
 

Twee, met zwarte kant bedekte figuren, schuifelen door het halfduister van een kerk. 

Om de een of andere reden achtervolgen ze elkaar. Althans, ik vermoed dat ze elkaar 

achtervolgen. 

Ze willen hoe dan ook in elkaars nabijheid zijn. Verwijten ze elkaar iets? 

Vanaf de zijbeuk kijk ik, samen met een 30-tal andere bezoekers, toe. 

Wij, dat zijn de toeschouwers bij de dansvoorstelling Souvenirs d’Amour. 

Een voorstelling van het Euregionaal Dansplatform die deze zomer gespeeld wordt in de 

Euregio. 

Ik moet voortdurend aan Venetië denken. Aan de donkere kant van Venetië. Die kant 

van de beroemde stad die speelt met dood en verderf. 

In het koor van de kerk aangekomen, werpen de 2 figuren hun kanten doeken af. 

2 jonge vrouwen kijken ons, toeschouwers, uitdagend aan om vervolgens hun zoektocht 

naar wie of wat ze zijn verder te zetten. 

Ze spreken teksten uit, deels in het Frans, het Nederlands en Duits. 

Dat spreken in verschillende talen klinkt alsof het deel van hun zoektocht is. 

Een zoektocht naar het leven, naar de dood. 

Zelden heb ik een kerk zo overtuigend als locatie dienst zien doen. 

Aan deze zoektocht ging een verhaal vooraf. 

Omgeven door heiligenbeelden poogt een moeder de haar als dwingend opgelegd 

ervaren opdracht, uit te voeren. Haar kind regelmatig en als het even kan gezond en 

afgewogen te laten eten. De strijd die dat oplevert! 

De schuin naar de hemel starende heiligenbeelden verroeren geen vin. 

Als het erop aankomt, sta je altijd alleen, denk ik de versteende blikken monsterend. 

Het geluid van een viool. Pijnlijke lange streken ondersteunen moeders poging haar kind 

in een gareel te krijgen. 

Souvenirs d’Amour. Zo is dat. Haar ingreep, moeders ingreep, heeft ons gemaakt tot wat 

en wie we vandaag zijn. 

Ik werd er een beetje weemoedig van. 

Ik herinnerde me plots iets dat ik als vergeten beschouwde. 

Katholieken vieren in de Meimaand de Maagd (Moeder) Maria. 

Onder Maria’s in pleister vastgelegde blik, werkt een moeder zich een beroerte om haar 

kind op te voeden. Maria reageerde niet. Ze liet de aardse moeder zelf haar problemen 

oplossen. 

 

Souvenirs d’Amour is nog tot 7 september ergens in een kerk in de Euregio Maas-Rijn te 

zien.  
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