
 

De Bezetenen: Arie de Mol serveert een dystopie 

door Ank Aerts 
 

De website van 
Toneelgroep 
Maastricht belooft 
een “warmbloedig 
en explosief 
portret van een 
jonge generatie in 
chaotische tijden.” 
Een portret dat 
“het verhaal 
vertelt van de 
ploeterende mens 
en zijn verlangen 
naar houvast.” 
 
In een strakke, witte, ‘designerige’ omgeving zien we een groep van twaalf 
personages, gespeeld door acht acteurs, hopeloos en radeloos zoeken naar 
de zin van het leven. Applelaptops, maatpakken, gevulde wijnglazen: 
materieel gezien ontbreekt het hun aan niets. De individuen hebben maar 
een ding gemeenschappelijk: het ontbreken van een echt doel in het 
leven. Ieder voor zich grijpt naar zijn eigen strohalm om overeind te 
blijven. Dat kan vanalles zijn: beheersend moederschap, een geplande 
zelfmoord, een prins, de wetten van de partner of zelfs de vernietiging van 
het totale systeem. 
 
De personages zoeken naar iets dat hun gevoel van leegte kan wegnemen, 
naar rust misschien. Elk individu leeft zijn eigen spasme volledig uit. 
Niemand heeft echt oog voor de ander. Iedereen vindt zichzelf het 
belangrijkst en dat is een vanzelfsprekendheid. Tussen al die extreem 
verschillende personages broeit en explodeert het naar hartenlust. Elke 
eenling heeft zijn eigen waanzinnige verhaal en een al even waanzinnige 
oplossing voor ogen. Er is niet naar te kijken zonder dat het onbehagen je 
onder de huid kruipt. 
 
 

 

De Bezetenen verontrust en sleurt je mee in de levens van deze verwarde 
en zoekende zielen. Hun tomeloze energie werkt, over op en langs het 
meubilair, zich een weg naar… ja, naar wat? Ieder heeft het druk met het 
geloven in zijn eigen uitspraken en lijkt die vooral aan zichzelf te 
vertellen. De moeder die alles wil beheersen: “Geen groter geluk dan 
zelfopoffering!” De zweverige Alexej: “Wie zichzelf durft te doden, die is 
god.” De koelbloedige Pjotr: “Het enige van belang hier, is dat alles 
anders wordt.” 
 
Het kost weinig verbeeldingskracht om in de spelers types als Anders 
Breivik te herkennen. Toneelgroep Maastricht brengt het thema van 
Demonen moeiteloos naar deze tijd. Het dynamische, getalenteerde en 
verrassend muzikale gezelschap laat ons zien dat in ieder mens een 
bezetene schuilt. Plaats hem in een context waarin gebrek aan 
perspectief, hoop en moraal tegenover een overdaad aan verwarring en 
luxe staat en je bent verzekerd van bizarre, angstaanjagende toestanden. 
De toeschouwers beseffen al kijkend, dat bezetenen lang niet altijd veilig 
zijn opgeborgen. 
 
Regisseur Arie de Mol is er met zijn gezelschap akelig goed in geslaagd 
een sfeer te scheppen, waarbij de toeschouwer zich hoogst ongemakkelijk 
voelt. Hij licht een tipje van de sluier op, om ons een fragment van een 
verscheurde wereld te tonen. Een samenleving zoals die er uitziet, 
wanneer er maar één principe geldt: ieder voor zich. Met of zonder God. 
De thema’s vervreemding, doelloosheid en zinloosheid hangen boven het 
toneel als een web, waarin je onherroepelijk verstrikt raakt. Voelbaar is de 
leegte die woede, onvrede en onverschilligheid oproept.  
Er wordt in de openingsscène 
dan ook heel terecht 
gezongen: Happy Together. Zo 
happy als kan, in een dystopie. 
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