“Naïviteit is
een geschenk”
Na Socrates verdiept theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt zich
in een denker die als geen ander zijn stempel op de wereldgeschiedenis
drukte: Karl Marx. Acteur Johan Heldenbergh kruipt in de huid van de
man die is vervloekt en aanbeden. Terugkijkend op zijn bewogen leven
maakt hij de balans op. Benieuwd hoe Heldenbergh zich daartoe verhoudt.
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Is het gedachtegoed van Karl Marx tijdloos?
“Het Communistisch Manifest is zonder
twijfel het meest invloedrijke politieke pamﬂet. Marx’ ideeën zijn tijdloos, maar de uitwerking ervan is slecht uitgedraaid. het
communisme had weinig respect voor mensenrechten en democratie, waarden waaraan
Marx nochtans veel belang hechtte. het hart
en geweten van de mens heeft hij aan zijn
kant, ons rechtvaardigheidsgevoel ook. Enﬁn,
‘ons’, er zijn mensen die het rechtvaardig vinden om over lijken te lopen, die geen belang
hechten aan minderheden of aan wie het minder goed heeft, en zich zo rijk maken. Sommigen verdienen toch echt te veel in verhouding
tot al die mensen die sukkelen en aan 8 euro
per uur werken. Daar zou naar mijn gevoel
een stop op mogen zitten. het shockeert mij
dat de meerderheid van de vlamingen het
daarover niet eens is met mij. Mensen die het
zelf niet breed hebben, houden vast aan de
Amerikaanse droom. Sorry, maar als je niet
over een stel koperen kloten, grote hersens en
een beginkapitaal beschikt: vergeet het!”

Dus dat botst met Marx, die oproept tot
strijd.
“Ja, al moet je dat ook in zijn context zien.
In 1848 was Europa een smeltkroes van anarchisten, utopisten, communisten en socialisten. Er werden bommen gelegd in de opera
van Parijs, stel je voor. gewapende actie was
de enige mogelijkheid, er was geen democratie. Nu zijn de tijden anders. Maar dat het
ultieme doel van de mensheid rechtvaardigheid is, daarin geef ik hem wel gelijk. Iedereen
moet een kans hebben op geluk. ook de idealen die aan de basis van zijn Manifest liggen,
kan ik volgen. het zijn dezelfde idealen die
Jezus uitdroeg, of Epicurus, of hegel. het gaat
trouwens ook over mentale armoede. Wat is
een ideologie? op welke manier laat je jezelf
bedotten? Besef je dat je een bril opgedrukt
krijgt waardoor je naar de wereld kijkt? op
een podium de kern van Marx’ gedachten
uitleggen is nodig, als tegengewicht voor de
groeiende kloof tussen arm en rijk dankzij
de neoliberale wind die nu al een tiental jaar
waait.”

Als tiener dweepte je met het communisme.
Wat zou je vandaag doen om de ‘one percent’- en ‘there’s no alternative’-mentaliteit
aan te pakken?
“Ik denk mij daar zot over tijdens deze
repetitieperiode en in de gesprekken met
Stefaan. Maar ik kan mijn paciﬁstische kant
niet uitschakelen, ik zal niemand oproepen
tot een revolutie.”

VRESELIJKE NACHTMERRIE
Filosoﬁe op de planken brengen is niet
evident. Hoe pakken jullie dat aan?
“Stefaan schreef een tekst die de tegenstellingen blootlegt tussen Marx als mens en zijn
idealen. Marx vertelt over zichzelf, ondanks
de vreselijke nachtmerrie waarop zijn ideeën
zijn uitgedraaid, probeert hij zich te verdedigen. het is erg toegankelijk, ik heb niet het
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gevoel dat ik iets moet uitleggen. Toen ik de
tekst kreeg, heb ik die twee weken intensief
geanalyseerd. Ik. Daarna las ik het voor aan
Stefaan en hij vond het meteen goed. Door de
hele tijd over en weer te praten met hem weet
ik nu veel meer. het deed me denken aan
vroeger: toen ik 22 was, vrijde ik met een
meisje wier vader lijstduwer was van de KP
(Kommunistische Partij) van oostende. Een
lieve man met wie ik uren kon discussiëren.
Toen de Muur viel, kwamen al die schandalen
uit oost-Duitsland uit en dat was echt een
schok voor hem. vanaf dan zei hij niet meer
dat hij communist was, maar dat zijn ideeën
neigden naar een Marxistisch referentiekader.
Ik zeg ook wel eens: mijn gevoelens neigen
naar een Marxistisch referentiekader, maar ik
ben niet slim genoeg om ideeën te hebben.”
Hoe groot is het politieke beest in Johan
Heldenbergh?
“Ik wou altijd graag in de politiek, nu weet
ik beter. Je moet concrete ideeën hebben, van
alles op de hoogte zijn, dossiers kennen. En je
moet praten met mensen met wie je niet durft
te praten, zoals extreemrechtse politici. Dat
kan in mijn hart niet, zo’n discours. Ik heb het
ook moeilijk met liberale politici en hun
nieuwe taksen. De mensen wijsmaken dat de
economie beter zal draaien als de rijken nog
rijker worden omdat de geldstroom naar
beneden zal druppelen, dat mensen daar
intrappen! De economie hier houden, niet bij
bol.com kopen maar bij lokale handelaars, dát
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01 De Russische beeldhouwer
Lew Kerbel boetseert aan
een metershoge kop van
Karl Marx.
02 Acteur Johan Heldenbergh
geeft gestalte aan de Duitse
denker en grondlegger van
het communisme.

is een betere manier om de economie aan te
zwengelen. Want als de emmer van de rijken
vol is, loopt die niet over, ze kopen gewoon
een grotere emmer. Ze investeren niet in
jobs, wel in accountants om… enﬁn, ik ga
zwijgen!”
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Je bent duidelijk een gevoelsmens. Dat is
ook de stijl van Compagnie Cecilia, dat met
volks en puur theater op het hart mikt. Hoe
moeilijk is het om voor Marx meer de rede
op te zoeken en te werken met een regisseur
die uit de stal van De Koe komt?
“Ik ben iemand die meteen een emotionele
lijn zoekt in zo’n verhaal: de teleurstelling,
spijt. Marx heeft veel opgeofferd voor zijn
carrière, veel tegenslagen gekend. Ik heb de
neiging om eerder de traan op te zoeken dan
de intelligente lach. Toch ben ik een grote fan
van STAN en De Koe, Damiaan De Schrijver
en Peter Van den Eede behoren tot de top in
Vlaanderen. Ik zou dolgraag eens uitgenodigd worden om mee te doen. Hun manier
van werken, zo lang mogelijk aan tafel zitten
en babbelen, dat lijkt me wel wat. Eigenlijk is
het met The Broken Circle Breakdown ook zo
gegaan, pas op de generale repetitie speelden
we voor het eerst de hele voorstelling. Dus
eigenlijk werk ik op dezelfde manier als De
Koe, alleen heb ik de neiging om de sentimentele kant op te zoeken. Ik kijk liever naar Amélie Poulain dan naar Son of Saul. Eerlijk, ik
bleit graag voor mijn televisie of in theater. Ik
waardeer dat meer dan de monkellach.”
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“Ik zoek eerder de traan
op dan de intelligente lach”

VLAAMSE VLAG IN BRAND
Speelde je eerder al een monoloog?
“Ja, veertien jaar geleden met Massis (een
aanklacht tegen de groeiende haat, geïnspireerd
door volksheld John Massis, red.). In die voorstelling verbrand ik de Vlaamse vlag. Ik wou
dat niet spelen op plaatsen waar de linkse
goegemeente het met me eens was, dus hebben we overal te lande parochiezalen gezocht
om te spelen. Ik herinner me dat ik ergens in
West-Vlaanderen langs de achteruitgang naar
buiten moest omdat de mensen mij woedend
stonden op te wachten. Massis heeft een
legendarische status gekregen. Ik was toen
heel geëngageerd. We moesten met z’n vijven
leven van een heel klein inkomen, de tweeling
was net geboren, en overal rond me hoorde ik
die fascistische terminologie. Ik voelde mij
heel paranoïde in mijn eigen land.”
Schrijf je nu nog?
“Ik heb net een monoloog geschreven, over
een jongetje dat voor de grap iets doms doet
tijdens een spel, waardoor zijn vriendje overlijdt. Vanaf dan wordt hij door de maatschappij uitgespuwd. Daarnaast is er ook het
verhaal van een gevierd theateracteur die met
een depressie heeft gekampt en nu in internationale ﬁlms speelt. Het gaat eigenlijk over het
niet meer weten. Al die idealen waar ik net
over sprak, van toen ik jong was of ten tijde
van Massis, zijn weg. Die naïviteit is weg.”
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Je vindt dat je toen naïef was?
“Ja, maar ik vind naïviteit een geschenk. Je
durft naar de wereld kijken zonder praktische
bezwaren, vraagt je af hoe die er zou kunnen
uitzien. Marx eindigt met een citaat van
Augustinus: “Hoop heeft twee prachtige
dochters: moed en woede. Woede om hoe de
dingen gaan en moed om ze te veranderen”.”
Dat doet me denken aan een citaat van
Marx: “De geschiedenis herhaalt zich, eerst
als tragedie en daarna als klucht”.
“Dat is zo. Op den duur wordt het ongeloofwaardig. Dat er nu weer nationalisten opkomen
in Rusland, Duitsland, Vlaanderen, Spanje.
Anderen zullen zeggen: nu gaan ze Karl Marx
weer ophemelen! Dat betekent naïviteit voor
mij: de kracht om die ideologische bril af te zetten en de kapitalistische mantra’s in vraag te
stellen. Marx zei dat verandering onvermijdelijk is. Dat kan snel gaan.”
SLINGERBEWEGING
We hebben al een paar keer gedacht dat de
verandering was ingezet, zoals met Occupy
Wall Street.
“De laatste 150 jaar zijn er zoveel momenten geweest waarop Marx zou gezegd hebben:
nu gaat het gebeuren! Maar dan draaien ze
gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over de
banken, weer terug, en we doen verder alsof
er niets gebeurd is. We roven onze planeet

leeg, winst is het hoogste goed. Eigendom
bestaat nog maar 10.000 jaar. Iemand heeft op
een dag gezegd: “Dit stuk grond is van mij”, en
dan was er een zot die zei: “Ah ja, oké”.”
Welke denkers van vandaag bewonder jij?
“Van Paul Verhaegen heb ik alles gelezen.
Slavoj Žižek, de nieuwe communist eigenlijk,
bewonder ik omdat hij zegt wat veel mensen
voelen en dat academisch kan kaderen. En
Louis CK en Theo Maassen, dat zijn ook denkers. Vanuit een humoristisch standpunt zeggen zij iets over de mens.”
Is dat wat je nog wil doen, stand-upcomedy?
“Ja, ik zou niet proberen elke minuut een
lach uit te lokken, maar ik zie me wel monologen schrijven die eerder naar de humor neigen
dan naar de boosheid. Maar de basis zal toch
die boosheid blijven, en de oproep tot naïviteit. De grote gelijkheid gaan wij niet meer
meemaken, dat is een kwestie van eeuwen,
maar er zijn wel al veel stappen gezet de laatste
jaren. Het is een slingerbeweging: actie en
tegenreactie, en op een gegeven moment zal
de slinger schoon in het midden hangen. Als
de mensheid dan nog bestaat natuurlijk.”

Marx, o.a. 11, 12 en 13 januari in Borgerhout,
16 en 17 januari in Antwerpen.
hzt.nl, stefaanvanbrabandt.com

