
Ooit iemand al gezien die hier werd neergeschoten vanuit Irak
Oorlogsvoering met drones
lijkt steeds meer op een
videospel Julian Hetzel maakt
er spannend en interactief
theater over

FILIP TIELENS

Bij onze noorderburen geldt de
35 jarige Julian Hetzel afkom
stig uit het Zwarte Woud maar hij
woont in Utrecht al een tijdje als
een van de spannendste perfor
manceartiesten Waarom dat zo

is kan u deze week ontdekken in
The automated sniper In dit im
mersieve theaterstuk schiet een

gamer schutter uit Irak de acteurs
op het podium aan flarden met
paintballkogels Het levert grap
pig en ongemakkelijk theater op
waarin Hetzel vraagtekens plaatst
bij onze huidige virtuele oorlogs
voering met drones

Wat is het probleem Zo vallen er
toch minder menselijke slachtof
fers dan bij een grondoorlog
Klopt maar dat geldt slechts

voor één strijdende partij Een
oorlog met drones is altijd een
asymmetrische oorlog De af
schieter zit veilig achter een com
puterscherm in een controleka
mer terwijl de burgers in Irak of
Jemen in een permanente drei
ging leven omdat ze ieder moment
beschoten kunnen worden en zich

daarbij niet eens kunnen verdedi
gen Het verschil tussen een oor
logsgame spelen en échte wapens
afvuren op de vijand wordt zo
steeds kleiner Die gamification
van oorlog ofmilitainment is een
gevaarlijke evolutie

En dus draai je de rollen om door
iemand uit Irak paintballkogels te
laten schieten op de acteurs
Door het perspectief om te

draaien zetten we de toeschou
wers aan het denken Bovendien
komt zo de realiteit uit het Mid
den Oosten binnen in de voorstel

ling De Irakees waar we mee wer
ken is geen soldaat maar een ga
mer Om een stabiele internetcon

nectie te hebben moet hij de hal
ve stad doorkruisen Tijdens een
van de laatste repetities bleek dat
onmogelijk omdat er net hevige
luchtgevechten bezig waren

Je liet voor de performance zelfs
een speciaal wapen ontwikkelen
De wetgeving over wapens in

het theater is erg strikt zeker in
Nederland Daarom maakten we

een nieuwe machine die vanop
9 000 kilometer afstand uiterst

precies kan schieten maar toch
aan alle voorschriften voldoet

Om censuur te vermijden noe
men we het geen wapen maar een
3D printer die paintballkogels
print over een lange afstand

lacht Hierbij kan je wel de vraag
stellen als wij artiesten zonder
veel budget al zo n machine kun
nen ontwikkelen wat zal dat dan
geven wanneer iemand met slech
tere bedoelingen meer geld en
échte wapens zomaar hetzelfde
kan doen Ik durf er niet aan te
denken

The automated sniper van
Julian Hetzel 15 en 16 maart in

Campo in Gent en 17 en 18 maart
in Beursschouwburg in Brussel

Mikken en schieten rr
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