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HET GEBAAR VAN DE GEBROEDERS 

VAN EYCK HERHALEN 
F1·23ment uit een 3esprek met Milo R2u over zijn interesse vom en 

zijn werk 22n het Lam Gods-project 

Bijna zeshonderd jaar na zijn ontstaan haalt het Gentse retabel Het Lam Gods 

nog regelmatig het nieuws. Belgische media berichten begeesterd over de 

restauratie of over een nieuwe theorie omtrent de plek waar het gestolen pa

neel van de Rechtvaardige Rechters zich zou kunnen bevinden. Hoe ontstond 

het plan om een theateravond te maken over dit retabel? 

Het Lam Gods is een van de beroemdste kunstwerken uit de Europese 
cultuurgeschiedenis. Ik denk dat elk kind wel de afbeelding kent van de naakte Adam 
en Eva. Vele andere elementen ervan zijn universele metaforen: Jezus, die in het 
centrum van het beeld als Lam Gods wordt voorgesteld, Moeder Maria, God de 
Vader, de heiligen, Kaïn en Abel, de kruisvaarders ... Die types kent iedereen. Maar het 
interessante voor mij is de aanpak van de gebroeders Van Eyck: zij besloten deze 
figuren en thema's met eigentijdse modellen in te vullen en hanteerden dus een vorm 
van spiritueel realisme. 
Dat realisme heeft me altijd al gefascineerd, bijvoorbeeld bij Pasolini 
(wiens 120 dagen van Sodom ik voor het theater bewerkte) of bij de gebroeders 
Dardenne (die voortdurend op de achtergrond aanwezig zijn in La Reprise, mijn 
toneelstuk over Luik): dat hun werken altijd ook "ballades van gewone mensen" zijn, 
om een titel te citeren van een onderdeel van mijn voorstelling Empire. Hoe zij deze 
eenvoudige mensen tonen, in close-up en in hun volle tragische omvang. Met wat voor 
liefde zij die verhalen bekijken die door arbeid en armoede worden gekenmerkt! 

Een jaar geleden werd u tot artistiek leider van NTGent aangesteld. In mei 

2018 publiceerde u het Manifest van Gent en met La Reprise bracht u een 

soort modelregie volgens de regels van dit manifest. En nu brengt u met Lam 

Gods het retabel tot leven dat zich in de Sint-Baafskathedraal bevindt, aan 

hetzelfde plein als de schouwburg van NTGent. Waarom? 

Het Manifest van Gent heeft een drievoudige motivatie. Ten eerste, is het een 
technische systematisering van ons werk van de voorbije tien jaar, het zogenaamde 
"globale realisme". Hoe kunnen we van de immobiliteit van steeds grotere, duurdere, 
meer elitaire apparaten terugkeren naar het idee van een mobiel en uitdagend 
volkstheater? Hoe kunnen we Europese en niet-Europese theatervormen 
samenbrengen? Hoe kunnen we de drama's van vandaag creëren? Hoe kun-



nen we loskomen van het bewerken van bestaande klassiekers en eigen, nieuwe 
klassiekers schrijven? Wat dit betreft is La Reprise een soort modelregie: de tien punten 
van het Manifest van Gent worden er tot op zekere hoogte allemaal in ge
implementeerd. 
Maar tegelijkertijd willen we ook een kritiek brengen op het mondiale volkstheater, dit 
"theater van allen voor allen": als iedereen zijn zegje kan doen en elk standpunt op het 
toneel vertegenwoordigd is, is alles dan echt opgelost en is er dan echt sprake van een 
totale democratie? Gaan we niet gewoon een beetje verder op het pad van de 
esthetische uitbuiting wanneer we niet alleen de arme Gretchen en de arme Ophelia, 
maar ook een Burundese of Rwandese vrouw in de schijnwerpers stellen? Is ons 
podiummedelijden eigenlijk niet een gekapitaliseerd, gestileerd westers zelfmedelijden? 
Daarover gaat Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer. 
Lam Gods - eigenlijk minder een toneelstuk en veeleer een performatief uitgebouwde 
video-installatie - richt zich nu op een derde aspect: het onderzoeken van het model 
van het stadstheater, namelijk de representatie van de stad. Enkele tientallen Gentse en 
Vlaamse burgers zullen meespelen in Lam Gods, hetzij live, hetzij op video. De vraag 
luidt: Wat is dat eigenlijk, theater voor de hele stad? Wie staat er dan op dat podium? 
Wie speelt Adam, wie Eva? Wat is in zo'n portret de rol van het theater, met andere 
woorden van de acteurs en de technici van NTGent - twee acteurs van het ensemble 
bewegen zich door de installatie en tegelijkertijd is het ook een toneelstuk over het 
theater zelf, over de belichting, over de podiumtechniek. En hoe gaan castings in hun 
werk? 
De installatie beweegt zich dus ergens tussen making-of, re-enactment en 
performance in. In die zin is ons Lam Gods een speelse, lichte, ironische, bijna 
geïmproviseerde conclusie in vergelijking met de twee andere: een People's Proiect, 
een openstellen van het theater voor de stad en van de stad voor het theater. We wilden 
ons seizoen openen met een geschenk aan Gent: we willen het democratische gebaar 
van de gebroeders Van Eyck herhalen. 

Toen NTGent een publieke oproep deed voor acteurs om mee te spelen in het 

stuk en mee de figuren op het schilderij te verbeelden, veroorzaakte noch de 

naaktheid van Adam en Eva, noch de zoektocht naar een broedermoord voor 

Kaïn en Abel ophef, maar wel de zoektocht naar een teruggekeerde 

Syriëstrijder of jihadist. 

Ja, er was wel wat ophef voor onze start. Onlangs was er een interessant, verhit debat 
toen we aankondigden dat we de inkomhal zouden openen voor kunstwerken van niet-
autochtone kunstenaars en dat we niet langer een oudere, alles inpalmende installatie 
van een Gentse kunstenaar zouden tonen. Wat is de moeite waard om te bewaren? Wat 
is cultureel erfgoed? Hoe kunnen we onze instellingen - en de inkomhal van een 
stadstheater staat daar symbool voor - openstellen voor de realiteit van onze 
multiculturele samenleving? Wat is nu als 



het ware de canon, het erfgoed van de toekomst? Onder deze titel willen we gedu
rende het eerste seizoen een reeks debatten voeren: The Heritage of  the Future. 
De radicaliteit waarmee de gebroeders Van Eyck Adam en Eva, of de heiligen, ja, zelfs 
God met mensen van hun tijd invulden (en dat tijdens de reeds aangehaalde 
reformatie bijna leidde tot de vernietiging van het kunstwerk) zijn we vandaag 
kwijtgeraakt. In zekere zin zijn we bijna bang voor onze eigen tijd, we zijn bang voor 
elkaar, we zijn zelfs bang voor de kunst. 
Toen bekend werd dat er misschien een teruggekeerde Syriëstrijder, een voormalig 
jihadist, in ons Lam Gods zou voorkomen, volgde er een debat in het parlement. De 
minister van Cultuur moest zich verantwoorden en er werd gedreigd met 
subsidieverlagingen. 
Onze aanpak was echter volkomen begrijpelijk: in de middeleeuwen trokken jonge 
mannen uit West-Europa naar het Midden-Oosten als zelfverklaarde krijgers van God 
om er mensen te doden of te onderdrukken en om een theocratie op te richten. 
Vandaag maken we een gelijkaardige situatie mee met de jihadisten uit de 
buitenwijken van Brussel, Antwerpen of Gent. Wie zouden de "strijders van God" 
moeten spelen, indien niet de jihadisten van vandaag, de teruggekeerden van IS en 
van het AI-Nusra-front? 
Niettemin moet ik toegeven dat we de gevoeligheden twee jaar na de aanslagen op 
Brussels Airport hebben onderschat. Sinds we in 2013 The Civil Wars maakten - en 
toen een scène betraden die in alle opzichten open was - is er veel veranderd: de 
terreur werd opnieuw in Europa geïmporteerd. De jonge Belgen die de Syriërs of 
Irakezen terroriseerden, werden vijanden van België, net zoals met de 
Ruslandstrijders na de Tweede Wereldoorlog, die door de SS'ers meteen van de 
schoolbanken waren geplukt. Ja, daar waren ze weer en hun strijd, die zo heldhaftig 
was begonnen, stond nu onder het stigma van misdaden tegen de menselijkheid. 
Natuurlijk willen de terugkeerders, die als verraders in het Westen worden 
gebrandmerkt, niet langer in de schijnwerpers staan. De mensen met wie we vijf jaar 
geleden contact hadden, houden zich nu verborgen en leven - als ze nog in leven zijn - 
min of meer anoniem. Dat moet worden aanvaard, net zoals de gevoeligheid van 
België voor deze kwestie moet worden aanvaard. Het "schandaal" is onderdeel van 
deze productie. 

De zoektocht naar Adam en Eva was ook specifiek gericht op mensen met 

Afrikaanse roots, want de eerste mensen kwamen uit Oost-Afrika - de homo 

sapiens. Wat was, wat diversiteit betreft, uw ervaring bij de casting? 

Mensen met een migratieachtergrond zien we veel te weinig in het theater, of ze nu 
toeschouwer zijn of zelfs een hoofdrol vertolken op toneel. Net als bij de twee 
"schandalen" was de casting een soort maatschappijkritische studie: mensen met 
Afrikaanse roots kwamen wel naar de casting, maar dan vooral voor de rol van 
overtuigde gelovigen. En toen we op zoek waren naar een slager om het Je-



zus-schaap te slachten, kwamen er verschillende mensen naar voren die hun roots in 
het Midden-Oosten hebben. 
Hetzelfde gebeurde toen het, aansluitend bij de klassieke martelaren uit de Bijbel, ging 
over bannelingen, woestijnzwervers, mensen met schrijnende verhalen van 
verdrijving en onderdrukking. Voor de rol van kunstverzamelaars en mecenassen - op 
het schilderij van de gebroeders Van Eyck is ook het echtpaar te zien dat het retabel in 
Gent financierde - kwamen alleen blanken opdagen. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden, maar ze zeggen veel over de sociale gelaagdheid en arbeidsverdeling in 
een immigratieland. 
Uiteraard zal dat ook terug te vinden zijn in onze versie van het Lam Gods. Tegelijkertijd 
hebben we een aantal bewust tegenstrijdige beslissingen genomen: er komt ook een 
zwarte intellectuele en kunststudente op het podium, evenals een Iraans-Belgische 
blogger. Omdat deze mensen betrokken zijn bij het vormgeven van het toekomstige 
culturele gelaat van onze samenleving, het "cultureel erfgoed van de toe komst". 
En zo belanden we terug bij het debat over de inkomhal van NTGent: wat is het echte 
demografische heden en dus de mogelijke toekomst van een stad als Gent? Welke 
stemmen, welke mensen, welke kunstenaars vormen over vijftig, over honderd jaar het 
programma van een "stadstheater" in West-Europa? Welke taal of talen spreken zij? 
Wat zijn hun thema's, hun klassiekers? Hoe maken we daar ruimte voor in onze 
instellingen? En zijn de gevestigde, autochtone en - dat moet ik helaas toegeven - 
doorgaans mannelijke curatoren, professoren en kunstenaars bereid om hen deze 
plek toe te kennen? 

In uw General Assembly eiste u meer bescherming en rechten voor dieren en 

het milieu. En dan krijgen we nu het lam dat geslacht wordt - op het toneel en 

ook als motief in de seizoensbrochure van NTGent. U sliep zelfs met een 

kudde schapen om u voor te bereiden op deze productie. Wat interesseert u in 

de dieren? 

Het was vooral de ontmoeting met een Syrische herder die mij aan het denken zette: 
Bilal, een kunststudent die dag en nacht, maandenlang, met schapen leefde. De grens 
tussen het vermogen van dieren om te lijden en ons eigen vermogen om te lijden is 
kunstmatig. De lammeren in het slachthuis weten precies wat er gebeurt. Ze zijn 
doodsbang. En dan vraag je je af: waarom zijn het menselijke en het dierlijke zo 
duidelijk gescheiden in onze cultuur? Waarom is het zo moeilijk om een slachthuis 
alleen nog maar te bezoeken? Waarom wordt de dood, ook wat het sterven van de 
mens betreft, uitgesloten van het domein van de representatie en het dagelijks leven? 
Zoals Bilal me ooit in een van onze gesprekken vertelde: "We staan nog maar aan het 
begin, we hebben nog niets begrepen over de ware plaats van de mens in deze wereld. 
Hoe we met alles verbonden zijn, hoe absurd de categorieën 



zijn waarin we leven. En hoe we voor onszelf een kleine, schone wereld hebben 
opgebouwd, een gebied waar geen lijden is, geen dood." 
Voor het theater dat ons interesseert, roept dit zeer praktische vragen op: Wat zie je 
eigenlijk op het podium? Wat mag je zien en wat is verboden? 1 n het midden van het 
altaarstuk van de gebroeders Van Eyck, een van de beroemdste kunstwerken van het 
Westen, ziet men de slachting van een lam: een praktijk die vandaag de dag verboden is, 
zowel in slachthuizen als op het toneel - terwijl er jaarlijks zo'n 10 miljard dieren worden 
gedood om de mens te voeden. Hoe kon een dergelijke verschuiving plaatsvinden in de 
realistische traditie van het Avondland? Hoe is het mogelijk dat we inzake technieken 
om te doden zoveel stappen voorwaarts hebben gezet maar wat de emotionele, levens- 
en beeldtechnische inleving betreft zo achterop zijn geraakt? 
Met het Gentse retabel begint in Europa de geschiedenis van het realisme zoals we dat 
nu kennen: plots wordt alles toonbaar, het licht in de ogen van de mensen, in hun kleren, 
op hun huid ... zelfs God! Een ongelooflijk schandaal! Hoe kunnen wij, voor onze tijd, 
terug dit hoge niveau van realisme bereiken? Dat is voor mij de grootste uitdaging van 
dit project. 

Interview door Stefan Bläske 

Vertaling: Koen Van Caekenberghe 

Lees het volledige gesprek in Gouden Boek Il - Lam Gods



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




