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Among the multitude 
DAVID WEBER-KREBS 

Amo11g the multitudl is een experimented 
project van de Luikse, in Amsterdam 
gcvcsrigde regisseur David Weber-
K rcbs. Op het eersre gezicht toont 

hcc hoe anders we ons verhoudcn lot 
film dao cor tbearer. Bij film vcrge-
teo we onszelf, in het thearer zijn we 
oru bcwust van onze a;imvezighcid en 
inbreng. Als theatersruk blijktJ1mo11g 
the multitudrnok ccn experiment in 
her omgaan met grotc groepen op her 
podium. Maar er is mcer aan de hand. 

Her project opent met een he.use 
film, met mcsschcrpe bcelden, op een 
zaalbreed scherm. Waoncer her publiek 
ner zit. ziethct ccn nest kcvers in de 
grond wroeten. z:onder oog voot andere 
i nsecten rondom. Jc krijgt hier gecn 
ve.rklaring bij. Hct licht gaat even op, 

net laog genocg om her publiek rondom 
re morutcrcn, en da n begi 11 t ee.n tweede 
-veel langcre - film. De camera focust
op eeo prikkcldra.,d, waarachter zich
een rnaagdelijk. heuvelachtig land
schap uitstrckt. fen man met een 
schoudcrras verschijm links in beeld,
kruipt over de d.raad en loopt met haas
rige reed bet landschap in. De camera
zct dc aduervolging in.

Bijna dadc.lijk duikt een.suspeose
ckmcnc op. 1 n een rorsachtig laadschap 
hurkr de man neer bij een bussel rak
kcn, en verstopr er zijn schoudcrras 
onder. De camera registreert dar mlnu
tieus, maar verklaanalweer nicts. De 
man zet zijn rocht schijnbaar doclloos 
verder. tor hij botst op een afgedaukte 
conuiner. De vragen blijven korrten. 
Warioekr hij hier? Waarom slOpte ltij 
de cas eerder ender de grand? Plccgde 
hij cen misdaad? Wilde hij icrs veilig 
stcllenlZoekr hij iets? Het spicdendc 
cameraoog brengt her niet aau her lichr. 
wd krijgr defilm eeo onvcrwachce 
wending: wannecr de man bij een bas 
be land t, verandert de camera van cen 
regime.rend oog in een subjectieve b 1 ik 
Hij monr nu wattle man zelf ziet. Hij 
sraarsril en tuurt naar hec bos. 

Hicr clndigt de film. Het scherm 
ga:rt omhoog en op her spee.lvlak ernch
ter zic jc ccn enorme groep mensen. 
maar liefst 70 performers. Ze suan sril, 
als in cenfruu frame. Ze lijken ons niet 
te zien tor ze, als bij coverslag, onrspan
nen, de kijkcrs opmcrken e.n mereen 
weccn dar z:e bekeken warden. Dadelijk 
kijken ze rerug. Een na ee11komc11 de 
performers naar vorcn, rot zezich voor· 
aan verdringcn en hct publick monste· 
ren. Ze vormen echter geen groep. Hee 
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blijft een verzamcling individucn,dic 
in zljn willekeurige samcnstdling her 
spiegelbeeld lijkt van hec publiekzdf. 
Anders dan bij de film benjejehierdoor 
plots scherp bewusc van je individucle 
aanwezlgheid. Maar voorlopig bctekenr 
dit neg nkts, of niets meer dan kijke11 
in de spicgcl. Mocht de voorsteiling bier 
ophouden, dan zou je vocrsrooLS aanne
mcn dat Weber-Krebs enkcl de verschil
lende verhouding die we hebben tot een 
film- en een thearerbeeld wil demon
screren. Toch blijven vec.l vragen han· 
gen. Wa.arom was er die·voorfilm' met 
de kevers bijvoorbeeld? 

Na die langgerekre eersce chea· 
cerbee.ld-op zirh een d,grczfro van 
her cheater-gaarWeber-Krcbs op her 
podium rerug beeldco conscme.ren. Zo 
heft hij de directe confrontatie kijker
performcr OIJ- De eerste beeldcn lijkcn 
fys!schc principes te verbeeldc11. Een 
rond hoTlende groep is bijvoorbeeld een 
creffende demonstratie van de mid
delpunrvliedende kncht In een rond
draaiende vloeistof. Fyska als model 
voor groepsac:cies wordc echcer al snel 
verruild voor primiticve groepssocio
logie. Als de pcrfonners zicl1 verza· 
melen rond ecn gebeurtenis in hun 
midden, klirren ze aao clkaar toreen 
groor lichaam. Dae verplaatsrzich naar 
links en slcept cen alleenstaande vrouw 
mee.De aerie vah ce lezen als eea bccld 
voor de overrompelende en blinde 
kracht vaneca massa.Je kao berech
ter oak nog stccds als ee.n naruurbeeld 
zien: de groep als een amoebe die elk 
vreemd parcikel op zijn weg opslokccn 
meesleepc. 

Die interpreta.tie houdt echrer 
geen stand: ccn persoon blijft namclijk 
achtcr waaneer de groep vcrder role. 
Plots hetken je hem aJs de man uit de 
openingsfilm. Hij kijkt, net a ls in de 
film, jaclitig en onzeker am zich heen. 
Mee reden. want plots duikt dc groep 
wcer op en zer na een kl cine aarzeli ng 
deachtervolging in. Die eindigr in eea 
spiraalbcweging toe de man in de cou
lisscn ve.rdwijnt. Her vreemdc is echter 
dat Weber-Krebs na dczc confrontaties 
cussen individn en massa teragkeerc 
□aar hedden die 'on.menselijk' zijn.
Enkele performers gaa11 trill end en 
trekkebenend liggcn aan de rand van 
her podium, alskevers cl ic huJpeloos op
hun mg spartelen ofblind in de grond 
wroetcn. Later vormen de performers
cen l:111ge slurfof hopcn zc zich op roe
een wriemclcnd micrennesr: aeries clie
blind, onbcwusc gebeuren, :tllecn of
in groep. Als deze beelden al' de mcns'
voorstcllcn, dan gaat her toch om cen
mcns diezich noch van de grocp, noch 

van tlchzelfbewmr is. fen mcns ged re
ven door bli.nde instinccen, net zoals de 
kevers in dcopcningsfilm. 

Hierna ontruimen de performers 
her podium. Oat blijfrnu langc tijd 
keg, op cen licluvlekru1. Die lecgre 
roe pt nieuwe verwachtingcn op, en 
blijkt oak de voorbodc van ccn beslis· 
seude verandering in hct gcbcuren. 
Eens de performers al hollcnd terug het 
podium i nncmen, onrrolc zich imrners 
een woordcloos drama. Het blinde, 
insclncrmatige of'naruurlijke' van eer
dere beelden wordtopge110men in een 

verhaalstrucrum. De man uir de film 
wordralweer achrcrna gezeten door de 
groep. en bij de lurvcn gcvar. Er vol-
gen beelden die in heusc sr:yle pompiu 
de cooflicte.n russcn mensen bij deze 
achcervol ging u i tdru kkeo. N og meer 
parhctick krijgeJ1 we wanneer de per
formers z ich in twee groepcn spli tsen 
die druk gesticulerend dc confrontatie 
met elkaar nangaan en uireindelijk ver
smelteo tot ccn grate massaopmcht. De  
filma.ffiche van Bcrtollucci's NDvuwtoof 
oude commuoistische propaganda over 
hetvolk dar voorwaarts sch rijdt, lijkcn 
nietveraf. 

De perform.rnce evolueert zo tot 
ee.n rra,h CiJ1trsr in de rcprcsemade van 
grote groepcn mcnsen: wanneer zija 
ze menlgtc, wa,, neer massa, wa noccr 
biologischc en wanneer soclale wczeasi 
Kan jc hun ged rag zien als een natuu.r
feoomccn ofis heteen verhaal, wannccr 
sluip1 de pathos binnen? 

Nu komc hetfilmscherm wecr 
omlaag. De film bernecmr waar hij ee.r· 
der stopte. We kijkcn nog steeds naar 
eeo woud door de ogen van de man die 
in de ecrscc Ii 1 m en op het podium de 

procagonist, de held rcgm wil en dank 

was. Hij blijft turen, al gcbcurc er haast 
niers. Dat verr3adL datde man vct:zon
ken is in die pc comemplarie vao dit 
woud. rnderdaad, als hij in voice-over 
aa n her woord. komr, bl ijkl hij eeo 6.Jo
sofi sche dialoog met zich zel f ce voeren. 
Die heeft iers weg van dc dialogen vao 
Plato of van de filosolische dialogen die 
in de zevenriende ea achctiende ee.uw 
cen beproefd rniddd warcn om argu· 
men ten aanschouwelijk voor te stcllen. 

Oak de pseudonaivitcit van de 

argumemen brengr dc bctooguanrvan 
her ancien regime in hcrinneriag. De 
man probeerrdoor cen srichtingsvcr· 
haal te verklarcn waarom mensen een 
ge.n1eenschap vormen. Herwoud speclt 
daarin een grorc col. Aanvankelijk, zo 
bedenkt hij zich, was de a.arde bedckr 
mer woudcn. Zo merkreo de metlliCll 
elkaar niet op. Maar dan schicp cen 
blikseminslag een open plek in her 
woud. {De link mec her lege momcnr in 
de performance waarop het ontruimde 
podium slechts verl icht werd door ce11 

1 ichrvlek is nict roevallig. Met enige 
verbeeld.in.gkan je ook een parallel 
rrekken russcn de menigte in bet begin 
van de performance en de bomcn in 
het bos. Door de bomeo zie jc bet bos 
niet, door de vcrsprcide slagordevan de 
mensen zic jc gcco groep maar slechts 
een m�igte.) Op dje open pkk kwamen 
mensco saruen en werden zc gccon· 
frontccrd met hun evenbceld. Zo 011r
stond overleg en uiteiadeLijk ookeen 
gemcenschap. 

Als je als onrwi.kkelingspsycholoog 
den.kl is dit natuurLijk onzin, omdat 
die verhaal veronderstelt darde meos 
met ecn zdfbcwusrzijn geboren wordt. 
terwijl dar pas door degrocp en de 
rnal oncsraac. Als uitdrukl<ing v . .meen 



ervari ng houdr de beweriog edirer wel 
steek: ze sluir aan bij war revoren op het 
podium gebeu rde. Ecos een menszich 
11an1.iclizclfbewusr wordr. rrecdr er 
i.mmers indcrdaad ccn breuk op met de 
and<'t"e, met de groep. We scaan aUeen 
regenover herbeeld van anderen, d.ie als 
beeld even ondoordriugbaar als fasci
ocread.zija. We si:aan echtcrook aUeen 
regenover onszel f: her zellbewusrzijn 
is nier alleen een breu k met de ande
ren, maar ook een verl ies van de eigen 
'bcelhcid ·. We verzin nen dan maar 
verhakn om di,e hreuk rehanreren of 
zelfs op re lossen. Zo zien we al. kijker 
onwrnekeurig verhalen l>ij de klei.nsre 
vcrschuivingen russen de i ndi viduen 
op her podium. Die verhakn zijn ech
tcr altijd precair en arri ficiccl (de sryle 
p-0mp1er-beelden). Ze zijn een doekje 
voor her bloeden van een niet re srdpen 
wond,cenonsrilbaarverlangen naar 
ltetonmogclijke moment waarop alles 
rerug eenheid en heelhcid wordr . .Her 
g.aat dan nier alleen om ecn vcrlangen 
om met <le antler samen re komcn. Her 
g:aar ook om ecn verlangen 0111 mcr ons
zelf samcn re komen. 

fn ccn interview met en l>e;chou
wing ovcr David Weber-Krebs van 
Marcelle Schots i.n Theaterm.iker staat' 
�et volgendc ce kzcn: 'Toen David 
Weber-Krebs een jaar of elf was, had 
hij ccn aanral mysrieke erv:tringen. Hij 
h ield gesprekkc.n met God. Zijn wereld 
was klein co ovcrzichtelijk. Naarmatc 
hij ouder wcrd. werd b.ij zicb bewusr 
van de complexircit van de wereld. Hij 
biijftrerugverlangcn naar zijn kinder
tijd maar wcct dar die niet meer bereik
b:iar Js. ''Door met hct Sublieme bezig 
re zijn maak ik een ,•e.rbinding merd.ie. 
lijd. Ik ervaar her als een srrijd russen 
her zich will en vcrl iczen i.n de belofte 
,-an verlossing en ccn kritische blik heb
be.n waardoor je jc nice hclcmaal ku m 
overge.ven ."' 

Op een absrracrc manier ensce
neerr Among rhr multi111dc dat drama, 
dk rweespalr russe.n bcrvcrlangen naar 
vcrlossing en her knellende zdfbewusr
tijn. Weber-Krebs roam met prccies 
gekozen beeld modellcn hoe we ons 
dat lmnnen verbeelden. Hij cvocecrr 
zowel met film als met liveaCLic de span
ning tussen individu en groep, russen 

samenhorigheid en eenzaamhcid. Maar 
llij lost die nierop, we! i.ntcgcndecl. Hoe 
naYtlher slarverltaal oak lijkt, de voor
,cilling is dar allermi nsr. zc gee.ft geen 
incwootd op onze hopeloze condition 
�umaine, maar bicdr denk-beelden am 
�ance omte gaan. 

1llTIR I'JONCK 

The Farewell 

CLAIRE CROIZ� 

daire Croizc' hcefr iers mer Gustav 
Mahler.Dar is her minsre watjc kan 
zeggcn van de dansercs en choreog,mfe 
die in 2000 afsrudeerde aan P.A . .R.T.s. 
mer her vee.lgeprezen Blowing Up en zich 
ondertussen ook liet opmerkcn als per
former bij Kris Verdonck. NaAffuted, 
w..arin zcdric solo's vow vrouwcn cho
reografecrdc op muziek van Mahler, 
bt>sloar Croize zclf de bcslissende con• 
fronrarie mer de man en zijn muziek 
nan te gaan. The Farew,11. een afschcids
dans. Opnicuw cen drieluik. 

Croize li}ktaanvankelijk klcin 
ren opzichte van de impressionanrc 
muziek van 'Dec Absch.ied', de apo
rheose van Mahlcrs symfonische lic
derencydus Da.sLicd,·ondrrErd,. In 
die eerste gedeelre van de voorstd-
1 i ng waagr ze zkb a.an ee.n uicpuc-
rend gevechr rcgcn de grenzcn van de 
muziek. Om her onrroerende vaar-
wel van Mahler re vercolken, schijm 
baar naruurlijke bcwcgi.agstaal nier 
ce volsraan. Gcfrustrecrde bewegin• 
gen zijn da11 ook vcelvuldig aanwezig, 
als verwoede pogingen om uit haar 
cigen lijf re breken. Korr enfcl rukkend 
met hJar boofd of als een draaierige 
spil zoekt Croizedc limieren van haar 
eigen lichaam op. llovcndien dwingrde 
muziek van Mahler, waar alt en renor 
alle mogelijke gemoedstocstanden ver
kJanken, Croize om ook allc grenzeu 
van de ruimre cor in detail tc verken
ncn, van op hervoorsre randje van de 
scene tor in de hoeken acl1tcraan. De 
grensvcrkcnning lijkr echrer een pijn
lijke sensarle: nooit Is Croi.zeshouding 
omarmend ofiiefdevol. Vcclal wordt ze 
mccgeslcurd in een wervckodc golf v3n 
emorioneel geladen bewcgingen waar
tegen geen weersrand mogelijk blljkr. 
Croizc balanceerr russen dergclijk con
trolcverlics en weerbarstighcid, mee
gaaadhdd en verzet. Passages waarbij 
ze zich laar mcevoeren door de muzick 
worden afgewisseid met krampachtige 
pogingen toch in re gun tcgcn Mahlers 
dwingendc tonen. Reddeloze frusttatie 
en onoatkoombareovergave ldeurcn 
hetecmc duct russen de prille Croiz� 
en de niachtige Mahler. 

Hocwcl, Thr Fartwdl is nierzomaar 
een dialoog russen dnns en muzick. Het 
licht van Jan Maertens i.atervenieert 
en gaar een eigen rclatic aan mer her 
lichaam van Croize. Waar wissclendc 
mach rsverhoud i.ngen haar dans regen
over de sym foniec!n vm Mahler rype
ren, is de verhouding tussen beweging 

en lichr gelijkwaardiger. Croizelur 
zicl1door de lkhrwijzigingtn leide:n: de 
klcur en inrensiteit van de dans wordt 
srcrk bepaald door de kkur en sterkre 
van de lichren. Op :tndcrc momearen 
echter, sruurt Croizede schijuscls die 
op scene vallen. Door zicb voor de lam
pen ce bewcgen. toverrze dansende 
schaduwen op de vloer. Zespeelr oak 
een ma nipularief spel in ha,ar posicio
neri ng ten opzichre van her publick. Ze 
au.1kt de toeschtmwen; doorheen The 

Farewell tot deelgenoorof voycur, ver
leidt hen, sluir hen bu iten. Wannccr ze 
acbrer op de scl:nc mer haar rug naa r 
her publiek dansr. is de afstand groor 
en voclr haardansals ecn afwijzi.ag 
aan. A ls ze zich cchrer russen de dclen 
door re midden van de kijkers l>egecft, 
en daar rustig van T-sbin, kapsel en 
mood wisselr, staar zc op een lijn met 
het publiek. Zo biedrCroize op een 
spirsvondig simpek mnnierweersrand 
regea een eenzijdige kijkhoud.ing en 
pcrceptie.modus. 

Ook de dr,maru rgische onrwik
keliug ln de opcenvolging van de drie 
voorsrellingsluikcn verrasr en verfrisr. 
Deel twee, op de muzikale kwinkslagen 
van her'Rondo-6urlcsc1uc', de derde 
beweging van Mahlers negende symfo
nie. vonntl!Cn radicale stijlbreuk met 
her eer.sre dee!. De brcckbare Claire 
Croizc! rransformeen zichzelf tot een 
vurige en uirdagende vrouw die de 
scene met kortc. schcrpe bewegingen 
bcbccrsr. Herkleed in rood, met de han
dcn op de hcupen en met fellc hoofdbe
wegingcn meet ze zid1 een mcer open 

acritude aan. Demonstraucve blik-
ken naar her publiek word en daarbij 
nier geschuwd. Croizi wordr nice meer 
door M ahkr in de hoekco gcdrumd, 
maar begceftzich ooluir in bet mid-
den van de legescene. Tod, lijkrzc afen 
roe nog richtingloos. AlsSneeuwwitje 
verdwaald in het bas, waar stokoude 
bomen en licftaJlige konijntjes mon
sters worden, wordr ze ogensdtijnlijk 
been en wccr gejaagd, belaagd langs 
versch i llendc kanren. Haar fl amboyanre 
en gedurfdc houding l�ikt bij momenrea 
een m isleidendc dcfensieve dckmanre.l 
voor haar inrrinslckeangsr. 

Herinvenricvc spd ,'311 manipulc
ren en gcmanipuleerd warden, bewegeo 
en bewogen wordcn zer zich voorr.Na 
her (schijnbaar?) zclfverzekerde 'Rondo
Burlesque'. waar el!n ravi.ss:tnre Croize 
de roeschouwcr hooghartig verleid r, 
maakr ze-nerals na 'Der Abschied' 
- een bewegi ng in de zaal, naar her 
publiek toe. Oc dilllSeres doorprikt haar
cigen mysrerieuzeaanrrekkiagskracht 
en klcedr zich wederom zoadcr gene 
om op dezelfde hoogtc ah her publick. 
In her laarsre gedeeltc vaa Th,Famvdl 

vervoJgens. staat zc op de dansvloer in 
ecn dun, haasr doorschijnend huid
klcurig onderhemdjc. Bijna naakr, nog 
nahijgend van haar twee vorige ont
moctingen mer Mahler. laar ze zich in 
haar weerlooshcid en kwersbaarheid
aanschouwcn. Zedansr. Op l1et gcluid 
van haar eigen adem, hcr gekraak van 
de vlocr, de knakjes van haar tcnen. 
her getik v�n de lichren, de conccn
rrarie van hct publiek. Tor zichzclf
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