
Beckett is dood maar zijn erfenis leeft verder 
in de hoofden van theatermakers, kunstenaars, 
liefhebbers. Zijn Stories and Texts for Nothing 
(1946-1952) – over een oudere man en 
zijn onmogelijke zoektocht naar zijn plaats 
in de wereld – is het fundament van ACT. 
Deze gecureerde Beckett-avond brengt 
een verrassende mix aan vormen samen: 
een monoloog door Johan Leysen; een 
wetenschappelijke lezing over bewustzijn en 
zingeving in een zinloze tijd door Jean Paul 
Van Bendegem; én een autonome scenografie 
die een mogelijk landschap voor een Beckett-
tekst suggereert. Met dit parcours verkent 
theatermaker Kris Verdonck zijn met Beckett 
gedeelde fascinatie voor ‘de tussenruimte’, de 
drempel tussen aan- en afwezigheid, tussen 
leven en dood. Hebben we nog een plek in een 
wereld waarin we als mens niet alleen steeds 
meer vervangen worden door machines, 
maar die ook door ons eigen toedoen richting 
onbewoonbaar evolueert?

• Kris Verdonck bespeelt als regisseur 
een grensgebied tussen beeldende kunst, 
theater, performance en architectuur. Met 
Conversations (at the end of the world) 
en Something (out of nothing) vond hij al 
schoonheid in de catastrofe. ACT is deel van 
een vierjarig onderzoek naar de raakvlakken 
tussen het werk van Beckett – waarin (het) 
Niets gebeurt – en de geheimen van het 
traditionele Japans No-theater uit de 14e-eeuw.
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KRIS VERDONCK/A TWO DOGS COMPANY 
& HET ZUIDELIJK TONEEL
ACT. Johan Leysen plays Beckett

EEN BECKETT-AVOND
essay van Kristof Van Baarle.

In ACT verkent Kris Verdonck verschillende aspecten van het 
menselijke bestaan op de rand van het verdwijnen in het werk Sa-
muel Beckett. ACT benadert Beckett op drie manieren: centraal 
staat een monoloog met teksten van Beckett, Texts for Nothing, 
gespeeld door Johan Leysen. De monoloog wordt geflankeerd 
door een nieuwe performatieve installatie, MASS #2, die een mo-
gelijk landschap voor een Beckett-tekst suggereert. Een videole-
zing door filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem vormt 
het derde deel van deze Beckett-avond, en schetst hoe doorheen 
de geschiedenis van het Westerse denken de eenheid tussen 
lichaam, denken en geest uit elkaar viel. De triptiek van filosofie, 
theater en installatie laat als in drie aktes telkens een ander facet 
zien van de diamant ‘Beckett’. Ze verdiepen elkaars ervaring: een 
manier van spelen geeft inzicht in een manier van denken en vice 
versa, een performatief landschap zoomt in op de onderliggen-
de wereld van of misschien wel na de acteur en biedt een meer 
contemplatieve ervaring. 

Leven voorbij de zin

De twintigste eeuw betekende voor het Westen behalve een piek 
in het vooruitgangsdenken, ook het einde van de grote verhalen. 
Wat is de zin van ons bestaan als er geen God of ander alomvat-
tend wereldbeeld is om het te rechtvaardigen en richting te ge-
ven? Wat is de mens eigenlijk, die ook in staat is tot zulke wreed-
heden, zoals de wereldoorlogen aangetoond hebben. Met het 
wegvallen van grote systemen die betekenis gaven aan het bestaan 
– religie, democratie en natiestaat, humanisme – ontstond er 
soort ontheemde mens. Verloren, op de aarde geworpen, zonder 
verhaal, blijven er slechts het individu en een leegte over. Daarbij 
komt dat technologische ontwikkelingen de mens steeds meer op 
hetzelfde niveau als machines plaatsen, waardoor de vraag naar 
wat het ‘ik’ dan nog is, steeds moeilijker wordt. Becketts oeuvre 
is een doorgedreven zoektocht om deze conditie te vatten. In vele 
van zijn teksten keerde hij de blik inwaarts, op zoek naar wat het 
ik is, naar hoe het denken werkt, naar hoe het is om te bestaan in 
een wereld die niet de onze lijkt te zijn.  

De vragen die Beckett zich stelde, waren even fundamenteel 
als onbeantwoordbaar. Waarom doen we wat doen? Waarom 
denken we wat we denken? Zijn we vandaag dezelfde als gisteren, 
of tien jaar geleden? Wie is de stem die spreekt in ons hoofd? 
Kunnen we vertrouwen op onze herinneringen, op de verhalen 
die we onszelf vertellen? Wat is onze plek in het geheel? Is er wel 
zoiets als een bewustzijn en wat is het dan? Becketts werk rond 
geheugen, de innerlijke stem en het willen begrijpen van een 
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Bij Performance Research Books verschijnt een boek 
over het werk van Kris Verdonck: Machine Made Silen-
ce geeft een overzicht van het werk van Kris Verdonck 
als beeldend en podiumkunstenaar, met teksten van 
academici uit binnen- en buitenland. Het boek wordt 
zaterdag 15 februari om 17:00 gepresenteerd in de 
Kaaistudio’s.  (in het Nederlands)
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betekenisloos bestaan, staat dichtbij belangrijke onderwerpen in 
de neurowetenschappen, psychologie en filosofie van de voorbije 
decennia. Kris Verdonck nodigde daarom voor ACT wiskundige 
en filosoof Jean Paul Van Bendegem uit om in een videolezing te 
reflecteren op het werk van Beckett. Van Bendegem schetst een 
traject in het Westerse denken, dat evolueert naar steeds grotere 
abstractie, tot we in zekere zin onszelf wegdenken.

Samuel Beckett

Samuel Beckett (1906-1989) is een van de belangrijkste schrijvers 
van de 20ste eeuw. Hij schreef romans, novelles, korte teksten, en 
ook werk voor theater, radio en televisie. Met Wachten op Godot 
verlegde hij de grenzen van het theater – voorbij het klassieke 
verhaal, voorbij betekenisvolle gebeurtenissen. De eenzaamheid 
en depressie, maar ook de absurditeit, waanzin en het geweld van 
een betekenisloze en in toenemende mate high-tech en commer-
ciële omgeving werden zeker in de latere Beckett-teksten centrale 
elementen. In die zin is hij nog steeds een belangrijke referentie 
wanneer het aankomt op de staat van zijn van de huidige mens, 
dertig jaar na zijn dood. Becketts personages – als je ze zo nog 
kan noemen – zitten vast. In hun redeneringen, in hun geheu-
gen, in de beslissingen van vroeger, maar ook: in de cyclus van 
dag en nacht, van de loop van het leven die maakt dat ze blijven 
doorgaan. Tegelijk  verlangen ze om gewoon eens de dag door 
te komen zonder de fundamentele en verlammende twijfel die 
hen achtervolgt. Voor Beckett is het befaamde credo ik denk, dus 
ik besta een omschrijving van de sisyfusarbeid die vele van zijn 
personages, en ook zijn schrijverschap kenmerkt. Wat betekenen 
onze gevoelens en verlangens nog, nu ze niet alleen koopwaar 
geworden zijn, maar ook voorspelbaar en te manipuleren? De 
vergeefse drang naar betekenis en zingeving, leiden tot een im-
passe waarin enkel de herhaling, de poging, het blijven proberen 
nog resten.

De uitgepuurde theatervormen en de manier waarop hij de 
acteur tot een object reduceert in een zoektocht naar de nulgraad 
van het zijn, maken van Beckett een rijke bron voor het werk van 
Kris Verdonck. Het oeuvre van Beckett is voor hem al jarenlang 
een ‘compagnon de route’. Zo maakte hij bijvoorbeeld Humi-
nid, een schijnbaar holografische projectie van Johan Leysen, 
gebaseerd op Becketts gedicht Lessness en de installatie IN, naar 
de tekst Company. Sinds 2019 werkt Kris Verdonck aan een drie-
jarig praktisch en dramaturgisch onderzoek naar de snijpunten 
tussen Beckett en het Japanse noh-theater (mede ondersteund 
door KASK). Hoe geven zij vorm aan de relatie tussen mens en 
machine, aan een conditie tussen aanwezigheid en afwezigheid? 
Het zijn vragen die als een rode draad doorheen de installaties, 
choreografieën en theatervoorstellingen van Verdonck lopen.

Texts for Nothing 

Tussen 1946 en 1952 werkte Beckett aan drie novelles en dertien 
korte prozastukjes. Deze werden samen gepubliceerd als Stories 
and Texts for Nothing. Deze bundel vormt de basis van deze 
Beckett-avond. De drie novelles, The expelled, The calmative, 

The end, gaan telkens over een oudere man die zijn gewoonlijke 
habitat verlaat en zoekt naar een nieuwe plek voor zichzelf, om te 
wonen, om te leven, om te kunnen bestaan. Waar in de novelles 
een poging tot een beweging naar buiten gemaakt wordt, keren 
de Texts for Nothing naar binnen. Deze teksten voor niets zijn 
een kantelpunt in Becketts oeuvre: hier verdwijnt het laatste 
restje narratief (‘there is no need for a story’, staat er in tekst IV). 
Voorbij het verhaal, in een limbo dat ver verwijderd lijkt van het 
leven, gaan de gedachten verder. Wat blijft zijn mooie, donkere 
en diepe worstelingen van de schrijver, de denker, de eeuwige 
twijfelaar die niet meer verder kan, maar toch verder gaat. De 
teksten twijfelen tussen licht en donker, tussen spreken en stilte, 
tussen beweging en stilstand, tussen leven en dood, tussen het 
zoeken naar en het loslaten van een verhaal. 

In ACT speelt Johan Leysen vijf delen uit Texts for Nothing. De 
veelheid aan interne stemmen die dit materiaal rijk is en het 
verlangen om nu eindelijk te begrijpen wie spreekt, wie wil, wie 
leeft, vormen het vertrekpunt. Bij Beckett betekent dat ook een 
gevecht met de taal zelf. Met welke woorden kunnen we dat-
gene beschrijven dat aan woorden lijkt te ontsnappen? Texts for 
Nothing gaat heen en weer tussen de abstractie van taal en het 
scheppende vermogen van woorden. Taal is een soort gevan-
genis, we denken – onophoudelijk – in woorden, we kunnen 
niet buiten de taal en toch lijkt ze niet in staat om de kern van 
het bestaan te vatten. In een poging om dat wel te doen, duwt 
Beckett de taal tot haar uiterste, terwijl hij ten volle beseft dat 
falen onvermijdelijk is. The only way one can speak of nothing is to 
speak of it as though it were something, schreef Beckett in Watt. De 
stem in Texts for Nothing bevindt zich in de schemerzone tussen 
bestaan en verdwijnen, soms lijkt het alsof ze de laatste menselij-
ke aanwezigheid op de planeet is, van een enorme eenzaamheid. 
Ook de speler in ACT lijkt zich in een grijze zone te bevinden. 
Het theater wordt een typisch Beckettiaanse, grijze tussenruim-
te, waarin de woorden malen, en de spoken opdoemen en het 
donker net niet alles opslokt. 

Poëtische landschappen

Voor ACT maakt Kris Verdonck een nieuwe, performatieve 
installatie, MASS #2, waarin vier poëtische landschappen zonder 
mensen zich ontvouwen. Een grafiet-grijze massa beweegt lang-
zaam als was het water. De materie lijkt licht en zwaar tegelijker-
tijd. Alsof er tektonische platen aan het schuiven zijn, ontstaan 
er bergen en dalen voor de ogen van de toeschouwer, om meteen 
weer te verdwijnen. Een levend landschap, een kosmische omge-
ving, pure materie, geologie in een time-lapse. 

Dit performatieve landschap zou het grijze, de leegte kun-
nen zijn, waarin de meeste van Becketts teksten zich afspelen. 
Anderzijds brengt MASS #2 een andere laag van Becketts werk 
naar boven: die van een post-apocalyptische omgeving, van een 
leven na het einde, na de destructie. Het systeem blijft doorgaan, 
landschappen blijven zich vormen en vervormen, ook nadat de 
mens verdwenen zal zijn. 
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