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Een oefening in moed en menselijkheid 
DANS 
 
The common people van choreograaf Jan Martens 
 
Met gesloten ogen tasten ze elkaars handen, armen, gezicht, hals en benen af. 
Ze leggen hun hoofd op de schouders van de persoon tegenover hen en zakken 
zo, met elkaar verbonden, langzaam op de grond. Twee van hen schuiven op 
handen en voeten, centimeter per centimeter naar elkaar toe, zonder hun ogen 
van elkaar los te maken. Nog iemand legt zich op iemand anders, trekt hem over 
zich, tot beiden wegrollen, in een innige omhelzing. Iemand schuift zijn hand 
onder het T-shirt, op de navel van de persoon tegenover hem, ze schuiven, 
staan, liggen, leunen, houden elkaar vast, laten elkaar los, gaan. Ze lachen, 
lachen niet. The common people toont (bijna) alledaagse dingen, maar op zo’n 
bijzondere manier zodat ze minder alledaags lijken. 
 
Het stuk dat de gerenommeerde Belgische choreograaf Jan Martens samen met 
filmmaker Lukas Dhont gedurende vele maanden, op verschillende locaties heeft 
ontwikkeld en dat nu in première ging in Tanzhaus NRW in Düsseldorf, bestaat 
enkel uit duetten. Pas de deux, zoals deze choreografieën in het vakjargon 
heten, zijn het normaalste, of toch het hoogste, wat er in ballet bestaat. Ze zijn 
vaak direct, omdat ze altijd een verhaal vormen: twee mensen, een relatie. Dit 
verhaal is iets helemaal anders, of net niet. De telkens twee van de in totaal 44 
Düsseldorfers hebben elkaar tot nu, hier op het podium nog nooit gezien. In de 
ogen van de toeschouwers ontstaan blind dates. Deze verlopen volgens bepaalde 
regels, meestal zonder woorden en kalm, een paar minuten lang. De ‘blinden’ 
komen dicht bij elkaar, maar wat is dicht? Intimiteit, terughoudendheid, 
vertrouwen, aanvoelen, zich neerleggen, zich laten optillen, in elkaars ogen 
kijken, samen stil zijn. Gewoon, zonder er iets mee te bedoelen, behalve net dat. 
Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden en nuances zijn bij het uitvoeren 
van de opdracht en de combinaties doen fantaseren over verhalen, wordt het 
nooit saai, nooit pijnlijk. Het is een oefening in moed en menselijkheid waaraan 
het publiek op dezelfde manier deelneemt als de maker. Grote kunst, zonder 
complex te zijn. 


