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zich bijzonder theatraal en niet zoals 
in een club: kijk hoe de muzikanten 
opkomen en hoe ze zich gedragen tij-
dens de onnatuurlijk lange ‘onderbre-
kingen’ van het concert.
 Niettemin hebben Heldenbergh 
en Dobbels in deze voorstelling wel 
de kern te pakken van wat country 
met een mens kan doen: troosten. 
Aanvankelijk worstelen de acteurs 
nog een beetje met de onduidelijke, 
dubbele code – is dit nu een concert of 
een theatervertelling? Maar naarmate 
het verhaal intenser en emotioneler 
wordt, wint de afwisseling van de 
toneelscènes met de countrynummers 
aan effect en betekenis. ‘If you needed 
me, I would come to you, I would come to 
you to ease your pain’, zingt het duo net 
na een hoogoplopende ruzie. De span-
ning tussen het onoplosbare drama in 
hun persoonlijk leven en de hoopvolle 
romantiek die in de nummers schuilt, 
bouwt gestaag op en werkt voor de 
acteurs als een straalwind onder de 
vleugels. De twee opvoeringen die ik 
van de voorstelling zag, eindigden 
allebei volstrekt geloofwaardig en 
ontroerend. Maar wel een tikje zoals 
het te voorzien en te verwachten was. 
Achteraf bedacht ik dat de emotie 
toch erg voortkomt uit het melodra-
matische verhaal, het naturalistische 
acteerspel en de combinatie met de 
muziek. Op verrassende inhoudelijke 
gedachten die kortsluiting veroorza-
ken tussen ons eigen perspectief en 
dat van de countrytraditie worden we 
niet getrakteerd. 
 Ik moest ook denken aan wat een 
mompelende, onzekere man in een 
countrybar vertelt in Searching for the 
Wrong-Eyed Jesus: ‘Ik reisde de hele 
wereld af en werd steeds gefrustreer-
der in mijn zoektocht naar God. Ik zag 
nergens de zin van in. Toen begreep 
ik dat ik niet hetzelfde zocht als alle 
anderen. Ik zocht de gouden tand in 
Gods grijns. Dus ik ging terug naar 
het zuiden om daarnaar te zoeken. En 
ik kwam bij toeval terecht in tenten 
zoals deze. Zo fout dat ’t juist weer 
goed is.’
 The Broken Circle Breakdown featuring 
the Cover-Ups of Alabama is aangrijpend 
theater, maar als hommage aan de 
country is het net niet fout genoeg.
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Gisèle vienne

Begin jaren zeventig verdwenen in 
de buurt van Houston, Texas, een 
dertigtal tieners. Weglopers, zo oor-
deelde de politie zaak na zaak. In 
werkelijkheid werden ze meegelokt 
naar drugsfeestjes door Dean Corll, 
een gezette dertiger die overdag een 
handje toestak in de snoepwinkel 
van zijn moeder. Eenmaal ter plaatse 
werden de jongens vastgebonden, 
verkracht, verminkt en omgebracht 
met touwen, messen of een pistool. 
Corll had twee helpers, David Brooks 
en Wayne Henley. Geïntrigeerd door 
elkaars cynisme en perversie gingen 
ze over tot steeds gruwelijker folte-
ringen. Op een van de feestjes kreeg 
Corll ruzie met Henley, die zijn vijf-
tienjarige vriendinnetje Rhonda 
Williams had meegebracht. ‘Ik ver-
kracht een jongen, en jij moet het-
zelfde doen met Rhonda’, gebood 
Corll. Henley weigerde. Na een heftige 

ruzie, aangewakkerd door alcohol en 
drugs, schoot Henley Corll dood met 
zes kogels. Hij belde de politie en ging 
over tot volledige bekentenissen. Die 
werden aanvankelijk niet geloofd. Tot 
Henley de folterkamer toonde en de 
plek aanwees waar lichamen begraven 
lagen. De dode jongens werden terug-
gevonden met afgesneden penissen. 
Hun schaamhaar was uitgetrokken. 
Sommigen waren gewurgd en hadden 
nog steeds het snoer rond de nek. In 
de anus van verschillende jongens 
werden voorwerpen gevonden. In 
hun urinebuis waren glazen staaf-
jes geschoven die vervolgens waren 
kapotgedrukt.
 In Jerk, een voorstelling van de 
Franse regisseuse Gisèle Vienne, doet 
acteur Jonathan Capdeviell het ver-
haal van David Brooks, de tweede 
handlanger van Corll. Een passief 
type dat ervan genoot toe te kijken. 
Hij werd veroordeeld voor een van de 
moorden en kreeg levenslang. In Jerk 
zit hij ontspannen op een stoel voor 
het publiek. ‘Nu ik ben vrijgelaten 

kom ik vertellen over mijn drugsverle-
den’, vangt hij lacherig aan. Zijn ver-
schijning is die van een ex-verslaafde 
die scholen afdweilt om jongeren te 
behoeden voor een al te grote experi-
menteerdrift. Op zijn schoot liggen 
enkele handmarionetten met dieren-
maskers op. 
 Al gauw dwaalt het personage af 
van zijn drugsverhaal. ‘U hebt bij 
het binnenkomen een fanzine gekre-
gen’, wijst hij naar het programma-
boekje. Daarin staan twee teksten. 
Gruwelijke, afstandelijk neergeschre-
ven fragmenten waarin Corll, Brooks 
en Henley nieuwe jongens leren 
kennen en verleiden tot hun dode-
lijke spelletjes. Terwijl hij zijn hand-
poppen speelklaar maakt, krijgt het 
publiek de tijd om het eerste fragment 
te lezen. Door zelf de tekst te lezen, 
komt het verhaal heel dichtbij. Plots 
deel je het verhaal niet langer met de 
toeschouwers rondom jou, maar lijkt 
het zich af te spelen in je hoogst eigen 
verbeelding: ‘En daar komt een jongen 
binnen, negentien misschien, mager, 
engelengezicht, beetje verveeld, in een 
T-shirt en een bermudashort. “Maak 
plaats voor onze gast”, zegt Dean. 
Wayne en David schuiven naar de uit-
einden van de bank. Buddy vult het 
gat op.’
 Het is de start van een trip die je de 
keel dichtsnoert. Met de verteltoon 
van een poppenspeler voor kinde-
ren beeldt Capdeviell de foltering en 
verkrachting uit. Het woord ‘fistfuck’ 
valt vrijwel meteen. Speels legt hij uit 
welk stemmetje bij welk personage 
hoort. De hoge, ijle stem hoort bij de 
geest van de vermoorde jongens. Corll 
en Henley doen alsof het een beroemd 
kindsterretje is: het schattige jongetje 
dat Dennis the Menace speelt. Het is 
een spelletje dat de folteraars achteraf 
altijd speelden om nog meer te genie-
ten van hun lugubere daad.
 David Brooks, het personage dat 
hier wordt uitgebeeld, lijkt al snel niet 
meer op een berouwvolle delinquent 
die optreedt voor een praatgroep. Als 
een getuige tegen wil en dank herbe-
leeft hij de gruwelijkheden, als was hij 
gehypnotiseerd. Hij lijkt niet bepaald 
spijt of afgrijnzen te vertonen voor 
wat wij ervaren als onuitspreekbare 
wreedheden. Nee, zijn poppenspel is 
geconcentreerd en virtuoos. De gelui-
den waarmee Capdeviell het anale in- 
en uitpompen illustreert, zijn tech-
nisch perfect, en laten niets aan de 
verbeelding over. Nog perverser wordt 
hij wanneer hij het seksuele genot van 
David Brooks evoceert door de pop 
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