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Portret

Wat mogen we van Traktorfabrik
verwachten?
“De voorstelling gaat over drie men-
sen die vastzitten in een bunker tij-
dens de oorlog. Traktorfabrik is een
magisch-realistisch sprookje zonder
happy-end. Hoewel de personages
in een bunker zitten, hebben we
geen bunker nagemaakt, maar heb-
ben we een lichtinstallatie ge-
bouwd. Deze installatie stelt de ma-
chinerie van de oorlog voor waarin
mensen maar moeten meedraaien.
De muziek, gebaseerd op partizaner-
liederen, is een elektronicasounds-
cape geworden. Al deze elementen
maken dat een toeschouwer met
zijn verbeelding alles een persoon-
lijke invulling kan geven. Kom ze-
ker eens kijken, want de installatie is
werkelijk indrukwekkend. Nooit
gezien in Vlaanderen! De voorstel-
ling balanceert tussen de gruwel van
de oorlog, en de humor en absurdi-
teit die dat soms met zich mee-
brengt. Want vergis je niet: zelfs in
oorlogssituaties hebben mensen nog
ongelofelijk veel humor. Humor is
een belangrijk wapen om hun situ-
atie te overleven.”

Je deed heel wat research voor de
voorstelling.
“Ik ben deze voorstelling in 2011 be-
ginnen voorbereiden. Jarenlang heb
ik dagboeken en oorlogsverslagen
gelezen. Zowel van burgers als van
soldaten. Dat viel me soms zwaar. Je
weet immers dat je geen fictie bent
aan het lezen, dat deze mensen écht
hebben bestaan. Je leest brieven,
van de ene persoon naar de andere,

en wanneer je de pagina omdraait
blijkt die persoon opeens doodge-
schoten te zijn. Door het lezen van
al deze dagboeken ben ik heel an-
ders naar oorlogsverslaggeving gaan
kijken. Uit al deze verhalen heb ik
verschillende elementen gehaald en
heb ik gedachtengangen verder uit-
gewerkt.”

Gaat Traktorfabrik over een speci-
fieke oorlog?
“Neen, het verhaal zou zich in gelijk
welke oorlog kunnen afspelen. De
“gewone mensen” zijn natuurlijk
bezig met de oorlog, maar vooral
met de gevolgen ervan. Dat is zo in
elke oorlog, bij elke bevolkings-
groep. Wat doet een oorlog met

hen? De honger, de luizen, het ge-
voel je menselijkheid langzaam te
verliezen. Hoe mensen afstand leren
nemen van anderen die sterven. Als
je hier een ongeval ziet gebeuren,
wil je meteen helpen. In een extre-
me oorlogssituatie zie je heel wat
mensen rondom je sterven en moet
je gewoon verder.”

Traktorfabrik vertelt het verhaal
van drie mensen?
“De drie personages vertegenwoor-
digen drie verschillende soorten
mensen. Zo hebben we de jonge gast
die helemaal in de oorlog gelooft,
vooral omdat hij niets anders ge-
kend heeft, omdat hij nooit een nor-
maal burger is geweest. Dan hebben

we een personage dat de oorlog en
de grote leider in vraag stelt, de zoge-
naamde professor. En dan hebben
we het derde personage; een lelijke,
onwaarschijnlijk vervelende vrouw
die enkel aan haar eigen maag
denkt. Zij staat symbool voor het
opportunistische van iemand die
geen enkel ideaal heeft, maar ge-
woon wil overleven. Maar kan je
haar dat kwalijk nemen? Die drie
mensen zijn geen soldaten, maar
moeten nu soldaatje spelen omdat
ze dissident zijn of omdat ze liever
naar de oorlog gingen dan thuis te
blijven. Een fenomeen dat je vaak
tegenkomt bij de eerste wereldoor-
log: veel arme mensen werden sol-
daat omdat ze dan tenminste iets te
eten kregen. In Traktorfabrik gaan
we na hoe die drie types van mensen
met de oorlog omgaan. En dat kan
verrassende feiten opleveren. Want
van een mens die in het begin heel
ethisch is, ga je niet verwachten dat
hij aan het einde misschien een an-
der gaat opeten. Hoe rijm je dat: dat
iemand met het hoogste intellect en
de beste manieren evengoed een
beest kan worden. Die vraagstelling
komt ook regelmatig terug: wat
maakt ons mensen nu eigenlijk
mens. Ik hoop dat het publiek zich
door Traktorfabrik een betere voor-
stelling kan maken van wat oorlog
echt is voor gewone burgers.” 

(VADE/Foto EVJA)

Dinsdag 2 december en
woensdag 3 december in de
Arenbergschouwburg.
Info: www.salomeespeelt.be 

NOÉMI SCHLOSSER

“Sprookje zonder happy-end”
ANTWERPEN -Noémi Schlosser is terug in Antwerpen met haar gezelschap Salomee Speelt. Niet als actri-
ce, wel als tekstschrijver en regisseur en daar voelt ze zich goed bij. “Traktorfabrik is een productie die
ik echt wilde maken.” De voorstelling is begin december opnieuw te zien in de Arenbergschouwburg.

“Wat maakt ons mensen

nu eigenlijk mens?”

ANTWERPEN - Traktorfabrik is een
voorstelling van Salomee Speelt met Lu-
do Hoogmartens, Jobst Schnibbe en Jo-
nas de Vuyst. Traktorfabrik is geïnspi-
reerd op de oorlogsdagboeken van onder
andere Vasily Grossman, maar ook op
dagboeken en brieven van soldaten, par-
tizanen en burgers uit onder andere de be-
zettingen van Leningrad en Stalingrad en
interneringskampen in Zuid-Oost Azië.
De voorstelling verenigt het eeuwige the-
ma ‘oorlog’ en absurde humor in een fasci-
nerend speelstuk.” Traktorfabrik speelt
dinsdag 2 december en woensdag 3 de-
cember in de Arenbergschouwburg. Tic-
kets kosten dertien euro gewone prijs en
elf euro aan kortingstarief. De show start
om 20.30 u. Voordien, om 20 u. is er een
inleiding tot de show. Tijdens dit voorge-
sprek kom je meer achtergrond en ge-
schiedenis te weten. Zo hoor je waarom
de voorstelling is zoals ze is. (VADE)

www.arenbergschouwburg.be 

Tickets en data

ANTWERPEN - Traktorfabrik is een grote pro-
ductie die Noémi tot stand brengt samen met
haar internationale team. “Ik ben ongelofelijk
trots om met al deze mensen samen te kunnen
werken”. Met het stuk koestert ze bovendien ook
internationale ambities.
“De reacties op onze voorstellingen in België wa-
ren heel goed. Toch geloof ik dat de voorstelling
hier minder grappig zal worden gevonden dan
bijvoorbeeld in Rusland of Israël. Onze generatie
heeft geen echte oorlog gekend. Wij voelen dat
minder aan dan mensen uit sommige andere lan-
den. In Roemenië ligt dat al helemaal anders. Ik
werkte met een Roemeen en die was meteen he-
lemaal mee met het verhaal. Logisch ook, hij
had nog onder Ceaucescu geleefd. Ook in Israël
staat men helemaal anders tegenover dit onder-
werp. Ik was er tijdens de laatste oorlog. We hiel-
den daar toen een lezing van dit stuk en ik hield
audities om acteurs te vinden. Tijdens drie van
de vier auditiedagen moesten we letterlijk in de
bunker gaan zitten omdat er raketgevaar was.
Hoe ironisch is dat niet. Ik heb Traktofabrik ook

in Amerika gespeeld met Russische acteurs. Zij
zien natuurlijk meteen een link met Stalin.
Russen hebben die donkere humor, de bunker-
humor, als een tweede natuur.”

Je koestert heel wat internationale plannen.
“Het is zeker de bedoeling om met dit stuk naar
Chicago te trekken. Er zijn ook onderhandelin-
gen met een Israëlisch theater. En we gaan een
Duitse en een Engelse versie maken. Mijn hoop
is om met Traktorfabrik naar het festival van
Edinburgh te trekken.”

Zie je zo’n buitenlands avontuur helemaal zit-
ten?
“Ik spreek verschillende talen en ik geloof dat
de voorstelling internationaal genoeg is. Ande-
re culturen leren kennen, met nieuwe mensen
werken, het lijkt me heerlijk. Ik hou van België
maar ik kan overal leven. Ik ga waar de liefde
me brengt”. 

(VADE/Foto EVJA)

“Tijdens audities in de bunker”


