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Mensen verliezen zichzelf in een virtuele wereld in ‘Rinoceros’ van SULT.
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Neushoorns in een virtuele wereld
Theatergroep SULT waagt
zich aan een ambitieus
project: in een zandafgraving bij Woudsend is vanaf vanavond de openluchtvoorstelling ‘Rinoceros’ van de Franse absurdist Eugène Ionesco te
zien. Maar wel in een eigentijds jasje gestoken.
Door Kirsten van Santen
WOUDSEND – Wie met zijn tijd
mee wil gaan, moet rinoceros
worden – neushoorn dus. Iedereen doet het, dus het zal wel
goed zijn. En wat gebeurt er
dientengevolge met vrijwel alle
personages uit het gelijknamige
toneelstuk, dat theatergroep
SULT als openluchtvoorstelling
brengt? Inderdaad, ze verande-

ren gaandeweg allemaal in
neushoorns.
De Frans-Roemeense absurdist Eugène Ionesco (1909-1994)
schreef zijn (bijna nooit meer
gespeelde) toneeltekst ‘Le rhinocéros’ na de Tweede Wereldoorlog – hij laat erin zien hoe
mensen die onder het juk van
een totalitair systeem leven,
langzamerhand hun individualiteit verliezen. Op volkomen absurdistische wijze neemt hij de
vermeende aantrekkingskracht
van het fascisme op de hak: hij
laat de karakters in zijn stuk
langzaam veranderen in neushoorns. Geen enkel argument
dat ze als excuus hiervoor aandragen, snijdt hout.
Toen regisseurs Pieter Stellingwerf en Frans Krom nog op
de Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht studeerden, waren ze

al gegrepen door Ionesco’s
tekst – er zat iets raars, maar
ook heel waars in. Een paar jaar
terug probeerde het duo tevergeefs de filmrechten te verwerven, later trachtten ze de voorstelling in de kelder onder het
Provinciehuis onder te brengen. Ook dat lukte niet. Jammer,
want Stellingwerf wilde het stuk
per se ondergronds brengen.
Uiteindelijk konden de twee terecht in het grondopslagdepot
voor de Galamadammen in
Woudsend. Daar werd een arena uitgegraven, omringd door
containers en gevuld met oude
computerschermen.
Computers spelen een belangrijke rol in SULT’s ‘Rinoceros’. In de Friestalige versie van
Ytsje Hettinga raken de personages namelijk niet in de ban
van een fascistische ideologie,

maar van de virtuele wereld à la
Second Life, waarin ze een
droombestaan leiden.
,,Yn dy wrâld reitsje minsken
ek har identiteit kwyt, se fine
harren libben op ynternet aardiger as it realistyske libben’’, verduidelijkt Stellingwerf. ,,En ynternet kinne jo ek in bytsje beskôgje as in totalitêr systeem.
Wa’t net mei docht, is in ienling,
immen dy’t net fan dizze tiid is.’’
Het dorpsplein en het kantoor die Ionesco als decor voor
‘Le rhinocéros’ voor ogen had,
zijn in de versie van SULT getransformeerd tot een internetcafé waar bezoekers zich in de
virtuele wereld storten. Hun gedroomde alter ego’s (‘avatars’)
beginnen echter al snel eigen
beslissingen te maken en de situatie loopt danig uit de hand.
Ze worden neushoorns; meelo-

pers, identiteitlozen, virtuele
slaven.
Staan Stellingwerf en Krom
nou echt zo argwanend tegenover het internet? Stellingwerf
schudt het hoofd. Nee, hij is
juist een fervent gebruiker ervan. Maar Krom heeft wel degelijk zijn bedenkingen. ,,Ik heb er
een haat-liefdeverhouding mee.
Eigenlijk zou ik er wel vanaf willen, want het veroorzaakt een
hoop ruis, ruzies, verwarring.
Maar ja, stoppen gaat niet.’’ Zo
is dat dus met die neushoorns.
Ze zijn simpelweg niet te stuiten.
De voorstellingen zijn vanaf vanavond
t/m 24 augustus en van 28 t/m 30 augustus in Woudsend te zien. Publiek moet
om 20.45 uur aanwezig zijn. Trek warme
kleren aan. Meer (route)informatie op
www.teatergroepsult.nl

