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Jonathan is een palliatieve zorgrobot, die door een Artificial Intelligence-team versneld in roulatie werd gebracht 
wanneer Covid de woonzorgcentra plotseling in een lockdown plaatste. Zo konden enkele ouderen alsnog de 
juiste zorg toegediend krijgen zonder angst voor besmetting. 

In Jonathan ben je getuige van botsingen tussen liefde en vergiffenis, vernieling en vernieuwing. Maar er vindt 
ook iets magisch plaats: het overlijden van Claudine – moeder, behorende tot de soort homo sapiens en getroffen 
door corona – luidt de geboorte in van Jonathan, haar toegewijde, kunstmatig intelligente verzorger. 

Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens heten je welkom in hun iemandsland. Ze stonden twintig jaar 
geleden mee aan het doopvont van theatergezelschap SKaGeN. Nu staan ze voor het eerst met twee op scène 
in een bizar poëtische creatie vol verwondering en twijfel over wat het betekent om mens te zijn en om te 
moeten gaan met verrassingen en tegenslag. 

 

Journalist Ewoud Ceulemans (De Morgen) in gesprek met Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens: 
 
Het idee voor Jonathan ontstond nog lang voor dat virus het dagelijkse leven omgooide en de theaters op slot 
deed gaan. De naam van het titelpersonage werd geïnspireerd op Jonathan Berte. “Hij is zowat de AI-expert in 
België”, legt Vanden Broecke uit. “Toen zowel hij als ik onze kinderen moesten inschrijven op de middelbare 
school en daarvoor aan de schoolpoort moesten kamperen, heb ik een hele nacht met die man gebabbeld, over 
de wonderen van artificiële intelligentie. Waanzinnig was dat.” 
 
“Ik was helemaal gefascineerd: dingen waarvan ik dacht dat ze tot sciencefiction behoorden en pas over honderd 
jaar mogelijk zouden zijn, kunnen misschien nog tijdens mijn leven gerealiseerd worden. Daar wilde ik een 
voorstelling rond maken, en dan heb ik aan Valentijn gevraagd of hij een robot wilde spelen. Omdat ik denk dat 
hij dat heel goed kan, een robot spelen.” 
 
“Maar we waren er heel snel achter dat ik geen robot ging spelen. Dat ik niet moest beginnen oefenen op 
breakdance-moves”, pikt Dhaenens in. Of, zoals zijn collega het parafraseert: “Geen Daft Punk.”  
 
Jonathan is dan ook een speciale robot, een humanoïde, zegt Vanden Broecke. “Hij is een palliatieve zorgrobot.” 
Met andere woorden: een robot die stervende mensen begeleidt en verzorgt. “Zorgrobots bestaan al: zij kunnen 
iemand uit een bed een tillen en op de wc of in de douche zetten. Andere robots kunnen troost bieden, als een 
soort huisdier. Wij hebben nu alle technologie die al bestaat in één robot gepropt. Wij hebben ons ingebeeld dat 
de familie zou kiezen om in tijden van corona een robot in te schakelen. Die robot krijgt dan alle informatie van 
de familie, zodat hij zich kan gedragen als een familielid: hij kent de hele familiegeschiedenis, heeft toegang tot 
alle foto’s en alle Facebook-pagina’s, zodat die een stervende persoon intiem kan begeleiden naar het einde.” 
 
Ze vertellen over een foto die ze zagen, van een dementerende vrouw in een rusthuis. “Ze had een soort 
robotzeehondje, dat reageerde op strelingen”, beschrijft Vanden Broecke. “Op die manier werd die vrouw weer 
alert, omdat ze een baby’tje slash robotje had waarvoor ze kon zorgen. Een mens kan heel hard verleid worden 
om menselijke aspecten toe te dichten aan iets wat helemaal niet menselijk is. Je kunt zeggen dat dat bedrog is, 
omdat het geen echt baby’tje is. Maar doet dat afbreuk aan haar gevoelens? Want die zijn echt.”  
 



Dhaenens: “Het beste aan deze voorstelling zou moeten zijn dat je, door een mens te confronteren met een 
robot, vragen stelt over wat het betekent om mens te zijn in deze tijden. Over hoe we met onze ouderen omgaan, 
over hoe we afscheid nemen en over hoe we rouwen.” 
 
Net daarom gingen ze ook inspiratie zoeken in de bestseller Homo Deus: A Brief History of Tomorrow van historicus 
Yuval Noah Harari, en in de documentaire Mother, van Kristof Bilsen, “over rijke Scandinaven, die een 
dementerende ouder naar Thailand sturen, waar Thaise vrouwen betaald worden om die ouder individueel te 
verzorgen, alsof het hun kind is”, vat Dhaenens samen. “Vaak laten ze daarvoor hun eigen familie achter. Maar 
die oude mensen leven dan helemaal op. Het is een beetje een pervers systeem, maar tegelijk denk je: wat een 
hemel voor die dementerende ouderen, die nog een fantastisch einde van hun leven mogen beleven.” 
 
Pers 
 
“Dit duo slaagt er feilloos in om wat dit voorjaar ieders hart brak - de toestanden in de woonzorgcentra en het 
eenzame sterven - tot een stuk te verwerken dat je doet lachen , je ontroert én een zaadje gezond wantrouwen 
tegenover artificiële intelligentie in je hoofd plant.” - Knack Focus 

 

“In één beweging toont Jonathan daar zijn volledige rijkdom: de tragedie van een eenzame mens, maar ook de 
unieke troef van zijn menselijkheid.” - De Standaard 
 
Credits 
 
tekst en spel: Valentijn Dhaenens, Bruno Vanden Broecke / stem van Claudine: Gilda De Bal / kostuum: Heidi 
Ehrhart / vertaling: Anne Vanderschueren, Trevor Perri / boventiteling: Inge Floré / met dank aan Jonathan 
Berte, Lut Boets, Michael De Cock, Peter De Graef, Hazel Dhaenens, Janne Desmet, Jan Eelen, Het Geluidshuis, 
Evie Lefebvre, Sanne Nuyens, Raven Ruëll, Lieven Scheire, Bas Vanden Broecke, Paul Van Hove, Bart Voet 
 
Meer theater dit seizoen 
 
* dinsdag 23 november 2021:  de KOE/De Nwe Tijd/Hof van Eede - DAVID of hoe we ons bedacht hebben 
* zaterdag 27 november 2021: LAZARUS/Günther Lesage - Vroeger was de toekomst beter 
* dinsdag 7 december 2021:     tg STAN - A Separation 
* dinsdag 14 december 2021:   Compagnie Cecilia – Geen kersentuin 
* dinsdag 21 december 2021:   NTGent/Theaterproductiehuis Zeelandia - Wie is bang 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad  


