
NL Sinds de jaren 50 bepalen talkshows in vele 
huiskamers het avondritme. Maar met de komst van 
het internet is het format definitief op zijn retour. Dit 
einde symboliseert voor Suze Milius ook het einde 
van haar jeugd die hier zo door gekenmerkt werd.
In TALK SHOW neemt ze afscheid. Het is een 
voorstelling over het grote en het kleine loslaten. 
Het is een terugkijken en vooruitblikken, een poging 
om waarde toe te kennen aan alles dat geleidelijk 
verloren gaat, en een ode aan de details in ons 
bestaan.

• De Brussels-Nederlandse theatermaakster 
Suze Milius houdt het publiek steevast een 
vervreemdende spiegel voor door alledaagse 
situaties in een theatrale setting te plaatsen. Ze 
creëert kleurrijke universums waarin ze haar liefde 
voor absurde humor weet te combineren met 
een gestileerde esthetiek. In 2017 stond ze in het 
Kaaitheaterprogramma met het locatieproject HUIS.

EN Sinds the 1950s, talk shows have determined 
the evening rhythm in many living rooms ever since. 
But the invention of the internet has definitively 
pushed the format into decline. To Suze Milius, this 
end symbolizes the end of her youth, which was so 
marked by these programmes.
In TALK SHOW, she bids them farewell. It is a 
production about letting go of the big and the small. 
It is both a retrospective and a look ahead into the 
future, an attempt to ascribe value to everything that 
gradually disappears, and an ode to the details of 
our existence.

• The Brussels-Dutch theatremaker Suze Milius 
consistently holds up an alienating mirror to her 
audience by placing everyday situations in a 
theatrical setting. She creates colourful universes 
in which she combines her love of absurd humour 
with a stylized aesthetic. In 2017, she presented her 
location-based project HUIS at Kaaitheater. 
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AFSCHEID.1 
Laatst vertelde schrijfster Magne van den Berg iets wat 
mij ontroerde. Een vriendin van haar lag op sterven. 
Wachtende op de dood had ze een samenkomst 
georganiseerd. Geen afscheid, ook geen feest. In haar 
kille ziekenhuiskamer nodigde ze voor haar belangrijke 
mensen uit. Ze had iedereen gevraagd om een stukje 
literatuur mee te nemen. Iets dat de gasten zelf belangrijk 
vinden. Vervolgens vroeg ze hen een voor een om naast 
haar te komen zitten om de tekst in alle intimiteit aan 
haar voor te lezen. Dit klonk vooraf als een waardevol en 
warm samenzijn, maar, doordat de rest van de mensen als 
een soort aanschouwend publiek in de ruimte zat, kreeg 
het iets vreemds. Het moment werd bekeken, zij (lezer en 
zieke) werden bekeken en tegelijkertijd werden de kijkers 
onderdeel van iets intiems waar ze toch buiten stonden. 
Magne voelde zich een voyeur en wist niet hoe ze zich 
moest gedragen. Als een goede gastvrouw wilde de zieke 
vriendin de situatie in de hand houden en zei ‘Jongens, 
niet stilvallen hoor, wel met elkaar blijven kletsen, 
gewoon zoals anders.’ 

AFSCHEID.2 
In 1951 werd er voor het eerst een talk show op tv 
uitgezonden. Samen met het journaal was het een van de 
eerste ‘formats’ van de televisie. Door de jaren is de talk 
show in essentie hetzelfde gebleven: een vaste presentator 
praat met (bekende) gasten voor een live publiek dat 
zowel in de zaal, als thuis voor de buis zit. Juist omdat 
het format al 65 jaar hetzelfde is, is de invulling van elke 
show op zich een goede afspiegeling van de tijdsgeest 
waarin deze gemaakt is. 
 Als ik (kind van de jaren 90) aan een talk show 
denk, dan denk ik aan spektakel. Aan de mogelijkheid 
dat elk moment plots sensationeel kan worden, of het 
nou gepland was of niet. Ik als kijker voor de buis heb 
geen invloed op het verloop van de show, maar het voelt 
alsof mijn bijdrage essentieel is. Ik voel me thuis. Ik ken 
de host door en door. Het is een vriend. Familie. Ook de 
vaste side-kicks en de terugkomende spelletjes en grap- 
jes zijn me dierbaar, maken deel uit van wie ik ben. Ik 
leef mee met de make-overs van onbekende gasten, lach 
om de grappen van de charismatische filmsterren, en 
word boos op het onrechtvaardige systeem dat door een 
verhaal wordt blootgelegd. Er worden cadeaus uitge- 
deeld, en hoewel ik niet in de zaal zit, voel ik de opwin-
ding alsof ik zelf een auto heb gewonnen. Iedereen wordt 
 bedankt, ik zie het publiek applaudisseren. De host ver-
telt me wat ik al weet: morgen zelfde uur, zelfde zender. 



AFSCHEID.3 
Ik ben niet goed in afscheid nemen. Dingen loslaten. Al 
van jongs af aan heb ik moeite met grote veranderingen. 
De grote en kleine momenten die je leven, je routines, je 
wereldbeeld, hoe je naar jezelf kijkt beïnvloeden. Je raakt 
het vorige kwijt, en wint het nieuwe. Mijn eigen moeite 
hiermee is frappant omdat ik zelf als geen ander continu 
het nieuwe en onbekende opzoek. Misschien is de 
melancholie van het ‘verlies’ verslavend. In deze pijnlijke 
tussenmomenten toont de schoonheid van het leven 
zich. Deze plotse openbaring van schoonheid maakt het 
afscheid tot een viering, een rite de passage. Vaak zijn 
deze rites de passage zo klein dat we er niet bij stilstaan. 
Denk bijvoorbeeld aan 30 worden en afscheid moeten 
nemen van het cijfer twee voor je leeftijd, of dat je moet 
verhuizen en afscheid neemt van die krakende vloer die 
al 15 jaar onderdeel van je dagelijks leven is. Dit ‘stilstaan 
bij’ wil ik in TALK SHOW een plek geven door de rites 
de passage de ceremonie te geven die ze verdienen. 

AFSCHEID.4 
Mensen praten. We horen wat ze zeggen en zien hoe ze 
het zeggen. Ze komen spontaan, geforceerd, nerveus of 
ongemakkelijk over. Doorgaans is het live, met een  
publiek in de zaal en een voor de tv. Elke fout wordt 
geregistreerd. Het is niet langer mogelijk om te liegen. 
Of misschien wel, maar dan moet je een goede, 
charismatische leugenaar zijn, of een strateeg die zijn 
nervositeit gebruikt om onwaarheden te introduceren, of 
misschien... De kijker bepaalt. De kijkcijfers bepalen. Ik 
ga ervan uit dat mensen die niet overtuigend/spontaan 
genoeg over kwamen al snel op talkshows werden 
gemeden, maar misschien is dat pas later gekomen. In 
eerste instantie zou de nadruk wellicht op ‘overtuigend’ 
hebben gelegen, maar op een gegeven moment is 
‘spontaniteit’ waarschijnlijk even belangrijk geworden 
omdat men nou eenmaal graag naar mensen kijkt, echte 
mensen.  
 Nu, 56 jaar na de eerste talk show werd 
uitgezonden, is de televisie een dinosaurus die met 
uitsterven bedreigd wordt. Voor mij is een talk show niet 
zomaar een praatprogramma. Voor mij is het iets dat 
alleen op tv kan plaatsvinden, iets dat in essentie met 
het medium televisie verstrengeld is. Talk show betekent 
vanuit de vertrouwde huiskamer, op een vast moment 
kijken naar iets dat ik al ken, maar dat me hopelijk 
een beetje zal verrassen. Het oogt live, en dus staat er 
iets op het spel. Er kan iets misgaan. Een technisch 
mankement kan een ongepland kijkje achter de scher-
men verschaffen. Wanneer een gast plots uit zijn rol valt 
toont zich zijn ware ik. Vele reputaties zijn voor altijd 
verminkt. Het is nu, er staat iets op het spel.  
 Televisie is nog altijd populair, en behalve aan-
deelhouders heeft nog bijna niemand het door, maar met 
de introductie van Vloggers, V.O.D. en push-berichten 
die me op de hoogte houden van de actualiteiten op het 

moment dat het zich voltrekt en me de mogelijkheid 
geven om meteen te reageren, is het tijd om afscheid te 
nemen van een medium dat de 20e eeuw heeft bepaald. 
Een talk show is geen talk show wanneer het op internet 
staat. Het mist de huiskamer. Het mist het vaste tijdstip 
waarop ik strijk. Het mist de spanning van het ‘nu’. Wat 
mij betreft betekent het einde van het medium televisie 
dan ook het einde van het talk show-tijdperk. 

AFSCHEID.5 
In All That Jazz (Bob Fosse, 1979) loodst een engel 
des doods de wereldberoemde show-choreograaf Joe 
door zijn laatste herinneringen. De engel bevraagt hem 
voortdurend. Waarom handelde hij zoals hij handelde? 
Wat voelde hij toen, en waarom? De engel wijst hem 
terecht en stelt zijn eerlijkheid in vraag. All That 
Jazz is een musical. Musicals zijn nep. Ik ben erdoor 
gefascineerd. Niemand praat zoals de mensen in musicals 
praten. Niemand praat in harmonieën of denkt uit volle 
borst. Waarom gaan mensen in musicals opeens dansen, 
dat slaat toch nergens op? Kortom, musicals pogen 
helemaal niet ‘eerlijk’ of ‘waarheidsgetrouw’ te zijn. En 
toch, misschien juist daarom, vind ik musicals vaak heel 
oprecht. Ze zijn oprecht in hun sentimentaliteit. Ze 
zijn er (vaak) niet bang voor en presenteren het niet als 
iets anders dan dat. Zien hoe Bob Fosse zijn eigen dood 
in All That Jazz verfilmt, raakt me. Het is alsof hij zijn 
innerlijke wereld blootgeeft, met glitterend sentiment 
besprenkelt, de oprechtheid in twijfel trekt, en juist 
daarmee oprechter is dan menig film. 

AFSCHEID.6 
De voorstelling TALK SHOW wordt als Le Moribond van 
Jacques Brel. Een host neemt afscheid van zijn geliefden, 
zijn mentoren en zijn vijanden, maar ook van het beeld 
dat men van hem heeft, van zijn publiek. Hij vraagt zijn 
vijanden om goed voor zijn geliefden te zorgen, laat ze 
op een waardige manier zien, dat zij hem waardig waren. 
Dat zij hem overleven en dus winnen. Jaloezie, schaamte, 
vernedering, pijn, liefde, opwinding, euforie, de lach, 
alles bestaat nog, maar ze hebben geen toekomst meer. 
Ze bestaan slechts in het nu. Gevoelens komen los van de 
realiteit van het moment te staan en hierdoor wordt zelfs 
pijn waardevol, mooi, of misschien zelfs fijn, omdat men 
weet dat het de laatste keer zal zijn. 

AFSCHEID.7 
Wanneer je getroffen wordt door het besef dat je 
vroeger iemand anders was, word je vaak overvallen 
door een diepe treurigheid. Paradoxaal genoeg biedt 
deze treurigheid ook troost. Empathisch, als een soort 
liefhebbende moeder, kijk je vanop een afstand naar 
wie je was. Je oude angsten en verlangens verschijnen 
als geesten voor je. Ze zijn herkenbaar, je koestert ze 
als herinnering, maar niet langer zijn het jouw angsten, 
jouw verlangens.
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