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“Niets zo vreemd als 
een lachend varken als 
uithangbord van een slagerij”

Theatermaker Tom Struyf besnuffelt het dier in de mens en de mens in het dier 
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D
e verhouding tussen mens en dier is
vaak mooi, maar ook vaak ingewik-
keld en vreemd. Die bedenking
vormt in De Studio de voorzet voor
het voorjaarsfestival Mens en Dier.
Theatermaker Tom Struyf bijt dit

weekend de spits af met Dier, een bijzondere 
voorstelling met acteurs en montages van inter-
views en YouTube-filmpjes.

“Dieren zijn de spiegel van de maatschappij”,
poneert Tom Struyf. De Studio promoot Dier als
“een vertelling met een multidisciplinair karakter
die zich op het snijpunt van theater, documentai-
re, film en lecture performance bevindt”. Klinkt
zwaar op de hand? Toch is Dier even diepgravend
als lichtvoetig, bezweert Struyf. Op het podium
gaat hij samen met actrice Judith de Joode en mu-
zikant William Bakker aan de slag met YouTube-
filmpjes van dieren die zich vergissen. 

“Eigenlijk gaat de voorstelling over hoe wij naar
dieren kijken”, verduidelijkt de maker. “Het pril-
ste idee was een stuk voor kinderen waarin twee
acteurs alombekende YouTube-filmpjes naspelen
van dieren die inschattingsfouten maken, zoals
katten die naast in plaats van op een kast sprin-
gen. Zoiets vinden mensen hilarisch. Ik stel me
dan de vraag; zouden we er ook om lachen als het
geen dieren maar vallende kinderen waren? Dat is
het uitgangspunt van de voorstelling.” 

Voor Dier heeft Struyf interviews gedaan met ex-
perts ter zake. “Ik heb acht mensen gesproken, on-
der wie biologen en filosofen, maar ook twee kin-
deren. Allemaal hebben ze een speciale band met
dieren of de natuur in het algemeen. Een montage
van die interviews krijgt een plek in de voorstel-
ling en vormt een clash met de acteurs op de sce-
ne, die een ultieme poging doen om een dier te
worden. In combinatie met de YouTube-filmpjes
en de muziek is dit een voor mijn doen grote en
complexe productie, met veel laagjes.” 

Voor kinderen én volwassenen
Dier is onder meer geïnspireerd op het werk van

Frans de Waal, een Nederlandse bioloog die pro-
beert om menselijk gedrag te verklaren aan de
hand van dierlijk gedrag, en vice versa. “De voor-
stelling is meer dan louter entertainend, ja. Men-
sen gaan niet het gevoel hebben dat ze naar een
wetenschappelijk lezing zitten te kijken, maar ze
krijgen wel informatie die hen aan het denken zet.
Bijvoorbeeld: een filosofe beschrijft hoe je in de
blik van een dier de ultieme rust vindt, net zoals in
de blik van een kind. Naarmate mensen opgroei-
en, verliezen we die rust en onbevangenheid.” 

Struyf brengt Dier als familie-, avond- én school-
voorstelling. “Dit is voor zowel kinderen als vol-
wassenen toegankelijk. Die doelgroepen wou ik
absoluut samen krijgen, omdat ik het fascinerend
vind om te zien hoe onze perceptie over dieren
verandert naarmate we ouder worden. Alle kinde-
ren zijn gek op dieren; hun eerste speelgoed is een
pluchen dier. Volwassenen gaan er op een schizo-
frene manier mee om. Onze huisdieren behande-
len we als levenspartners, terwijl we een varkentje
abstraheren tot een product om op te eten. Niets
zo vreemd als een afbeelding van een lachend var-
ken als uithangbord van een slagerij, niet?” 

“Zelf worden wij ook met die schizofrenie gecon-
fronteerd”, bekent Struyf. “Terwijl we in deze
voorstelling proberen om ons te identificeren met
een kip, eten we tijdens onze lunch wel boterham-
men met kip curry, gewoon omdat we dat lekker
vinden. Ik wil dus niet met de vinger wijzen of be-
lerend zijn, maar wel vragen opwerpen en mensen
aan het denken zetten.”
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Tom Struyf: “Fascinerend om te zien hoe onze 
perceptie over dieren verandert naarmate we 
ouder worden.” FOTO JAN VAN DER PERRE

Beestige confidenties: “Afgeleid van
Het beest in u, de theatermonoloog die
Tom Van Dyck vorig jaar zou spelen,
tot hij met een burn-out af te rekenen
kreeg. Met zijn broer, gedragsbioloog
Hans Van Dyck, brengt hij een humo-
ristische performance over de span-
ning tussen cultuur en natuur. Ze gaan
met elkaar in dialoog aan de hand van
filmfragmenten.” (gj)
i Vr 20/03

Head to Head + Dog: Herwig Ilegems 
hoofd aan kop met allerlei dieren. FOTO RR

Van Tom Van Dyck tot Alfred Hitchcock: 
allemaal beestjes in De Studio

Van video-installaties tot films, theater 
voor kleuters en een filosofische 
performance: het programma van Mens 
en dier waaiert de komende weken veel 
kanten uit in De Studio. Programmator 
Amelie Aernaudts licht toe.

Head to Head + Dog: “Dit beeldend
werk van acteur Herwig Ilegems is nog
een work in progress. Het omvat twee
audiovisuele installaties die in onze Ci-
nema 1 en Cinema 2 doorlopend te zien
zijn. Vanuit het idee dat de mens niet
superieur is aan dieren, drukt Ilegems
zijn hoofd tegen de kop van dieren.” 
i Ma 24/02 - wo 26/02, van 17 tot 21u 
 
Katten Salon Sessie: “Moraalfilosoof

Rutger Lazou presenteert zijn boek De
toekomst van de kat, vol vraagstukken
waar katten ons voor plaatsen. Ener-
zijds koesteren we de kat als huisdier,
anderzijds verguizen we het dier om-
dat het niet zo geweldig is voor de bio-
diversiteit in onze tuin. Lazou neemt
het vanuit een filosofisch en weten-
schappelijk standpunt op voor katten.
In ons Salon geeft hij een lezing, waar-
na hij met het publiek in gesprek
gaat.” 
i Ma 17/02 om 20u

 
Allemaal beestjes: “Een multimedi-

aal cinematografisch concert voor
kleuters door Cinema De Spiegel, een
gezelschap dat voornamelijk theater
voor de allerkleinsten maakt. In Alle-
maal beestjes, voor kinderen van 1 tot 4
jaar, fungeren oude filmbeelden over
wonderbaarlijke insectenwerelden als
basis voor improvisaties van een har-
piste en een violiste.”
i Za 22/02 - zo 01/03 

Het dier, het dier en het beestje:
“Wie Theater Artemis kent, weet dat
dit gezelschap voorstellingen maakt
die altijd een beetje ontregelend zijn.
Voor Het dier, het dier en het beestje
(8+) gaat Artemis met dieren aan de
haal, in een musical met livemuziek.” 
i Do 06/03 - vr 07/03

Mens en Dier @ De Cinema: “Niet al-
le films zijn even diervriendelijk. Dit
programma is tot stand gekomen in sa-
menspraak met dierenorganisaties zo-
als hondenscholen. Zij kiezen een aan-
tal films, van The Birds van Hitchcock
over Dumbo en Free Willy tot Chicken
Run. Die zijn allemaal te bekijken in
onze grote en kleine Cinema.” 
i Vr 07/02 - zo 01/03 


