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Het absurde universum van drie vrouwen 

Door Elisabeth Oosterling gepubliceerd 28 november 2015 

Drie dames op een bank. Ze drinken thee, gaan verzitten, lopen door de keurige kamer. 

Ze keuvelen over gedoe op het spoor, de buurman, hun echtgenoten. Nette vrouwen met 
kopjes thee, in gesprek – niks aan de hand, zou je zeggen. Maar ergens klopt er iets niet. 
Soms schrikken ze op, die vrouwen, beginnen wartaal uit te slaan, bewegen houterig of 
schokken. Voorbeeld? Annie staat op. ‘Ik voel een aanwezigheid’, zegt ze opeens. Met 
haar handen tast ze over een onzichtbare muur. ‘Hij is dik. Hij zweet. Hij heet 
Raymond.’  

In Botten van tgECHO zijn Annie en Willie op bezoek bij Hannie, maar hun gesprekken ontsporen. 
Eerst nog alleen in taal, maar later ook in beweging. Het wordt een bezoek waarbij de conventies 
dieper en dieper wegkolken door het afvoerputje. 

Botten is visueel prachtig door de vormgeving van Sascha van Riel en Suze May Sho, die ook de 
kostuums ontwierp. Het toneelbeeld past perfect bij de uitbundige voorstellingstekst van Erik 
Bindervoet. Een onthutsende woordenstroom schreef hij, die heen en weer schiet van alledaags 
gebabbel naar bizarre wartaal-monologen. Soms is die tekst onmogelijk te volgen, soms is ze 
betoverend, maar de hele tijd overweldigend. 

Regisseur Roeland Hofman gaf de voorstelling drie delen met ieder een eigen titel: ‘Theevriendinnen’, 

‘Theezusters’ en ‘Theehoeren’ – waarin de (ver)houdingen van de vrouwen steeds veranderen. Van 
ingetogen en beleefd in het eerste deel naar losser en amicaler in het tweede tot, uiteindelijk, 
grenzeloos en vunzig. Actrices Lotte Dunselman, Ellen Goemans en Anna Schoen spelen hun rollen 
strak, maar ook energiek en kleurrijk. Ze laten zich nergens overmeesteren door de stortvloed aan 
woorden die over hun tongen rolt. 

Heel even zakt de spanning wat weg, ergens halverwege de voorstelling, doordat de tekst alleen maar 
meer raadsels opwerpt, nergens antwoord geeft of houvast biedt. De personages worden vreemder en 
vreemder tot dan eindelijk de stoppen volledig doorslaan. Dan klikken alle puzzelstukjes waaruit deze 
voorstelling is opgebouwd, weer in elkaar. De actrices kruipen krols over het toneel, maar ordinair 
wordt het niet, gek genoeg. Door de combinatie van de absurdistische tekst en de hysterische beelden 
kriebelt de lach onbedaarlijk in je keel. Tot je het lachen niet meer kunt inhouden en alleen nog 
gefascineerd, bij vlagen vol ongeloof, naar het toneel kan staren. 
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Er stond een theekransje op de planning, maar met Earl Grey en kamille heeft de 
get together van de oudjes Hannie, Willie en Annie weinig van doen. 
Miscommunicatie en onbegrip drijven de drie richting een punt waarop zelfs 
slaapthee hen niet meer kan redden. tgECHO laat met Botten onder de regie van 
Roeland Hofman zien hoe destructief taal kan zijn – en hoe schitterend 
tegelijkertijd. 
Paniekhaas Hannie (Ellen Goemans) is vrij accuraat als ze zichzelf beschrijft als een afgedankte 

bh in een container. Zij en haar mede-bh’s Willie (Anna Schoen) en Annie (Lotte Dunselman) zijn 

gekleed als het meubilair van de seniorenflat die het decor vormt, en gedragen zich daar ook 
naar. Ze vullen de dagen met nostalgie, betuttelingen en het ophemelen van hun overleden 
mannen Henk, Henk en Henk. Hun teksten repeteren ze soms ter plekke op het podium, alsof ze 
zichzelf ergens van moeten overtuigen: ‘Ik ga thee drinken bij Hannie, want zij is eenzaam.’ 

Het neusgat van het universum 
Hoewel er sprake is van een duidelijke drie-aktenstructuur – ‘Theevriendinnen,’ ‘Theezusters’ en 
‘Theehoeren’ – schiet Botten op een grappige manier alle kanten uit. Het dwingt je om het idee 
van een plot of samenhang los te laten, en zelfs als je dat gedaan hebt, hebben de dames nog 
genoeg verrassingen in petto. Nostalgisch geneuzel kan zomaar omslaan in erotische vleierij, en 
mocht dat nog te voorspelbaar zijn, dan zijn er nog hun dromen over katten die je kunt opladen 
door middel van een stopcontact in de ogen. 
De namen Hannie, Annie en Willie zijn niet meer dan argumenten die de drie vrouwen ervan 
moeten overtuigen dat ze nog bestaan. Hun identiteit is veranderlijk als de lichtval op het 
podium. ‘Als je dat kunt accepteren, dat je maar een piepklein stukje zout bent in het zwarte 
neusgat van het universum,’ aldus Annie, ‘dan slaan de stoppen door.’ 

De ontoereikendheid van taal 
‘Wat we al niet met woorden kunnen… Verklaren. Vragen. beloven. Bevelen. Dat is toch 
ongelofelijk?’ Hoewel Botten een illustratie is van de ontoereikendheid van taal, is het diezelfde 
taal die de voorstelling bij elkaar houdt en telkens nieuwe energie geeft. Schrijver Erik 
Bindervoet, die eerder genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs, levert een tekst die 
minutieus geconstrueerd is, maar tegelijkertijd de dynamiek behoudt. Het is muzikale poëzie, 
waarin woorden een eigen leven leiden en zich volledig onttrekken aan de wil van de 
personages. Soms weet je simpelweg niet wat je moet zeggen – dan roep je maar iets als 
‘siliconenteef,’ ‘lepelhoer’ of ‘ik lig hier als een afgeknipte troela in een kip teriyaki.’ 

We kunnen niet terug 
De flyer kondigt ‘herkenbaar sociaal gestuntel’ aan. Herkenbaar is Botten tot op zekere hoogte, 
maar veel vaker is het vervreemdend. We kijken niet naar mensen, we kijken naar karikaturen. 
Echter weten Dunselman, Goemans en Schoen moeiteloos te schakelen tussen een heel 
spectrum aan tonen: sarcastisch, meedogenloos, krankzinnig, liefkozend. Dit maakt dat je alles 
wat ze doen slikt tot het slot. 
‘We kunnen immers niet meer terug,’ zegt Annie, en ze heeft voor de verandering een keer 
gelijk. Botten schuurt en is bij vlagen zo ongemakkelijk dat je je ogen ervoor wil sluiten, maar je 
kunt niet terug. Het is het soort theater dat je voor waarheid aanneemt, ook als die waarheid 
een oplaadbare kat betreft. 
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