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Gorges Ocloo vreest dat België anno 2070 niet meer zal bestaan en
maakt daar met Josse De Pauw The Butcher, de engel kwam niet over bij
LOD muziektheater in Gent.

In 2020 maakte u met De Pauw Moby Dick, at last Queequeg
speaks. De Pauw vond het decor dat de binnenkant van een
walvisbuik was aanvankelijk spuuglelijk. Zet u hem opnieuw in
een afgrijselijk decor?

OCLOO: (lacht) Absoluut! Dit keer staan we samen op de vloer. Ik
ontwierp een erg ‘Vlaams’ aandoende, leuke en nogal lelijke slagerij.
Het is een filmische setting waarin je binnen kijkt in de wereld van een
vader, die slager is, en zijn zoon met handicap. Zij overleefden als een
van de weinige Vlamingen een oorlog. Anno 2070 leven ze hun leven
onder bewind van Poolse en Roemeense machthebbers die vroeger
zowat alle huizen bouwden.

Een verhaal over een slager in een Pools Vlaanderen anno
2070. Hoe komt u erbij?

OCLOO: Al wachtend op de bus in Leuven die naar Schaarbeek rijdt.
Daar ontstond de idee voor een verhaal over de foeterende
extreemrechtse slager Bram wiens dochtertje sterft. In de vuilbak
vindt hij de gehandicapte Isa. Hij voedt hem op, spreekt hem aan met
‘zij’ en ‘hij’ omdat hij in Isa zijn dochter wil hervinden. Isa voelt dat de
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samenleving hem niet moet. Hij vraagt zijn vader hem te doden en tot
gehakt te verwerken. Zo brengt hij nog wat op. Dat is de rode draad. De
namen van de twee personages verwijzen naar Abraham en Isaac, naar
het Bijbelse verhaal waarin God aan Abraham vraagt om zijn zoon te
offeren.

KNACK: Is dit een sciencefictionvertelling van een Bijbels
verhaal?

OCLOO: Het is véél meer dan dat. We – Josse en ik schreven de tekst
samen – onderzoeken met humor en liefde de vreemde verhouding
tussen godsdiensten, vooral christendom, nationalisme en vaderlandse
trots. Waarom kan een onzichtbaar iets als ideologie de blik van mensen
zo vervormen? Waarom wordt de fictie die Hendrik Conscience in De
leeuw van Vlaanderen (1838) schreef nog steeds als waarheid gezien? Ik
volg Amerikaanse extremisten evenals Dries Van Langenhove. Die
mensen leven echt in een alternatieve realiteit. Misschien is dat ook
gewoon zo. Maar al bij al is het toch eng. Waarom denken zij zo? Ik wil –
altijd – proberen te begrijpen. Mijn muziekadviseur, een jeugdvriend,
komt uit een extreemrechtse familie maar tijdens het repeteren vertelde
hij me: ‘Het verleden verandert, Gorges. En mensen moeten mee
veranderen.’   
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"Dat is wat dit muziektheater artistiek zo fris maakt: dat het iets ongezien
laat zien, naar een eigengereide bereiding die zich door geen bestaande
smaak laat gebieden. ‘The Butcher’ serveert Vlaamse hutsepot die je, zo ze
ons niet gewoon een peer stooft, meerdere dagen lekker doet herkauwen.”

Wouter Hillaert in Etcetera
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