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Tweetakt:	  de	  enige	  goede	  reden	  om	  niet	  op	  een	  terrasje	  te	  zitten.	  	  
maandag	  16	  april	  2018	  /	  door:	  Jeroen	  van	  Wijhe	  
	  
Studio	  Orka	  –	  Inuk	  (7+)	  
	  
Foto:	  Phile	  Deprez	  
Voor	  de	  laatste	  voorstelling	  van	  mijn	  Tweetaktavontuur	  verlaat	  ik	  de	  Stadsschouwburg	  
en	  reis	  ik	  af	  naar	  Plan	  Einstein,	  een	  asielzoekerscentrum	  waar	  asielzoekers	  
samenwonen-‐	  en	  werken	  met	  uit	  huis	  geplaatste	  jongeren.	  Studio	  Orka	  maakte	  hier	  de	  
voorstelling	  Inuk,	  wat	  in	  de	  taal	  van	  de	  Inuits	  ‘echte	  mens’	  betekent.	  We	  betreden	  een	  
vervallen	  hotellobby,	  waar	  Carl,	  de	  eigenaar	  van	  het	  hotel,	  zit	  te	  schilderen	  en	  
klusjesman	  Ivan	  met	  zijn	  charme	  en	  grapjes	  het	  publiek	  opwarmt.	  Even	  denk	  ik	  een	  
nogal	  flauwe	  voorstelling	  te	  gaan	  zien,	  met	  karikaturale	  personages	  die	  weinig	  te	  maken	  
hebben	  met	  de	  harde	  realiteit	  waar	  de	  kinderen	  van	  Plan	  Einstein	  mee	  te	  maken	  
hebben.	  Al	  snel	  blijkt	  dat	  Inuk	  veel	  complexer	  en	  gelaagder	  is	  dan	  ik	  in	  de	  eerste	  
minuten	  vermoedde.	  Carl	  en	  Ivan	  krijgen	  twee	  bezoekers	  te	  gast	  die	  beiden	  schuilen	  
voor	  de	  storm.	  Het	  hotel	  is,	  net	  als	  het	  asielzoekerscentrum,	  een	  tijdelijke	  schuilplek.	  Als	  
blijkt	  hoezeer	  de	  vier	  personages	  ontheemd	  zijn	  en	  verlangen	  naar	  een	  thuis,	  begint	  de	  
voorstelling	  te	  schuren.	  Het	  pubermeisje	  Nina	  vertelt	  hoe	  ze	  van	  instituut	  naar	  instituut	  
gaat,	  en	  niet	  meer	  bij	  haar	  moeder	  kan	  wonen.	  Als	  blijkt	  dat	  ook	  de	  hoteleigenaar	  haar	  
niet	  wil	  hebben,	  en	  in	  de	  stromende	  regen	  buiten	  wil	  zetten,	  zet	  ze	  een	  dans	  in	  die	  zowel	  
woede	  als	  hopeloosheid	  uitstraalt.	  Het	  komt	  binnen	  bij	  het	  publiek,	  die	  voor	  een	  deel	  uit	  
de	  bewoners	  van	  het	  centrum	  bestaat.	  Naast	  me	  zitten	  twee	  jongetjes	  in	  een	  mij	  
vreemde	  taal	  druk	  met	  elkaar	  te	  lachen	  en	  te	  gebaren	  over	  wat	  ze	  voor	  zich	  zagen	  
gebeuren.	  Achter	  mij	  zie	  ik	  een	  groep	  meisjes	  gefascineerd	  kijken	  en	  filmpjes	  maken	  van	  
de	  voorstelling.	  Echt	  ‘not	  done’,	  aldus	  een	  groep	  verontwaardigde	  theaterstudenten	  op	  
weg	  naar	  huis.	  Het	  maakte	  me	  duidelijk	  dat	  er	  twee	  soorten	  toeschouwers	  in	  de	  zaal	  zat:	  
de	  geoefende	  kijker	  die	  de	  ongeschreven	  regels	  van	  het	  theater	  kent,	  en	  kinderen	  voor	  
wie	  theater	  nog	  een	  nieuwe	  ervaring	  is.	  De	  kinderen	  deden	  me	  denken	  aan	  de	  jongens	  
en	  meisjes	  die	  de	  vorige	  dag	  nog	  met	  de	  onzichtbare	  man	  aan	  het	  kletsen	  waren.	  Leuker	  
publiek	  kun	  je	  je	  eigenlijk	  niet	  wensen.	  


