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Interview Auteur Fikry El Azzouzi en actrice Sara De Roo over hun multicultureel verhaal ‘Alleen’
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Je moet met alles

2
De seculiere samenleving

De Roo:“Ik ben geneigd te zeggen van wel,
maar toch vind ik dat je je altijd moet
afvragen hoe de ander zich daarbij zal voelen.
We zijn te ver doorgeslagen in onze vrije
meningsuiting. Respect voor elkaar is belangrijk, maar je moet de ander wel kennen voor je
weet hoe je hem kunt respecteren. En daar
schuilt vaak het probleem: we kennen elkaar

De Roo: “Het zelfbeschikkingsrecht is een verworvenheid waar ik veel van proﬁteer, maar
tegelijk merk ik overal rond mij dat het telbare
en meetbare te veel de overhand heeft gekregen.
De redenering dat iets enkel waarde heeft als
het opbrengt, heeft ervoor gezorgd dat de kunsten zich vandaag in een bedreigde positie

kunnen lachen.

kan niet meer om
met het onberekenbare.

De 71-jarige Britse rockzanger
Rod Stewart is geridderd door
de Britse koningin Elizabeth. Hij
wordt in de adelstand verheven vanwege zijn muzikale
verdiensten en zijn liefdadigheidswerk. Eerder was hij al
uitgeroepen tot Commander of
the British Empire.
Stewart treedt toe tot een
select clubje van muzikale ridders, waartoe ook Paul
McCartney, Mick Jagger, Bob
Geldof en Elton John behoren.
Queen Elizabeth II deelt elk jaar
naar aanleiding van haar verjaardag (dit jaar haar 90ste) eretitels uit. Ditmaal werden 1.149
mensen onderscheiden, onder
wie astronaut Tim Peake, die
momenteel in het ruimtestation
ISS verblijft, en oud-voetballer
Alan Shearer. (BELGA/JA)

te veel op ons
eigen eiland.

De Roo: “Je ziet dat erg in de theaterwereld: die
is helaas nog steeds geen afspiegeling van de
maatschappij waarin wij leven. Hoewel er veel
interessante dingen gebeuren – denk maar aan
wat kunstZ en Mestizo Arts Festival doen – blijven vooral het teksttheater en de toneelschool
erg blank. Terwijl het mooie aan theater toch
net is dat het mensen bijeenbrengt om zich
samen in de tijd te verliezen, even enkel in het
nu te leven.”
El Azzouzi: “Mijn vriendenkring bestaat
vooral uit moslims en Marokkanen, maar of dat
zo’n groot probleem is? Wij hebben nu eenmaal
meer gemeenschappelijke interesses. Zolang je
maar nieuwsgierig bent naar andere culturen,
heb ik niets tegen aparte eilandjes. Liever dat
dan gedwongen assimilatie; zo ontneem je
iemand zijn eigenheid.
“Iemand dwingen zich aan jou aan te passen,
vertrekt altijd vanuit een zeker superioriteitsgevoel. Er wordt in Vlaanderen weleens geroepen
dat migranten zich moeten aanpassen aan ‘onze
normen en waarden’. Maar wat zijn die dan?
Uiteindelijk delen wij als burgers van dezelfde
samenleving toch allemaal dezelfde universele,
menselijke waarden?”

De Roo: “Iets in mij wil uit volle borst ‘ja,
natuurlijk’ schreeuwen, maar de situatie is zo
complex geworden dat ik betwijfel of dat wel de
oplossing is. Eigenlijk hadden we die discussie
over positieve discriminatie dertig jaar geleden
moeten voeren.
“Het enige wat ik zeker weet, is dat mensen
met een migratieachtergrond veel te weinig vertegenwoordigd zijn op de toneelschool. Om dat
op te lossen volstaat positieve discriminatie
niet; ik ben ervan overtuigd dat wij zelf actief op
zoek moeten gaan naar nieuwe Belgen. Met de
opleiding (De Roo geeft les en is co-coördinatrice
van de afstudeerrichting acteren van het
Koninklijk Conservatorium Antwerpen, red.) willen we hierover in gesprek gaan met Likeminds
Amsterdam, een organisatie die via individuele
trajectbegeleiding allochtone jongeren naar de
toneelscholen leidt.”
El Azzouzi: “Theater moet niets, behalve
breed zijn. En als theater echt een afspiegeling
van de maatschappij wil zijn, moeten we het
niet over positieve discriminatie hebben. Ik heb
moeite met de term positieve discriminatie,
omdat hij impliceert dat allochtonen bevoordeeld moeten worden omdat ze minder kwalitatief werk maken. Nog te vaak wordt multicultureel theater als artistiek minderwaardig
beschouwd.”

EVELYNE COUSSENS

Al 35 jaar vindt in juni op
het Nederlandse eiland
Terschelling het cultuurfestival Oerol plaats. Voor
een dansvoorstelling
moesten de toeschouwers
lang vóór zonsopgang uit
de veren.
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De multiculturele
samenleving is mislukt.
De Roo: “In Nederland functioneert de samenleving op dat vlak beter dan de onze. Hoe komt dat,
vraag ik me af. Het is eigenlijk hallucinant dat we
nog maar staan waar we nu staan. Maar met de
vinger wijzen helpt ons ook niet vooruit, de
samenleving doet ook maar wat ze kan. We zullen
andere katten te geselen gehad hebben, zeker?
Misschien zat de Vlaamse ontvoogdingsstrijd er
wel voor iets tussen, weet ik veel.”
El Azzouzi: “Waar veel mensen samenleven,
schuurt het af en toe, maar ik denk dat onze staat
perfect functioneert. In Molenbeek lopen behalve
moslims ook blonde vrouwen en hipsters rond. Ik
was er zelf toen Salah Abdeslam gearresteerd
werd en had helemaal niet het gevoel dat er iets
aan de hand was. Er heerst veel angst voor ‘de
ander’ in onze samenleving, maar ik geloof niet in
doemscenario’s.
“Zeggen dat de multiculturele samenleving mislukt is, is vaak een excuus om te stellen dat de
migrant zich niet genoeg aangepast heeft in plaats
van in eigen boezem te kijken. De politiek heeft zich
nooit geïnteresseerd voor de islam en heeft er ook
nooit in geïnvesteerd.”
Alleen gaat dinsdag 14 juni in première in
de Monty in Antwerpen.
Voor tickets en speeldata: www.monty.be.

‘Respect voor elkaar
is belangrijk, maar je
moet de ander wel
kennen om te weten
hoe je hem kunt
respecteren’

Wordt er bij onze noorderburen
nog steeds geroepen dat kunst
een linkse hobby is van een
select clubje estheten uit de
Randstad? Dan kregen die roeptoeters vrijdagochtend lik op
stuk. Ze waren met meer dan
200, kwamen uit alle provincies
van Nederland, waren man en
vrouw, jong en oud, hoog- en
laagopgeleid, blank en gekleurd.
Nog voor de zon op was,
waren ze uit hun warme bedden

en slaapzakken gerold, hadden
ze een boterham tussen de kiezen gepropt en waren ze de ﬁets
op gesprongen. En dat allemaal
voor zo’n ‘elitair’ stukje kunst.
Vrijdag opende het
Nederlandse locatiefestival Oerol zijn 35ste
editie met een dansvoorstelling van de
Israëlische choreograaf Sharon Fridman.
NIDO/ Rizoma ging in
première bij zonsopgang in
het Terschellingse duinenlandschap. Tweehonderd Henken en
Ingrids wilden dat niet missen.
Je ziet het ‘de Vlaam’ nog zo
snel niet doen. Komt het door de
geschiedenis van dit festival en
zijn trouwe publiek, geworteld
in de vrijekunstscène van de
jaren zeventig? Komt het door
de adembenemende schoon-

heid van het Friese waddeneiland Terschelling? Komt het
doordat ook in de Nederlandse
samenleving de breuklijnen tussen mensen van verschillende
achtergronden zich zo
pijnlijk verdiept hebben, dat er hartstochtelijk verlangd wordt
naar dit soort van
verbindende ervaringen?
In ieder geval blijft
het een wonder: dat 200
mensen het niet alleen zagen zitten om op dit onmogelijke uur
naar een dansvoorstelling te kijken, maar er zelfs aan deel te
nemen. Met zijn massachoreograﬁe wilde Sharon Fridman
toeschouwer, performer en
landschap verbinden. We are
one. Even konden we het nog
geloven ook.
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Er moet meer positieve

Eiland vol cultuur
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FIKRY EL AZZOUZI

Angelina Jolie zou gesprekken
voeren voor een rol in Murder
on the Orient Express van 20th
Century Fox. Als de deal doorgaat, zal ze Mrs. Harriet
Hubbard vertolken, waaraan
Lauren Bacall in de versie van
1974 gestalte gaf. Sidney Lumet
verﬁlmde het boek al in 1974.
De cast bestond toen uit kleppers als Albert Finney, Lauren
Bacall, Ingrid Bergman en Sean
Connery.
Kenneth Branagh zal de
nieuwe versie van de Agatha
Christie-klassieker regisseren
en speelt ook de bekende
Belgische detective Hercule
Poirot. Topproducers Ridley
Scott, Simon Kinberg en Mark
Gordon zetten hun schouders
onder het project. Michael
Green schreef het scenario. (JA)
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We blijven allemaal

discriminatie in de
theaterwereld zijn.

‘Zolang je maar
nieuwsgierig bent
naar andere
culturen, heb ik niets
tegen aparte
eilandjes’

De 173ste Gentse Feesten vinden plaats van vrijdag 15 juli tot
zondag 24 juli. Er staan meer
dan 4.000 evenementen op het
programma, waarvan bijna de
helft gratis is. Ook dit jaar zetten de Feesten in op kleinschaligheid. In twee betekenissen:
ze worden opnieuw uitgesproken Gents, én er is een ruim
programma voor kinderen.
Bijna 2.000 evenementen vinden overdag plaats. De stad
Gent wil daarmee beklemtonen
dat er tijdens de Feesten niet
alleen ’s avonds wat te beleven
valt. Op het vlak van de veiligheid zijn er enkele nieuwigheden. Zo komen er lockers om
rugzakken, helmen of andere
spullen op te bergen. De openbare toiletten zijn voor het eerst
genderneutraal. (BELGA)
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Schrijf wat je wilt, ik speel het”, zei actrice Sara
De Roo tegen schrijver, columnist en theatermaker Fikry El Azzouzi. Aanvankelijk had ze
voor de nieuwe voorstelling van tg Stan iets
over de positie van de vrouw in gedachten, het
werd een multicultureel liefdesverhaal.
Zo ontspon zich tussen de actrice en de
schrijver een correspondentie waarin ze het
vaker oneens waren dan eens. Toch namen ze
de tijd om naar elkaar te luisteren. Ze vonden
zelfs een manier om de verschillen te omarmen, door hun mails op te nemen in de theatertekst. “Bovenal gaat Alleen over de zoektocht naar elkaar”, aldus El Azzouzi.
Een Vlaamse vrouw ontmoet een Vlaamse
man van Marokkaanse afkomst en wordt verliefd op hem. De romance in Alleen is simpel,
maar toch bijzonder ingewikkeld. Meer dan
ooit is multiculturalisme in deze tijden van
terreur en rechts nationalisme een beladen
begrip, en hoewel ze niet opgevoerd willen
worden als experts op het vlak van diversiteit,
kunnen ze niet ontkennen met Alleen een
politiek stuk op de scène te zetten. De Roo:
“Dat kan haast niet anders, aangezien de voorstelling ook een tijdsdocument is. Tegelijk is
het een naïef liefdesverhaal waarin iedereen
zich kan herkennen.”
Dat we hen elk apart – El Azzouzi zit
momenteel in New York – vijf heikele vraagstukken over diversiteit en multiculturalisme
voorleggen, was niet geheel naar de zin van de
actrice. “Ik heb het moeilijk met straffe uitspraken. Je kunt van mij toch geen oplossingen verwachten; ik maak theater, geen beleid.”
Ook de schrijver vindt het opvallend dat hij
zo vaak vragen over religie en zingeving voorgeschoteld krijgt. “Alsof moslim zijn iemand
anders van mij maakt. Nee, ik ben Fikry en ik
schrijf, punt.”
Beiden zijn ze ook een beetje overdonderd
door de aandacht. “De pers was nog nooit zo
geïnteresseerd in een voorstelling van mij”,
aldus De Roo. “Het is misschien een teken aan
de wand: de nood is blijkbaar hoog.”

bevinden. Kunstenaars moeten verdedigen wat
niet rationeel te verdedigen valt.
“Die meetmentaliteit is ook onze relaties binnengeslopen, alles wordt vluchtiger. Terwijl het
soms net heel waardevol is om door te zetten als
het wat moeilijker gaat; dan ontdek je een
nieuwe geborgenheid. Hoor mij nu, ik klink wel
als de Bond Zonder Naam.”
El Azzouzi: “Ik denk vooral dat de blanke
samenleving niet omkan met de veranderde
maatschappij. Zij vinden het moeilijk dat er
een nieuwe religie is gekomen. Veel mensen
koesteren het waanbeeld dat ze onderdrukt zullen worden; dat zij zich aan de islam zullen
moeten aanpassen. Dat is natuurlijk onzin,
puur ingegeven door angst. Let wel, ik heb het
nu over de brede massa. Jongeren kunnen volgens mij juist heel goed met die veranderde
samenleving om. Zelf geloof ik wel, maar ik hou
me sowieso niet erg bezig met ons overstijgende
vraagstukken.”

Rod Stewart
wordt Sir
Rod Stewart

eld

SARA DE ROO
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niet goed genoeg om wederzijds begrip op te
brengen.”
El Azzouzi: “Humor wordt te vaak als
schaamlapje gebruikt om platte, racistische
praat te verkopen en te stereotyperen. Cartoons
die moslims steeds opvoeren als geitenneukers
met een kwade blik en kromme neus zijn niet
grappig; ze ontmenselijken. Net zoals politici
die consequent spreken over ‘de moslim’. En het
verwijt een zuurpruim te zijn als je niet met
zulke moppen kunt lachen, klopt niet. Beledigd
zijn maakt evenzeer deel uit van de vrije
meningsuiting.”

Jolie misschien
in ‘Murder on
Orient Express’
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De monoloog die Fikry El Azzouzi voor Sara De Roo schreef,
bracht een bevlogen briefwisseling op gang die later een deel
van de voorstelling werd. De Vlaamse actrice en de VlaamsMarokkaanse schrijver discussieerden over diversiteit en
vonden elkaar in hun verschillen. Morgen gaat Alleen in
première, wij legden de twee alvast vijf stellingen voor.
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‘Humor maskeert vaak plat racisme’

Gentse Feesten
mikken weer op
kleinschaligheid
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