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Natuurvoorstelling Kudde op Kalmthoutse Heide volledig uitverkocht

Tussen de schapen op de heide:

Met tientallen schapen
over de Kalmthoutse
Heide lopen terwijl een
verhaal over
kuddegedrag in je oor
wordt gefluisterd:
natuurtheaterstuk
Kudde is een bijzondere
belevenis.
Peter de Brie
Kalmthout

N

a zo’n tien minuten
wandelen in het spoor
van theatermaakster
Heleen van Doremalen
uit Breda wijkt de groep
genodigden voor de try-out van het
gebaande pad af. Verspreid in het
glooiende heidelandschap liggen
vijftig dekentjes klaar. Stiltegebied is
het hier; dat je mag gaan zitten hoor
je in je koptelefoon.
Terwijl de zon prachtig ondergaat
in het geurige, paarse decor, vertelt
de stem van acteur Hans Dagelet het
verhaal van Zenon, een moedige man
die besluit zijn kudde te verlaten. De
meeste deelnemers luisteren zittend,
de ogen dicht of starend in de verte,
een enkeling ligt languit tussen de
heidestruiken. Muggen dansen rond
de hoofden, gelukkig stond er spray
bij de start. Zodra er geblaat in de
headset klinkt, wordt er speurend
rondgekeken. Nog niets te zien. Dan
duiken de eerste schapen op uit de
bosschages. Eerst aarzelend, maar als
de eerste over de duin is, volgen er
nog veel meer. De mekkerende massa
nadert de voorste bezoekers tot op
aai-afstand.

e Deelnemers aan de natuurvoorstelling ‘Kudde’ krijgen een verhaal te horen over (menselijk) kuddegedrag terwijl ze meewandelen met
een echte schaapskudde. FOTO’S PETER BRAAKMANN/PIX4PROFS

‘Hoor ik ook bij de kudde?’

Niet aanraken

Voor vertrek bij De Vroente, het kenniscentrum van Grenspark
Kalmthoutse Heide, had Van Doremalen al verzocht: ,,De schapen niet
aanraken, de honden niet. En de herders, daar blijven we ook vanaf...” De
menselijke kudde volgt het gedwee
op.
Zoals de meesten ook op verzoek
stilstaan, het rijke groen bekijken,
bewust proberen te voelen hoe hun
voeten de grond raken en hun gedachten laten gaan. Over eenlingen
die geen deel willen uitmaken van de
kudde, over achterblijvers die voor
het gevoel van veiligheid toch weer
aansluiten.
Voor wie wil, is de link met de
menselijke natuur snel gelegd. Mijmerend lopen gasten mee met de
schapen, die zelf gewoon hun ding
doen. Rustig grazend, soms een
stukje rennend. Andere deelnemers
genieten vooral van het samenspel
tussen kudde, herders en honden.
Als de laatste roffel van de hoeven
bij de invallende duisternis verstomt
aan de horizon en de dik honderd
hoofdrolspelers van het toneel verdwenen zijn, vraagt de vertelstem of
iedereen dichter, nóg dichter bij elkaar wil gaan staan. Coronagrapjes
doorbreken de stilte.
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Kuddegedrag
is actueler dan
ooit. We leven
in onzekere
tijden
– Heleen van
Doremalen

e Wethouder Lars van der Beek (r.) luistert naar het
verhaal, terwijl de kudde nadert.

De lampjes op de wandelstokken
mogen aan, geen overbodige luxe als
de stoet de bossen intrekt, langs
lichttaferelen van beeldend kunstenaar Leonie Muller. Oplichtende
boomwortels kronkelen over de bodem. Een kring vormt zich, maar gezichten zijn amper herkenbaar.
Vragen worden ingefluisterd. Wie
zou hier de oudste zijn? Of de rijkste?
Een volger? Een leider? Het zwarte
schaap? ,,De grote boze wolf”, grapt
de Woensdrechtse wethouder Hans
de Waal hardop. Van Doremalen laat
er een vermanend ‘ssst’ op volgen.
De route terug voert langs lichtbakens met vragen. Wanneer heb je
voor het laatst gelachen of gehuild?
Op wie wil je lijken? Wie haat je? Een
levenspad in de open lucht. ,,Als kind

e De gasten lopen mee met de kudde. Vooraan, net
achter de dieren, loopt Heleen van Doremalen.

liep ik al met schapen mee en kuddegedrag fascineert me”, verklaart Van
Doremalen haar inspiratie voor het
stuk dat ze in 2015 voor het eerst opvoerde op de Galderse Heide bij
Breda. Later volgden Drenthe, Biesbosch en Sallandse Heuvelrug. ,,We
passen ons aan per gebied. Bij Galder
konden mensen hun beeltenis mooi
zien in een ven, hier hangen spiegels
in het bos.”

Wachtlijst

Grenspark-coördinator Jan Weverbergh zag de Sallandse voorstelling.
,,Dit moeten we toch eens naar
Vlaanderen halen”, dacht hij. En ook
de locatie Kalmthout slaat aan. De
première van donderdag was de eerste van tien uitvoeringen met vijftig

gasten. ,,In vier dagen uitverkocht, er
staan 370 namen op de wachtlijst",
zegt Van Doremalen.
Burgemeester Steven Adriaansen
van Woensdrecht spreekt na de tryout van een bijzondere avond. ,,De
heide is prachtig als decor, je wordt er
onderdeel van.” ,,Ze creëren een
zen-sfeertje", vindt wethouder Lars
van der Beek. ,,Best prettig, maar je
moet wel in de juiste stemming zijn.
Bij mij landde het dit keer niet zo.”
Van Doremalen zegt blij te zijn
met elke overpeinzing. ,,Kuddegedrag is actueler dan ooit. We leven in
onzekere tijden. Mensen staan met
hun eigen gelijk en waarheid tegenover elkaar. Laten we goed blijven nadenken over het belang van de kudde
en wat jouw plekje daarin is.”

