
1 9  E N  2 0  N O V E M B E R  2 0 2 1 R E Y N A E R T T H E A T E R  M A L P E R T U U S

Plus je vieillis, plus je vois que ce qui

ne s'évanouit pas, ce sont les rêves.

J. Cocteau tegen mevr. A. Maurous
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WELKOM, BESTE

THEATERLIEFHEBBER! 
In deze toch wel bizarre tijden zijn we dolgelukkig om

u hartelijk welkom mogen heten op onze eerste

productie van het theaterseizoen 2021 -2022! 

De laatste keer dat de Dijlezonen nog eens voor u op

de planken stonden, dateert van 25 januari 2020 en

dat is een hele tijd geleden. We zouden graag zeggen

dat de tijd gevlogen is, maar niets is minder waar.

Voor de horeca, het bedrijfsleven, het openbaar

vervoer, winkels en zelfs reisorganisaties kwam het

leven, na een lange lockdown, weer stilaan op gang.

Maar in de cultuursector bleef het lange tijd stil.

Voorstellingen werden afgelast, festivals geannuleerd,

cultuurhuizen, film- en theaterzalen moesten

noodgedwongen hun deuren gesloten houden. We

waren dan ook enorm enthousiast toen we vorig jaar

vanaf augustus opnieuw konden samenkomen om te

repeteren en opnieuw konden genieten van live

theater en muziek, want geeft toe: een leven zonder

cultuur, dat is geen leven!

Ons eerste plan was om vorig toneelseizoen in het

najaar “Hunkerig” te hernemen. 

HUNKERIG
1 en 2 April 2022
C.C. Het Wagehuys Leuven



" A f l e i d i n g ?  I k  z a l  j e  i e t s

b e k e n n e n ,  i e t s  d a t  n i e t

z o  e r g  p o ë t i s c h  i s ,  m a a r

w e l  w a a r .  S i n d s  d i e

f a m e u z e  z o n d a g  h e b  i k

m a a r  é é n  k e e r  w a t

a f l e i d i n g  g e h a d ,  b i j  d e

t a n d a r t s ,  t o e n  d i e  e e n

z e n u w  r a a k t e . "  

WELKOM
DE REDACTIE

De drie zusters hadden er al
een heel repetitieproces
opzitten en konden snel klaar
geraken met hun voorstelling,

maar gezien het virus zich niet
zomaar liet kisten en voor ons
de veiligheid van de
theaterliefhebber op de eerste
plaats komt, beslisten we
noodgedwongen om op zoek
te gaan naar een veilig,

kwalitatief alternatief en
“Hunkerig” nogmaals uit te
stellen. Toen viel de
spreekwoordelijke bom. Zelfs
met strikte regels bleek een
opvoering onmogelijk. De
cultuurhuizen sloten, opnieuw,

de deuren, ditmaal voor nog
langere tijd.

Maar De Dijlezonen laten zich
niet ringeloren. Zodra dit veilig
mogelijk was, hernamen we
onze repetities en zo hopen
we u dit seizoen op maar liefst
vier producties te kunnen
trakteren: La voix humaine, dat
u vandaag komt bewonderen,

Hunkerig, dat al halfweg zijn
repetitieproces stond, De kras
en Het diner, die beiden
gepland stonden voor het
langvervolgen seizoen 2020-

2021 toen we nog niet wisten
wat er ons boven het hoofd
hing in de zoveelste golf.

Toen we zochten naar een
voorstelling die we konden
repeteren binnen de toen
geldende regels – een vaccin
was nog niet beschikbaar,
iedereen moest afstand
houden, elkaar aanraken was
onmogelijk – viel onze keuze
op een monoloog. Niet
zomaar een monoloog, maar
één van de weinige die ooit
voor een vrouw geschreven
zijn. 

Met “La Voix Humaine” schreef
Jean Cocteau (over wie u hier
meer kunt lezen) in 1927 de
ultieme afscheidsmonoloog,

een intieme tragedie, een
vreemde “monoloog met twee
stemmen”, opgebouwd uit
woorden en stiltes, waarbij de
telefoon een essentiële rol
speelt.

Een vrouw belt met haar ex in
een laatste poging de breuk
tussen hen ongedaan te
maken. 

Met de moed der wanhoop
probeert de vrouw de lijn open
te houden. Eerst vol opti-
misme, daarna ontkennend
tot zelfdestructief, maar vooral
radeloos! Het hele arsenaal
aan gevoelens komt aan bod,

maar geleidelijk groeit bij haar
het besef dat haar geliefde
voorgoed voor een ander heeft
gekozen. 



Vroeger zag men elkaar!”, schreef Cocteau. “Men kon het hoofd
verliezen, beloftes vergeten, het onmogelijke riskeren om hen, die
wij adoreren, te overtuigen, door ons aan hen vast te klampen! 

Eén blik kon alles veranderen. 

Maar met de komst van de telefoon is wat voorbij is, voorbij!”

Verrassend genoeg brengen de Dijlezonen u deze monoloog, in
een regie van Jo Matthijs (lees hier meer over Jo), met maar liefst
twee actrices! Wie er allemaal meewerkte aan deze voorstelling,

kunt u hier lezen.

We wensen u een veilige, maar vooral boeiende en meeslepende
avond! 

Vergeet u uw telefoon niet uit te zetten? ;-)

Veel kijkplezier!



H a r t e l i j k  d a n k  a a n  d e

v i d e o g r o e p  S K O O P ,  e n  i n  h e t

b i j z o n d e r  a a n  d e  h e e r  Y v a n

C o g n e a u  

v o o r  d e  r e a l i s a t i e  v a n  d e

f i l m b e e l d e n

Cast en crew
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Jo Matthijs
Roos Wuyckens
Roos Wuyckens
Roos Wuyckens
Roos Wuyckens

Elly  - Tine Wijnants
Ella - Liesa Verbiest

Paul Bielen
Paul Bielen
Willy Vandezande
Tom Vandeweyer, Philippe Mommens, Stany Quintens, Matisse
Vandeweyer, Jeannine Vroonen
Ella Doğan, Chloé Morioux
Francine Dekeyser
Marijke Morlion

Chantal Leblanc
Elly Conings, Jo Matthijs, Yannick Matthys, Mia Van Langendonck,

Roos Wuyckens
Compagnie Gagarine en Yannick Matthys
Yvan Cogneau 



La voix humaine wordt wel eens de ultieme afscheidsmonoloog genoemd. Het is niet voor
niets een heuse klassieker. De tekst is erg indringend.  Een vrouw praat aan de telefoon met
haar ex-geliefde, wellicht in een poging om hem voor zich terug te winnen. Beetje bij
beetje vernemen we hoe de relatie zich heeft afgespeeld en zien we het besef groeien dat
haar poging gedoemd is te mislukken.

De vrouw (Cocteau noemt haar Elle) belijdt een echte, mooie, pure liefde.  Het soort liefde
waarin je jezelf helemaal wegcijfert, waarin je geen enkele verdienste claimt en alle schuld
op jou neemt voor al wat mis loopt. Je gaat er helemaal in op, er is geen andere
mogelijkheid, je bestaat in, door en voor je geliefde. En zonder die (ge)liefde ben je niks,
besta je niet. 
In het middeleeuwse liefdesepos schrijft Héloïse aan haar Abélard onder andere deze
verzen, die ook mooi de liefde van Elle (Elly, Ella) typeren: “Al lijkt de aanduiding
“echtgenote” eerbaarder en duurzamer, voor mij klonk het woord “vriendin” altijd zoeter, of
zelfs, als je je daardoor niet gekwetst voelt, “maîtresse” of “hoer”. Hoe meer ik me voor jou
vernederde, des te meer hoopte ik jouw  genegenheid te winnen zonder daarmee aan de
glorie van jouw buitengewone persoonlijkheid afbreuk te doen.  Mijn hart behoorde
immers niet mezelf toe, maar jou, en op dit ogenblik geldt dat meer dan ooit. Als het niet
bij jou is, is het nergens, want zonder jou kan ik onmogelijk leven.” Zo’n onderworpen,

compromisloze, onvoorwaardelijke liefde is supermooi. Als ze wederkerig is. Is ze dat niet,
dan is ze uiterst destructief of teert ze op uitbuiting.

Woordje van de regisseur

Uit sympathie 
 

Eddy Van Weddingen



Wanneer het besef groeit dat het oogmerk van je liefde onherroepelijk voor iemand anders
heeft gekozen, dan stort je wereld in. Dan doemt het schrikbeeld op van een gapende,

dreigende leegte in je leven en ontstaat ontroostbare tristesse. Misschien wil je zelfs niet
meer getroost worden. Je hebt je opgeofferd voor niets. Het leven wordt zinloos, het spat
als het ware uit elkaar, zoals op de achterwand van het decor. Het afscheid initieert de pijn,

die blijvend zal zijn.

Afscheid en de pijn die ermee gepaard gaat, is van alle mensen en van alle tijden. Daarom
leek het me geschikt om deze monoloog niet met één maar met twee actrices te spelen.

Twee dames, elk in een andere tijd, die symbool staan voor iedereen die hetzelfde
meemaakt, een verscheurend afscheid, het verlies van hun bestaansreden.

Het zijn twee verschillende vrouwen, Elly en Ella. Ze leven in een ander tijdperk, ze
reageren verschillend maar ze beleven hetzelfde. In feite zijn ze gelijk. Ze kunnen elkaars
plaats wel innemen. Ze zijn dezelfde universele vrouw.

Dit is een heftig stuk, diep emotioneel, een monoloog zonder tegenwoord. Zoiets spelen is
niet voor iedereen weggelegd. Het is een cadeau dit stuk te mogen maken met – of beter
gezegd, gedreven te worden door - twee klasse-actrices. De ernst en de gedrevenheid
waarmee zij zich doorheen de repetities de tekst eigen hebben gemaakt, is
bewonderenswaardig en maakt een regisseur gelukkig. Het volstond om hen af en toe te
vragen: “Waarom zegt Elle dit?” en de rest kwam vanzelf, ook de traantjes soms. 



De actrices maken van de telefoon een
onvoorstelbaar auto-destructief wapen en spelen
de teksten zo dat je als toeschouwers bijna hoort
wat diegene aan de andere kant van de lijn moet
gezegd hebben. De verscheidenheid aan zegging,

het tempo, het ritme, de stiltes die zo mogelijk nog
meer zeggen dan de tekst zelf, dat alles is
formidabel. Wat een klasse, wat een talent en wat
een inzet. Dank je Elle, Elly en Ella. 

Als ze straks tijdens de voorstelling waarmaken wat
ze op repetities hebben laten zien, dan zal u niet
onberoerd naar huis gaan.

Het stuk was vorig seizoen klaar om gespeeld te
worden. De covidpandemie heeft er anders over
beschikt. Het was raar om het stuk terug op te
nemen, een jaar later. Teksten, bewegingsregie,

gebruik van rekwisieten, het leek allemaal ver weg.

Maar na een paar repetities kwam alles terug. We
hebben van de herneming gebruik gemaakt om
een aantal replieken te herzien, bewegingen te
wijzigen en klemtonen anders te leggen, met de
bedoeling de voorstelling beter te maken dan ze in
2020 zou zijn geweest. Dat vroeg van de actrices
natuurlijk extra inzet: oude gewoontes wegvijlen en
nieuwe in hun acteren inslijpen. Niet evident, maar
ze hebben het toch maar gedaan. 

De productie is uiteraard niet alleen het werk van
de actrices. Het resultaat zou niet zijn wat u nu zal
zien zonder de inzet van de technici. Scenografie,

decorbouw, regieassistentie, belichting, geluid,

beeld, video, kledij, grime en kapsels, het is allemaal
werk van bevlogen mensen die gedreven
meewerken aan eenzelfde doel: een zo prachtig
mogelijke productie afleveren. En zij doen dit
achter de schermen, buiten de spots, zonder dat u
hen ziet. Hun namen vindt u elders in dit boekje. Ik
kan en wil hen niet vergeten en sta erop hen met
deze oprecht te danken. Indien u na de voorstelling
besluit om te applaudisseren, laat dan een stukje
van uw applaus voor hen zijn.

Jo Matthijs





Over Jo Matthijs, de regisseur 

U kent hem ondertussen waarschijnlijk wel, de regisseur van de voorstelling van vanavond. Jo is
natuurlijk al lang geen onbekende meer in het Leuvense amateurtheatercircuit en evenmin bij
de Dijlezonen. De familie van Jo was al vóór zijn geboorte actief bij onze vereniging. Zijn
theaterdebuut was dan ook onafwendbaar: als zoon van twee acteurs én met een grootmoeder
die in “den theater” – zoals de stadsschouwburg toen genoemd werd – werkte, was het een
onvermijdelijk feit dat kleine Jos – zoals hij toen in het Leuvens aangesproken werd – op de
planken zou eindigen.

Dat debuut kwam er in 1964 bij De Dijlezonen toen de toen 10-jarige Jo het kleine zoontje
Ralph Hilliard mocht spelen in de thriller “De fiets aan de deur” van auteur Joseph Hayes. De
voorstelling maakte danig indruk op Jo die sindsdien amper uit “den theater” en al helemaal
niet bij “De Dijlezonen” weg was te slaan. Sinds zijn kindertijd acteerde Jo bijna jaarlijks en
sommige seizoenen zelfs in meer dan één productie. Hij werd voorzitter en artistiek leider van
De Dijlezonen en drukte zo zijn stempel op de vereniging en onrechtstreeks ook op het
Leuvense amateurtheater. 

In 2000 – veel symbolischer kan men een jaartal niet kiezen – besliste hij, eerder bij toeval, om
ook eens de andere kant van de regietafel uit te proberen.



Waar zijn eerste voorstellingen vooral zijn oog voor
esthetiek en detail in de verf zetten – ze typeerden
zich door prachtig uitgewerkte decors en kostuums
die tot in de puntjes klopten – evolueerde Jo meer
en meer naar een ware acteursregisseur - niet dat
hij zijn lat lager legde op visueel vlak, dat zou hij
waarschijnlijk zelfs niet kunnen als hij het zou
willen. Mogelijk heeft de keuze van de stukken die
hem de afgelopen jaren onder lichte dwang door
de leescommissie werden “opgelegd” hem echter
enigszins geholpen in de verdere uitbouw van zijn
capaciteiten.

Na enkele seizoenen een voornamelijk mannelijke
cast naar grotere hoogten geholpen te hebben, met
in 2018-2019 “Desperado” als voorlopig hoogtepunt,
was het de bedoeling dat u aan het einde van vorig
toneelseizoen “Hunkerig” kon aanschouwen, een
voorstelling met een uitsluitend vrouwelijke cast. Er
moest wat evenwicht zijn natuurlijk. Jammer
genoeg stak de corona-epidemie stokken in de
wielen. De bubbel-maatregelen en de aard van het
stuk lieten zoals u weet niet toe om dit veilig op te
voeren. 

Wie Jo kent, weet dat hij echter niet bij de pakken
blijft zitten. Hij zette zijn symbolische groene hoed
op (volgens dokter Edward de Bono symbool voor
het creatieve denken in een beslissingsproces) en
vond een oplossing: een voorstelling die volledig
veilig te regisseren en op te voeren viel. En laat “La
voix humaine” nu eens een ultiem vrouwen-

acteursstuk zijn!

Net als in “Desperado” – dat overigens ook een corona-veilige voorstelling zou opleveren, maar
dat terzijde - zitten de twee dames in “La voix humaine” ook het grootste deel van de productie
op hun plaats. Dat maakt dit stuk dan ook zo moeilijk, je kan een speelfout niet wegmoffelen
door een opvallende bewegingsregie. De actrices moeten hun personage snappen en het stuk
moet het hebben van perfecte intonatie en zegging. Het mag niet vals zijn, of u als publiek
haakt meteen af.

En laat Jo nu net de geknipte regisseur zijn om dergelijke producties te regisseren. Jo heeft een
schijnbaar eindeloos geduld – getuige hiervan zijn onder meer zijn ellenlange repetities waarbij
hij zowat de enige is die in staat blijft om zijn aandacht erbij te houden – en slaagt er keer op
keer in om aan zijn acteurs duidelijk te maken wat er van hen verlangd wordt. 



Hij laat zijn acteurs vrij, maar
stuurt bij waar noodzakelijk en
doet dit op een voor elke acteur
andere manier zodat iedereen
op een voor hem of haar
geschikte manier gestuurd
wordt. Dat maakt werken met
Jo enorm fijn, al is het ook
enorm hard werken. Er wordt
veel van de acteurs verwacht,
maar met behulp van Jo komt
het er ook steeds opnieuw uit en
laat dat nu net zijn waarom veel
van onze acteurs jaar na jaar
staan te trappelen om met Jo te
“mogen” spelen. 

Niet dat er met die voorkeur rekening gehouden wordt, Jo-de-voorzitter zou dat niet willen.

Al dat harde werken werpt zijn vruchten af. Zowel in 2017-2018 als in 2018-2019 vielen de
producties van Jo in de prijzen. In 2017-2018 kregen zijn twee hoofdrolspelers een nominatie
voor het Fiere Margrietjuweel, de Oscars voor beste acteur/actrice van het Leuvense
amateurtheater. Eén van hen – Tine, die ook vandaag meespeelt in “La voix humaine” - won toen
zelfs het felbegeerde beeldje dat ze overigens in 2011 al eens mocht ontvangen voor haar rol in
“De Vagina monologen”, ook in een regie van Jo. Het laatste afgesloten theaterseizoen won zijn
voorstelling “Desperado” de prijs voor beste productie en won één van zijn vier acteurs datzelfde
Fiere Margrietjuweel. Weinig regisseurs doen het hem na.

Als er één regisseur is die u kan vertrouwen om Elly en Ella mee vorm te geven, dan is het Jo wel.
Hopelijk kan u zo meteen getuige zijn van het harde werk van Jo en zijn ploeg en kan u
genieten van een zorgeloze – en veilige – avond. Want dat is uiteindelijk het enige doel van onze
vereniging en van Jo, goed theater mogen maken, onder alle omstandigheden.

Desperado

Jij en hij, ik en zij





JEAN COCTEAU
Jean Maurice Eugène Clément Cocteau (Maisons-Laffitte, 5 juli 1889 – Milly-la-Forêt, 11
oktober 1963) was een Frans dichter, romanschrijver, toneelschrijver, ontwerper en
filmmaker. Hij werd geboren in een burgerlijk gezin. Wanneer Cocteau slechts negen jaar
oud is, pleegt zijn vader zelfmoord. Op school was hij een 'enfant terrible'. Niet lang na
zijn afstuderen, begon hij aan een carrière als self-made kunstenaar.

Vanaf 1908 was hij een vaak geziene gast in artistieke kringen en hoewel Cocteau op
meerdere terreinen actief was, vond hij zelf dat hij in de eerste plaats dichter was en dat
al zijn werk poëzie was, of het nu een roman, een film, een toneelstuk of een schilderij
betrof.
Cocteau was een van de belangrijkste personen binnen het surrealisme. Zijn werk was
van grote invloed op vele artiesten, onder wie de bekende “Les Six”, een informeel
gezelschap van jonge Franse componisten die in de jaren 1920 nieuwe Franse muziek
wilden maken. De leden van Les Six waren: Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger
(eigenlijk een Zwitser), Darius Milhaud, Francis Poulenc en Germaine Tailleferre, de enige
vrouw in de groep. 



In 1911 schreef Cocteau het libretto voor “Le
dieu bleu”, een ballet van de Ballets Russes. 
Tijdens de eerste wereldoorlog engageert
hij zich als ambulancier en maakt er kennis
met Guillaume Apollinaire.  

In 1917 kwam “Parade” uit, een avant-
gardeballet van Cocteau, waarvoor onder
andere Pablo Picasso de decorstukken en
de kostuums ontwierp en Erik Satie de
muziek componeerde. In het
programmaboekje van Guillaume
Apollinaire werd, om het ballet te
beschrijven, voor het eerst het woord
“surréaliste” gebruikt.

Het ballet was geen groot succes, maar vestigde wel de naam van Cocteau bij de avant-garde
van Parijs.

In 1920 kreeg Cocteau een relatie met de 17 jarige, aankomende schrijver Raymond Radiguet. 
 Cocteau was openlijk biseksueel. Nadat Radiguet “Le Diable au corps” uitbracht, volgde een
periode van productiviteit voor Cocteau. Deze stopte in 1923, toen Radiguet overleed aan
buiktyfus. 
Cocteau raakte in de periode daarna verslaafd aan opium.

In 1926 bracht hij "Le rappel à l'ordre" uit, een boek met essays, dat de hernieuwde interesse
voor tradities in de periode na de Eerste Wereldoorlog beschrijft. De naam van de
kunstbeweging "Retour à l'ordre" is hier waarschijnlijk van afgeleid. Deze beweging was een
reactie op de oorlog en zette zich af tegen de radicale avant-garde. In plaats daarvan haalde zij
inspiratie uit de klassieke en traditionele kunst.

In 1929 schreef Cocteau zijn bekendste
werk, “Les enfants terribles” en maakte
hij zijn eerste film, “Le sang d'un poète”.

Hierna maakte hij minder
controversiële stukken en schreef hij
toneelstukken voor de meer gevestigde
orde. Hij kreeg een relatie met de
Franse acteur Jean Marais en gaf hem
een rol in zijn toneelstuk “Les parents
terribles” uit 1938.

 



In de jaren dertig ontwierp Cocteau zijn eerste sieraden voor modeontwerpers als Elsa
Schiaparelli en Coco Chanel. Ook stortte hij zich op de vervaardiging van keramiek.

Vanaf de jaren veertig maakte Cocteau, onder invloed van Marais, weer films, waaronder “La
Belle et la Bête” (Belle en het Beest), gebaseerd op het bekende kinderverhaal van Jeanne-

Marie Leprince de Beaumont. 
In 1949 maakte hij zijn belangrijkste film, Orphée, gebaseerd op zijn eigen stuk uit 1926.

In 1955 werd hij lid van de “Académie Française” en de “Académie royale de langue et de
littérature françaises de Belgique”. Ook kreeg hij het Franse Legioen van Eer uitgereikt.

Cocteau overleed, op 11 oktober 1963, op 74-jarige leeftijd aan een hartaanval. De dag daarvóór
was zijn boezemvriendin en zielsverwant Édith Piaf, waarvoor hij in 1940 de monoloog “Le Bel
indifférent" schreef, overleden. 

Naar verluid zou hij gezegd hebben: “Ik ben ongeneeslijk ziek, dat is erg; Piaf is dood, dat is
erger.”

Het huis van Cocteau in Milly-la-Forêt is aangekocht door de overheid, op initiatief van een
comité dat de herinnering aan hem levend wil houden. Het is in 2010 in gebruik genomen als
Cocteau-museum.





‘Het mysterie van Cocteau schuilt in heel precieze dingen’

Wie zich verdiept in Picasso of Dali, in Satie of Stravinsky, in Piaf of in Charlie Chaplin, stuit op
een goed moment vanzelf op Jean Cocteau. 

Fotografen vreesden hem: overal waar één van de groten van de 20e eeuw zijn of haar gezicht
liet zien, was Cocteau van de partij. Op het kiekje bleek achteraf altijd zijn gelaat in een
uithoek te zien te zijn. Cocteau, dichter in alle kunsten, had veel trekken van een gespleten
persoonlijkheid. Hij ondervond de nadelen van het beroemd zijn, maar speelde tegelijkertijd in
op de media zoals weinig hem daarin voorafgingen of volgden. 

Het heeft even geduurd eer de culturele gemeenschap Cocteau omarmde, maar in de loop
van de jaren tachtig waagden uitgevers zich toch aan zijn vaak controversiële poëzie.

Altijd een goed onderwerp voor verwarring, roddels en mysteries was en is hij, tot op de dag
van vandaag, nog steeds. 
Cocteau hield van symboliek en om duidelijk te maken waarnaar hij streefde, gebruikte de
man op charismatische wijze, bondige spreuken en treffende aforismen. Maar hij was ook een
grootsprakige kwakzalver, een pathetische poseur, een gemaskeerde kunstenaar met een
veelvoud aan multi-inzetbare talenten. 

André Breton en de andere surrealisten haatten hem om die reden. In hun ogen pleegde
Cocteau zelfs een misdaad tegen de kunst door zo mooi z’n talenten te camoufleren. De poses
en zijn verslaving aan publiciteit zijn geen reden om hem zomaar weg te zetten als een
charlatan. “Les enfants terribles” was HET cultboek van de Franse jeugd in de jaren dertig. Het is
een roman die spreekt voor een generatie. “Le sang d’ un poête” is in alle opzichten een
surrealistische film, die in dezelfde periode verscheen als het alom tot meesterwerk verheven
“L’age d’Or” van Dali en Luis Bunûel. 



" V i j f  j a a r  l a n g  h e b  i k

d o o r  j o u  g e l e e f d ,  w a s  j i j

d e  l u c h t  d i e  i k

i n a d e m d e .  A l s  j e

o p h a n g t ,  k n i p  j e  d e

z u u r s t o f s l a n g  d o o r . . . "

Steeds meer ontdekken mensen de ware Cocteau.

Een gekwelde estheet, die de wereld zijn visie op
het leven en de kunsten wilde presenteren.

Cocteau ligt begraven in het kleine kapelletje van
Milly-la-Forêt, een dorpje nabij Fontainebleau. “Je
reste avec vous” staat op zijn grafsteen te lezen. 

Cocteau weet nog altijd te intrigeren, ook 57 jaar na
zijn dood. Kunsthistorici weten niet goed waar ze
hem moeten plaatsen omdat hij van elk 

soort 'isme’ wel wat heeft gebruikt: dadaïsme,

kubisme, surrealisme.

In zijn laatste film, “Le testament d’Orphée”, zit een
klassieke scène waarin Cocteau, terwijl hij
onbedoeld zijn typerende manier van lopen
demonstreert, door de godin Minerva wordt
doorspiest met een speer. Maar hij staat weer op!

Symbolisch voor de onsterfelijkheid van de
kunstenaar. 
In het geval van Cocteau kan er aan toegevoegd
worden dat zijn ster rijst naarmate de dag van 11
oktober 1963, zijn sterfdag, steeds verder achter ons
ligt. 

Bronnen:
Wikipedia
L'Académie française
Maarten Slagboom





Liefdesverdriet en rouw

In La voix humaine zijn we getuige van het

wanhopige “liefdesverdriet” van een vrouw, die door

haar grote liefde werd achtergelaten. Cocteau laat

ons in deze monoloog kennis maken met de

verschillende fases van liefdesverdriet: ontkenning,

woede, onderhandelen, depressie en acceptatie.

Kunnen we in dat opzicht liefdesverdriet dan niet

vergelijken met rouw, dat exact dezelfde fases kent?

De rouw om het vertrek van een geliefde. En kan die

rouw dan even rauw zijn als het verdriet voor een

overledene? 

Rouwen kan om allerlei redenen. Rouwen is verdriet

om een verlies en dat verlies kent oneindig veel

vormen. Het verlies van een ouder, kind, broer, zus,

vriend, huisdier, een vriendschap, een bepaald beeld

en dus toch ook het verlies van een relatie?

Waarom is het niet

overdreven om te

zeggen dat de

wereld vergaat als je

wordt verlaten?

Omdat de wereld

vergaat!

 



Wat is erger, verlaten of verlaten worden? Die vraag is

van Jan Drost, filosoof, schrijver en spreker

gespecialiseerd in het fenomeen liefde. 

“Wat is erger? vraag ik me af. De verlaten filosoof zijn?

Of de filosoof verlaten?” Na tien jaar samenzijn

verbrak Jan Drost’s vriendin hun relatie en hij schreef

daar vervolgens een boek over. "Als de liefde voorbij

is", is een (zelf)onderzoek naar liefdesverdriet: van de

breuk, de rouw, de verwerking ervan, tot de liefde na

de liefde.

Hieronder vind je een fragment uit het boek "Als de

liefde voorbij is" (De Bezige Bij) van filosoof Jan Drost. 



" G e l u k k i g  d a t  j e  z o  b e n t ,

e n  d a t  j e  v a n  m e  h o u d t .

A l s  j e  n i e t  v a n  m e  h i e l d ,

e n  h e e l  v a l s  w a s ,  d a n

z o u  d e  t e l e f o o n  e e n

g r u w e l i j k  w a p e n

w o r d e n ,  é é n  d a t  g e e n

s p o o r  n a l a a t ! "

Wat is moeilijker: rouw of liefdesverdriet? Er zijn

mensen die vinden dat je die vraag niet eens moet

stellen. Maar het gaat mij niet om een wedstrijdje

wie er het meeste verdriet heeft, de rouwende of

de liefdesverdrietige en ik zeg ook niet dat

liefdesverdriet en rouw hetzelfde zijn, want dat zijn

ze niet. Maar er zijn wel degelijk overeenkomsten

en aangezien er veel onderzoek is gedaan naar

rouwverwerking, zouden mensen met

liefdesverdriet daar iets aan kunnen hebben. Door

het met elkaar in verband brengen van beide

vormen van verlies hoop ik bovendien dat

liefdesverdriet het gewicht krijgt dat het verdient.

Ook voor onszelf. Want vaak zijn we nog het meest

meedogenloos als het om ons eigen liefdesverdriet

gaat.

Er wordt vaak gedacht dat rouwen om de dood van

een dierbare zwaarder en moeilijker is dan verdriet

hebben om het vertrek van een geliefde. Maar is

dat per se het geval? Tegen iemand met

liefdesverdriet zou je kunnen zeggen dat hij niet zo

moet overdrijven: zijn ex leeft tenminste nog. Maar

zou je om dezelfde reden niet ook het

tegenovergestelde kunnen zeggen: dat iemand

met liefdesverdriet het moeilijker heeft omdat hij

in feite moet rouwen om het verlies van iemand

die nog in leven is?

Natuurlijk is de dood van een dierbare vreselijk, maar hoe vreselijk ook, het is ook duidelijk:

de ander is er niet meer en zal er nooit meer zijn. En met die verschrikkelijke maar

onweerlegbare, onveranderlijke duidelijkheid voor ogen kun je een begin proberen te

maken met het wennen aan een leven zonder de ander. Iemand die een verlies te

verwerken heeft, is gebaat bij duidelijkheid. Maar wat voor duidelijkheid heb je als je

geliefde ervandoor gaat? Dat ze weg is? Ja, maar wat is weg? Ze is er namelijk nog wel,

ergens op deze wereld. En wie zegt dat ze nooit van gedachten zal veranderen? De

gedachte aan de mogelijke terugkeer van je geliefde kan misschien geruststellend zijn en

het verlies draaglijker maken. Dat ze misschien terugkomt is inderdaad een gedachte die

hoop geeft. Maar het is een hoop die tot stilstand kan leiden en ervoor kan zorgen dat je

met een gesloten toekomstbeeld – als een film op pauze – blijft zitten wachten op haar

terugkeer om pas dan weer verder te leven.





Het is daarom denk ik een verstandig advies aan

hen die op het punt staan hun relatie te verbreken:

zorg voor een duidelijke breuk. Wees duidelijk, laat

er geen misverstand over bestaan dat je weggaat,

laat geen sliertje hoop achter in de vorm van welke

vage verwachting dan ook. Ook als je nog twijfels

hebt over jouw beslissing, val de ander daar dan

niet mee lastig, want het gebroken hart van de

ander voedt zich met jouw twijfel. Aan de andere

kant: als je nog twijfelt, vraag jezelf dan nog eens af

waarom je weggaat. Wat dacht je van blijven? En

eerlijk zijn als je dat nog niet geprobeerd hebt.

Praat erover. Heb een relatie.

Wanneer we liefdesverdriet hebben, moeten we het zonder de helwitte duidelijkheid van

de rouw stellen en in het reine komen met de dood van iemand die nog in leven is. Het

vertrek van een geliefde kan moeilijk te accepteren zijn, omdat ze weggaat maar er toch

ook nog is. Dan helpt het ons te realiseren dat degene die ons verlaten heeft en die nu

ergens op afstand zijn of haar leven verder leeft, een ander is dan degene van wie wij

hielden en nog houden. Het is niet overdreven of luguber te zeggen dat we rouwen om de

dood van onze geliefde, want hoe je het ook wendt of keert: de ander, wie hij of zij toen

was, is er niet meer. Ook al loopt er iemand rond die erg veel op hem of haar lijkt. Ikzelf

vind het een fijne gedachte dat de vrouw die ik als Lisa kende nog ergens rondloopt. Ik

voel me daardoor zelfs iets minder alleen, denk ik, ook al heeft ze mij afgewezen. Want dat

is nog iets waarmee iemand met liefdesverdriet te kampen heeft: met het feit dat hij is

afgewezen. Iemand die sterft verlaat ons op een gruwelijke manier, maar hij wijst ons

tenminste niet af.

Fasen van rouw

Een van de bekendste namen op het gebied van rouwverwerking is de Zwitsers-

Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926 - 2004). Zij deelt rouw op in een

aantal fasen, die ook in het geval van liefdesverdriet behulpzaam kunnen zijn. De

rouwfasenbril maakt ons wellicht iets minder machteloos ten aanzien van datgene

waarvoor we zelf niet gekozen hebben. 

Volgens het Kübler-Rossmodel, waarvan verschillende varianten bestaan, voltrekt het

rouwen zich in vijf fasen die je kunt plaatsen op een soort curve. Een

rouwverwerkingscurve die er uit ziet als een diepe kuil waarin we steeds verder wegzakken

tot we de bodem bereikt hebben, waarna we onszelf weer omhoog- en eruit werken. De

vijf fasen zijn: ontkenning, woede, onderhandelen. depressie en acceptatie.





Het is en blijft een model, dat wil ik benadrukken, aan de hand waarvan het wellicht iets

minder wroeten in het duister is. Als we ten prooi zijn gevallen aan heftige en pijnlijke

gevoelens is de verleiding groot ons in onze machteloze onzekerheid vast te klampen aan

een schema, een theorie, een therapie. Maar de kaart is nooit het gebied, en het valt de

werkelijkheid niet direct te verwijten als die niet in ons plaatje past. Denkschema's helpen

ons in het beste geval de boel een beetje beter te duiden. Maar wie verwacht dat zijn

liefdesverdriet of rouw zich keurig netjes volgens de vijf fasen voltrekt, zal

hoogstwaarschijnlijk bedrogen uitkomen. Als we geluk hebben, kunnen we de

verschillende fasen in ons eigen gevoelsleven aanwijzen, kunnen we ze herkennen en zo

meer grip krijgen en ons iets minder ongerust maken omdat we nu weten dat er niets

geks met ons aan de hand is. Bovendien kunnen we troost putten uit het feit dat velen ons

al zijn voorgegaan, anders was die denkkaart er niet geweest. Maar het is goed mogelijk

dat de fasen zich in ons geval in een andere volgorde voordoen, of soms opeens weer

terugkeren. Het is mogelijk dat we na een lange periode van ontkenning, woede,

onderhandelen en depressie eindelijk op weg naar de uitgang van de acceptatie denken

te zijn en dat we van het ene op het andere moment, terwijl we ons al vrij rekenden, weer

de depressie in donderen. Of dat we, terwijl we opgewekt onze jas aantrekken om naar

ons werk te gaan, plotseling staan te trillen van een totaal niet meer verwachte woede die

zich onverminderd krachtig aandient.

Er is geen normale tijd voor het verwerken van een verlies. Dat kan van persoon tot

persoon enorm verschillen. Maar er is wel zoiets als te snel of te langzaam. En het lijkt er in

elk geval op dat we door alle fasen heen moeten, soms zelfs meer dan eens, en dat we er

geen een kunnen overslaan. Kortom, vals-spelen is er niet bij. Er bestaat geen kortere weg.

Een stuk afsnijden gaat je niet lukken. 

Geloof me, ik heb het geprobeerd, dat komt je duur te staan, waarna je alsnog op je

schreden moet terugkeren en het hele stuk alsnog moet afleggen. 

Bronnen: 
Als de liefde voorbij is (De Bezige Bij) van filosoof Jan Drost 




