
AFTER	ME	(COMES	THE	FLOOD)	
	
After	me	comes	the	flood	hoor	je	veel	minder	dan	Après	nous	le	déluge.	(After	me	...vind	je	ook	niet	bij	
de	Gevleugelde	Woorden	 in	de	dikke	 van	Dale).	 In	mijn	oren	 klinkt	de	Engelse	uitdrukking	minder	
laconiek,	 minder	 dramatisch.	 Theatermaker	 Daniel	 Sikora	 gebruikt	 de	 zegswijze	 als	 titel	 voor	 zijn	
zelfgemaakt	klein	drama.	Het	drama	van	een	vrouw	die	als	het	ware	even	uit	haar	op	zichzelf	gericht,	
stil	bestaan	wordt	onttrokken	om	er	dan	weer	in	weg	te	zakken.	Niet	deze	gebeurtenis,	maar	de	sfeer	
waarin	de	productie	baadt,	intrigeert.	
	
We	zien,	heel	langzaam,	vanuit	het	donker	een	gestalte	opduiken.	Misthoorns	klinken.	De	schim	van	
een	 vrouw	 (An	 Melis),	 alleen,	 in	 nachtjapon,	 komt	 langzaam	 te	 voorschijn.	 Is	 het	 een	 eenzame,	
verloren	gelopen	vrouw?	Is	ze	op	zoek	naar	iets?	Achter	de	vrouw	licht	ook	weer	heel	traag	een	berg	
koffiekopjes	op.	Links	vooraan	zit	een	man	(Wouter	Vermeiren)	achter	een	werktafel,	te	prutsen	met	
een	soldeerbout,	in	het	midden	staan	een	tafel	en	drie	stoelen,	achteraan	een	kast.	De	oudere	vrouw	
doolt	 in	haar	kamer,	 verdwaasd	voor	 zich	uit	 starend.	Ze	grijpt	een	kopje,	 klampt	het	vast.	 Zijn	de	
kopjes	restanten	uit	een	gekoesterd	verleden?	We	zien	heel	even	achter	de	kast	een	man	(Jef	Stevens).	
Net	lang	genoeg	om	hem	gewaar	te	worden.	Dan	is	hij	weer	verdwenen.	Wie	is	hij?	Wie	is	de	jonge	
man	vooraan?	Wat	zijn	de	relaties	tussen	de	drie?		
	
Zo	roepen	vele	scènes	uit	After	me	vragen	op	die	niet	direct	beantwoord	worden,	maar	die	wel	voor	
een	 kijkspanning	 zorgen.	 Ondanks	 het	 feit	 dat	 er	 heel	 weinig	 gebeurt,	 blijven	 de	 drie	 personages	
constant	fascineren.	Wat	is	er	aan	de	hand	in	deze	kamer?	De	scène	baadt	in	een	sepia-licht,	ook	de	
kleding	verwijst	naar	een	situatie	van	een	eeuw	geleden.	De	man	vooraan	begint	een	spreekbeurt	over	
de	soldeerbout,	en	helpt	daarna		de	vrouw	met	tafeldekken.	Maar	dat	wordt	niet	in	dank	afgenomen.	
Een	 snijdende	 spanning	 is	 er	 tussen	die	 twee.	Achteraf	 hoor	 ik,	 en	 die	 informatie	 had	 ik	 liever	 op	
voorhand	gehad,	dat	deze	man	de	zoon	is	van	de	vrouw	en	dat	de	man	waarvan	we	even	een	schim	
hebben	gezien	en	die	later	verschijnt,	haar	echtgenoot	is.	Een	zeeman	die	vertrokken	is	en	niet	meer	
teruggekomen	is.	En	er	dan	plots	staat.	Of	niet?	Is	het	inbeelding	van	de	vrouw	of	is	hij	echt?	Blijft	hij?	
Wil	ze	hem	nog?	Wijst	ze	hem	af?	Kopjes	sneuvelen,	er	wordt	gedanst,	een	schijngevecht	gehouden.	
Man	en	vrouw	schuiven	naar	elkaar,	duwen	elkaar	weg,	en	de	zoon	kijkt	toe,	grijpt	in.	Het	stille	leven	
beweegt.	 De	 grijze	 haren	 van	 de	 vrouw	hangen	 los,	 voor	 haar	 gezicht.	 Is	 dit	 een	 knipoog	 naar	 de	
expressionistische	dans?	Ze	doet	mij	denken	aan	de	danseres	uit	de	Heksendans	van	Mary	Wigman	uit	
de	jaren	20.	Ze	is	hét	voorbeeld	van	de	Ausdrucktanz.	Wat	wordt	hier	uitgedrukt?	De	vrouw	ligt	met	
haar	hoofd	op	tafel,	op	haar	haren	worden	kopjes	gezet,	ze	recht	haar	hoofd,	kopjes	sneuvelen.	Het	
leven,	haar	leven,	verstilt	weer	zoals	te	voren,	met	of	zonder	masker.	De	troosteloosheid	blijft.		
	
After	me	roept,	zoals	gezegd,	voortdurend	vragen	op,	en	dat	maakt	de	voorstelling	boeiend.	Sommige	
vragen	krijgen	een	 te	eenduidig	antwoord.	 Zo	 is	het	 verhaal	over	de	 soldeerbout	dat	herhaaldelijk	
verteld	wordt,	wel	een	erg	doorzichtige	metafoor	als	het	over	relaties	gaat.	De	sneuvelende	kopjes	en	
de	 scherven	 getuigen	 soms	 ook	 van	 een	 eendimensionale	 symboliek,	 een	 slowmotion-act	 is	 té	
duidelijk,	het	masker	is	té	enigmatisch.	Het	fysieke	spel,	de	samengestelde	soundscape,	de	belichting,	
de	hele	mise-en-scène	roepen	een	mystieke	tristesse	op	van	gedempte	waanzin	en	desolaatheid,	maar	
blijven	 te	 zeer	 in	 een	 vormelijk	 spel	 zweven	waardoor	 ze	 niet	 altijd	 treffen,	 laat	 staan	 ontroeren.	
Theatermaker	Daniel	Sikora	bewijst	met	deze	productie	dat	hij	qua	vorm	en	theatertaal	een	stilist	is	
die	weet	te	boeien.	Nu	nog	alleen	een	evenwicht	tussen	dramaturgie	en	inhoud.	
	
Info	via	Kunstencentrum	België	
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“In Limburg liggen 
  kansen voor het grijpen”
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THEATER Daniel Sikora legt 
eigen theaterei in KC Belgie

HASSELT - Theater zat Houthalenaar Daniel Sikora (34) van kleins af aan al 
in het bloed, maar pas na een korte carrière als sociaal assistent meldde hij 
zich aan bij de Maastrichtse Toneelacademie. Vanavond gaat zijn voorstel-
ling ‘After me comes the flood’ in zaal Belgie in première.

“De afgelopen jaren heb ik vooral 
academisch gewerkt en theater-
workshops gegeven. Maar soms 
moet je je eigen ei ook wel eens 
kwijt”, vertelt Sikora. Dat ei is 
inmiddels gelegd in  de vorm van 
bewegingstheater ‘After me comes 
the flood’. Sikora bedacht het 
concept en nam de regie voor zijn 
rekening. “Ik zou me graag verder 
ontwikkelen als regisseur”, zegt 
hij. “Ik vind het heel tof om op het 
podium te staan als acteur, maar 
ernaast heb ik het meeste plezier. 
Ik houd ervan na te denken over de 
structuur en thematiek van het stuk 
en over het coachen van de acteurs.” 
Over de toekomst durft Sikora nog 

 

en. Maar soms 
el eens 
t ei is 

 
 
 
 
 

egt 

 

geen grote uitspraken te doen: “Wat 
ik nu doe vind ik heel tof en ik hoop 
dat ik er m’n brood mee kan verdie-
nen. Ik zou me graag nog verder 
ontwikkelen in het bewegingsthea-
ter. Maar ik heb geen idee waar ik 
volgend jaar sta.” 
Wat hij wel zeker weet, is dat hij 
in Limburg wil blijven. “Hier is er 
zoveel braakliggend terrein en zijn 
er zoveel kansen: dat moet gewoon 
gepromoot worden.” 

IBr  
 

gepromoot worden.” 
IBr  

 
IBr ‘After me comes the flood’,  

op 28 en 29/3 om 20 uur in  
Kunstencentrum Belgie, (11/9/8 
euro, www.kunstencentrumbel-
gie.com)

Daniel Sikora. Foto Serge MINTEN 
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