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� Media

Aftakeling van het culturele geheugen

In Nederland stierf onlangs Anton Quintana, schrijver van “literatuur zonder 
leeftijd”. Hij won in 1996 de Wouterje Pieterse Prijs voor zijn ( jeugd)boek Het 
boek van Bod Pa. Maar toen hij stierf, werd daar nauwelijks over geschreven. 
Uit de literaire wereld had niemand er ook maar één seconde bij stilgestaan. 
Dat schrijft Cyrille Offermans in ‘De Groene Amsterdammer’. Hij vraagt zich 
af of die algemene stilte geen symptoom is van de “aftakeling van het culturele 
geheugen” bij kranten, uitgeverijen en in het onderwijs. Ik denk dat hij gelijk 
heeft.
Hoe vaak zien we het niet gebeuren dat kranten nauwelijks berichten over de 
dood van mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de literatuur, de 
politiek, de sociale of de Vlaamse Beweging? Ook de radio en de televisie laten 
het vaak afweten. Toch zou een brede familiezender als Eén bij uitstek geschikt 
zijn om, met enige regelmaat, uitleg en duiding te geven bij wat er bij ons en 
in de rest van de wereld gebeurt. Helaas zijn de tv-reeksen over geschiedenis 
geschrapt, en is een Canvasserie als De kinderen van de collaboratie eerder uit-
zondering dan regel. Terwijl de nood aan duiding nooit zo groot was. 
Wij moeten wat gebeurt, kunnen kaderen. Dat lijkt me een kernopdracht van de 
media. Ze moeten ons het hele plaatje laten zien, met tekst en uitleg, beeld en 
geluid. Zo leren ze ons verder kijken dan onze neus lang is. Als het vakkundig 
en prikkelend gebracht wordt, zullen er altijd nieuwsgierige lezers, kijkers en 

luisteraars zijn. Want mensen willen altijd meer weten en begrijpen, ze willen 
achterhalen hoe iets is gebeurd, hoe iets in mekaar steekt. 
Mensen zijn nieuwsgieriger dan veel mediamensen denken. Onderschat ze 
niet! �

Jaak Dreesen 

� Jeugdtheater

Is opvoeden aanmodderen? 

Daar komen ze op, een voor een, de 
vier mama's, zonder papa's. Ze zijn 
werkelijk geraakt door het vele ap-
plaus dat ze krijgen. Ze hebben het 
ook verdiend, nietwaar? Ze willen 
zich nu tonen, als mama's. Daarvoor 
maken ze afspraken met de toeschou-
wers, jong en oud. Een heerlijk ver-
baal tik-tak-spel volgt. Mama's, moe-
ders, modders. Clichés over mama's, 

opvoeding, kindergedrag worden 
door de mangel gehaald. Hun gedrag 
lijkt samen gevat te kunnen worden 
onder de leuze: 'opvoeden is ook 
maar wat aanmodderen.' Ze kissebis-
sen, ze zijn soms heel venijnig tegen 
elkaar, om dan weer zoetgevooisd 
met elkaar zoete broodjes te bak-
ken. Achter het transparante gordijn 
wordt geboord en getimmerd aan een 

monument voor dé mama. Met de no-
dige glimlachjes, rollende ogen, blon-
de langharige pruiken en uniforme 
jurkjes vliegen de grappen over het 
podium, mooi gedoseerd en getimed. 
Op het randje van schmieren weten 
ze jong en oud te laten schateren. 
De vier vrouwen zetten op de eerste 
plaats zichzelf een spiegel voor. Dat 
zorgt voor leute en lol. Een kind krijgt 

op het podium een ijsje, de mama’s 
staan rond haar en geven aanwijzin-
gen, eten van het ijsje, de druppende 
randjes... Hun bemoeienissen zijn 
heel herkenbaar! Af en toe borrelt 
onder de oppervlakte een schrijnend 
gevoel van falen op, slechts eventjes, 
om daarna weer overspoeld te wor-
den door grollen. En dan slaat de me-
ligheid toe.  Kinderen worden op het 
podium gevraagd, soms onder zachte 
dwang. Ze moeten het podium met 
bewegende ingezakte kubussen vul-
len. Zo zakt de voorstelling wat als 
een pudding in elkaar, een goede 
uitsmijter ontbreekt. Dat is jammer, 
want drie vierde van de voorstelling 
is relativerend leuk. Het is duidelijk 
dat er niet één pasklaar recept voor 
opvoeden is. Maar dat wisten we 
al. Lachen om opvoeden, om samen 
onder één dak te kunnen leven, dat 
werkt heilzaam. Laat ze maar aan-
modderen, die mama’s. Nu nog een 
sterker einde van het verhaal.  �

Tuur Devens 

�  Compagnie Barbarie met ‘Modders’ 

(8+) op 13/1 Het Bolwerk Vilvoorde, op 

20/1 Ter Dilft Bornem, op 21/1 De Kern 

Wilrijk, op 26/1 De Beuk Kortemark, op 

28/1 De Velinx Tongeren, op 3/2  het 

Loo Tessenderlo, op 4/2 C-Mine Genk, 

en daarna nog Berlare, Roeselare en op 

veel plekken schoolvoorstellingen. Meer 

op www.compagniebarbarie.be

“Laten we de kijker wél serieus nemen…”
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