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sche vijftigers zie je, die samen het
meest ontvankelijke publiek van de
Lage Landen vormen. Zowat alles
vinden ze ‘leuk’ of ‘heftig’, een
staande ovatie geven ze hoe dan
ook. Tijdens Oerol voelt het bijna
surreëel dat net in Nederland het
woord ‘kunsthaat’ is gemunt.

Voorbij de joligheid

Ook het gros van de 35 theatervoor-
stellingen op deze 34ste editie,
waarvan 23 premières, lijkt lering
te hebben getrokken uit de fikse be-
zuiniging van 20 procent op het
kunstbudget in 2011. Ze schikken
hun publiek graag rondom zich,
spreken de mensen rechtstreeks
aan, verwennen ze met muziek,
zijn niet vies van interactie.
In Loslopend wild van Maas Thea-
ter en Dans kneden twee vervaarlij-
ke zusjes in witte jurkjes vier toe-
schouwers als levende poppen. In

O
erol is het enige festi-
val waar ook de ver-
plaatsingen kunst op-
leveren. Lange slier-
ten fietsers banjeren

over rustieke paadjes door een
waddenlandschap van bossen en
duinen en eindeloze stranden, on-
der een aardig zonnetje of tegen de
wind in. Na valavond zijn het de
enige lichtjes die je ziet: rode en
witte glijdende lampjes, over een
zwijgend ongerept eiland. Is het ge-
middelde zomerfestival een mie-
rennest, dan biedt Oerol juist leeg-
te en onthaasting. Hier vormt de
natuur zelf het podium.
De 55.000 taterende Nederlanders
neem je er graag bij. Ze hebben
ruim op voorhand hun huisje of
camping besteld, en maken van
hun trip naar Terschelling het jaar-
lijkse hoogtepunt voor de lokale
middenstand. Vooral veel dynami-

THEATERFESTIVAL OEROL LOKT 55.000 LIEFHEBBERS NAAR WADDENEILAND TERSCHELLING

Onthaasten met vijf 
voorstellingen per dag
Hoe is in Nederland ooit de gedachte 
kunnen ontstaan dat artiesten met hun rug
naar het publiek staan? Oerol op 
Terschelling bewijst in alles het tegendeel.
Een fenomeen onder de zomerfestivals. 
WOUTER HILLAERT

Oerol is 
uitgegroeid van 
een toeristisch 
evenement met 
animatie en 
straattheater 
tot een artistiek 
hoogstaand 
festival

Oerol moet het 
meest ontvanke-
lijke publiek van 
de Lage Landen 
hebben. © Saris & 

den Engelsman

zich vrijmaken van zijn geschiede-
nis, en zelf het leven in handen ne-
men? Terwijl Het Nationale Toneel
in The summer of ’96 aantoont hoe
onze toekomst na de lagere school
sociaal voorgeprogrammeerd is,
verkondigen De Jonge Republiek
en Tryater in Holes dat mislukke-
lingen het aan zichzelf te danken
hebben. Dat de overheid van zijn
burgers zelfredzaamheid vraagt,
houdt het theater duidelijk bezig.
Ook Oerol zelf moet meer op eigen
benen staan, sinds het zijn subsidie
van 440.000 euro teruggefloten
zag tot 250.000 euro. Met tach-
tig procent eigen inkomsten slaagt
het festival daar meer dan behoor-
lijk in, maar directeur Joop Mulder
vindt de situatie moeilijk houd-
baar. ‘De politiek onderschat het
belang van zomerfestivals. Zelfs de
extra 2,6 miljoen die cultuurminis-
ter Jet Bussemaker nu voorziet
voor alle festivals, blijft een drup-
pel op een hete plaat. Grotere festi-
vals hebben voor hun ontwikke-
lingsrol eigenlijk een half miljoen
nodig. In de zomer winnen wij bo-
vendien een nieuw publiek voor de
schouwburgen in de winter.’

Nog tot 21 juni op Terschelling. 
www.oerol.nl

haar eigen repertoiregeschiedenis.
Ze is zich pijnlijk bewust van haar
eigen naïviteit, en stuurt op het
eind haar burgerman heen, in
plaats van zelf te vertrekken. 
Het is een zeldzaam voorbeeld van
meerduidige dramaturgie, terwijl
veel ander Nederlands theater toch
vooral blijft mikken op de uiterlijke
presentatie van straf acteerspel en
sterke visuele en muzikale effecten.
Een boot die door een duin vaart of
een rondwentelende Jezus op zijn
kruis: het vertelt het oog soms
meer dan het verstand. Maar het
publiek kraait van plezier.
Door veel voorstellingen loopt wel
één verhaal: hoe kan het individu

De vlucht van een granaatappel
van Rast krijgt een man prompt
een tongzoen. En Wunderbaum
laat in We doen het wel zelf twee
toeschouwers aan een draairad de
volgorde van de scènes bepalen. Als
een van hen singer-songwriter
blijkt, krijgt hij meteen zelf het po-
dium. Voor zoveel meesterlijke iro-
nie over de Nederlandse participa-
tiemaatschappij gaat een volle tri-
bune helemaal uit haar dak. Vrijge-
vigheid tussen kijkers en makers is
het ordewoord.
Dat gaat niet ten koste van de kwa-
liteit, wel integendeel. Vijf jaar ge-
leden strandde je op Oerol nog va-
ker dan je lief was in jolige stukjes
die veeleer op de kermis hoorden.
Een laatste rest van de jaren tach-
tig, toen Oerol het licht zag als een
veeleer toeristisch evenement met
veel straattheater. Vandaag is die
goedkope animatie nagenoeg weg,
en blijkt de overtuigingskracht van
het theaterprogramma stevig op-
gekrikt.

Jezus in het rond

Bij de toppers hoort naast Wunder-
baum en Paramaribo-Texel van
Jette Derlagen ook de nieuwe Ib-
sen-bewerking van Sarah Moere-
mans. Daarin kijkt de Nora van Een
poppenhuis anno 2015 terug op
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opvallend vaak geneigd om ons hard-
nekkig te blijven fixeren op wat fout 
loopt. Het lijkt wel of problemen een 
magnetische werking hebben op onze 
aandacht. Terwijl je in heel wat geval-
len beter meteen kan focussen op de 
mogelijke dans eromheen. Kijk dus 
naast het probleem: het ligt er vaak be-
zaaid met oplossingen.’
‘En het bijzondere is: zelfs als je eigen-

DE ZES LEVENSLESSEN VAN STIJN VRANKEN

1. GENIET VAN JE ONGELIJK
‘Iets wat ik het allerliefst heb, is mijn 
ongelijk. En dan heb ik het niet over 
huishoudelijke ruzies, maar over funda-
mentele overtuigingen en principes. Er 
is maar weinig bevredigender dan het 
moment waarop dat vreemde brein in 
je schedel door elkaar wordt geschud, 
en een inzicht dat je al jaren trots met 
je meezeult plaats moet maken voor 
een beter. Het voelt een beetje als een 
mentaal orgasme. Gelijk hebben is pas-
sé. Steeds opnieuw ongelijk blijken te 
hebben: dat is wat de mensheid bindt.’

2. NIEMAND IS VREEMDER 
DAN JIJ
‘De meeste mensen hebben je niets mis-
daan en zullen dat ook nooit doen. Wie 
te veel naar het teveel aan nieuws kijkt, 
kan daar misschien anders over denken, 
maar toch is het zo: de meeste mensen 
zijn net zo tof als jijzelf. Soms zelfs veel 
toffer. Om elkaar daar nu chronisch 
voor te gaan bedanken en omhelzen, 
dat is misschien wat veel gedoe. Maar 
het minste wat je kunt doen, is jezelf 
onbevooroordeeld en vriendelijk gedra-
gen op straat, op de tram – eigenlijk 
overal. Wees niet bang, vertrouw de 
mensen. Niemand is vreemder dan jij. 
En voor je het weet, heb je een fijnere 
dag.’

3. KIJK NAAST HET PROBLEEM
‘Tijdens rijvaardigheidsopleidingen 
word je erop getraind om bij een moge-
lijke crash niet als verlamd te blijven 
staren naar het naderende obstakel 
(wat onze natuurlijke reflex blijkt te 
zijn), maar meteen uit te kijken naar 
mogelijke vluchtwegen. Een tip die per-
fect toepasbaar is op het dagelijkse le-
ven – en die in sommige gevallen zelfs 
even levensreddend kan zijn. We zijn 

lijk best wel van problemen houdt, 
blijft het gelden. Je komt namelijk snel 
genoeg weer nieuwe problemen tegen, 
en die zijn gegarandeerd altijd boeien-
der dan de vorige.’

4. LEEF ALSOF JE MET JEZELF 
LEEFT
‘Vraag je regelmatig af: zou ik met me-
zelf kunnen samenleven? En je ziet je 

partner als bij wonder plotseling wat 
liever. Wat een geduld, wat een ver-
draagzaamheid!’

5. VIND NIETS 
VANZELFSPREKEND
‘Werkelijk niets is vanzelfsprekend. Het 
feit dat deze planeet bestaat niet en het 
feit dat jij daar in dat goddeloze li-
chaam van je met wat geluk een kleine 
eeuw op mag rondhossen al evenmin. 
Maar ook op een iets minder esoteri-
sche schaal gaat dit op. Echt alles om je 
heen is eerder merkwaardig dan evi-
dent. En dan heb ik het niet eens over 
computers of zo. Die schijnbaar simpele 
stoel waarop je zit, de onnozele balpen 
waarmee je schrijft, het zijn stuk voor 
stuk bijzondere, complexe objecten. 
Zelfs de vorm van de letters van deze 
tekst is het resultaat van eeuwen vak-
manschap. Kijk maar eens goed. Werke-
lijk alles is fascinerend en functioneert 
bovendien vaak zo feilloos dat je het 
niet meer opmerkt. Als een deur hapert 
valt het je natuurlijk meteen op, maar 
probeer maar eens (al was het maar 
tien minuten) tot in detail te letten op 
alles wat wél doet wat het moet doen, 
en vooral op hoe dat nu precies komt. 
Je zal bedolven worden onder je eigen 
onwetendheid, je verwondering, je 
dankbaarheid, je respect voor alle din-
gen en hun onbekende scheppers.’

6. BEDENK OP TIJD JE LAATSTE 
WOORDEN
‘Niets is lulliger dan je allerlaatste 
adem te moeten besteden aan een 
mond vol tanden.’ (ane)

‘DE MEESTE MENSEN ZIJN NET ZO TOF ALS JIJZELF’ 

Stijn Vranken (41) is de stadsdichter van Antwerpen. 
Op 24 juni opent hij tijdens de Mechelsepleinfeesten 
zijn Tram de Lux: een tram met piano, bar, podium 
en haardvuur. 

De Antwerpse stadsdichter Stijn Vranken. © Wouter Van Vooren
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