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De mogelijkheid tegemoetkomen 

Ik schrijf om controle uit te oefenen, al de rest zijn oefeningen in 

loslaten. Een van de meest radicale pogingen die ik hierin heb 

mogen ondernemen was de masterclass Lichaamsbeelden van Karel 

Tuytschaever. 

Wanneer ik nadenk, vertrek ik veelal vanuit ideeën of verhalen. Ik 

beroep me er altijd op weinig fantasie te hebben, maar er niet slecht 

in te zijn de gebeurtenissen uit mijn leven los te weken uit de rivier 

van de alledaagsheid, even hoog te houden in het zonlicht om ze 

nadien in te bedden in een nieuwe, literaire stroom waarin ze 

hopelijk meer geworden zijn dan slechts iets van mezelf. 

Karel vraagt je, even rücksichtslos als zachtzinnig, om de rivier in te 

waden en alles wat je zou kunnen laten drijven aan de oever achter 

laten. Zijn werkwijze bestaat eruit het lichaam op zo'n wijze in een 

ruimte te plaatsen dat alle mogelijke verhalen zich terugtrekken. In 

eerste instantie sta je er naakt en kinderlijk, tenminste als je hem 

volgt in zijn wenken om je niet langer te verbergen. Hij heeft 

trouwens een genadeloos oog voor de kle(u)ren waarmee we ons 

willen camoufleren, maar gelukkig ook de intelligentie die men 

discretie pleegt te noemen en die het soort ruimte creëert waarin 

hij je wil ontvangen. Hij vraagt alleen de moed die eerste stap te 

zetten, hem te willen ontmoeten. 

Daar sta je dan opeens. Als iemand die het gewoon is niet zichzelf 

maar teksten de wereld in te sturen. Nog zelfbewuster dan anders 

en slechts met het verlangen te verdwijnen. En Karel stelt je een 

vraag. En jij antwoordt ontwijkend en je weet dat hij dat weet. Dus 

herformuleert hij de vraag, op zo'n manier dat de 

ontsnappingsroutes verdwijnen. En dit alles doet hij met die even 

soevereine als bescheiden oogopslag die je brandend fluisterend 

aan lijkt te willen moedigen. En je bent hier nu toch, dus je kan jezelf 

net zo goed verbazen door een antwoord te geven waarin in ieder 

de omtrekken van een verlangen zich laten ontwaren. Durf het even 

niet te weten. 

Een volgende oefening; in ieder geval niet langer alleen. Wat 

gebeurt er wanneer je je dient te verhouden tot de aanwezigheid 

van een ander. Je hebt in tussentijd de kans gehad om de 

voorgaande koppels te bestuderen in de hoop aanwijzingen te 

krijgen van hoe je het zelf zou willen aanvatten. Uiteraard lukt dit 



niet. Telkens weer vragen deze oefeningen om jezelf meer los te 

laten, te improviseren in die zin dat je bewust wordt van je 

omgeving om ermee te kunnen communiceren op een intuïtieve 

manier. Ik betrap mezelf desalniettemin steeds weer op 

ontsnappingspogingen, terugvallen op voorhandenzijnde 

denkbeelden in plaats van mezelf over te geven aan het beeld 

waarin ik vorm zou kunnen krijgen. Misschien ben ik simpelweg 

diegene van de groep die de minste ervaring heeft met bekeken 

worden. Zich het meest beroept op de gewoonte zijn toeschouwers 

te sturen in hun perceptie van zichzelf. Ik wil heel graag 

tegemoetkomen aan de opdracht, maar misschien verspert dit 

willen, dit te graag willen, meteen ook de mogelijkheid ertoe. 

Waarom is het zo moeilijk mij aan de blik van de ander over te 

geven? 

Hetgeen mij aan Karel's werk, voor zover ik ermee bekend ben, 

frustreert en uitdaagt, is dat het zich altijd lijkt te willen ontrekken 

aan de manieren waarop ik het gewoon ben naar de dingen te 

kijken. Het lijkt mijn vooringenomen blik, de blik die betekenis wil 

geven, af te stoten met het verzoek te kijken naar wat er is en niet 

naar wat ik denk dat er zou zijn. Ik probeer beelden, verbeeldingen, 

afbeeldingen te vangen terwijl zijn werk nu net dwingt tot het 

opschorten van deze praktijk ten voordele van de toestemming 

jezelf in het tijdsverloop waardoorheen zijn lichamen bewegen, leeg 

te laten lopen. 

Nu ik hier zelf sta wil het leeglopen al helemaal niet lukken. Een 

volgende oefening; hij stuurt ons de wereld in. Waar mijn eerste 

partner diegene was die mijn erotische verbeelding het meeste 

aansprak, zal de tweede diegene blijken te zijn die, tijdens een vier 

uur durend gesprek, met haar welwillendheid mijn verdediging 

onderuit haalt. Dit is het kantelpunt, op de helft van de masterclass. 

Waar ik, vaak krampachtig, zoekende ben, wacht zij af tot de dingen 

haar vinden. De twee deelnemers met wie ik samen werd gezet, 

geven mij het niet onaangename gevoel dat Karel al snel heeft 

gezien wie ik, niet zozeer ben, als wel nodig had. 

De vierde dag is een nieuw breekpunt. Voor het eerst krijg ik het 

gevoel daadwerkelijk iets op het spel te zetten tijdens de oefening 

maar nadien ben ik het hele gebeuren kotsbeu. Ik ben het niet 

gewoon samen te zitten, werken en zelfs eten, met zoveel mensen. 

Geef me stilte, geef me ruimte. De vitaliteit van acteurs vind ik 

enorm aantrekkelijk, maar mijn nerveuze aanleg heeft zonet een 

overdosis te verwerken gekregen.  



De laatste dag alvorens we de mogelijkheid krijgen de beleving van 

ons onderzoek voor te bereiden. Ik weet het niet, maar ben daar 

minder onzeker over dan normaal het geval geweest zou zijn. 

Uiteindelijk zal ik ervoor kiezen om mijn lichaam tentoon te stellen 

op zo'n manier dat het hopelijk in dialoog gaat met een tekst die ik 

er enkele maanden eerder over geschreven had, maar in 

tegenstelling tot wat ik voorheen gedaan zou hebben, positioneer ik 

tekst en lichaam dusdanig dat de toeschouwer de ruimte krijgt zelf 

de betekenisvolle verbinding te leggen. Ik probeer, en of ik daar in 

geslaagd ben, is eigenlijk niets eens uitzonderlijk belangrijk, ik 

probeer voor het eerst de lezer/toeschouwer serieus genoeg te 

nemen de verantwoordelijkheid van de verbeelding bij hem te 

leggen. Ik probeer los te laten, ruimte te laten, de controle te laten 

vieren. 

Het kost me weinig moeite mezelf tot vreemde eend in de bijt uit te 

roepen  en als iemand die de wereld voornamelijk via teksten 

besluipt, heb ik die positie misschien niet ten onrechte geclaimd. 

Maar als het zo is dat ik sinds deze masterclass meer nadenk over 

hoe ik ruimte kan laten aan de ander, hoe de lezer mij, in mijn tekst 

weliswaar, zelf tegemoet zou kunnen komen, lijkt het mij eveneens 

gerechtvaardigd te stellen dat niemand de oefeningen waaruit deze 

masterclass bestond, zo hard nodig had als ik. 


