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Het leven zoals het overal is 
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'Knaus' op 16 en 17 april in de KVS, 18 en 19 april in de Studio in Antwerpen. Later volgt 

tournee. ©© kurt van der elst | kvde.be 
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In 'Knaus' zetten regisseur Alexia Leysen en acteur Valentijn Dhaenens de wereld van 

de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård naar hun hand. Zijn leven is ook ons leven. 

'Ik heb niet het gevoel dat het leven dat ik leid van mezelf is. Maar dat ik moet doen wat me 

gevraagd wordt. Zo klein, banaal, monotoon, burgerlijk, zoals het hoort. Ik probeer het tot het 

mijne te maken. Dat is mijn strijd, maar het mislukt altijd.' Ergens in het midden van de 

voorstelling legt Valentijn Dhaenens de ziel van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård 

(1968) bloot. Het gevoel niet te zijn wat je had willen worden. De onmacht om te kunnen 

ingrijpen in je eigen leven. Knausgård had er in 'Mijn strijd' zes autobiogra- fische delen en 

3.600 pagina's voor nodig om dat gevoel weer te geven. 

Alexia Leysen zette de roman- cyclus om in een behapbare monoloog die vrijdag in de 

Vooruit in Gent in première ging. Klassiek theater is 'Knaus' niet. Valentijn Dhaenens 'speelt' 

niet Knausgård. Dat mag je zelfs letterlijk nemen. Na een tijd stapt hij uit zijn rol. 'Ik heb geen 

zin meer om me te verplaatsen in een of ander personage dat zogezegd dingen meemaakt.' Hij 

begint over zichzelf te praten. Of dat maakt hij ons toch wijs. 



Zie je op het podium het verschil? Amper. Dhaenens gaat niet anders acteren. Het verschil zit 

bij de toeschouwer. Die slaat aan het twijfelen. Kijken we nog naar Knausgård of heeft 

Dhaenens de voorstelling gekaapt? 

Zou dat wat uitmaken? Het antwoord is nee. Integendeel. Net doordat Leysen en Dhaenens 

Knausgård loslaten, komt het autobiografische element in de voorstelling helemaal tot zijn 

recht. Zoals de schrijver zich zonder bemiddelaar tot de lezer richt, gaat de toneelspeler 

rechtstreeks het gesprek met zijn publiek aan. Hij doet dat haast achteloos, alsof hij bij jou 

thuis geleund aan het keukenaanrecht staat. Of wat rondloopt in de living omdat hij zijn 

onrust ergens kwijt moet. Het scenografische concept van Leysen is minimalistisch. Het werkt 

wel. 

Maar is dat banale, monotone leven dan wel zo boeiend? Het is in ieder geval heel 

herkenbaar. Af en toe kan gegniffeld worden om de kleine kantjes van het bestaan die overal 

dezelfde zijn. Misschien ontbreekt in de voorstelling nog de uppercut die de adem afsnijdt. 

'Knaus' geeft net iets te veel het gevoel dat het nog wel meevalt met het leven. Wat meer 

onbehagen zou de voorstelling minder vluchtig maken. 
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