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Google in je hoofd  

Waarom zijn we vandaag zo stressvol, onzeker en depressief? De clash in deze voorstelling is die 
tussen het hoofd en het lichaam, en tussen Joris, een man met een gevoelsleven ‘als een blender 
zonder deksel’, en zijn tegenpool Joost, zo apathisch dat hij diep vanbinnen een smartphone meent 
te zijn. 

Sorry voor alles, de eerste samenwerking van Joris Van den Brande, acteur bij het speels filosofische 
theatercollectief Lazarus, en Joost Vandecasteele, auteur van dystopische romans en de geflipte tv-
serie Generatie B, werd in deze krant bejubeld als het meest radicale, grappige én intellectueel 
kietelende jeugdtheater sinds jaren. Clash hoeft daarvoor nauwelijks onder te doen. Maar waar de 
heren in hun eersteling nog een demente God ter verantwoording riepen, kijken ze deze keer in ’t 
eigen hert. De overgevoelige Joris en de overgeïnformeerde Joost vormen samen het gezicht van de 
internetgeneratie: welvarend, verbonden met iedereen, één muisklik verwijderd van alle 
antwoorden… en tóch vereenzaamd en doodongelukkig. Zo ernstig die thematiek, zo treiterig en 
herkenbaar is het theater dat deze kwajongens eruit puren. Je krijgt een dozijn absurde 
plotwendingen te verhapstukken, waarin Joris van de ene nachtmerrie in de andere crisis tuimelt. 
Joost tempert de emotionele achtbaan met nutteloze weetjes en oefent zich volop in zijn nieuwe 
smartphonebestaan. 

In de geniale climax komt het duo in Google terecht, of is het hun eigen hoofd? Het is, net zoals het 
denken, een straatje zonder einde. Clash is een voorstelling als het internet zelf: één deurtje openen 
is er tien andere ontdekken. Maar de verbeelding van dit duo is wel zo grappig en fantasierijk dat 
geen algoritme ze kan verzinnen, en waarbij dat hoofd vanzelf weer een fijne plek wordt. 
Jeugdtheater waartegen geen smartphone bestand is. 
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