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De schoonheid die 
wanstaltig is, een 
goddelijkheid die 
baadt in decadentie, 
de angsten van een 
ziel, de fantasieën 
die we niet  
uitspreken, gevaar-
lijk mooie vrouwen 
en lieve verdorven 
mannen, geheimen 
achter sluiers

voorwoord  | De viceminister-president van de
Vlaamse Regering en de minister van 
Cultuur, Media, Jeugd en Brussel



met grote tippen,  
lang leve de 
20ste verjaardag 
van Abattoir Fermé,  
met alles van jeugd- 
theater en bonkige 
videoclips tot  
barokke opera en 
marathonspek- 
takels en wat daar- 
tussenin ligt. En nog 
van dat.
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The L.A. Play
© Sofie Jaspers

Abattoir Fermé

Maja Westerveld
19 augustus 2016, Mechelen

EERSTE REPETITIE THE L.A. PLAY

Iedere voorstelling vraagt om een eigen benadering, maar 
bij  Abatt oir Fermé begint vrij wel elk repetitieproces met een 
week Ontbij t TV.
Stef heeft  door de jaren heen, zowel op zolder als in zij n hoofd, 
een bibliotheek vol fascinaties, verhalen, sferen, fi guren, cultu-
ren, niches, portrett en, religies, magiërs en rituelen verzameld 
uit fi lms, boeken, series, tentoonstellingen, registraties en comic 
books. In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden, ontstaan 
de producties niet uit persoonlij ke trauma’s, maar uit die collec-
tie. De meest urgente fascinaties staan de komende vij f jaar 
ingepland, maar omdat het soms moeilij k kiezen is, weet 
Abatt oir Fermé ook wat het de komende tien jaar wil brengen – 
met uitlopers tot 2036.
Ontbij t TV schotelt ons een gecondenseerde samenvatt ing van 
die verzameldrift  voor. Het heeft  nog het meest weg van een 
begeesterende spreekbeurt waarbij  fragmenten, fl arden en 
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11beelden in sneltempo aan ons voorbij fl itsen. Vaak kij ken we 
drieënhalve horrorfi lm, afgewisseld met de hoogtepunten van 
Fringe of The Left overs, een afl evering van First Person van Errol 
Morris, berichtgeving van MSNBC of artikels uit The Guardian. 
Soms trakteert Stef ons op een reeks imitaties waarmee hij  het 
eerste uur van een documentaire schetst. We bekij ken samen 
de crux, maar nooit het eind – dat moeten we thuis maar doen. 
Soms krij gen we Ontbij t TV inclusief goocheltrucs waarbij  een 
pak spelkaarten over de tafel vliegt, soms leren schematische 
krij tt ekeningen op de muur ons hoe een sefi rot is opgebouwd, of 
zien we een dwarsdoorsnede van het appartementsgebouw waar 
hij  opgroeide.
Wanneer we een tekstvoorstelling maken, lezen we op de eerste 
dag van de week Ontbij t TV de brochure, waarbij  Chiel elke gela-
den stilte ontheiligt met een goede wind. De ene keer ligt er een 
vrij wel afgewerkt script op tafel en schaven we de tekst tij dens 
de repetities bij . Er heerst een opgewonden spanning, niemand 
mag het script openen, want we beginnen samen te lezen. Het 
is een opgave om niet stiekem te piepen en we proberen aan de 
hand van het beeld dat Stef voor het titelblad heeft  gemaakt, te 
achterhalen in welke wereld we terecht zullen komen. De an-
dere keer beginnen we met losse scènes. Dan blij ft  Stef tot ver 
in het repetitieproces doorschrij ven en ontstaat de defi nitieve 
versie aan de hand van het werk op de vloer. Bij  de brochures van 
Alice (2015), A Brief History of Hell (2012) of Gonzo (2018) liggen 
de eerste en de laatste versie zo ver uit elkaar dat het evengoed 

Het Proces
© Sofie Jaspers
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verschillende voorstellingen hadden kunnen zij n. Als we een 
‘spektakelvoorstelling’ zoals Apocalypso (2012) of Colossus (2014) 
maken, waarbij  er doorgaans maar twee weken repetitietij d 
is, slaan we die fase over. In dat geval begint de eerste dag met 
koffi  e, lezen we de tekst, zoeken de spelers een kostuum uit de 
stock en staan ze zich een uur later, geschminkt en met de bro-
chure in de hand, door de scènes te bluff en.

The L.A. Play
© Sofie Jaspers
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Dat is de week waarin we ‘nog niet echt hoeven te beginnen’. We 
laten het materiaal bezinken, fantaseren over hoe de wereld die 
we gaan creëren eruit kan zien, praten over de mogelij ke inhoud 
van de voorstellingen en drinken liters koffi  e of groene thee. 
Tine haakt ondertussen een sjaal, Kirsten breit een trui en Chiel 
deelt biologische nootjes uit of neemt af en toe een yogahouding 
aan, want naast de scène is er geen gemoedelij ker gezelschap 

A
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dan dit trio denkbaar. Als er nieuwe gastacteurs meespelen, ge-
bruiken we die tij d om elkaar te leren kennen, om te investeren 
in een persoonlij ke band en in een comfortabele werksfeer. Als 
er ouwe rott en in het vak meedoen, is dit de tij d om herinne-
ringen op te halen, te praten over hoe het leven nu staat en te 
plannen wanneer we met z’n allen eens goed gaan eten. Als we 
boff en probeert Laura recepten uit in onze keuken en eten we 

The L.A. Play
© Sofie Jaspers
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als goden. Als we pech hebben, sloff en we met lange tanden door 
de Leopoldstraat, om uit te komen bij  de hamburgerkraam aan 
het station.

Armadillo

Het gordeldier. Een soort van reallife-Pokémon die bij  ge-
vaar opspringt en zich in een gepantserde bal transformeert. 
Abatt oirs gordeldier valt te aanschouwen in Tourniquet (2007), 
waar hij  aanbeden wordt door een verloren beschaving tij dens 
een zonsverduistering. Het had productioneel wat voeten in de 
aarde om het beest door de Belgische douane te krij gen (we im-
porteerden het beestje uit Texas, waar ze massaal aangereden 
worden). Het heeft  de ambtenaren een maand gekost om erach-
ter te komen wat voor beest het nu eigenlij k was en of het ons 
land binnen mocht.

The L.A. Play
© Sofie Jaspers
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Heb je het over ‘la Vineyard’, dan heb je het over de diva die Tine 
Van den Wyngaert niet is. Grande dame.
Stond twintig jaar geleden aan de wieg van Abattoirs geboorte. 
Ze zou de Over-Het-Paard-Getilde-Langst-Spelende-Slachthuis-
Speelster moeten zijn.
Vedette of niet, Tine laat het niet merken.
Gepokt en gemazeld in prille, Spartaanse Abattoirjaren.
Looks zitten nog goed. Stemgeluid onaangetast.
Eyecatcher van nature. Hypochonder ook.
Op en naast de scène. Bulkt van het talent.
Maar er is meer. Moeilijk te duiden.
De aura van joie de vivre. Kleurrijk. Ginnegappend. Zot wijf.
Je zou het vaak vergeten: ze is al een tijdje geen kind meer.
Altijd pech met culinaire bestellingen. Gek op proevertjes.
Abonnement op Eerste Hulp.
Zo breit ze zich een merkwaardige weg door de sleur van de dag.
Met of zonder wol.
Weinig mensen zo grappig als Tine.
En onweerstaanbaar.
In om het even welke godvergeten rol.
Denk je aan ‘la Vineyard’, dan denk je aan veel, heel veel.
Vooral aan dankbaarheid.
Voor zoveel jaren Tine.

Tine © Stef Lernous
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