
ANTWERPEN ● ‘Het is heel
ontroerend te zien hoe iedereen
zijn eigen territorium opgebouwd
heeft in deze gekraakte Bourla’,
zegt Cassiers vaderlijk. ‘En toch is
er één leidraad: dat boek van
Julian Barnes.’

Eén muur van de Bourla-kantine is een
groot plakboek geworden, met wapperen-
de blaadjes en plaatjes. Naast een kinder-
liedje over Noachs ark hangt een repro-
ductie van Géricaults bekende doek Het
vlot van de Medusa, daarboven een hele
reeks plattegronden van de schouwburg
zelf. Er staat een wirwar van namen en pijl-
tjes bijgeschreven: ‘Wayn: schipbreuk’,
‘Benjamin: verstekeling’. Zo van bovenaf
gezien lijkt de Bourla wel het schip van een
kathedraal, met zijn balkons als zijbeuken.
Elk van de makers heeft er zijn hoekje inge-
richt, omtrent één thema of verhaal.

Samen vormen alle stukjes de hele puz-
zel van Julian Barnes’ A History of the
World in 10 1/2 Chapters, een caleidoscopi-
sche hervertelling van de Bijbel uit 1989.
Auteur-journalist Barnes weefde door zijn
tien episodes en zijn halve liefdesinter-
mezzo een rode draad van water en zee.
Het openingshoofdstuk wordt verteld
door een houtworm op de ark en verder
volgen vertellingen over de Titanic, de
kaping van een cruise en het lijnschip de St
Louis met asielzoekende Duitse Joden.
Barnes toont de mensheid op drift, haar
geschiedenis als een constructie.

De bende die de kantine binnenstroomt
om tussen twee doorlopen te eten, 
is eenzelfde vloedgolf. De voltallige

Toneelhuisploeg, van suppoosten tot de
techniek, is rond dit project verenigd.
Cassiers laveert als een loods van tafel naar
tafel. “Ik heb iedereen wat geassisteerd in
de ontwikkeling van zijn eigen idee. In
praktijk was het vooral informeren over
waar de anderen mee bezig waren.
Afgelopen weekend hebben ze voor het
eerst hun resultaat aan elkaar voorgesteld.
Het werd een mooie confrontatie: ieder-
een heeft zijn eigenheid behouden en vult
de rest toch scherp aan.”

Voor de artistiek leider ligt dat perfect in
de lijn van waar Barnes’ boek over gaat.
“Op een originele en taalvaardige manier
plaatst hij vanuit kleine anekdotes vraag-
tekens achter allerlei grote waarden en
waarheden die zich vanuit het verleden

zijn gaan vormen. Zoals kunst of de kerk.
Maar nooit gebeurt dat agressief. Het doet
je nadenken: waar hoor ik dan in te gelo-
ven? Een geschiedenis van de wereld is een
ode aan het individuele, vanuit het ver-
schil.”

Als Cassiers ons op sleeptouw neemt
voor een rondgang langs het publiekspar-
cours door de Bourla leert dat niet alleen
iets over ieders artistieke eilandje. Het is
ook een ontdekkingsreis naar de ziel van
het gebouw zelf. Tussen het houten gebin-
te dat de scène stut, met daartussen nog
altijd de oude radarwielen, heeft Benjamin
Verdonck zich genesteld. “Ik viel jaren gele-
den al voor de rede van de houtworm. Hij
vertolkt een heel andere waarheid over de
geschiedenis dan die van de overwin-
naars.”

Verdonck is blij dat Een geschiedenis van
de wereld ook vele andere waarheden inte-
greert. “Met dit project willen we een
indruk geven van de verscheidenheid in
dit huis. Een overkoepelende dramaturgie
is er niet, evenmin als in het boek. Maar je
krijgt als makers wel voor het eerst prak-
tisch met elkaar te maken, want naast jou
is er een ander die lawaai maakt. Hoe ga je
daarmee om?” Verdonck oogt moe, maar
lang niet ontevreden. “De grote gok blijft
natuurlijk wat de som van de delen ople-
vert in de voorstelling zelf.”

Wayn Traub, aan een tafeltje in de tierlan-
tijnen schouwburgfoyer nog snel zijn
tekst aan het overlopen, doet het beste ver-
hopen. “Het overkomt mij zelden dat ik
door andere makers geraakt word, maar
hier had ik dat wel. En dat heeft toch met
die onderlinge uitwisseling te maken.
Voor het eerst zagen we elkaar echt, in
plaats van in de vlucht op premières.”

Naast een spreekgestoelte heeft hij in de
foyer een immense versie van Het vlot van
de Medusa laten zetten. “Barnes’ kunst-
historische uitleg over dat doek is het
enige waar ik iets mee had. Ik vul zijn ver-

sie wel aan met mijn eigen analyse. Zo ont-
dekte ik dat de bovenste figuur op het vlot
eigenlijk zwart is. Het zet dat romantische
symbool van het dobberende leven in een
heel ander perspectief.”

Ook Lotte Van den Berg en Sidi Larbi
Cherkaoui, de meest beeldende makers
van alle zes en beiden gehuisvest op de
grote scène, lopen niet over van Barnes’
literatuur. “Die houtworm is eigenlijk toch
wat flauw”, vindt Van den Berg. Zij maakte
met niet-professionele acteurs liever een
tableau vivant van Géricault, rond het
eilandgevoel in de stad. Cherkaoui daaren-
tegen choreografeert op een trampoline
een liefdesduet vanuit het halfje uit de
titel. “Dat is niet mijn normale doen, ik cre-
ëer liever zelf. Maar zo’n boek geeft je wel
extra inhoud en dat is het toffe aan moder-
ne kunst. Je kunt disciplinaire grenzen
overschrijden. Daarvoor ben ik hier ook.
We werken erg verschillend, maar zijn wel
van dezelfde generatie. Dat was bij Les
Ballets C de la B anders.”

Via verwarmingsketels en achterkamer-
tjes en door gewelfde catacomben als van
Breendonk gaat het ten slotte naar de hal,
waar Olympique Dramatique zijn stukje
speelt in een aquarium van Peter
Missotten. “Dit wordt onze allereerste
installatie”, lacht Ben Segers. “Rond
Lawrence Beesley, die zich als vrouw moest
verkleden om niet samen met de Titanic
ten onder te gaan. Volledig onze vrije
keuze, ja.” Het blijkt een rode draad door
alle commentaren: goed dat we ons eigen
ding mochten doen, want samen aan één
voorstelling werken, was zeker in de soep
gedraaid.

Acteur Stefan Perceval is samen met Peter
Seynaeve in de kantine achtergebleven na
het eten. Sinds zijn contract en dat van
andere vaste acteurs is opgezegd neemt hij
geen blad meer voor de mond. “Heel deze
Geschiedenis drijft vooral op de profile-
ring van makers, terwijl het ensemble
opzij is gezet.” Over de som en de delen her-
bergt de Bourla meerdere waarheden.

Een geschiedenis van de wereld in 10 1/2

hoofdstuk, tot 19 april in de Bourla,

Komedieplaats, Antwerpen, 03/224.88.44.

Info: www.toneelhuis.be.

CULTUUR&MEDIA
Toneelhuis dompelt zich collectief onder in ‘Geschiedenis van de wereld’

Toen Guy Cassiers twee jaar geleden bekendmaakte dat hij

het nieuwe Toneelhuis te water zou laten met zes andere

makers zag niemand hoe hij die aparte ego’s ooit eenzelfde

koers zou kunnen laten varen. Nu ontscheept met Een

geschiedenis van de wereld in 10 1/2 hoofdstuk het bewijs

van het tegendeel. Of net niet?

DOOR WOUTER HILLAERT

‘Novel escape’, zo
vatte The Times het
werk van Julian
Barnes ooit samen.
Precies zo’n ont-
snappingspoging is
Een geschiedenis
van de wereld in 10
1/2 hoofdstuk. Het
boek heet louter een
roman omdat Barnes
het zelf zo noemde.
In de praktijk zit het
ergens tussen een bundeling
stijloefeningen en een literaire
wereldencyclopedie in, bijeen-

gehouden door
Barnes’ licht ironi-
sche knipoog en ern-
stig filosofische
onderbouw.

Neem het hoofd-
stuk over het
Medusaschilderij, dat
verscheidene
Toneelhuismakers
heeft geïnspireerd.
Het begint met een
vrij journalistieke

beschrijving over de Franse
expeditie van 1816 naar
Senegal die eraan ten oor-

sprong ligt. Hoe het fregat
strandde en op het reddende
vlot de een na de ander gek
werd of stierf. De echte focus
van Barnes’ interesse gaat ech-
ter uit naar wat Géricault in
1819 van die catastrofe maak-
te. Beginnend bij wat hij niet
schilderde, onderzoekt Barnes
als in een essay waar het dan
wel om draaide: om kunst als
redding.

Barnes (°1946) wordt wel-
eens bestempeld als postmo-
dernist, maar zelf gruwt hij van
dat etiket. Het is door zijn eigen-

zinnige perspectief in elk hoofd-
stuk dat zijn ‘roman’ bekend-
heid verwierf. Noach beeldt hij
in het eerste hoofdstuk af als
een sadistische zuipschuit, ter-
wijl de moderne ik-figuur van
het slotstuk vanuit de hemel
spreekt en het daar hoogst
onbevredigend vindt. Samen
geeft Een geschiedenis een
beeld van de wrede mens, de
stuurloze geschiedenis en het
irrelevante bestaan op zich.
Voor de voormalige culinaire cri-
ticus Barnes biedt alleen de lief-
de troost. (WH)

‘De gok is wat de som 
van de delen zal opleveren’

Het boek van Barnes: alles behalve een roman

■ De voltallige Toneelhuisploeg onder leiding van Guy Cassiers (derde van links staand) is rond het project De geschiedenis van de wereld in 10 1/2 hoofdstuk verenigd. Zowel zij die voor als achter de schermen
werken zijn erbij betrokken.

GUYCASSIERS:

Het is een mooie
confrontatie
geworden.
Iedereen heeft
zijn eigenheid
behouden en
vult de rest toch
scherp aan
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