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BOVENKAMER

Hun allereerste voorstelling speelden 
ze destijds in het atelier van Sander 
van Mil, tijdens de eerste editie van 

Spoffin in 2010. ‘We hadden ons net uitge-
vonden en waren tijdens de voorstellingen 
zelf soms ook nog onder de indruk van de 
machines die we hadden gemaakt,’ herinnert 
componist en toetsenist Tomas Postema 
zich.
BOT is inmiddels internationaal doorgebro-
ken met die machines, die ingenieuze, zelf 
gemaakte instrumenten die een volstrekt 
eigen leven leiden op het podium. ‘Het zijn 
autonome karakters, steeds meer echte 
muzikanten om rekening mee te houden.’
LEK is een extreem beeldende én muzikale 
voorstelling over vergankelijkheid. Er zijn 
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‘Het schuift het schuurt het schokt het schaaft 
en het beeft; het kraakt het kiert het knakt en het 
kreunt dat het leeft.’ BOT is terug op Spoffin. Het 
publiek is benieuwd. Wat hebben ze nú weer 
gemaakt? Eén ding is zeker: alles leeft en komt 
tot leven in LEK. En alles dondert vooral weer 
keihard in elkaar, als in een orgie van muzikaal 
geweld. Want is iets lek? Nou, dan is het pas 
echt goed kapot aan het gaan.
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scènes die ontroeren, tot de tranen van ver-
driet over je wangen biggelen. Er zijn scènes 
die je de koude rillingen bezorgen… En er 
zijn momenten waarop je vrolijk hardop 
zit te lachen, al weet je zelf eigenlijk niet 
precies wat er nu zo grappig is. 
‘We doen nergens ons best om mensen te 
laten lachen,’ zegt Postema. ‘Publiek lacht 
vaak om een beeld. En dan begint er een 
liedje dat helemaal niet om te lachen is. 
Mensen verstommen soms. Weten niet wat 
ze ermee aan moeten, zien dingen die ze 
niet eerder zagen en vragen zich af of ze er 
wel om mogen lachen. Het is op een vreem-
de manier grappig.’

Opperbest humeur
Vincent de Rooij tekende voor de regie van 
LEK. Van hem zijn de woorden: ’De beste 
lach is de lach die in de weg zit.’ En dat zit 
wel goed, bij BOT. Zo goed dat je - ondanks 
de verpletterend tragische thematiek - de 
zaal na een klein uur in een opperbest 
humeur verlaat. BOT krijgt na afloop veel 
reacties. Van mensen die moesten huilen 
omdat dat looprek aan de ketting zo aan hun 
dementerende oma deed denken. Of die dat 
juist heel komisch vonden, die creativiteit! 
Hoe komen ze erop, al die ideeën?
Postema: ‘Het is onze tweede natuur, voor 
ons is dit normaal. Veel ideeën sneuvelen 
ook. Bedenken is het punt niet. Het maken 
is veel moeilijker. We sleutelen aan alles 
dat stuk is, slopen het, maken er weer iets 
nieuws van en kijken welke apparaten men-
selijke trekjes krijgen. Zo maken we heel veel 
legoblokjes die we op verschillend manieren 
in elkaar kunnen zetten.‘
Een enkeling vraagt zich af of ze altijd zo 
somber zijn. En keer op keer die zwartgal-
ligheid, hoe hou je dat vol? ‘De repetitiepe-
riode was een heel vermoeiende tijd,’ zegt 
liedjesschrijver en zanger Job van Gorkum. 
‘Vincent was heel streng, het moest steeds 
zwarter. Daar moesten we echt doorheen. 
Het was in de tijd dat de cd van Nick Cave 
uit kwam (Skeleton Tree (2016) na de dood 

van Cave’s zoon Arthur, red). Er gingen veel 
mensen dood, het hing in de lucht.’
Het thema vergankelijkheid kwam natuurlijk 
niet echt uit de lucht vallen. Van Gorkum: 
‘De schoonheid van vergankelijkheid, dat 
is waar BOT uiteindelijk over gaat. Mensen 
proberen vaak te verhullen dat iets voorbij 
gaat. Scheuren smeren ze dicht. Wij laten 
die scheuren juist zien en maken daar een 
feestje van.’
Postema: ‘De dood, vergankelijkheid: het 
zijn grote woorden en die hebben we terug 
gebracht naar liedjes waar mensen wat mee 
kunnen. We hebben veel nummers overge-
houden aan de serie Het Geluid van… Voor-
stellingen in en over panden die verdwijnen, 
dingen die sterven, voorbij gaan en niet 
meer terug komen. De voorstelling die we 
daarna maakten, Ramkoers, was echt rauw, 
puberend feesten tot je erbij neervalt. LEK is 
daar een logisch vervolg op. Want het fees-
ten houden we niet meer zo lang vol nu we 
ouder zijn. We hebben heel veel over vergan-
kelijkheid nagedacht. Je gaat pas leven als 
je de dood in de ogen kijkt, in plaats van te 
ontwijken. Maar, wat doe je op dat moment? 
Want als het echt zover is, als de dingen echt 
kapot gaan, is het toch minder.’

BOT
bestaat naast Tomas Pos-
tema en Job van Gorkum 
uit geluidskunstenaar en 

audiomachinist Geert Jonkers 
en theatervormgever Doan 

Hendriks.
Waarom ze rokken dragen? 
Van Gorkum kijkt verbaasd 
langs zijn benen: ‘Rokken?’ 
Geert Jonker sleutelt ergens 
aan en grijnst. ‘Sex sells.’

‘De schoonheid van 
vergankelijkheid, dat is 

waar BOT over gaat’

MUZIKALE APPARATEN  
MET MENSELIJKE TREKJES 

#2 Theater De Lieve Vrouw
za 25 aug 17.00 en 21.00
zo 26 aug 14.00 en 17.00

Toegang: € 15,00  
kaartverkoop via www.krtjs.nl en 

festivalbalie
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