
Silence Complice 
Een persoonlijke terugblik op de dialoog 
rondom het theaterstuk   

Van 21 tot 24 oktober 2015 speelde compagnie tisserin vier voorstellingen 
van Silence Complice. Iedere volgende dag van 12u tot 15u zetten we de 
deuren van de theaterzaal open voor een dialoog-café: constructieve 
gesprekken over thema’s in het stuk tussen toeschouwers, artiesten en hun 
genodigden. Hieronder leest u een persoonlijk verslag geschreven door Stien 
Michiels, met gedichten van Dorothy Oger, hertaald door	  S#en.
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U zou me statistieken kunnen vragen. 
Cijfers, aantallen, berekeningen.  
En ik zou falen. 
In de ogen van rendement en 
kwantitatieve impact hebben we geen 
indrukwekkende resultaten behaald.  

Maar ik schrijf dit verhaal niet voor de 
cijferaars.Ik schrijf het voor de 
vertellers, voor de poëten, voor zij die 
de kunst verstaan van vogels in de 
lucht. Ik schrijf het voor wie zich nog 
v e r l i e z e n k a n , v e r w o n d e r e n , 
verdwalen, verdiepen. 
Ik schrijf het voor wie, ondanks alles, 
de moed blijft vinden om mens te zijn.



Alles begon met de 
lotgevallen van John en Bill, 
twee vrienden van midden 
veertig, wiens nachtelijke leven 
van alcohol, drugs en wedden 
op de hondenrennen totaal op 
zijn kop komt te staan door hun 
impulsieve beslissing om in te 
gaan op het louche maar 
aanlokkelijke aanbod van een 
onzichtbare maffiafiguur om zijn 
racehond, Silence Complice, 
onder hun hoede te nemen. 

De pen van de Australische 
theaterauteur Daniel Keene 
schreef met meedogenloze 
precisie de 22 scènes die hen op 
enkele weken tijd op tragisch-
komische wijze de afgrond in 
doen tuimelen.



Najaar 2014. Nadat ik Silence Complice voor het eerst had gelezen, schreef ik het volgende:  

Waar ik mezelf doorgaans als open en tolerant zou omschrijven, hoorde ik me kwaad worden op John en Bill. Het 
onafwendbare van hun lot gaf me een ongemakkelijk gevoel. Ik verweet hen dat ze de controle kwijt waren, ik vond hen slap en 
kortzichtig. Stéphane, initiator van het project en een van de twee acteurs, wees me op hun vriendschap, hun vermogen om in 
iets te geloven. Ik zag het niet. Pas na een tijdje drong het tot me door: mijn onbewuste angst om controle te verliezen, stond in 
de weg van mijn observatievermogen. Ik zag hen niet helder.  

Dat gaf voor mij de doorslag: ik zou dit stuk regisseren om mijn eigen innerlijke dialoog beter te begrijpen. Mezelf spiegelen 
in Keene. De plek waar we repeteerden, het OCMW van Sint-Gillis, bracht ons gezien de thema’s van het stuk tot de logische 
volgende stap: het organiseren van gesprekken tussen het artistieke team, gebruikers van het OCMW en andere 
toeschouwers. Ons spiegelen in elkaar. 



Gaandeweg vonden John en Bill een weg 
naar mijn hart. Hun continue dialoog, wreed en 
grappig tegelijk, leek eerst zo eenvoudig en 
vanzelfsprekend, maar bleek in werkelijkheid 
ingenieus gelaagd. Samen met de acteurs lazen 
we, herlazen we, 5 keer, 10 keer, 100 keer, en 
steeds weer ontdekten we iets nieuws, zagen we 
een nuance, legden we een verband dat we nog 
niet eerder zagen.  

Het belangrijkste bleek zich, zoals zo vaak, 
tussen de regels door af te spelen: in de vele 
pauzes en stiltes vonden en herkenden we hun 
verlangen naar warmte en vriendschap, 
erkenning en waardering. Tegelijk confronteerde 
hun tragedie ons met het ongrijpbare systeem 
waar we allen deel van uitmaken en dat ons 
achter schijnverlangens aan doet lopen als 
honden in een race.



We organiseerden twee open repetities in het OCMW, voor gebruikers en 
medewerkers. Deze blik van buitenaf – telkens op een fragiel moment in het 
repetitieproces – was van onschatbare waarde. Niet omwille van de aantallen, in het totaal 
daagden een tiental personen op. Maar wat onze bezoekers ons brachten, was precies wat 
we nodig hadden, op het goede moment. In onze kwetsbaarheid en openheid vonden we 
elkaar. Geen dure theorieën en quasi intellectuele uitwisselingen over theater en cultuur, 
maar ontmoetingen van mens tot mens.  

Als facilitator genoot ik van de verbinding en zag ik hoe deze open repetities een mooie 
opstap vormden naar de dialoog-café’s.  

Als regisseur liet ik alle vragen, opmerkingen en ideeën, de hele sfeer zelfs op me 
inwerken, om nog beter gestalte te kunnen geven aan John, Bill en hun vriendschap: ze 
werden steeds echter.  

Als mens groeide ik. 



En dan was er ook Emmanuelle. Ze was er op de eerste 
open repetitie. Stil maar betrokken. We vertelden de groep dat ik 
voor enkele dagen weg zou zijn, en dat we iemand zochten die de 
acteurs zou helpen om hun tekst te repeteren. Een paar dagen 
later bood Emmanuelle zich vrijwillig aan. Het project en het stuk 
spraken haar aan. En ze had tijd om handen. Ze wou ons wel 
helpen. Een onverwacht geschenk dat we met beide handen 
aannamen. Woorden die in me opkomen wanneer ik aan haar 
aanwezigheid terugdenk: eenvoudig, beschouwend, blij om 
dienstbaar te kunnen zijn. Ze kleurde mee onze dagen en zo ook 
het stuk.



Balancerend tussen het kleine en het grote lieten we 
het universum van Keene op ons inwerken. De grens tussen 
repetitievloer en realiteit was bij momenten dun, de 
replieken van John en Bill verweefden zich meer dan eens 
met ons dagelijkse doen en laten. Al grappend gooiden we 
elkaar hun zinnen toe, maar in dit ogenschijnlijk 
onschuldige spel beseften we steeds meer hoezeer hun 
zoektocht met die van ons verbonden was. Wie volgt nu 
eigenlijk wie of wat en tot waar? Welke woorden die ertoe 
doen, kregen we zelf niet gezegd? En waar zat die 
verdomde waarheid dan?



Dat het creëren zelf bijwijlen 
een ratrace werd, besefte ik tijdens 
een deugddoend gesprek met 
dichteres Dorothy Oger op Europe 
R e f r e s h , h e t c r o w d f u n d i n g 
evenement in de Hal len van 
Schaarbeek waarvoor ons project 
geselecteerd was. Haar zachte 
spiegel toonde me hoe ik met 
mezelf een race tegen de tijd aan 
het lopen was, hoe het glinsterende 
doel – een voorstelling creëren, 
fondsen zoeken, communiceren – mij 
met Silence Complice de renbaan 
op had gestuurd. Enkele weken voor 
de première hing mijn tong op de 
grond, ik was bekaf.  

Dorothy schreef op basis van dit 
gesprek een gedicht…



De dag waarop ik stil zal staan,  
laat ik de wereld van mijn schouders glijden,  
mag ik rusten, kan ik ademhalen. 

Magie wacht op mij, 
Stilte mist me vreselijk. 
Ben ik verantwoordelijk voor  
de wedloop van de anderen? 

Ergens onderweg is mijn droom zelf de lokaas geworden  
die me doet lopen, schreeuwen, duwen, trekken,  
die me doet vergeten hoeveel kracht er schuilt  
in stil en niets. 

Onder het juk van druk, druk druk,  
van concreet en veel en bezig zijn, 
schenk ik mezelf medeplichtige stiltes, 
waarin ik rust en ademhaal. 

De rest  
komt  
vanzelf. 

Dorothy Oger voor Silence Complice, hertaald door Stien Michiels 
10 oktober 2015  
Europe Refresh 



Tijdens Europe Refresh lagen grote witte bladen op de tafel aan onze stand. Af en toe streken er 
mensen neer voor een gesprek. Een greep uit de zinnen die mensen neerpenden of achterlieten : 

“We hebben ons ziek zijn nodig” 

“Zich blootgeven, dat is aanvaarden 
dat de ander je evenveel kwaad als 
goed kan doen.” 

“De kunst van het niet weten” 

“Gezellig samenzijn” 

“Ik zag een windhond deze ochtend. 
Dat was een goed teken.”



 
De dialoog-cafés 

Of liever: het dialoog-café na de tweede 
voorstelling en het mooie gesprek met die ene 
toeschouwer op de laatste dag.  

De formule “een gesprek de dag na de 
voorstelling” was een experiment. Dat het moeilijk 
zou zijn om mensen te motiveren om daags 
nadien terug te komen, wisten we. Een volgende 
keer pakken we het qua timing anders aan. Maar 
laat het duidelijk zijn: de gesprekken die we wel 
hadden, waren intens en rijk.



 

Op vrijdag 23 oktober namen vijf gebruikers en een 
medewerker van het OCMW, de acteurs Stéphane en François, ikzelf, 
communicatie-assistent Valentin en dichteres Dorothy Oger plaats rond 
twee tafels. In de eerste gespreksronde vroegen we ons af wat ons in het 
stuk had geraakt, in een tweede ronde vormden we twee nieuwe groepen 
en gebruikten we de postkaartjes met replieken uit de voorstelling als 
triggers voor nieuwe conversaties. Op de grote witte bladen tussen ons 
noteerden we allemaal woorden, zinnen, flarden die ons aanspraken. In 
een derde beweging vormden we een grote cirkel, en spraken we één 
voor één uit wat we zouden meenemen uit deze ervaring.  



D e s a m e n v a t t i n g v a n d e z e 
conversaties laat zich niet makkelijk dwingen in 
een korset van zwart op wit, omdat, zoals bij 
John en Bill, het belangrijkste vaak werd 
gezegd tussen de regels door. In een pauze, 
een ademhaling, een blik. Geen enkel lineair 
verslag kan recht doen aan wat voor de 
aanwezigen haast tastbaar aanwezig was, maar 
zich niet liet grijpen. Fantastisch om dan 
iemand als Dorothy erbij te hebben: aan haar 
om ons via poëzie terug te laten proeven van 
dat wat eigenlijk niet gezegd kan worden. Om 
daar te gaan “waar stilte ons in beweging zet, 
vaak beter dan woorden dat doen”, zoals een 
van de deelnemers opmerkte. Wat ook onze 
bezoekster op zondag bedoelde toen ze een 
collega van haar citeerde die ze een van onze 
postkaarten had gegeven: “alle woorden 
tellen, ook de woorden die niet gezegd zijn”.



Raderwerk 

Verstrikt voel ik me,  
in de val gelokt van een gezag dat me zegt wat te doen,  
een macht die me het zwijgen oplegt.  
Ik raas, ga tekeer, vecht me leeg,  
maar ten einde raad leg ik de wapens neer.  

Ze doen me lopen en ik loop, 
rond en rond en rond en rond.  
De logge hand van het lot 
stuwt me voort en houdt me tegen,  
zwak voel ik me, zonder verweer. 

Mijn twijfel groeit,  
ik verberg me en voel me bedrogen, 
kijk naar mijn lege handen,  
denk, ik ben toch meer? 

Zelfs als een hond behandeld 
blijf ik leven, blijf ik mens, blijf ik zoeken  
hoe ik het gezag dat mij ontglipt,  
als kracht herwinnen kan.   

Dorothy Oger voor Silence Complice, hertaald door Stien Michiels 
23 oktober 2015  
Dialoog-café
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Wat ons redt 

Wat me redt, ondanks alles, 
zijn die kleine pozen 
tussen vallen en weer opstaan, 
mijn geest tot rust gekomen, 
mijn wezen eindelijk voldaan. 
Wat jou redt, ondanks alles, 
is naar buiten gaan,  
door de straten dwalen,  
warmte in je dragen  
en in anderen je glimlach zaaien. 

Wat me redt, ondanks alles, 
zijn die glimpen van cultuur, 
het zachte openscheuren, 
het proeven van een andere ik. 

Wat ons redt, ondanks alles, 
is elkaar ontmoeten, 
van mens tot mens 
opnieuw verbonden.  

Dorothy Oger voor Silence Complice,  
hertaald door Stien Michiels 
23 oktober 2015  
Dialoog-café







Wat blijft je bij na deze conversatie ? 

woorden uit de eindcirkel:  

dankjewel, vrijplaats, veilige plek, generositeit, liefde, 
vriendschap tussen ons, moment van ademhalen en 
verbinding, geraakt, dit stuk inspireert woorden en ideeën, 
verdriet, genieten van kleine momenten, geest openen, 
interessant, sociaal betekent de link die ons verbindt, 
diverse mensen en toch eenheid tussen ons, zelfs al is het 
stuk wat triest, je haalt er toch iets uit, elkaar horen, naar 
elkaar luisteren, van elkaar leren, een fijn moment, 
sympathie, een eenheid gevormd, osmose, herenigd, de 
ontmoeting van diversen, lang leve het stuk – iedere keer 
iets nieuws, zin om ervoor te gaan en dingen zoals dit te 
blijven doen.



Wat brachten ze ons, John en Bill ?  
Is er een conclusie? 
Een hoogstpersoonlijke misschien, ter afsluiting 
van een al even persoonlijk verslag: 

Dat mensen in al hun diversiteit smachten naar 
verbinding. Ook ik. 
Dat mensen zich vaak alleen en afgescheiden 
voelen en vanuit die gekwetstheid niet altijd 
weten hoe zich te verbinden, en dan maar 
vluchten, verstarren of aanvallen. Ook ik. 
Dat mensen die zichzelf en elkaar als mens durven 
ontmoeten en spiegelen o zo kwetsbaar en o zo 
krachtig zijn. Ook ik. 
Dat er hoge nood is aan het creëren van veilige 
ruimtes waarbinnen dit kan gebeuren. Ook voor 
mij. Ook ik. 
En dat dit, in een wereld waar machteloosheid, 
onzekerheid en angst lijken te regeren, wel eens 
de belangrijkste vaardigheid zou kunnen zijn die 
wij, ook ik, met zijn allen te leren hebben.



Dank aan iedereen die ons hielp om deze boeiende reis tot een goed einde te brengen.  

Silence Complice is een productie van compagnie tisserin  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compagnie tisserin asbl 
Rassonstraat 47 
B - 1030 Brussel 
www.compagnietisserin.be 
stien@compagnietisserin.be 

Tekst & Creatie: Stien Michiels 
Gedichten: Dorothy Oger & Stien Michiels 

Beelden p1 & p15 :  
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