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Action Zoo Humain, 'Flandrien'

De benen waren goed

De koers van de Vlaamse wegen naar de planken halen: we
moeten Action Zoo Humain niet verwijten dat ze te ver van de uit de
kluiten gewassen Vlaming staan. Geen sport brengt ons zo bijeen –
behalve misschien voetbal tijdens een goed WK – als wielrennen.
Oerflandrien Wim Willaert doet in elk geval zijn best om
koerspartners Tom Vermeir, Zouzou Ben Chikha en nieuwkomer
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Mestizo Arts Festival 2014 uit de
startblokken

De 5 beste voorstellingen van
voorjaar 2014

Stemadvies van de Dichter des
Vaderlands

Mourade Zeguendi samen te houden. Want ondanks een
democratische biefstuk in de broek en gelijkgestemd geschoren
benen blijken culturele restricties op de notie ware Vlaamse
wielerheld te staan.

De performancegroep rond Chokri Ben Chikha, Zouzou Ben Chikha
en Sophie Doutreligne blijft in ‘Flandrien’ de zoektocht naar actuele
verschijningsvormen van de zoos humain voortzetten: hoe kijkt de
modale medemens naar de Ander? Dat vraagstuk uit zich in een
prangende vraag: is huidskleur of origine een barrière om flandrien
te zijn. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. De meest hardnekkige vorm
van onbegrip moet aanvaarding zijn. Die pseudosuperieure neiging
om toestemming tot samenleven te geven staat hard in de weg van
een werkelijk multiculturele maatschappij. Action Zoo Humain zou
Action Zoo Humain niet zijn moesten ze die thematiek niet
verpakken in een scherpe kaakslag die tegelijk boeiend en niet te
belerend theater levert. Het toetredingsproces van de
Franssprekende Mourade tot de wielerploeg lijkt een naïeve
postkoloniale beschavingscursus. Waar Mourade zich eerst schikt
in zijn situatie neemt hij uiteindelijk het woord en schuilt onder de
goedlachse jaknikkerij een broeierige drang om eens goed zijn
mening te spuien. Gelijk heeft hij: dat hij de wielerploeg vervoegt,
zou geen ‘dank je’ van zijn kant mogen vereisen.

De personages lijken gemodelleerd rond verschillende reacties uit
het dagelijkse leven. De stevige maar accurate karikatuur is daarom
des te geslaagd. Het is een interessante vraag wie het eerlijkst is:
de duidelijk ongemakkelijke Tom, die door angst, vooroordelen of
onbegrip zijn frustratie niet weet te verbergen, of de alwetend
verlichte Wim. Dit is onderbuikracisme ten top. Wim pretendeert
Mourada met plezier op te nemen en verdedigt hem bijna
paternalistisch, maar reserveert uiteindelijk de term flandrien voor
de vertrouwde blanke. Niet prestatie of talent blijkt de maatstaf. Dan
is Tom tenminste consequent. Wim zal Mourade nooit voor vol
aanzien. 

Action Zoo Humain transformeerde de koers in een hilarisch,
meeslepend stuk fuckyoutheater. Nooit te veel opgestoken
wijsvingers, altijd genoeg zelfrelativering: in ‘Flandrien’ nemen ze
wielrennen grondig onder de loep. De Vlaming is geboren op de
fiets, en een betere metafoor voor de samenleving is er niet te
vinden. Van een snijdende parodie op de wielerkoorts tot een
aangrijpende schreeuw om maatschappelijk debat: met ‘Flandrien’
hebben we in elk geval een treffend stuk theater achter de kiezen.
Nooit te zwaar, zeker niet te licht. Met rake humor beklimt
‘Flandrien’ de kinderkopjes van de muur en rijdt een gat in het
peloton open.  Aan de kijker om het toe te rijden. 

Jonas Bruyneel
© Cutting Edge - 13 november 2014
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