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TROUW AAN HET CIRCUS

Door Youetta Visser met foto's van Mieke Kreunen
Hooggeëerd publiek!! Je verwacht bij een circus een grote, dikke circusdirecteur met een hoge
hoed, die het publiek welkom heet. Bij circus Ronaldo is er maar een man: R onaldo. Hij is de laatst
overgeblevene en probeert het publiek juist naar huis te sturen. In brabbelend Italiaans maakt hij
duidelijk: alle circusartiesten zijn dood, er is niets te zien. Hij is overmand door verdriet. Maar het
publiek blijft, het lacht om zijn gestuntel tussen de graven van de circusartiesten, in de piste van
de circustent. En de circusartiesten moedigen hem met muziek op de trompet, tuba en bombardon
vanuit hun laatste rustplaatsen aan: Ta tata ta! Doe iets! Speel!

Wat volgt is een tragikomische circusact waarin weinig lukt, de ondertoon verdrietig is, maar het
publiek zich desondanks opperbest vermaakt. Niet veel artiesten zijn in staat dit staaltje
vakmanschap te evenaren.
Zonder zelf eenmaal te lachen sleept Ronaldo ons mee in zijn wereld van vergane glorie. Het circus
is dood. De ballerina, de koorddanseres, de jongleur...Ronaldo tracht de acts zelf te brengen, maar
faalt daar keer op keer in. Een kanonskogel valt op zijn hoofd, als hij zichzelf doormidden zaagt
vallen beide lichaamsdelen uiteen en op het koord is het plaatselijke ratje meer succesvol dan
hijzelf. Toch blijft de toon licht. Het publiek leeft mee en lacht om zijn subtiele klunzigheid. De
voorstelling ontroert van begin tot eind. De spanning stijgt als Ronaldo uiteindelijk op een stapel
stoelen tracht de nok van de tent te bereiken.

Een unieke voorstelling, knap gespeeld en zowel treurig als vermakelijk. Wellicht zou de
voorstelling aan kracht winnen als ook een moeilijke act zou slagen. Dan is er enige tegenkleur in de
opeenvolging van mislukkingen. Maar eerlijk is eerlijk: het publiek ondersteunt de circusartiest die
tegen beter weten in uiteindelijk de moed vindt om zijn eigen weg te gaan. De toeschouwers
verlaten enthousiast de tent. Een heel circus zou er trots op zijn.
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