worden ze actief. Het zijn van die
typische, onverwachte praktische bezwaren die het werken met dieren heel belonend,
maar ook lastig kunnen maken. Net als de stank, of het feit dat ze ineens blijken te kunnen
vliegen.
We hebben twee wandelende blaadjes, een mannetje en een vrouwtje, en eentje die vliegt. Volgens
mij het mannetje. En die is er wel eens vandoor gegaan tijdens een voorstelling, maar dat heeft
niemand gemerkt. En die hebben we later weer tussen de lampen vandaan moeten halen.
Dingen waar je aan het begin van het proces, als schrijver, al mee bezig moet zijn, zodat je
niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
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DEEL IV
Ethiek
Je mag een boek, toneelstuk of ﬁlm,
nooit beoordelen op ethische gronden,
volgens mijn CKV-docente, een vrouw
met halﬂang, zilvergrijs haar, die meer
dan eens haar Duitse staanders mee
nam naar de les.
Nogal wiedes dat wij een boek over een
nazi niet slecht mochten vinden omdat
het een fascistische hoofdpersoon had:
dat waren de ideeën van de het
personage, niet van de schrijver, of het
boek zelf. Dat is met theater net anders.
Als in het theater een fascistisch
personage een negroïde personage in
het oog spuugt kun je er moeilijk
omheen dat er op het podium
daadwerkelijk iemand in zijn oog wordt
gespuugd om de kleur van zijn huid.
Goed, het zijn acteurs. Achter de
schermen zijn ze waarschijnlijk de beste
vrienden. En bovendien: ze hebben er
zelf voor gekozen.
Dit is het belangrijkste ethische probleem met dieren op het podium: zij kunnen niet
kiezen.
Natuurlijk, zoals Sabine van der Helm van Catvertise zegt:
Als een kat niet wil, dan schiet ‘ie weg, en dan komt ‘ie niet meer terug: klaar.
Maar dat is niet waterdicht. Een kat zal dan misschien weglopen, maar er zijn heel wat
dieren die in een stressvolle situatie doodstil op hun plek blijven zitten. Konijnen zijn hier
een goed voorbeeld van. Dit dier lijkt dan wel vrij te zijn, maar tenzij hij zich volledig op
zijn gemak voelt komt het simpelweg niet in hem op om weg te gaan. De keuze is niet
aanwezig in zijn systeem.
Stel nu dat hij toch weg zou rennen, waar zou hij dan terecht komen? Tussen het publiek,
of ergens in de coulissen, tussen de rondrennende technici, de touwen, decors, en de
rekwisieten. Een groot dier zoals een paard of een koe zou daar waarschijnlijk niet eens
tussen passen. Dan is het podium nog het mindere euvel, die keuze is in feite al voor ze
gemaakt. Daarnaast zijn er dieren die zelfs geen schijn van keus hebben. Die op het
podium komen, gekooid, omheind, gebonden, of in de handen van een acteur.
Dat er dieren zijn die het niet erg vinden om op het podium te staan is duidelijk. Als Arjan
Ederveen samen met zijn hond het podium oploopt en het dier halverwege de voorstelling
op bed in slaap valt kunnen we er van uit gaan dat hij geen last heeft van stress. Door het
117
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dier geleidelijk aan te laten wennen aan alles wat hij tegen kan komen in het theater is bij
veel soorten stress te vermijden. Als het dier dan ook nog beloningen krijgt naar
aanleiding van zijn gedrag, dan zit het er dik in dat hij toneelspelen zelfs leuk zal gaan
vinden.
Dus: het is een glijdende schaal. Het kan goed, het kan slecht. Maar dat is een wat
eenvoudig antwoord. Alles is een glijdende schaal. Het juiste dier, op de juiste manier
behandeld, zal het goed hebben. Zijn dier of behandeling verkeerd, dan zal het dier het
slecht hebben. Dat geldt natuurlijk voor alles.
Het is een lastige discussie. Uiteindelijk heeft het dier de keuze niet zelf gemaakt. Zelfs als
het dier het niet erg vindt heeft de theatermaker besloten wat er met hem zal gebeuren, en
als het dier zelf de keuze had gehad was hij waarschijnlijk heel ergens anders geweest.
In the super-artiﬁce of the theatre, we fear that even the best-trained creatures could run amok at
any moment, and spoil everything, especially since we know, don’t we, that they would rather be
anywhere else.107
Aan de andere kant: hoeveel acteurs zijn er niet die liever een avondje thuis bij vrouw en
kind zouden willen zitten dan te spelen? En hebben zij die keuze? Nee. Niet meer dan het
dier dat alleen de touwen in kan rennen. Dus waarom zouden we dan moeilijk doen over
dieren? Zo lang ze er niet door getraumatiseerd raken is er geen probleem, toch?
Misschien. Maar dieren zijn geen acteurs. Ze zijn geen mensen. Het geciviliseerde systeem
van een baan waar je aan vast zit, ook als je een avondje liever niet zou willen, is een
systeem van mensen voor mensen. Natuurlijk: dieren worden wel vaker aan dat systeem
onderworpen (wat te denken van dieren die “werkzaam” zijn in de bio-industrie), maar
alleen dat het slechter kan is geen verantwoording. Zoals wij ook werkkampen niet als
basis nemen voor onze omgang met mensen, is het evengoed onzin om legbatterijen als
basis te nemen voor onze omgang met dieren. Die basis moet altijd zijn: de ideale
omstandigheid vanuit het dier zelf. De natuur, dus.
Als een dier in de natuur iets niet wil doen, doet hij het niet. Moet hij eten, voortplanten,
een nest bouwen, dan ontstaat in het lichaam een verlangen naar deze handelingen. En
pas als dit verlangen is ontstaan zal het dier het doen. Op het moment dat een wasbeer
nestdrang heeft wordt ze nergens gelukkiger van dan het bouwen van een nest.108 Voor die
tijd zal ze het niet doen.109
Gedomesticeerde dieren zijn een nog grijzer gebied. Wat is het natuurlijke gedrag van een
koe? Wat is het natuurlijke gedrag van een kip? Zijn er honden bij wie het gezelschap
houden en gehoorzamen van mensen in de genen zit? Sabine van der Helm vertelde over
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Stage Fright, Animals, and Other Theatrical Problems - Nicholas Ridout, Cambridge University Press, 2006
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Natuurlijk is het idee van geluk bij dieren omstreden, en ik wil niet pretenderen genoeg van
dierpsychologie af te weten om hier veel dieper op in te gaan. Wel durf ik met enig vertrouwen te zeggen dat
ik wel eens dieren heb gezien die gelukkiger waren dan anderen, en dat de ongelukkigen zij waren die niet
in staat werden gesteld hun natuurlijke verlangens te volgen.
Dat wil niet zeggen dat er in de natuur geen stress voorkomt, maar wel dat er keuzevrijheid is, en dat
deze bovendien op een veel directere manier werkt dan in onze wereld gebruikelijk is.
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twee drugshonden110 die werden gebruikt in Macbeth van toneelgroep Minsc. Op
commando moesten ze door twee luiken het podium betreden. Tijdens een repetitie bleven
de luiken echter per abuis dicht, waarop de honden rechtsomkeert maakten, en in volle
vaart het theatergebouw doorrenden, om uiteindelijk via de zaal het podium te betreden.
Nederlandse politiehonden zijn wereldberoemd om hun discipline. Zo’n hond kan tussen
de exploderende granaten staan, met rookbommen, sirenes, paarden, relschoppers en
geweerschoten, en gewoon zijn ding doen. Ze zijn er voor gemaakt, ze leven er naar toe.
Of niet? Ook bij zo’n dier is het moeilijk om als publiek de vraag los te laten: gaat dat wel
goed?
Zelfs, of misschien juist als we er niets vanaf weten maken we ons zorgen.111 Hoe goed je
het ook als theatermaker aanpakt, je wordt vroeg of laat ter verantwoording geroepen.
En dat is goed. In Nederland zijn theatermakers relatief vrij met betrekking tot het gebruik
van dieren voor entertainment-doeleinden. De eisen van kunstzinnige verantwoording en
dierenwelzijn zijn erg vaag. Maar mensen zijn er alert op elke mogelijke fout, niet alleen
organisaties als de Dierenbescherming en Stichting AAP, maar, nog veel belangrijker: het
publiek. En dat is goed. Zoals gezegd is het een glijdende schaal. Elke diersoort is anders,
elk dier is anders, elk theaterstuk, elke maker, elk trainingstraject, alles is altijd anders, en
al deze dingen moeten keer op keer opnieuw langs de ethische meetlat worden gelegd.
Je ontkomt er niet aan. Ook ik niet.
Door er een veldgids over te maken heb ik het gebruik van levende dieren in het theater
enigszins genormaliseerd. Ik heb de deur wat wijder open gezet, de drempel verlaagd. Ik
kan nog zo hard roepen dat het ook fout kan gaan: het bestaan van dit onderzoek lijkt van
zichzelf al voor het gebruik van dieren te pleiten. Zelfs als ik dat niet had gewild. Maar dat
wil ik wel. Ik ben voorstander van het gebruik van levende dieren in het theater.
Aan het begin van dit hoofdstuk zagen we al dat redeneren vanuit het dier zelf het ene
grijze gebied na de andere “ja maar” opriep, en daarom wil ik proberen het breder te
trekken, en vanuit mijzelf te spreken.
Al jarenlang is er een discussie gaande over de zogenaamde biophelia hypothesis, dat ook
werd behandeld aan het eind van Deel II. Kort gezegd stelt deze hypothese, van Edward
O. Wilson, dat ieder levend wezen een soort liefde voelt voor alle andere levende wezens,
of zich op zijn minst gelukkiger voelt als hij ermee is omringd.
The biophelia hypothesis suggests that the positive emotional response that adult mammals have
toward baby mammels across species helps increase the survival rate of all mammals.112
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Mechelse herders
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Hier komt ook de schijn van welzijn weer kijken, die onder andere is behandeld bij de theaterdiersoort
ganzen.
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wikipedia.org: Biophelia hypothesis
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Veel recentelijker heeft Richard Louv tegenover deze bioﬁlie biofobie gezet.113 Sanne
Bloemink vat het in De Groene Amsterdammer als volgt samen:
Wanneer de banden met de natuur worden doorgesneden, slaat die liefde om in angst: biofobie.
Stadsmensen zouden hier vaak aan lijden. Misschien waarderen ze natuurlijk schoon wel tijdens
hun vakanties, maar tegelijkertijd zijn ze bang voor wilde beesten, slangen, spinnen en andere
insecten. 114
Dat wij als publiek zenuwachtig worden van het gebruik van dieren op het toneel ligt aan
veel verschillende dingen, zoals ik heb geprobeerd uit te leggen in dit onderzoek. Naast
alles dat ik heb besproken is het echter vooral een symptoom van biofobie, volgens mij.
Het is meer dan alleen zorg voor het welzijn van het dier, of angst dat hij het stuk
misschien ondermijnt. Die eerste huivering die bijna iedereen ervaart bij de vraag “zullen
we een echt dier gebruiken?” is veel algemener. Het is niet dat we per se bang zijn dat een
dier ons kan verwonden of vies maken, want dat zal lang niet altijd kunnen. Nee, die
huivering komt voort uit het geloof dat waar mens en dier elkaar ontmoeten, het alleen
maar fout kan gaan.
Dit geloof hebben we keer op keer, op allerhande manieren bevestigd zien worden.
Inmiddels is het zelfs een element dat meespeelt in het beleid van veel
natuurbeschermingsorganisaties. Het woord zegt het in feite al: het idee is dat de natuur
beschermd moet worden. En hoe? Door te zorgen dat mensen er niet mee in aanraking
komen. Waar mensen wonen sterft de natuur af, en één plus één is twee: waar geen
mensen wonen kan de natuur zijn gang gaan en bloeien.
Dit geloof wordt mooi geïllustreerd door een voorbeeld uit het theater: de voorstelling
Alleen Op De Wereld in de bewerking van Ivo de Wijs, waarin een berberaapje voorkwam:
Hij voelt zich helemaal thuis bij Bert en langzamerhand is dat een twee-eenheid geworden.115
In Alleen Op De Wereld hadden ze een aapje, dat hebben ze eruit gehaald. Na de generale hebben
ze hem eruit gehaald: toen is Stichting AAP gekomen... Degene bij wie die op z’n schouder zat had
alle repetities met dat aapje gerepeteerd, en dat aapje was dus heel goed. Die was heel goed. Die
vond dat leuk, en die werd beloond, en dat schijnt dus heel goed gegaan te zijn, altijd.
Maar Stichting AAP ging natuurlijk... En het stomme is: het was natuurlijk wel van Ivo de Wijs:
de groene man. Die had het geschreven. Dus die zat toen weer in de knel van: ik ben van Vroege
Vogels, van het programma De Groene Man, Alleen Op De Wereld wordt geboycot nu door
Stichting AAP, omdat er een aapje in zit... Dus die zit dan ook in een dilemma. Terwijl, ik geloof
erin dat het wel goed kan gaan. Dat dat aapje het echt leuk vond. Dat geloof ik wel.116
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Last Child in The Woods - Richard Louv, Algonquin Books, Chapel Hill USA, 2008
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Artikel: Bonding met moeder aarde - de opkomst van de ecopsychologie - Sanne Bloemink, De Groene
Amsterdammer, 12-06-2009
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Woordvoerder toneelgroep Affolter, over acteur Bert Simhoffer en de bewuste berberaap. Volkskrant,
18/10/03
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Zelfs al wordt het nog zo goed gedaan, met nog zulke bekwame mensen: nee, mensen en
natuur moet je niet combineren. In het geval van Stichting AAP gaat het vooral om exotische
natuur: de stichting vecht tegen het houden van exotische (huis)dieren omdat veel mensen
niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. We kennen allemaal de beelden wel. Mensen
weten niet waar ze aan beginnen, ze hebben de faciliteiten niet, de dieren zijn half wild...
Daarbij is de afkomst van de diertjes vaak niet helemaal sjofel. Het kan een nare bedoeling
zijn, en daarom doet Stichting AAP alles dat ze kan om het tegen te gaan.
Dat het ook goed kan gaan is iets dat zelden bij mensen op komt, en dat kan ik mij goed
voorstellen. Een andere insteek zou kunnen zijn om mensen voor te lichten, zodat ze
wisten hoe de dieren te verzorgen, zodat het goed zou kunnen gaan. Maar wordt de kans
dat het vaker fout gaat daar niet ook groter van? Kun je het niet beter doodzwijgen?
Na 101 Dalmations kocht iedereen een dalmatiër, na Harry Potter een sneeuwuil, en mensen
hadden geen idee waar ze aan begonnen. Als je een goudvis in een blender117 doet en op
een openbare plek zet, zal die goudvis het niet overleven. Waar mensen en dieren
samenkomen gaat het fout.
Iedereen voelt op zijn klompen al aan dat deze veralgemenisering niet helemaal klopt,
maar we nemen het zekere voor het onzekere en zetten liever geen goudvissen in blenders
neer. En we sturen ook geen mensen met goudvissen naar de blenderwinkel, of andersom.
Maar wat is het gevolg van dit geloof? Verdere vervreemding. Wat is het gevolg van
verdere vervreemding? Nog meer biofobie, wat verdere vernietiging van de natuurlijke
wereld veel makkelijker maakt. Het is wel heel belerend om zoiets banaals als dieren op
het podium te koppelen aan zoiets enorms als het einde van de natuurlijke wereld, maar
toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat terwijl juist de natuurbeschermers
altijd het hardst schreeuwen tegen het gebruik van dieren in entertainment. Er zit een
vreemde paradox in de natuurbeschermingswereld. Mensen moeten een band hebben met
de natuur, anders is er geen reden om haar te beschermen, maar diezelfde mensen moeten
eigenlijk maar het beste ver, ver bij de natuur vandaan worden gehouden.
Dierentrainster Sabine van der Helm steunt de Dierenbescherming, en de
Dierenbescherming maakt dankbaar gebruik van de diensten voor foto- en commercialshoots die van der Helm ze gratis aanbiedt. Tegelijkertijd nemen ze haar onder vuur om
dezelfde diensten, elders. Onder de mensen die het meeste van de natuur houden, en het
meest voor haar belangen opkomen (zowel in de politiek als daarbuiten) zijn jagers en
vissers. Verwerpelijke activiteiten, vinden dierenbeschermers, en waarschijnlijk vinden de
meeste lezers dat met hen, mijzelf incluis. Laat ik even stilstaan bij de jacht, want deze
bezigheid heeft veel paralellen met de ethische bezwaren tegen dieren in het theater. Ze
zijn allebei wrang. Hoewel ze misschien onze relatie met de natuur versterken doen ze dit
op erg dubieuze manieren. Door het te gebruiken. Door het dood te maken.
Yes, ﬁshing and hunting are messy -even morally messy- but so is nature. No child can truly know
or value the outdoors in the natural world remains under glass, seen only through lensen, screens,
or computer monitors.118
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Helena – the goldﬁsh blender, van Marco Evaristti
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Last Child in the Woods - Richard Louv, Algonquin Books, Chapel Hill USA, 2008
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De mens-natuur relatie in de jacht is wrang, maar het is beter dan geen enkele relatie. Om
te jagen moet iemand de natuur in. Hij moet haar leren te begrijpen. De vervreemding die
bioﬁlie corrumpeert tot biofobie krijgt hier geen kans, en jagers en vissers zullen dan ook
de eersten zijn die de barricade op gaan voor de natuur.
Remove hunting and ﬁshing from human activity and we lose many of the voters and organizations
that now work against the destruction of woods, ﬁelds, and watersheds.119
Met de jaren zijn we (en ik spreek nu in hoofdzaak, maar geenszins uitsluitend, over
stedelingen) de natuur steeds meer gaan zien als een abstractie, in plaats van een concrete
realiteit. Een abstractie, die kun je niet beleven, daar kun je geen binding mee hebben, die
kan niet kapot... Gevaarlijke ideeën, die de vervreemding en vernietiging van de
natuurlijke wereld alleen maar zullen versterken. En we zijn al bijzonder ver van huis,
volgens wetenschappers is niet alleen ecologie, maar ook psychologie.
Net als bij dieren veroorzaakt tegennatuurlijk gedrag bij mensen vaak depressies, en er is
weinig zo onnatuurlijk als jezelf verwijderen uit de natuur:
De westerse mens brengt 95 procent van zijn tijd door tussen muren.
Daar wordt niet iedereen vrolijk van.120
Binnen onze cel streven wij naar perfectie, zoals we dat altijd al hebben gedaan, en
verwijderen ons zo verder en verder van de natuur. Inmiddels, als ik zo om mij heen kijk,
is minder dan perfectie niet meer vanzelfsprekend, of zelfs acceptabel. Imperfectie is per
ongeluk, een fout, vies, lelijk, of ziek. Als het dier op het podium zeikt tijdens de
eindmonoloog, dan zien wij het stuk als mislukt. Alweer een enorme denkfout, een
gevaarlijke, een deprimerende. Het is wat het is. Niets echts is perfect. Met andere
woorden: door onze drang naar perfectie stevenen wij af op een wereld waar niets meer
echt is. Niet iets waar ik om sta te springen.
Hierom, en om die fabelachtige gelukzalige bioﬁlie aan te wakkeren, om iets unieks neer
te zetten, het hier en nu, om vervreemding van de natuur en werkelijkheid tegen te gaan,
om mensen in een grotere context te plaatsen dan alleen tegenover elkaar, en omdat een
wrange relatie beter is dan het ontkennen van die relatie, wil ik dieren op het toneel.
En het publiek? Hebben zij principiële bezwaren tegen levende van dieren op het toneel?

11%
53%
Ja
Nee
Nee, als de dieren goed behandeld worden
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Artikel: Bonding met moeder aarde - de opkomst van de ecopsychologie - Sanne Bloemink, De Groene
Amsterdammer, 12-06-2009
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Eén van de grote problemen bij het schrijven deze gids was het feit dat de inzet van dieren
vooral wordt gezien als een regie-ingreep. Iets waarmee de schrijver zich eigenlijk niet
moet bemoeien. Dat idee had ik zelf ook: je ondermijnt je tekst, je maakt het moeilijk voor
je spelers, en je brengt een wereld van logistieke problemen mee als je een levend dier in je
tekst verwerkt. Het heeft lang geduurd voor ik durfde af te stappen van de regisseurs en
de semiotiek en concreet te kijken wat je als schrijver wel kunt doen met dieren in het
theater.
Inmiddels heb ik het gevoel gekregen dat juist in deze categorie nog heel veel te
onderzoeken valt. Het moet haast wel dat ik honderden manieren om een dier in te zetten
heb overgeslagen. Ik heb uiteindelijk niet eens meer de kans gehad om schrijvers als Arne
Sierens (Maria Eeuwig Durende Bijstand), Arjan Ederveen (Toch), en Simon van der Geest
(Spinder) te interviewen over hun aanpak.
Toch kan ik met zekerheid concluderen dat dieren en teksttheater elkaar geenszins in de
weg hoeven staan. Tijdens dit onderzoek ben ik voorbeelden tegengekomen van het
gebruik van dieren dat effecten bereikte die een tekst op zich nooit had kunnen
bewerkstelligen. Prachtige voorbeelden waarin zelfs de onvoorspelbaarheid en de
(potentiële) ondermijnende kracht van het dier geïncorporeerd zaten, op zo’n manier dat
ze de tekst aanvulden, de zaken omdraaiden, en niet de ﬁctie van het stuk ondermijnden
door echt te zijn, maar echtheid toevoegden aan het dilemma van het stuk. Het gebruik
van de eend in Bubble Boy van Lucas de Man, bijvoorbeeld, werkt juist omdat het een echte
eend is. Omdat we het in het echt zielig vinden dat hij in een doos zit.
Zelfs in het slechtste voorbeeld, mijn eigen experiment, waarbij de dieren veel te veel
aandacht trokken en veel te weinig toevoegden, ontstonden er hele mooie momenten, en
zoals ik heb laten zien zijn ook voor het publiek de mooiste momenten die waarop tekst en
dier samengaan.
Wij schrijvers zitten in een vicieuze cirkel. Wij durven geen dieren in onze teksten te
verwerken omdat zij de boel zouden ondermijnen. Hierdoor krijgen regisseurs geen
teksten waar dieren in passen, en als zij dan toch dieren gebruiken, ja, dan vullen tekst en
dier elkaar niet echt aan. Natuurlijk niet: die tekst is niet geschreven voor dieren. Wij
schrijvers zien de voorstelling en denken: “Zo’n dier werkt nog best goed. Maar leidt wel
meer af dan het toevoegt. Toch maar beter uit de buurt blijven.”1121
Dieren kunnen wonderbaarlijke dingen bereiken, juist als ook de schrijver zich bewust is
van de consequenties en mogelijkheden, en zijn tekst hierop toespitst. Dat hoeft helemaal
niet moeilijk te zijn, en daar moeten we ook niet bang voor zijn. Alle grote woorden in
deze gids ten spijt is een dier ook maar een dier, en het went, ook voor het publiek.
Natuurlijk zullen ze opkijken wanneer een dier opkomt of iets geks doet, natuurlijk zal dat
even aﬂeiden, maar men is gekomen voor een toneelstuk. Als de tekst ruimte laat voor de
reacties van het publiek, zeker in het begin en bij interacties met het dier, zullen de
gevolgen altijd te overzien blijven: net als een
een goede
goede grap
grap die
die je
je even
even moet
moet laten
laten besterven,
besterven,

1121
IkIkgagahier
hieruit
uitvan
vaneen
eenwat
watverouderd
verouderdbeeld
beeldvan
vandedeverhoudingen
verhoudingentussen
tussenregisseurs
regisseursenenschrijvers,
schrijvers,daarvan
daarvan

ben ik mij bewust, maar ik weet uit eigen ervaring dat deze cirkelredenatie wel degelijk bij schrijvers
voorkomt.
123

141

Weeda’s Veldgids Theaterdieren
of een heftige uitspraak die in stilte moet bezinken. Niets dat wij schrijvers, of regisseurs,
of spelers, nergens anders hebben gezien.
Het dogma moet overboord. Ook uit ethische overwegingen: de kloof tussen cultuur en
natuur, echt en nep, mens en dier groeit veel te hard, en welk medium kan dat beter
tegengaan dan theater? Het medium bij uitstek waar ﬁctie en werkelijkheid elkaar kruisen.
Zowel ongelofelijk echt als onontkoombaar nep. Het is dit wat het theater theater maakt,
en het is dit wat een dier benadrukt.
Op de goede manier ingezet is een dier geen probleem. Het is een levendig, echt, speels,
spannend element dat alles op scherp zet, zowel op het podium, als bij het publiek. Dat
klinkt als heel goed theater, en dat is het ook.
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Het Ontbreken van Katten
tekst voor twee acteurs en een levend dier
-Simon WeedaPleun: Vertel me nou even precies wat het probleem is.
Hugo: Eh...
Pleun: De lening hebben we?
Hugo: Ja, het geld hebben we.
Pleun: En de vergunning?
Hugo: Ja, nee, ik zeg toch: die cites, en LASER, sinds dat hele gedoe in Breukelen...
Pleun: Dat is dus onacceptabel. Ik heb een man in Keulen met twee tijgers en een lynx, als
wij die beesten niet nemen: hij gaat ze echt niet... Godsamme, wat is nou een
dierentuin zonder katten?
Hugo: Waait wel over. Paar maanden, enPleun: We hebben drie dagen.
Hugo: Dan kopen we iets anders. Van dat geld kunnen we, eh... tientallen...
Pleun: Wat? Geiten? Konijntjes? We moeten die katten. Godskelere...
Laat maar.
[stilte]
Vond je het gezellig, met Dirk en Jiska?
Hugo: Ja.
Pleun: Leuke mensen, he? Ik dacht, ik nodig ze een keertje uit. Dan reserveer ik de
woonkamer. Ik had ze al zo lang niet gezien.
Hugo: Ik denk dat ik even...
Pleun: Wij moeten praten.
Hugo: Als jij en ik praten is het om de een of andere reden altPleun: O. Maar met mijn vrienden gaat het prima, toch? Met mij valt niet te praten, maar
iedereen die ik hier als gast, als mijn gast naartoe breng, daarmee132
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Hugo: Het spijt me.
Pleun: Was ik uitgepraat?
Was ik uitgepraat?
Hugo: Weet ik niet.
Pleun: Wat denk je?
Hugo: Nee.
Pleun: Waarom tetter je er dan dwars doorheen?
[stilte]
Ik vraag je wat.
Hugo: Zij spraken mij aan. Moet ik me dan gaan verstoppen ofzo?
Pleun: Je hebt die vergunningen niet eens rond, maar je neemt wel rustig de tijd om even
mijn vrienden te vervelen met een ellenlange orale autobiograﬁe?
Over drie dagen gaat we open, hoor. Zonder katten? Dacht het niet.
Hugo: Gewoon een praatje gemaakt.
Pleun: Een uur en drie-en-twintig minuten, acht seconden.
Hugo: Wat?
Pleun: Eén uur, drie-en-twintig minuten, acht seconden.
Hugo: Heb je het bijgehouden?
Pleun: Ik heb geteld.
Hugo: Wat?
Pleun: Ja, ik moet toch wat?
Hugo: Je hebt anderhalf uur zitten tellen? Maar dan zeg je toch gewoon dat je, ik bedoel,
als ik had geweten dat het zo belangrijk voor je was.
Pleun: Waarvoor hebben we anders die reserveringen ingesteld? En waar had je het over?
Kunst? Ik heb je daar nog nooit over gehoord. Ik heb jou sowieso nog nooit ergens
over gehoord. Hen ontmoet je één keer, en...
Hugo: Sorry. Het zijn leuke mensen, eh...
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Pleun: Jij wilt mij niks vertellen? Nou, prima. Ik zeg: jippie. Maar als je dan tegen mijn
gasten een uur, drie-en-twintig minuten, en acht seconden ineens wel sociaal bent,
kijk, dat is onbeleefd. Dat is gek.
Hugo: Jij mag best met mijn vrienden praten.
Pleun: O, want die komen zo vaak over de vloer.
Hugo: Ja, die twee keer dat ik iemand uitnodig ga je er demonstratief naast zitten zwijgen.
Pleun: Hallo, het ging over Dyonimus of weet ik veel wat voor onzin. Wat heb ik daar nou
aan toe te voegen?
Hugo: Nou, dan ga je toch weg? Ik kan prima met jouw vrienden.
Pleun: Kijk, zo werkt dat dus niet.
[stilte]
Hugo: Waarom...
Pleun: [gelijktijdig met “waarom”] Waarom kunnen wij nooit gewoon normaal praten?
Hugo: Omdat jij dat niet wilt.
Pleun: Je zet me neer als een of andere autist.
Hugo: Okay. Sorry. Sorry. Soms heb ik het idee...
Waar wil je het over hebben? Zeg het eens.
Pleun: Nee, zo gaan normale gesprekken niet. Je legt er te veel druk op.
Je moet zeggen: wat heb je vandaag gedaan?
Kijk, dan heb je een normaal gesprek, niet “zeg het eens”.
“Wat heb je vandaag gedaan?” “Nou, dit-en-dit-en-dit.” -Kijk, dan kom je ergens.
Nou?
Hugo: Wat heb je vandaag gedaan?
Pleun: Nee: jij. Wat heb jij vandaag gedaan? Hoe was het met de paarden?
Hugo: Nou. Goed. Okay.
Dus de Przwalski’s zijn binnengekomen, en ik was daar mee bezig, en ik realiseer
me ineens: dat hele vierendelen? Dat kan dus niet.
Vierendelen. De grootste onzin. Kijk, het idee is: er ligt iemand op de grond, en je
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bindt met touwen zijn armen en benen vast aan vier paarden.
Nou, meppen natuurlijk, al die paarden een andere kant op, scheuren één voor één
die ledematen los en rent er in elke windrichting een paard met aan een touw een
been of een arm erachteraan. Plus één van de vier ook met de romp, natuurlijk.
Maar kijk nou, als ik... Vier krachten, he, kijk: zo, zo, zo en zo. Gelijke krachten
zeggen ze. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, plus niet al die gewrichten zijn even
sterk: weet ik veel, squash-blessures ofzo, dus zeg dat deze arm er het eerste
afscheurt.
He? Nou, wat krijg je dan: daar heb je twee paarden, hier één, gedeelde kracht die
kant op, nou, dan is het dus een bekeken zaak, he?
Dan scheurt er helemaal niks meer vanaf, heb je gewoon drie paarden met een
man met één arm ertussen, die heel langzaam die kant op gaan.
Pleun: Hugo.
Hugo: Ja, het kan wel dat er nog iets afscheurt, vroeg of laat, je hebt natuurlijk nog steeds
tegengestelde krachten, maar ik bedoel: onzin, echt. Neem nou die ﬁlm waarin hij
aan die brugPleun: Hugo.
Hugo: Wacht nou even, ik werk ergens naar toe: hij hangt daar, en je hebt linksPleun: Nee. Laat maar. Sorry dat ik contact probeerde te leggen.
Hugo: Wat? Wat nou weer? Ik zat netPleun: Kan jij nooit eens normaal doen? Vierendelen? Ben je helemaal gestoord?
[stilte]
Ja, sorry hoor.
Hugo: Nee, ‘t is al goed.
[Hugo staat op, maakt zich klaar om weg te gaan]
Pleun: Wat is dit?
Hugo: Ik ben er klaar mee. Ik ga. Ik stop.
Pleun: Ach, kom. Sorry.
Hugo: Hoor je wat ik zeg? Ik ga.
Pleun: Het loopt wel los, joh, met die katten.
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Bijlagen
Hugo: O, de katten?
Pleun: ‘tuurlijk: Zetten we gewoon een heleboel planten in het verblijf, zeggen we dat ze
zich verstopt hebben. He? Kom op.
[Hugo loopt weg.]
Pleun: Je bent gewoon moe. Kom, ik maak een glas cola met een vitamine-bruistabletje,
kunnen we er weer tegenaan. Goed? We hebben elkaar toch?
Laten we dat werk gewoon even vergeten. Ik kook wel, vanavond, en dan gaan we
gewoon rustig: beetje TV kijken...
[Hugo stopt, twijfelt]
Hugo: Maar dan wil ik ook niks...
Pleun: Het is stress, allemaal stress. Kom op nou, he?
We maken het ook veel te groot.
Die katten, dat regel je morgen wel.
Hugo: Wat zeg ik nou? Dat gaat dus niet lukken.
Pleun: Ja, godverdomme, waar doen we het dan voor?
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“Gedegen, gepassioneerd, encyclopedisch, inzichtelijk, integer bovendien. (...) Baanbrekend.” - Jurrie Kwant
Met meer dan 80 kleurenfoto’s, 33 overzichtelijke diagrammen, hoofdstukken over alle mogelijke aspecten van dieren
in het theater, en doeltreffende verhandelingen over ruim 30
specifieke diersoorten is dit verreweg de meest volledige theaterdierenveldgids in het Nederlandse taalgebied. Overzichtelijk en compact, deze nieuwe pocketeditie laat geen enkel
excuus over: een absolute “must” voor elke theatermaker die
zijn stuk wat leven in wil blazen.
“Stiekem-hardop toch wel een van de betere experimenten op
de opleiding.” - Trudy Hekman
“Weeda laat zich direct kennen als dé autoriteit op het gebied
van theaterdieren. (...) Hét werk om te bestuderen. Warm aanbevolen.” - Don Duyns

