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ETCETERA
L a C l e m e n z a di T i t o :
DUITS TOPSCENOGRAAF
OVERROMPELT DE MUNT
Interview m e t
regisseur K . E . H e r r m a n n
PINA B A U S C H
DANST PINA B A U S C H
Wie d a n s t wie in België ?
5 X SHAKESPEARE
D e c o n s t a n t e in het
moderne repertoire
JAN D E C O R T E VERTAALT
GOETHE
Het tekstboek van
Torquato Tasso

DE WARANDETURNHOUT
Waar goed theater
nooit weg is
Zoals :
13 en 14 j a n u a r i : H e t T r o j a a n s e P a a r d - " T o r q u a t o T a s s o "
24 j a n u a r i : Baal - " K a l l d e w e y F a r c e "
27 j a n u a r i : H e t R a a m t h e a t e r - " D e kleine C y r a n o "
1 f e b r u a r i : D e Witte K r a a i - " R o m e o en J u l i e t t e "
8 f e b r u a r i : Jozef v a n den Berg - " D e d a n s van de b u l t e n a a r "
24 f e b r u a r i : D e M a n n e n v a n d e n D a m - " D e m a c h t der g e w o o n t e "
5 m a a r t : i.s.m. het V l a a m s T h e a t e r c i r c u i t - O b j e c t e n t h e a t e r
24 m a a r t : G l o b e - " D r i e Z u s t e r s "
28 april : A p p e l - " D e R o d e H e r b e r g "
12 en 13 mei : H e t T r o j a a n s e P a a r d : " K i n g L e a r "
DE WARANDE,
Warandestraat 42 • 2300 Turnhout
tel. 014/41 94 94
Programmatel. 014/41 01 41

Da's maar een greep uit het aanbod.
Als je meer wilt weten, geef dan een seintje.
P.S. Succes Etcetera

vijfde internationaal poppenfestival
13-27 februari 1983
provinciaal instituut dommelhof — toekomstlaan 5, 3580 neerpelt
011/64.27.05

011/64.30.49

vraag gratis het programmaboek aan
* poppencursus
* p o p p e n b e u r s m.m.v. 70 belgische en nederlandse poppentheaters
* m e e r dan 50 voorstellingen met poppentheaters uit Vlaanderen,
wallonië, nederland, frankrijk, duitsland, groot-britannië, d e n e m a r k e n ,
canada en australië

ETCETERA
D r i e m a a n d e l i j k s tijdschrift over theater en
a a n v e r w a n t e disciplines. V e r s c h i j n t in s e p tember, december,
m a a r t en j u n i .

Theater et cetera

ETCETERA

Redactie
Pol Al ias. D a a n B a u wens, Paul D e Bruyne,
Jef De Roeck, J o h a n
Thielemans. Luk Van
den Dries. M a r i a n n e
Van Kerkhoven. T h e o
Van Rompay.
Redactiesecretaris
Luk Van den Dries
Aan dit n u m m e r
w e r k t e n mee
J o h a n Callens, Eric D e
Kuyper. G u y Dermui.
A l é x M a l l e m s . NValter
M o e n s , Bart P a t t o o r ,
Carlos Tindcmans,
Klaas Tindemans, Pat
V a n Beirs, W i m V a n
Gansbeke, t d w a r d
Van Heer, Katie Verstockt, J o h a n W a m bacq.
Eindredactie
Luk V a n den Dries,
Theo Van Rompay,
Johan Wambacq
Met dank
a a n de Beursschouwb u r g en het K a a i t h e a ter v o o r d e h u l p b i j d e
r e a l i s a t i e v a n dit e e r s t e
nummer.
Vormgeving
Stefan Loeckx
Druk
Pencoprint, Leuven
Zetwerk
Kritak. Leuven
Abonnementen
k u n n e n i n g a a n b i j elk
n u m m e r ; een j a a r a b o n n e m e n t (4 n u m m e r s ) kost 5 0 0 fr. o f fl.
3 0 ; een t w e e j a a r s a b o n n e m e n t (8 n u m m e r s )
k o s t 9 0 0 f r . of fl. 5 0 ;
een s t e u n a b o n n e m e n t
(8 n u m m e r s ) k o s t
2000 fr. of fl. 1 2 0 ; te
s t o r t e n met v e r m e l d i n g
v a n het a a n t a l b e s t e l d e
abonnementen op
rekening n u m m e r
001-1356966-12 van
Etcetera,
Abonnementendicnst,
V e s a l i u s s t r a a t 1,
B-3000 L e u v e n .
Losse nummers
k o s t e n 150 f r . o f fl. 10
en zijn te k o o p in d e
b o e k h a n d e l en in t h e a t e r s en c u l t u r e l e c e n t r a .

ETCETERA
is een i n i t i a t i e f v a n
H u g o de Greef en
Johan Wambacq;
is e e n u i t g a v e v a n
Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak
p v b a , B-3000 L e u v e n ;
v e r a n t w o o r d e l i j k e uitg e v e r is
Luk Van den Dries,
Van Evckstraat 45,
B -1050 B r u s s e l

A: Er zit duidelijk nieuw elan in het
Vlaamse theater.
B: Het Vlaamse theater, bestaat dat
dan?
A : Een nieuw Vlaams theatertijdschrift, dat bijvoorbeeld is toch een
teken van leven?
B: Alweer een reclameblad?
A : Uw hart is een baksteen.
B: Maar het klopt alleen voor u.
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La Clemenza di Tito
staat aangeschreven als een "mindere" Mozart maar
KMS-directeur Gerard Mortier oordeelt daar anders
over. Johan Thielemans analyseert deze produktie die
koppen haalde in de buitenlandse pers en had een
gesprek met regisseur Karl-Ernst Herrmann. Met
uitgebreide fotoreportage. Pag. 16

5 X Shakespeare
Shakespeare is niet weg te branden uit het eigentijdse
theaterrepertoire. Hoe springen theatermakers van
vandaag om met de belangrijkste Europese theatertraditie? Vijf produkties worden besproken. Johan
Callens zet een en ander op een rijtje. Pag. 2

Pina Bausch
danst Pina Bausch
Het "autobiografische" danstheater van
Pina Bausch wordt door de weldenkende
balletliefhebber met de nek bekeken. In
theatermiddens wordt la Bausch ingehaald als een belangrijk vernieuwer.
Renate Klett beschrijft hoe Kontakthof
tot stand kwam. Gie Dermui verklaart
Pina Bausch zijn liefde. Katie Verstockt
speurt naar de nieuwe dans in België. En
bestaat er zoiets als Rotterdammer Tanztheater? Pag. 40

Jan Decorte vertaalt Goethe
J a n Decortê is een meticuleus-realistisch regisseur en
een vertaler met een al even strikte aandacht voor de
originele tekst. Hij vertaalde, bewerkte en regisseerde
voor Het Trojaanse Paard Goethes Torquato Tasso.
Nauwgezet proza dat het poëtische niet schuwt. De
integrale tekst van deze bewerking. Pag. 28
Het 'dun acteren' van Mark Vankerkhove, pag. 12
Dagboek van een NTG-figurant in Belgische Cirque Belge, pag.
De beslotenheid van ITI-België, pag. 24
Columns van Carlos Tindemans (pag. 15), Eric de Kuyper (pag.
Wim Van Gansbeke (pag. 54)
Baal, De Mannen van den Dam, AKT, Jan Fabre, Groep Karnaval'
Publiekstheater, Théâtre du Crépuscule, Epigonentheater en
Schechner gerecenseerd plus een stuk of wat losse berichten, pag. 55
In het volgende nummer vindt u naast een volledige toneeltekst en de
gebruikelijke rubrieken : het Goethejaar achternagehold, een analyse van
Torquato Tasso (HTP) en Clavigo (Area); een interview met Franz
Marijnen ; een theatertocht langsheen de kleinere en kleinste zaaltjes van
het land; een blik vooruit op het Kaaitheater '83: Jürgen Gosch ; etc.
Gelieve mededelingen aan de redactie, bestemd voor Etcetera 2, aan liet
redactie-adres te zenden voor 31 januari 1983. Advertenties dienen
gereserveerd vóór 5 februari 1983.

Wordt A bedrogen in zijn
optimisme? Zal B boeten voor zijn
twijfels? En welke auteur citeren A
en B in hun laatste replieken? Dat
leest u in de volgende nummers van
ETCETERA.
ETCETERA, een theatertijdschrift voor Vlaanderen ! De jongste
decennia werd in het Vlaamse
theater op allerlei fronten gesleuteld
aan sociale en infrastructurele
voorzieningen. Prima! Zullen we
het nu hebben over waar het
allemaal om begon: de kwaliteit van
wat op die min of meer
geoutilleerde scènes te zien is?
De discussie daarover en de
analyse daarvan behoren tot de taak
van een theatertijdschrift. Dat niet
alleen wat op de scène gebeurt maar
alles wat daar mee samenhangt, tot
het door de overheid gevoerde
theaterbeleid, binnen het bestek van
een theatertijdschrift valt, mag
duidelijk zijn. Dat ook aandacht
besteed wordt aan wat in het
buitenland aan de orde is, ligt voor
de hand.
Een tijdschrift over theater el
celera. Theater is altijd al een
ontmoetingsplaats geweest van diverse kunstdisciplines. Vandaag is
dat meer dan ooit het geval.
Vandaar dat in dit eerste nummer
uitgebreid aandacht besteed wordt
aan muziek- en danstheater.
Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet
waargemaakt. Laat dit een uitnodiging zijn tot een ongebreidelde
respons op dit eerste nummer.
Het tweede nummej>ligt in uw
handen, lezen Vtfor u het weet.

Idi^iijtj&tr"atie-aeftós E-TCETERA
'"^•jiaJcfvesaliusstraat 1
ven tel. 016/23 12 64
Jedactie-adres ETCETERA
August Ortsstraat 30
B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18
N i e t s uit d e z e u i t g a v e m a g w o r d e n
g e r e p r o d u c e e r d , o p welke wijze o o k . z o n d e r
v o o r a f g a a n d e schriftelijke toestemming van

de uitgever. No part of this publication may
be reproduced in any form, without writen
permission from Hie publisher.

Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt men

HAKESPEARE

Vrijwel op hetzelfde moment spelen vijf erg verschillende
gezelschappen vijf erg verschillende stukken van Shakespeare. Dat moet toch een overzicht geven van
mogelijkheden, manieren waarop vandaag
omgesprongen wordt met de belangrijkste Europese theatertraditie.
Nevenstaande
artikels gaan in op
de opvoeringen
van Ro Theater
(De Koopman van
Venetië),
Malpertuis
(Richard III),
Globe (Pericles),
KNS (De Storm)
en De Witte Kraai
(Romeo en .Inliet).
Johan Callens
trekt lijnen en
plaatst in een
ruimer kader.

Sliakespeare staat weer volop in de
belangstelling. Tegenover die hernieuwde aandacht kan je natuurlijk
stellen dat Sliakespeare universeel is
— " H e was not of an age, but lor all
time!". Sliakespeare spelen of regisseren betekent niet alleen de verplichte
klassieker van het jaarlijkse repertoire
brengen, de vereiste dosis cultuur,
maar is ook een uitdaging, een hoogtepunt in een theatercarrière, school
lopen bij een grootmeester. Er bestaan
nochtans andere klassieken en verraadt deze revival geen nijpend gebrek
aan goede hedendaagse Nederlandse
theaterteksten? Hoe rijm je het spelen
van poëtisch theater met onze beeldcultuur? Een gedeeltelijke verklaring
voor dit Sliakespeare fenomeen vinden we in de aard van de gespeelde
stukken en van hun ensceneringen.

Words, words, words ...
Wie Sliakespeare in het Nederlands wil brengen, moet wel eerst de
Engelse tekst confronteren. Je kan
hem getrouw vertalen zoals Martinus
Nijhoff en Willy Courteaux dat doen,
mits enkele onvermijdelijke emendaties. Maar het resultaat hiervan komt
archaïsch over. Daarnaast vind je de
moderne vertalingen van Gerrit Komrij die b.v. instond voor Pericles en De
Koopman. Ze zijn best leuk en alhoewel de precisie en meerduidigheid van
het origineel soms plaats ruimen voor
vlotheid en verstaanbaarheid, maakt
een moderne taal een meer directe,
realistische speelstijl mogelijk. J o Gevers, regisseur bij Malpertuis, "bewerkte" Richard III aan de hand van
Courteaux' vertaling: lijnen worden
weggelaten en de taal af en toe wat
afgestoft. Sam Bogaerts gaat het verst
in zijn vertaling zodat we misschien
van "transformatie" kunnen spreken:
bepaalde scènes verdwijnen, andere
zijn drastisch ingekort; de persona-

ges, de taal, het ritme, de toon en de
ideologie aangepast; nieuwe feiten
zoals de aanhef van Hamiets " t o b e o r
not to be"-monoloog ingelast. Bogaerts' ingrepen illustreren dat de
vertaler ook regisseur is. Net als J o
Gevers adapteert hij de tekst in functie
van zijn kleine theatergroep en haar
beperkte mogelijkheden. De tekst
wordt gecondenseerd, rollen gedubbeld, het toneelbeeld versoberd. Of
liet nu gaat om letterlijke vertalingen,
bewerkingen of transformaties, in elk
geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst. Een zekere openheid,
ruimte voor verschillende interpretaties, lijkt geboden alhoewel vertalingen voor specifieke produkties — dus
niet meteen bestemd voor publikalie— veelal welbepaalde keuzes maken.
Volgens Ruby Cohn (in Modern
Sliakespeare Offshools, 1976) willen
de bewerkers soms minder goede
stukken verbeteren, vooral diegene
waarvan ze vermoeden dat ze niet
volledig van de hand van Sliakespeare
zijn (Pericles en mogelijk Henry VIII).
Hoofdbedoeling blijft echter actualiseren. Soms waarborgen de veranderde tijden ongewild de actualiteit en
meteen de populariteit van een stuk.
Voor Jan Kott (Sliakespeare. Our
Contemporary, 1965) speelt het geweld een al even karakteristieke rol in
Shakespeares wereld als in de onze;
daarom vindt hij Sliakespeare zo
hedendaags. De tijd is wel voorbij dat
tekstuele of scenische actualiseringen
heiligschennis betekenden. In 1977
beweerde Wim Notenboom nog in een
pleidooi voor de historische benadering dat actualiseren steeds berust op
een dubbele, onoplosbare paradox:
de vernietiging van het historische
stuk is voorwaarde èn gevolg van elke
actualisering; en elke poging tot actualiseren of ontmythologiseren van

een klassiek stuk impliceert een nieuwe mythologisering, omdat uitgegaan
wordt van de negentiende-eeuwse opvatting dat Kunst (met een grote K)
universeel is (zie Dramatisch Akkoord
1976- 77). Peter Brook daarentegen
eist voor elke nieuwe Shakespeareregie tegenwoordig een nieuwe vertaling.
Misschien kondigt Jan Decorte
met zijn scrupuleuze aandacht voor
het woord een nieuwe tendens aan.
Jean-Michel Déprats (in Theatre Public 46-47) ziet in Mnouclikines Richard II. Stuart Seides Le Songe d'une
Nnit d'Eté en Jean-Pierre Vincents
Peines d'Amour Perdues ook een terugkeer naar teksttheater zonder al
teveel spektakel. Marijnen heeft in De
Koopman
zijn spektakeldrang bedwongen zodat de acteurs en hun
woorden meer gestalte krijgen. Ze
worden niet grootser, maar humaner.

4 ,

&
Richard III (Malpertuis) -— Foto Jan Himpe
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De in dit nummer besproken opvoeringen bevestigen het " h u m a n i s m e "
van Shakespeares personages: in Shylock ondervindt het publiek aan den
lijve de wreedheid en beperkingen van
de mens ; Pericles barst in de slotscène
los tegen de schrijver (Shakespeare/
Gower) die hem teveel onrechtmatig
leed aandeed; Richard wil zijn koninkrijk verpatsen tegen zijn hachje;
Prospero verzaakt tenslotte aan elke
bovennatuurlijke, dus onmenselijke,
magische macht. (Dit is ook Derek
Jacobi's interpretatie van de rol in de
recente Royal Shakespeare Company
produktie te Stratford, geregisseerd
door Ron Daniels.)
Ook de decors (tweemaal zwart en
tweemaal wit) kunnen wijzen op het
hernieuwde belang van de tekst. Enerzijds besparen de regisseurs hun publiek reeds een gedeeltelijke interpretatie door de neutraliteit ervan. Het
moet zelf zijn verbeelding laten werken. In het donker ziet het misschien
vreemde gedaantes en schaduwen zoals Richard de geesten van zijn slachtoffers ; op de witte wanden kan het
zijn beeld van het stuk projecteren.
Anderzijds zijn die decors weer niet
zö neutraal. Het felle licht op de
zilverwitte sets van Pericles en De
Koopman duidt op een ontluistering;
de duisternis in Richard III en Romeo
en Ju/iel heeft daarentegen een melodramatiserend effect. Respect v o o r d e
tekst dus, als voornaamste impuls van
de verbeelding. Toch wordt er ook
gesnoeid, vooral in Romeo en .Inliet.
Marijnen, zoals Johan Thielemans
opmerkt, laat de laatste scène van De
Koopman gewoon weg en vervangt ze
door een geslaagde pantomime. Zoals
hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds
geen nood om schuil te gaan achter de
woorden van een auteur (Dramatisch
Akkoord 1976- 77). J o Gevers verkort
de tekst en introduceert (trouwens
minder geslaagde) tableaux vivants.
Dit creëert stiltes, pauzes die Richards
woorden en het onstuitbare verloop
van de geschiedenis extra doen resoneren.

Spanningen
Er bestaan dus andere manieren
om een stuk te "vertalen", te actualiseren of levend te maken, dan een
letterlijk reproduceren van de tekst.
Zdenek Kraus maakt van het monster
Caliban een rebel tegen slavernij en
kolonialisme en zijn Prospero draagt
een confectiepak onder zijn Merlijnachtige mantel; Marijnen zet Antonio's homosexualiteit dik in de verf
(Mnouchkine weerstond de verleiding
voor Richard II): dit zijn allemaal
oppervlakkige vormen van actualiseren, het leggen van nieuwe acenten.
Diepgaander zijn vertolkingen van
Shakespeare die b.v. ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de
concrete architectuur van de Globe,
maar de relaties en structuren die erin
mogelijk waren (zie Monique Nemer

in Théatre Public 44). Z o ook vertolkingen die vertrekken van de idee die
de hedendaagse mens en theatermaker hebben van de Elizabethaanse
toneelvormen (zonder te beweren die
vormen zoals Shakespeares tijdgenoten te ervaren, wat een illusie is).
Mnouchkine deed dit laatste met de
Japanse traditie in Richard II. Marijnen zet enkele keren een
Elizabethaanse "inner stage" op de Italiaanse scène neer en geeft ze een
gepaste betekenis: het valse perspectief van Shylocks huis suggereert zijn
verkrampte innerlijkheid en Jessica's
gevangenschap.
Het zestiende-eeuws spel tussen de
"inner stage", "upper stage", en
"front stage" creëerde rijke spanningen tussen binnen en buiten, boven en
beneden, voor en achter. Deze oppositieparen zijn geen gratuite structuralistische onderscheidingen en hedendaagse regisseurs maken er nog dankbaar gebruik van. In de mate dat ze
gerespecteerd worden, bevestigen ze
b.v. Tillyards visie op de
Elizabethaanse wereld als een nog sterk
middeleeuwse hiërarchie. In de mate
dat Shakespeare ze zelf grondig door
elkaar gooit — daar dienen zijn talrijke "stormen" v o o r — dramatiseert hij
de verwarring die b.v. volgens Donne
de Renaissance bracht. Wanneer dus
Antonio in de openingsscène van De
Koopman van tussen het gordijn op
het voorplan stapt, of Jessica de wand
van haar kamer openhouwt om met
Lorenzo te vluchten, toont Marijnen
hoe zij grenzen overschrijden: Antonio door zijn homosexuele liefde en
Jessica door haar liefde voor een nietJood.

Psychologisme
Kennis van deze oppositieparen
verheldert ook Kotts opmerking dat
Richard II en Richard III op tegengestelde bewegingen gebaseerd zijn : van
de formele achtergrond naar het persoonlijke voorplan en omgekeerd.
Deze bewegingen zitten in de tekst en
bevatten de sleutel om de ondergang
van de twee koningen ruimtelijk te
dramatiseren. Mnouchkine koos voor
de tegenstelling open/dicht: ze laat
Richard sterven in een wit-metalen
kooi temidden van het enorme podium. Zo beklemtoont ze hoezeer hij
op zichzelf is teruggevallen en van
staat (de uitgestrekte scène waarover
hij tot voor kort nog kon draven) tot
mens (kwetsbaar lichaam) geworden
is. In Tielt had Gevers kunnen werken
met de tegenstelling boven/beneden.
Ik vermoed dat de centrale constructie met aan de ene kant een hellend
vlak en aan de andere een trap,
verwijst naar de middeleeuwse metafoor voor de geschiedenis: een grote
trap van dewelke overmoedige vorsten naar beneden storten (het stuk is
trouwens een "de casibus" tragedie).
Maar het scènebeeld vertaalt die beweging te weinig. De produktie geraakt niet van de grond. Alles blijft
hangen in het interieur, de zwarte kast
die Mnouchkine vernietigt door in de
open ruimte van de Cartoucherie te
spelen. Gevers' regie verzandt daardoor in psychologisme, terwijl het
Shakespeare precies ging om de essentie van de geschiedenis zoals hij ze
zag: het telkens onrechtmatig veroveren van de troon waardoor elke
nieuwe vorst vervangen moet worden.
3 ETCETERA 1/83

Psychologie, beweert Kott, is eenvoudig niet van toepassing op Richard III.
Hij illustreert het mechanisme van de
geschiedenis. (Daarom kennen Shakespeares geschiedenisstukken — ook
al blijft Engeland de held ervan— in
andere landen eveneens succes.) Malpertuis' pogingen tot ritualisering distantiëren onvoldoende, de ballades
versterken nog de intieme sfeer. De
gebrekkige, onuitgesproken stilering
(met Japanse elementen) slaagt er niet
in de universaliteit van het stuk weer
te geven.

Neo-romantiek

Pericles (Globe)
Foio Paniek Meis

Tot nu toe heb ik het eigenlijk
gehad over de sprong van de tekst naar
levend theater, niet over de keuze zelf
van de stukken. Wat dat betreft valt
de romantisch-melodramatische aard
van de teksten op. Dit is natuurlijk een
vaststelling "post factum" maar ze is
er niet minder markant om. Misschien
duidt die keuze op een neo-romantische stroming zoals in de poëzie en
de schilderkunst? Soms gebruikt men
voor "romances" ook "pastorales",
een genre dat milieubewegingen toch
zou moeten aanspreken, of niet? De
terugkeer naar de Italiaanse scène(zie
Allernalives Théatrales 12) lijkt ook
een symptoom van die romantische
vlucht. En is Shakespeare niet het
boegbeeld geweest van de Duitse
romantici? Schijn bedriegt want het
romantische element wordt in de
genoemde opvoeringen resoluut gemeden (behalve in De Storm waar het
aanwezig blijft). Daar zit allicht een
maatschappijkritisch geurtje aan, temeer daar Shakespeare zo dikwijls

geromantiseerd wordt en tot pure
ontspanning herleid. Vandaar dat
Peter Iden zijn bedenkingen had bij
Peter Sieins Wie es eiichgefalll (1977),
of eerder bij Karl-Ernst Herrmannsal
te fascinerende set van het donkere
woud, verraderlijk voorgesteld als
heilzaam en magisch toevluchtsoord
voor al wie van het Hof verdreven
werd (het publiek incluis) (zie Die
Schaubühne
am Halleschen Ufer,
1979).
De Storm en Pericles behoren tot
de "romances", een genre waarin typepersonages in een exotisch kader
geconfronteerd worden met spektakulaire avonturen, vol verrassingen en
tegenslagen, en waarbij bovennatuurlijke elementen een handje helpen om
de slechten te straffen en de goeden te
belonen. Liefde speelt uiteraard een
grote rol en de verwondering over de
dingen die niet meer zijn wat ze
schijnen. Het onderscheid met melodrama is dun . De Storm was trouwens
één van de eerste produkties die
opgevoerd zijn in de Globe èn in
Blackfriars, een overdekt theater waar
met kunstmatig licht en meer plaats
voor de musici het accent makkelijker
op mondain spektakel en het creëren
van illusie viel. Theatraliteit neemt bij
melodrama een centrale plaats in. De
omvang van de set in De Storm en
Prospero's plechtstatige regie-aanwijzingen ; Richards expliciterende rol bij
het publick; Shakespeare/Gowers
ongecompliceerde verhouding tot zijn
slachtoffers zowel als Pericles' schrijnende aanklacht; Romeo en Juliettes
verkleedpartijen op de scène: het zijn
zovele voorbeelden van melodrama
zonder meer. Alleen bij De Koopman

is de situatie iets ingewikkelder. Daar
dient de theatraliteit —Shylocks kostumering als Jood, de spot op de scène
voor de ontknoping, de foto's die
getrokken worden van de vernederde
Shylock— ter intensifiéring van het
dramatisch effect.
In de KNS werden de romantische
elementen beperkt maar in vraag
gesteld. Er is nog steeds de idylle
tussen Miranda en Ferdinand, en
Ariél wordt nu een gracieuze elfenkoningin. Het stuk speelt zich echter niet
meer af op een eiland in de Caraïben
met palmbomen en helderblauw water, maar op een donker, kunstmatig
eiland bestaande uit plateaus, trappen
en een lift die het gebruik van de
volledige ruimte toelaten, wat enigszins doet denken aan de set in Peter
Brooks produktie van het stuk in
1968. De KNS wou wellicht een
spanning opbouwen tussen romantische schijn en werkelijkheid, traditie en vernieuwing maar slaagt hier
slechts gedeeltelijk bij gebrek aan
nadrukkelijkheid. De toeschouwer
weet b.v. niet hoe hij het einde van het
stuk moet interpreteren. Steve Rumbelowdeed het in 1972 met zijnTriple
Action Theatre anders. Hij stelde
Prospero's wraak en de goede afloop
voor als de wensdroom van de nu
stervende man. In werkelijkheid zou
hij door Alonso, zijn trawanten en
Caliban verslagen en van het eiland
verjaagd zijn. Globe neemt met het
" h a p p y end" van Pericles ook een
loopje. Het begin wordt als komedie
gespeeld, het einde is regelrechte tragiek.
Romeo en Jitliet is een romantische
tragedie; het stuk eindigt in Shakespeares tekst tragisch maar voor het
zover is krijgen de lezers inderdaad
heel wat romantiek voorgeschoteld,
op het randje zelfs van het melodrama. De Witte Kraai verandert het stuk
in melodrama en parodie alleen. De
produktie heeft in zijn geheel veel weg
van de tussenscènes die Biecht schreef
op basis van Romeo en Ju/iet. Ze
waren bedoeld om tussen de repetities
van de originele scènes door gespeeld
te worden om de houding van de
acteurs tegenover het ganse stuk te
verscherpen.
Waar Bogaerts' melodrama de
lachspieren moet stimuleren (en dat
doet het), moet Gevers' melodrama
een wrange nasmaak laten. Je lacht
groen om de groteske exploten van
zijn Richard, maar pijn doet het nooit,
daarvoor is de voorstelling te mat.
Elke gruwel —Shakespeares erfenis
van de Senecaanse tragedie— ontbreekt. (Colley Cibber deed er in zijn
achttiende-eeuwse versie nog een
schepje bij; die versie hield dan ook
150 jaar stand.) Wil melodrama niet
vals en pathetisch overkomen, dan
moet het volgens regisseur Ivo van
Hove (zie zijn interview met Paul De
Bruyne in Knack 48) "scherpte" en
"een hedendaags temperament" bezitten. Beiden ontbreken in Tielt.
Tragisch is Malpertuis' Richard even-
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min. Hij weet hoezeer hij het lot tart;
op het einde krijgt hij zijn verdiende
loon en het stuk zijn verplichte moraal. Er komt geen onverwachte herkenningsscène die Richard en zijn
stuk op een hoger niveau tilt.
Dit gebeurt wel in MarijnensKoopman, een problematische romantische
komedie. Het stuk contrasteert immers de sprookjesachtige, zonovergoten wereld van Belmonte waar liefde
zou moeten heersen en vergane schepen weer terecht komen, met een
Venetië waar geld en machtswellust
troef zijn. Alhoewel er drie huwelijken
plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig
buiten gewerkt. Het mag dan nog
volgens Northrop Frye de bedoeling
zijn van de komedies om de antikomische elementen te elimineren,
hier blijven ze een probleem. Bovendien knipt Marijnen de romantische
slotscène uit het stuk (zie Johan
Thielemans' artikel). In de rechtspraak zitten nog wel burleske noten
(de Doge haalt bij zijn aankomst zijn
lunchpakket, waaronder een banaan,
boven) en Nerissa loopt er als een
mislukte Chaplin bij. Die komische
details beletten toch niet dat Marijnen
er doodserieus bij blijft.
Johan Thielemans gaat zover de
weigering van romantiek "het cliché
van de jaren tachtig" te noemen.
Jonathan
Millers Hamlet die de
voorbije herfst in London te zien was,
geeft die uitspraak extra gewicht.
Maar deze weigering verbergt niet
helemaal de aantrekking die de romantiek blijft uitoefenen: de keuze
van de stukken liegt er niet om. Zo
wordt escapisme op een vernuftige
manier omgebogen tot maatschappijkritiek. Of het publiek daar blindelings inloopt, is een andere zaak.
Johan Callens

Ro Theater

De Koopman van Venetië
Olivier zorgde voor een aandoenlijke
koopman, verloren in een vijandige
omgeving. Deze nieuwe verdeling van
onze sympathie wordt ook bij Marijnen aangehouden. Ze lijkt dus wel de
klassieke lezing van vandaag te worden.

Er zijn tenminste twee stukken van
Shakespeare die de hedendaagse
schouwburgbezoeker ongemakkelijk
maken: De Getemde Feeks en De
Koopman van Venetië. Het eerste stuk
prijst gedachtenloos het onvoorwaardelijk gezag van de man over de vrouw
aan, en het anti-semitisme is al even
onkritisch de motor van het tweede.
Enkele jaren geleden heeft Michael
Bogdanovich met het eerste stuk
exemplarisch afgerekend bij de Royal
Shakespeare Company te Stratford
door het einde — zonder tekstwijziging!— tegen zichzelf te laten spreken. De Koopman pakt men meestal
omzichtig aan, wat heel duidelijk
blijkt uit het feit dat de BBC in zijn
Shakespearereeks de joodse producer
Jonathan Miller gevraagd heeft 0111 de
joodse regisseur Jack Gold de joodse
acteur Warren Mitchell te leiden. Dan
mocht er gebeuren wat wilde, vond
men, men zat goed safe (zoals voor
bijna alle andere afleveringen van
deze onzalige reeks gebeurde er niets).
Wat men thans met De Koopman kan
aanvangen hebben reeds verschillende
theatermakers getoond, zowel zij van
traditionelen huize, zoals Laurence
Olivier, als de meer avontuurlijk aangelegden, zoals G e o r g T a b o r i of Peter
Zadek. lil beide gevallen blijkt de formule om De Koopman aanvaardbaar
te maken hierin te bestaan dat men de
emoties van aantrekking en afstoting
op zijn kop zet. Waar Shakespeare
duidelijk aan de kant van de christenen
stond (ondanks één humanistische
monoloog), buigt men zich nu met
sympathie over het lot van de joden:

Der J u d Süss en Sharon
Marijnen Jieeft de situatie naar het
heden verplaatst, zodat het publiek
zich makkelijker kan identificeren
met de personages. Op die manier
kan hij bijzonder duidelijk tonen wat
hem als regisseur voor de geest staat:
Shylock is een gevierd zakenman,
gekleed in een wat pijnlijk net pak.
Het zijn de rijke christene zakenlui die
zich de fantasie van een leren jekker
kunnen veroorloven. Voor Shylock
komt het er op aan om niet op te
vallen. Maar dit uiterlijk streven naar
aanvaarding verbergt natuurlijk een
diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat. Shylock
wordt er door gedreven schandelijke
condities bij een lening op te leggen.
Als hij tenslotte de bankroete concurrent voor het gerecht daagt om zijn
contractueel bepaald deel te krijgen,
keert de hele christene wereld zich
tegen hem. De rechter spreekt hem
niet met de familienaam aan, maar
gebruikt het woord: jood. En Shylock, de zakenman, heeft dat voorzien: op dit proces verschijnt hij
— voor het eerst— in de traditionele
kleding, met kaftan en keppel. Terwijl
hij voor zijn zaak pleit, neemt hij alle
typische gebaren aan (Marijnen is er
Dc Koopman van
Venetië
(RO Theater)
Foto Leo van I 'elzen
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Der Jucl Siiss voor gaan bekijken):
Shylock speelt de jood en Marijnen
toont op deze manier dat het stereotiep een opgelegde rol is, een gevangen
zitten in andermans vooroordelen. De
christene wereld — en meteen ook de
toeschouwer in de zaal— wordt er
ongemakkelijk van.
Marijnens overdenking van het
fenomeen anti-semitisme gaat echter
nog een stap verder: het pond vlees
dat de jood eist is onmenselijk, en als
Shylock er zo sterk op blijft insisteren,
zitten er bij hem ook belangrijke
menselijke waarden fout. Shylock
wordt door een afschrikwekkende
innerlijke kracht gedreven, vergelijkbaar met de kracht die generaal
Sharon 'bezielt' (cfr.
programmaboekje): zijn eis wordt bloeddorstig.
Indien we in deze voorstelling geen
sympathie kunnen opbrengen voor de
christenen, wordt het ons evenmin
gegund zomaar de andere kant te
kiezen. Indien de toeschouwer op
zoek is naar een personage waarop hij
zijn gevoelens van identificatie en
medeleven kan projecteren, komt hij
tot het besluit dat er voor deze
gevoelens geen plaats is.

er niet van uit dat de mens goed is."
De Koopman is in deze versie een
stuk over slechte mensen. De acteurs
wordt geen enkele mop of geestigheid
gegund, het zou teveel de kille atmosfeer breken. Alleen John Kraaijkamp mag zich eens laten gaan (wat
hij in de Spaanse scène schitterend
doet), maar dat is een geïsoleerd
moment, een kleine verademing in een
opvoering die constant drukkend, gespannen en koud is. De zaal kijkt toe,
in stilte. Bij de pauze heerst er een
zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher
Jessica aan om haar geld én omdat het
opwindend is een meisje uit haar
joods milieu te stelen. De dames van
de vertoning, die bij Shakespeare voor
een sprookjesachtige, luchtige sfeer
zorgen, zijn gereduceerd tot koele,
onuitstaanbare krengen. Portia, die
anders een lieftallige schoonheid is,
wordt vervormd tot een koud, zelfzuchtig wezen.

maal gedegouteerd laat hij de jonge
gelieven achter. Doek. Het publiek
heeft deze laatste scène met ingehouden adem zitten bekijken. Dit woordloze toneel is het sterkste moment
van de avond en draagt in zich al de
magische kracht waarvan de kijker
telkens weer hoopt dat die bij een
enscenering van Marijnen zal aanwezig zijn.

Vragen
Deze erg boeiende lezing van het
stuk roept natuurlijk een paar vragen
op. Niet over tekstgetrouwheid, dat is
een probleem waar alleen dorre filologen en onbewuste verdedigers van
het persoonlijk bezit zich druk kunnen om maken. Neen, het probleem
wordt pas interessant als men deze
vertoning plaatst in de totaliteit van
Marijnens arbeid. Men vraagt zich
dan af of de diepe ontevredenheid van
de regisseur niet te sterk zijn produkties kleurt. Immers, de beschreven

Geen komedie
Meteen hebben we het essentiële
punt geraakt van waaruit Marijnen
het stuk benadert. Immers dat afwijzen van medelijden en het vervangen
ervan door cynisch, afstandelijk toekijken beïnvloedt ook alle andere
aspecten van de opvoering. Men weet
dat deze tekst gecatalogeerd staat bij
de komedies, maar Marijnen wijst dit
aspect radicaal af. Hier grapjes maken
zou een vorm van medeplichtigheid
zijn, en Marijnen wil niets met de
koopmanswereld van Venetië te maken hebben. In een radiointerview met
Pol Arias zegt hij hierover het volgende: " E r wordt ontzettend veel
gekocht en verkocht in dit stuk.
Iedereen koopt zich in de gunst. Ik
heb er moeite mee gehad bij de
repetities de acteurs steeds te blijven
overtuigen van het feit dat dit een stuk
is met een corrupte inboedel. Het is
niet te geloven! Ik heb eigenlijk voor
geen van de personages van dit stuk,
op Jessica (de dochter van Shylock)
na, meer dan verachting. Ik vind het
nogal een zootje dat daar rondloopt.
Dat zit ook in de voorstelling."
Marijnen onderstreept de toonaard van zijn interpretatie vanaf de
eerste repliek van Antonio, die met
veel nadruk meedeelt dat hij worstelt
met een onverklarbare somberheid.
Deze stemming houdt Marijnen aan
— al laat Shakespeare die veel meer
wegebben — en die somberheid wordt
alras een hekel aan de wereld. Deze
hekel wordt door Marijnen zelf spontaan gedeeld. "Uit het stuk", zegt hij,
" k o m t een vrij somber wereldbeeld te
voorschijn. Waarop wel eens gezegd
wordt dat ik een aartspessimist zou
zijn. Ik ben geen lachebekje. Ik heb
geen al te positief levensbeeld— ik ga
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De Koopman

van

Alles wat deze sfeer kan breken
wordt weggegomd: als Lorenzo en
Jessica zich eindelijk op het landhuis
van Portia beginnen thuis te voelen,
geeft Shakespeare hen een badinerende dialoog. Marijnen behoudt de
woorden, maar verandert de intonatie: "mijn engel" klinkt als een wonde, " v r o u w " is een belediging. Zulk
een lezing stelt natuurlijk problemen
voor de laatste scène, één van Shakespeares meest romantische momenten.
Het vijfde bedrijf opent met een ode
aan de liefdesnacht en vervolgt met
een zeer pakkende monoloog over de
macht van de muziek. Maar wat kan
Marijnen in zijn visie hier mee aanvangen? Juist: niets. Dus schrapt hij
de tekst heel consequent. Hij vervangt
hem door een lange stille scène,
waarin hij de verhoudingen tussen
Bassanio, de jonge man, Portia, zijn
jonge bruid, en Antonio, de oude
vriend, duidelijk maakt: een homosexuele liefde wordt ingeruild tegen de
liefde voor een rijke vrouw. Portia
maakt duidelijk dat voor haar part
Antonio nog een rol kan vervullen,
maar Antonio weigert radicaal. Hele-

tië (RO Theater) — Foto Leo van Vetzen

stemming was er precies zo in mindere
produkties als Tartuffe of A/ice. De
mensenhaat is dan niet iets dat gewonnen wordt uit de tekst, maar er op
wordt geplakt. De radicale weigering
van enige romantische liefde begint op
het cliché van de jaren tachtig te
lijken: bij Jean-Pierre Dedecker in
zijn Maat voor Maat werd het belachelijk, bij Marijnen dreigt het onrecht te
worden, wat de gratuite, maar leuke
invoering van een televisiescherm
reeds aanduidt. De titel van Marijnens
volgende produktie De Laatste Dagen
der Mensheid ligt dan wat in een te
gemakkelijk verlengde van deze lijn.
Met deze interpretatie gaat Marijnen verder in de richting van het
teksttheater, daar waar hij vroeger
uitblonk in het oproepen van onvergetelijke, dieptreffende beelden. Hoe
meer hij in deze richting gaat, hoe
sterker hij aantoont dat hij op het vlak
van tekstzeggen niet even sterk begaafd is. Hij hangt dan volledig van de
kwaliteit van zijn acteurs af. Die is op
dit ogenblik in Rotterdam niet schitterend en zoiets weegt natuurlijk erg

zwaar op de totaalindruk van de
avond. De enige acteur die het volledig waar maakt is Lou Landré: klein
en gedrongen staat hij de ganse avond
op de scène alsof er een springveer op
het punt staat los te schieten. John
Kraaijkamp heeft in deenige komische
momenten een wat makkelijkere taak,
maar niettemin zorgt hij voor virtuoos
toneelspelen. Marijnen heeft de rol
van Shylock wat verrassend toevertrouwd aan Peter Tuinman. Deze
jonge acteur tekent een erg boeiende
versie van zijn rol, met uitschieters
zoals de gerechtsscène (al ontsnapt
hem daar net de nodige dosering om
het echt pakkend te maken). Maaréén
dimensie van het personage komt
helemaal niet uit de verf: als vader van
Jessica — nochtans een erg belangrijk
element in het verhaal— blijft Tuinman helemaal afwezig. En met deze
rollen is het op: de vrouwen zijn — en
dat wordt een pijnlijke Rotterdamse
traditie— slecht van het ogenblik dat
ze hun mond opendoen. Zo verknoeit
Marieke van Leeuwen helemaal haar
monoloog als rechter. De overige
mannen zijn schimmen: Paul Röttger
loopt hier nog altijd rond even onovertuigend te zijn als in de vorige
produkties (al wordt het nooit zo erg
als in Tartuffé). Fred Vaassen interpreteert een avond lang duidelijk niet
de rol van Bassanio en het is moeilijk
een zich meer inadequate acteur dan
Wik Jongsma voor te stellen in de rol
van Lorenzo. De vocale tekortkoming
van Marijnens spelersmateriaal op
een ogenblik dat hijzelf meer en meer
tekst zonder franjes wil laten zeggen,

begint erg zwaar te wegen op de
prestaties van het Ro Theater. Het is
toch wel erg beduidend dat de enige
scène die echt naar de keel grijpt, deze
is waar niemand (en dan vooral de
vrouw niet) een woord zegt...
Dat alles levert een produktie op
die bijna in evenveel opzichten boeiend als ontoereikend is. Bij Marijnen
zelf valt aan te stippen dat hij zich
verder en verder verwijdert van het
barokke theatergeweld waarvoor zijn
naam bijna als merk diende. Hij heeft
hier een bijna filmisch realisme nagestreefd, dat volledig openbloeit in de
finale. Ik weet voor mezelf nog niet of
ik me daar gelukkig om voel. In ieder
geval zal het wel duidelijk geworden
zijn dat ik het direct niet zeer erg vind
als Marijnen uit Rotterdam weggaat.
Nieuwe mensen, een nieuwe omgeving
kunnen hem stimuleren. En we kunnen alleen maar hopen dat hij op zijn
weg sterkere talenten ontmoet om zijn
interessante theaterdromen overtuigend vorm te geven.
Johan Thielemans

DE KOOPMAN VAN VENETIE
auteur: William Shakespeare, vertaling: Gerrit Komrij, groep: Ro
Theater, regie: Franz Marijnen,
dramaturgie; Tom Blokdijk, decor:
Peter de Kimpe, spelers: Lou
Landré, Fred Vaassen, Wik Jongsma, Paul Röttger, Marieke van
Leeuwen, Peter Tuinman, John
Kraaijkamp, e.a.

Theater Malpertuis Tielt

Richard III
In het verlengde van Hamlet bewerkte en regisseerde J o Gevers Richard 111 van Shakespeare in theater
Malpertuis Tielt. Met Richard III
schiep Shakespeare een 'villain' van
ongeëvenaarde dimensies. De kreupele bultenaar kan dank zij het masker
van de onschuld ongebreideld komplotteren tegen alles en iedereen die
zijn greep naar de macht in de weg
staan. Shakespeare begiftigde Richard III met een sprankelende geest
en een intelligente taal vol puns en
wits. Taaltheater op hoog niveau dus,
en sterk dramatisch geladen. J o Gevers wou zich met het kleine Malpertuis-gezelschap niet bezondigen aan
een slecht gebrachte klassieker. Ook
de veelgebruikte Courteaux-vertaling
leek hem voor de opvoering niet
geschikt. Gevers schrapte, schreef
fragmenten bij en liet muziek maken,
met het gevolg dat in de voorstelling
Shakespeare zo goed als zoek is.
Richard 111 werd in Malpertuis
gereduceerd tot een onderhoudende
revue, die het voor schoolvoorstellingen (waarop ongetwijfeld
gemikt

werd) zeker zal doen. Maar of dit nog
iets vandoen heeft met een valabele
Shakespeare-interpretatie is een andere zaak. Gevers regisseerde geen coherente voorstelling. Hij sprokkelt zijn
concept in de theatergeschiedenis bijeen : de koren uit een klassieke tragedie, een paar Beckett-hints, een
kleinkunstenaar in de pejoratieve
zin, wat boulevard-komedie en volksvermaak. Dat hoeft niet noodzakelijk
op een sisser uit te lopen. Maar de aan
een hoog tempo gespeelde voorstelling die drijft op grappen en grollen en
af en toe een aliénerend effect, haalt in
Malpertuis het einde niet. De grandguignol stopt voortijdig en verraadt
een te weinig diepgaande visie van de
regisseur. De lichtvoetige voorstelling
kan dat niet langer verbergen.
Maar niet alleen de regisseur draait
op voor deze mindere produktie. Ook
de acteurs leggen te weinig gewicht in
de schaal. Een zich op het voorplan
spelende Eddy Vereycken volstaat
niet om de opdracht tot een goed
einde te brengen. Alles begint natuurlijk bij Mallpertuis waar men niet

inziet dat men de grote rolbezetting
van Richard III nooit (financieel en
artistiek) kan opbrengen. Als klein
theater behelpt Malpertuis zich met
mensen van goede wil maar zonder
podiumvastheid. Zo wordt het stuk
nogmaals onderuit gehaald. Of Malpertuis zich in die omstandigheden
net met Shakespeare in de kijker moet
werken, blijft een open vraag.
Daan Bamvens

R I C H A R D III
auteur: William Shakespeare, vertaling: Willv Courteaux, groep:
Theater Malpertuis, bewerking en
regie : J o Gevers, decor: Leo
Hubrecht, spelers: Eddy Vereycken,
Marijke Pinoy, Andre Roels, J a k o b
Beks, Filip Lepez, J o Van den
Brülle, Francine de Bolle. Herman
Verschelden. Nog te zien in Gent.
Tienen en Maaseik.
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Richard 111
(Malpertuis)
Foto Jan Himpe

Zuidelijk Toneel Globe

Pericles
Pericles is een heel raar stuk. Een
apart stuk: in de meeste verzamelbundels staat het helemaal achteraan. In
de 'First Folio' (Shakespeares verzameld werk) is het niet te vinden. Er is
iets met dat s t u k : met de datum
(wanneer schreef Shakespeare het, als
puber of als oude man?), met de auteur (en is het wel van Shakespeare, of
heeft hij het slechts hier en daar
bewerkt, ofzijn er meerdere auteurs?).
Geen al te belangrijke vragen (in de
middeleeuwen werd er niets ondertekend, was kunst openbaar bezit) als
het maar een goed stuk is. Maar
daarover is men het precies wel eens:
het is niet zo mooi als Hamlet, niet zo
boosaardig als Richard III. niet zo
sprookjesachtig als
Midzomernachtsdroom, en wat is vorst Pericles vergeleken bij King Lear.
Het is een uitgesproken rommelig
stuk met veel tijdsprongen, veel personages die tot overmaat van ramp
verspreid zitten over de hele wereld,
Europa, Afrika, Amerika en Azië.
Het ligt voor de hand dat een en ander
misloopt: er zinken nogal wat schepen, men raakt mekaar kwijt, enz. Om
dat allemaal samen te houden en tot
een goed einde te brengen moet
Shakespeare scherpe bochten nemen:
hij doet doden weer opstaan, hoereklanten bekeren; als het rap moet
gaan laat hij mimestukjes opvoeren,
dat scheelt in tekst; de deussen ex
machina zijn niet uit de lucht. En
tenslotte is er nog de verteller Gower
(in Globes voorstelling vervangen
door Shakespeare zelf) die probeert de
brokstukken te lijmen.
Waarom kiest Globe uit de 37
stukken die Shakespeare schreef nu
uitgerekend Pericles? Omdat het een
vergeten stuk is; een lelijk eendje in
het werk van de meester; precies
omdat het zo rommelig is? Het weze
gezegd, Globe neemt niet de makkelijkste weg: men speelt niet één stuk
van Heiner Miiller, wel vier na elkaar;
twee jaar geleden brachten ze al het
voor Shakespeares gewone doen anarchistische Troilus en Cressida. M a a r
wat is de verdienste van de moeilijkste
weg (toch niet de moeilijkheid zelf)?

Punten en komma's
Wat vangt regisseur Paul Vermeulen Windsant met deze tekst a a n ? Hij
verplaatst enkele punten en k o m m a ' s
in een poging deze eenvoudige geschiedenis wat aan te dikken naar de
maat van de hedendaagse toeschouwer. Zo speelt in Globes voorstelling
met Pericles de hoofdrol, maar Shakespeare zelf. Dé Shakespeare, met
het hoge kale voorhoofd en een
prachtig zeventiende-eeuws kostuum.
Kechtsvooraan, achter een katheder,
)e Koopman

van Venait

(RO

Theater)

staat hij dat ongelooflijke verhaal bij
elkaar te fantaseren, zijn pen houdt
nauwelijks de gedachtenkronkels bij.
Regelmatig, als iets hem niet zint,
komt hij tussenbeide: hij moeit zich
met de spelers of richt zich tot het
publiek ter verklaring van enkele al te
bruuske verhaalwendingen :
" W e spotten weer niet afstand en
met tijd.
Zie hoe ik mijn schelp door zeeën
glijd.
Het gaat vanzelf. Zo danst de
fantasie
Van land tot land, door louter
poëzie."
(vertaling : Gerrit Komrij)
Die expliciete tussenpositie van de
schrijver Shakespeare verandert het
perspectief van het Pericles-gegeven:
van reisverslag of avonturenroman
wordt het veeleer een schrijversstory.
Het gaat niet meer om de perikelen
van Pericles, maar om het gevecht van
Shakespeare met de eigen verbeelding
en de daaruit ontgroeide personages.
Dat veroorzaakt natuurlijk de nodige
spanningen en misverstanden die in de
buurt liggen van wat Pirandello (Zes
personages op zoek naar een auteur)
hierover deed: op het einde komen de
personages, kapot van het reizen en
het immense verdriet, in opstand
tegen de sensatiezucht van hun schepper.
Shakespeare die zijn eigen stuk
regisseert en daarbij op de vingers
wordt gekeken door zelf geschapen
creaturen: een fictioneel kluwen vergelijkbaar met de Don Carlos produktie van het afgelopen Festival van
Avignon: Schroeter zorgde daar voor
verwarring met het door mekaar
halen van Schillers Don Carlos en
Pirandello's Ce soir011 improvise. Wie
is wie; hoeveel maskers draagt een
personage/acteur? O u d e vragen, toch
nog actueel.

voor één m a n : Pericles sterft aan een
beroerte.
Nu, in die zoektocht naar het geluk
is Globes Pericles niet bijster actief;
daarmee verschilt hij van de hierboven aangehaalde literaire voorbeelden, Robinson Crusoé en Wilhelm
Meister, die tenminste nog vochten
voor een bestaan. Niet zo bij Pericles:
het overkomt hem allemaal. Verwonderd kijkt hij om zich heen naar al die
zetstukken die de scène komen opgewaaid of uit de toneeltoren gevallen.
Het gebeurt, buiten zijn wil. Stormen,
honger en miserie: hij laat zich drijven. Slechts even wordt hij boos
wanneer hij door heeft dat alles een
opgezet spel is van een doortrapte
schrijver, een emotie die hij bekoopt
met de dood.
Ince'.tueuze theatraliteit en personages die 'handlungsunfähig' zijn,
niet bij machte in te grijpen o p de
realiteit: twee thema's die te herkennen zijn als typisch Globisch. Tenslotte nog een derde kenmerk om het
imago te completeren, nl. de uitgelaten sfeer waarin men deze kommer en
ellende presenteert. Het plezier van de
bonte avond, de grappen en grollen,
de goede en minder goede n u m m e r s ;
de carnavaleske troep waarmee ook
DeHamlelmachine
werd versierd. Dat
daarbij slecht geacteerd w o r d t ? Dat
men zich op de scène beter amuseert
dan in de zaal?
Luk Van den Dries

PERICLES
auteur: William Shakespeare, vertaling: Gerrit Komrij, groep:
Globe, regie: Paul Vermeulen
Windsant, dramaturgie: Rob Klinkenberg, decor: Paul Gallis, spelers:
Ton Seller, Theu Boermans,
Liesbeth Coops, e.a.

Zwembad
Een tweede accentverschuiving,
gevolg van de eerste, grijpt in de
Pericles-figuur. Pericles wordt in handen van de wel erg fantasierijke schrijver, een sullige held, een Robinson
Crusoé op de dool in een 50m zwembad. Aangespoeld op de lege ruimte
van het toneel (het eiland in Defoes
roman) begint hij aan zijn Wanderjahre: een woelige avonturenreeks die
hem in alle delen van de wereld
brengt. Geen al te mooie wereld:
incest, koppensnellers en hoererij.
Maar de Bildungsromance loopt toch
nog goed af: op het einde van de reis
vindt Pericles zijn doodgewaande
vrouw en zoekgeraakte dochter terug.
Goed en niet goed, want in Globes
opvatting is zoveel familiegeluk teveel

- Foto Leo van Velzen
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Pericles (Globe)
Foto Paniek Meis

KNS-Antwerpen

De Storm
" D e meeste
Shakespeare-commentatoren en -exegeten breken zich
het hoofd over de vraag, wat Shakespeare nu eigenlijk bedoeld heeft met
zijn Storm. De intrige is vrij schraal,
zeker wanneer we het stuk vergelijken
met de rest van zijn oeuvre. Vandaar
dat men ijverig tussen de regels is gaan
lezen, op zoek naar dubbele bodems
en verborgen boodschappen. De
Storm zou een allegorie zijn. Goed.
Maar welke? ..." Zo luidt de inleiding
van
het
KNS-programmaboekje,
waarin verder nog vele vragen gesteld
worden en waar een reeks kleine
aardige artikels op volgen. Zinnige
vragen kan men zeggen. De voorstelling roept helaas vragen van een totaal
andere aard op. Waarom speelt KNS
dit stuk, waarom regisseert Zdenek
Kraus (Tsjechisch exiel-regisseur) het,
waarom speelt Dom. de Gruyter de
hoofdrol Prospero, hoe reageren de
andere acteurs op dat spel van hun
directeur, waar is decorateur en kostuumontwerper John Bogaerts inspiratie gaan zoeken? Hebben die theatermakers zich dezelfde vragen gesteld
als deze vermeld in het programmaboekje ?

Romeo en Julieile
(De Witte Kraai)
Foto Luc Peelers
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Dit stuk, The Tempest, zit inderdaad vol theatermetaforen, symbolen
en allegorieën. Vandaar dat men bij
dergelijke tekst scenische equivalenten moet gaan vinden, putten vanuit
de eigen fantasie die op haar beurt
ontstaat uit de werkelijkheid en het
weten van vandaag. Zo kunnen eeu-
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wenlang vastgevroren beelden vrijgemaakt worden. Een overdreven respect voor tekst is meteen een eerste
hinderpaal. In plaats van de archaische vertaling van Martinus Nijhoff
(datzelfde programmaboekje leert ons
dat ca. 250 versregels geschrapt werden), kon men bijvoorbeeld de frisse
vertaling van J o h a n Boonen gebruiken zoals KVS-Brussel dat enkele
jaren geleden deed.
Prospero is het eerste en het laatste
personage dat we in dit stuk zien. Hij
ontketent en domineert de storm. Hij
heerst op een eiland waar hofintriges
hem hebben doen belanden. Hij is een
man met kennis en wijsheid. Is hij een
magiër of een wetenschapsmens? Acteur Dom. de Gruyter speelt Prospero
in een grijs confectiepak (technocraat?) met daarover een enorme
tovenaarsmantel (Merlijn?) en een
staf in de hand. Hij tovert ons een
theatereiland te voorschijn. Uit de
zwarte achtergrond van de scène komt
een indrukwekkend ijzeren gevaarte
met zachtblauwe lichtbakens naar
voor geschoven. Een eiland met veel
trappen en zelfs een lift (booreiland?)
Ariel, de luchtgeest en dus geslachtloos, is hier duidelijk vrouwelijk. Caliban, de wilde inboorling en slaaf is
blijkbaar geletterd want op zijn shirt
staat in vette letters het woord 'freedom'. De gestrande edellieden uit

Italië worden opgesplitst. Sebastiaan
en Antonio, de intriganten en machtsgieren dragen zwart leren pakken, zo
uit Fassbinders Qtiere/le weggelopen,
de overigen torsen middeleeuwse hofkledij. Prospero declameert, de anderen spelen naturalistisch, de geesten
huppelen ritmisch (choreografie Jaak
van Luyth). De ene vraag verdringt
de andere en verdoezelen de echte
vragen: hoe maak je deze utopische
droom vandaag aanvaardbaar en begrijpbaar, wat betekenen rationeel en
emotioneel denken, natuur en cultuur, goed en kwaad, vrijheid en
imperialisme? Al deze verhaallijnen
blijven verborgen of onuitgewerkt en
verliezen zich in toevalligheden, details, in één groot compromis: wij
spelen maar en zien wel. De vraag
'waarom' kan bij deze produktie nooit
gesteld zijn.
Pol Arias
DE STORM
auteur: William Shakespeare, vertaling: Martinus Nijhoff, groep:
KNS-Antwerpen. regie: Zdenek
Kraus, decor : John Bogaerts,
spelers: Domien De Gruyter, Peggy
de Landsheer, e.a.

Het Gezelschap van de Witte Kraai

Romeo en Juliette
Het ligt voor de hand dat een groep
die zijn brood wil verdienen met
toneel zonder subsidie te krijgen en
uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel
bij Romeo and .Inliet moet uitkomen:
geen enkel ander toneelstuk van Shakespeare — of van gelijk wie trouwens— heeft zo'n populaire roep; het
is een titel die volk trekt. Maar wie de
geschiedenis van De Witte Kraai volgt
weet dat Bogaerts het stuk zo zal
trachten om te vormen dat de voorstelling precies zegt wat Bogaerts te
vertellen heeft. Ook Romeo en Juliette
moet een
ironisch-afstandelijke
knauw zijn naar de bestaande rituelen
en dodelijk vervelende verhoudingen
tussen mensen. Een dergelijke intentionaliteit is bij momenten te merken.
Maar grosso modo valt Bogaerts
achter een kritische voorstelling terug: deze produktie is grappig en niet
veel meer.
De 'mislukking' van Romeo en
Juliette voltrekt zich nochtans in een
theatrale aanpak die vroeger bij Bogaerts tot knappe dingen leidde. Bogaerts probeert zijn toeschouwers op
het verkeerde been te zetten om ze
opener te maken voor zijn eigen visie.
De hele verwachtingshorizon die met
de 'most excellent and lamentable
tragedy' samenhangt wordt binnen de

eerste vijf minuten radicaal afgebroken: de voorstelling begint met shots
uit de beroemde Romeo
andJulia-füm
van Zeffirelli en uit een Laurel and
Hardy-klucht. Onmiddellijk na de
filmbeelden verschijnt Romeo op het
toneel, huilend als een gekeeld varken.
Met dit begin wil Bogaerts voor de rest
van de avond alle sentimentaliteit en
ontroering om het intrieste verhaal de
pas afsnijden.
Het hele verdere stuk door, breekt
Bogaerts consequent met elke mogelijkheid tot medelijden, meevoelen of
meeleven met de personages. De lyrische passages die de toeschouwer in
staat moeten stellen af te drijven naar
de wereld van de jonge geliefden,
werden weggelaten, en wat nog overblijft aan poëtische bespiegelingen
wordt steevast als belachelijk voorgesteld. Romeo is een puberale egotripper, alleen vervuld van zijn eigen
belangrijkheid, en voortdurend bezig
met zijn quasi-diepzinnige uitspraken.
Bogaerts stelt alles in het werk om zijn
voorstelling niet gevoelig te maken.
En dat lukt hem wel. Hij dribbelt het
cliché van romantiek en sentimentele
diepzinnigheid in het hoofd van de
kijker op een charmante manier.
Maar dan lijkt Bogaerts Tahamata in
een off-day wel. De dribbel lukt.

Zeker. Maar het schot in doel'? Ho
maar.
De produktie lukt in het afbreken
van de romantische lectuur van de
tekst, maar faalt in de sprong zelf een
positieve lezing te presenteren. Uitgaande van de vorige produkties van
De Witte Kraai kan ik nog vermoeden
dat Bogaerts een feministische Juliette
wil tonen. Een meisje dat probeert
haar eigen leven te leiden tegen de
dwingende eisen van familie en minnaar in. Zij is het die Romeo aanzet tot
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trouwen. Zij trekt in de voorstelling,
letterlijk, de broek aan. En in het
eindbeeld wordt Juliette gekruisigd.
Maar die lijn en andere gelijkaardige
aanzetten tot doorduwen van een
eigen visie raken ruimschoots ondergesneeuwd door de puur formele
grappen op het vlak van het genre en
de toeschouwersverwachting. Romeo
en Juliette is dus wel grappig, maar
niet goed.

R O M E O EN J U L I E T T E
auteur: William Shakespeare, vertaling, bewerking, regie en decor:
Sam Bogaerts, spelers: Brit Alen,
Mirei Bonte, Warre Borgmans,
Ludo Hellinx. Nog te zien in
Antwerpen. Turnhout, Itegem en
Tienen.

Paul De Bruyne
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Vrouwen en Shakespeare
Blanca Maria Rudhart: Die Frauen in
Shakespeares Köningsdramen
De 'History Plays' verhalen de
rozenoorlog tussen 'The House of
Lancaster' en 'The House of York'.
Een bloedige geschiedenis waarbij
twee families in het streven naar
koninklijke macht mekaar genadeloos uitmoorden. Op het eerste gezicht een mannelijke bedoening: oorlog, politieke manipulaties, moord. In
de tien stukken treden in totaal 39
vrouwen op tegenover 338 mannen,
een miniem aandeel dat in vele ensceneringen nog wordt gereduceerd omdat het meestal bijrollen betreft (5
volksvrouwen, 28 hofdames, 6 koninginnen).
Tegenover die getalzwakte plaatst
de auteur van dit boek het kwalitatief
belang van de vrouw in Shakespeares
geschiedschrijving. Daarbij wordt uitgegaan van een nauwgezette 'closereading' van de tekst met vooral oog
voor de meerduidige beeldrijkheid
van Shakespeares verzen. Zo is er
bijvoorbeeld de tuinmetafoor: een
plaats waar orde en rust heerst, een
harmonieuze plek te midden van een
wereld van politieke beroering, de
vluchtplaats van de vrouwelijke personages; de heerser in de tuin is de
man die het onkruid (politieke tegenstanders) uittrekt. Ook de verwijzingen naar de oud-christelijke tuin van
Eden worden nagegaan: de slangmetafoor, de boom van goed en kwaad.
Op andere plaatsen onderneemt de
auteur mythische, socio-politieke,
etymologische en psycho-analytische
excursies om de densiteit van bepaalde beelden uiteen te rafelen. Al de
betekenismogelijkheden,
verwijzingen, associaties die op die manier
onder het woord vandaan worden
gehaald worden gegroepeerd in drie
soorten man/vrouw verhoudingen.
Als ideaalbeeld is er de harmonieuze
eenheid waarbij de man het maatschappelijke deel vertegenwoordigt,
de vrouw het 'natuurlijke', een werkverdeling die de vreedzame relaties
weerspiegelt op het vlak van de macro-cosmos. Dat evenwicht is in de

'History Plays' vrij zeldzaam: de
oorlogssituatie wordt herhaald op
familiaal vlak in scheiding, bedrogen
moord. De enige verhoudingen die
'normaal' verlopen zijn die tussen
vader/zoon en moeder/zoon (in tegenstelling tot de belangrijke vader/
dochter relatie in de andere stukken
van Shakespeare). Tenslotte treedt de
vrouw expliciet als bedreiging op van
de mannelijke machtspositie als amazone, heks of hoer. Typisch voor de
historische stukken is dat dit individueel verzet wordt gesitueerd in een
allesoverheersende 'Wille zur Macht'.
In de overgang van de verschillende houdingen tussen man en vrouw zit
er een welbepaalde ontwikkeling die
loopt van een chaotische gynaicocratie (matriarchaat) naar een patriarchale wettelijke structuur. Dat is
zowat de werkhypothese van dit boek
die getoetst wordt aan de vrouwelijke
personages (van La Pucelle in het
eerste stuk tot Elizabeth Regina).
De aanhangsels in het boek geven
een beeld van de socio-culturele en
juridische positie van de vrouw in de
I5de en 16de eeuw, heksengeloof en
de vrouwelijke schrijvers. Ze preciseren een maatschappelijk klimaat en
maken van Shakespeare een auteur
van zijn tijd.
L.v.d.D.

Dash, Irene G . : Wooing, Wedding
and Power. Women in Shakespeare's
Plays
Dash heeft het vooral aan de stok
met uitgevers, regisseurs en critici
wiens vereenvoudigingen van Shakespeares tekst sexistische vooroordelen
impliceren. Ze reëvalueert de vrouwen
in tien stukken, wat vanzelfsprekend
gevolgen heeft voor de mannelijke
karakters en de totale indruk ervan.
Shakespeares vrouwen zijn niet noodzakelijk nevenpersonages, types of
abstracties. Dash verdedigt hun complexiteit, verscheidenheid en groei,
hun zelfbewustzijn en individualiteit.

Daaruit blijkt, volgens haar, Shakespeares algemeen menselijk inzicht. De
belangrijkste vrouwelijke personages
stellen de rollen die hun in een
patriarchale maatschappij voorbehouden zijn, in vraag. Zij weerleggen
clichés zoals de vrouwelijke minderwaardigheid, gehoorzaamheid, afhankelijkheid, zelfopoffering, passiviteit en gevoeligheid.
Dashs boek komt geenszins over
als een feministisch pamflet maar
vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare,
Simone de Beauvoir, John Stuart
Mill, Kate Millett en Margaret Fuller.
Ofschoon Dasli hoofdzakelijk de
tekst analyseert, heeft ze soms oog
voor de dramatische actie en context
(die cle woorden regelrecht kunnen
tegenspreken). Dat ze comparatistisch te werk gaat, past bij Shakespeares contrastieve methode.
Dit werk is niet meteen innoverend
te noemen maar is toch een nuttige
rechtzetting. Het belangrijkste neveneffect ervan is dat Shakespeares nauwgezetheid als schrijver nogmaals bevestigd wordt; elk woord schijnt te
tellen en de minste wijziging het totaalbeeld te vertekenen, het precieuze
evenwicht te vernietigen. Misschien
verraadt dit bij Dash een conservatieve reactie op overdreven actualiseringen of al te persoonlijke visies op
Shakespeare, ook al is haar uitgangspunt (de rechtvaardiger behandeling
van de vrouw) progressief bedoeld.
J.C.

Bianca-Maria Rudhart, Die Flauen in
Shakespeares Königsdramen. Ed. Peter Lang, Frankfurt, 1982, 388 p.
2720,-bf.

Dash, Irene G., Wooing. Wedding and
Power. Women in Shakespeare's Plays.
Columbia V.P., New York, 1981, 295
p., 1420,-bf.
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Jong regisseur duikt op uit het niets

Dun acteren
Mark Vankerkhove over de naar binnen
gekeerde hysterie van het 'dun acteren'.
Voor het ad hocgezelschap 'De
Sluipende
Armoede' (Gent)
regisseerde Mark
Vankerkhove, na
Jungle, De
Voetwassing. Een
verrassing! Theo
Van Rompay
sprak met hem.

Mark
Vankerkhove
Foto Michiel
Hendrickx
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Marieluise Fleisser, tijdgenote van
Bertold Biecht, schreef De Voetwassing (Fegef'etter in fngolstadt) in 1923.
Het stuk is een zedenschets van het
leven in de provincie. Centraal staan
het gevoelsleven en de morele code
van jonge mensen die gebukt gaan
onder de sociale en psychologische
druk van kerk, school en ouders. In
zijn enscenering voor De Sluipende
Armoede gebruikte de Gentenaar
Mark Vankerkhove de zeer getrouwe
vertaling van Karei MUIler (gemaakt
i.o.v. Toneelgroep Theater uit Arnhem, 1979). De poëtische schriftuur
blijft behouden, de oude tekst wordt
gelukkig .niet in een modern jargon
gewrongen. Het resultaat is een produktie die een persoonlijke en authentieke sfeer uitstraalt.
Nochtans leek aanvankelijk een
zweem van opportunisme niet weg te
cijferen. Atonale muziek, een sober
wit-plastieken decor, de onvermijdelijke neons, een onwennig gecrispeerd
acteren — het waren de ingrediënten
voor wat in 1982 als 'vernieuwing'
opgeld
maakte. Dit wantrouwen
bleek naarmate de voorstelling vorderde niet houdbaar. De eerder fragmentarische en schematische opbouw
in het eerste deel, ruimt na de pauze
plaats voor een geladen ontwikkeling.
Het conflict tussen individu en sociaal
milieu komt er in een huiveringwekkende stroomversnelling. Wat ik oorspronkelijk als modieus taxeerde, dien
ik naderhand als een dramatisch correcte regie en scenografie te erkennen.
De doorgevoerde abstracties geven de
zestig jaar oude tekst een grote helderheid. Dit is mede te danken aan het
ingehouden spel van Frie
Couwberghs en Mark Olyslaeger. Zij tillen
de voorstelling ver boven de alledaagsheid uit. Hun pure en essentiële
gevoelswereld kan de toeschouwer
niet koud laten.
De Voetwassing is een weloverwogen en doordachte voorstelling. Men
voelt de hand van iemand die weet wat
hij wil. Mark Vankerkhove (geboren
in 1960) is haast toevallig regisseur
geworden. Als 18-jarige nam hij zich
voor een acteursopleiding te volgen.
In de conservatoria van Antwerpen en
Gent volgde hij respectievelijk zes en
drie maanden les, alvorens er de brui
aan te geven. 'Puur tijdverlies', bevestigt hij, 'je leert er niets. En w a t j e al als
gezonde basis hebt, ben je er in geen
tijd kwijt'.
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Jungle
Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk
te maken besluit Vankerkhove zelf
een produktie te creëren. Hij gaat al
lang niet meer naar voorstellingen
kijken, baalt van het vastgeroeste
theaterinstituut en hij zal met Jungle
(naar lm Dickicht der Staedte van
Bertold Biecht) definitief een punt
achter zijn theaterwerk zetten.
Mark Vankerkhove: 'Het is een
heel radicale voorstelling geworden,
een produktie die veel deuren heeft
ingetrapt. Het was wat theater op
dat moment voor mij hoorde te
zijn.'
Waarom als eerste, en laatste
produktie Breclit?
Mark Vankerkhove: 'Het is een
stuk van de jonge Biecht. Hij was
toen ook 23 jaar en had nog geen
didactische stukken geschreven. Het
is haast poëzie, en het is vooral
agressief en anarchistisch. De keuze
was tijdsgebonden, het had te
maken met mijn denkwereld op dat
moment. Het gaat uiteindelijk om
iemand die zich uit een burgerlijk
milieu wil terugtrekken en voor een
vrijheid—vraagteken— kiest. De
voorstelling was zeer ruw en
agressief. De spelers hadden geen
enkele opleiding, hadden nog niets
met theater gedaan. Ze konden
nauwelijks praten. Dat was niet
belangrijk in Jungle. Alles wat
aangeleerd wordt in een conservatorium, in de officiële theateropleiding, werd met die voorstelling stuk
voor stuk afgebroken. Primair was
voor mij op dat moment de
emotionaliteit, het gevoel, de
expressie.'

De Voetwassing
Ondanks veel kritiek laat Vankerkhove met Jungle bij velen een
sterke indruk na. De idee om het
theater volledig te laten schieten haalt
het voorlopig niet op de drang aan een
nieuwe produktie te werken. Met De
Voetwassing haalt hij een stuk van
onder 't stof dat zowel naar inhoud als
naar vorm oubollig oogt.
Mark Vankerkhove: 'Achterhaald is inderdaad de houding van
de jongeren tegenover de kerk. In
feite gaat De Voetwassing echter

over de eenzaamheid van jonge
mensen, de communicatiestoornissen. de onmogelijkheid om met
mekaar tot een vergelijk te komen.
Dat vind ik absoluut niet achterhaald. De basisidee van het stuk is
dat iemand die zich door de groep
uitgestoten acht, zich niet gaat
opstellen tegenover die groep, maar
zich op zijn beurt gaat afreageren
tegenover iemand die eveneens
uitgesloten of er nog erger aan toe
is. Je krijgt een groep jongeren die
zich afzet tegen de gevestigde orde,
maar zich afreageert op de
enkelingen die buiten de groep
vallen. Deze gaan zich op hun beurt
afzetten tegen nog andere individuen. Zo verstevigen minderheden
uiteindelijk het systeem. Dat was
mijn uitgangspunt voor De Voetwassing.'
Je schrijft in het programma De
Voetwassing dal in de jaren zeventig Fassbinder, Kroetz en andere
Duitse auteurs sterk geïnteresseerd waren in liet werk van
Fleisser. Was die belangstelling
gelijkaardig aan die van jou?
Mark Vankerkhove: 'De basisidee was, vermoed ik, dezelfde.
Fassbinder en Kroetz zijn verder
gegaan op het volksstuk, zoals
Fleisser er verschillende geschreven
heeft. Zij werkte naar een arbeiderspubliek toe, ze wilde een grote
herkenbaarheid. Maar het omgekeerde gebeurde. Zij schreef ontoegankelijke stukken, qua taal zeer
hermetisch, maar in de vormgeving
inderdaad heel herkenbaar. Fassbinder en Kroetz hebben ook op dit
laatste sterk ingepikt.
De Voetwassing is zeer strak geregiseerd. Er wordt geacteerd op een
lieel smal strookje, ver verwijderd
van enig naturalisme of realisme.
Mark Vankerkhove: 'Ik gebruik
als term altijd 'dun acteren'. Alles
moet binnen blijven, het moet
onderhuids werken. Het vertrekpunt
is dat niéts mag. Alle clichés die bij
improvisaties naar boven zouden
komen, vallen onmiddellijk weg. Elk
cliché moet ofwel herkend worden
als een zeer specifiek clichébeeld,
ofwel moet het uitgebannen worden.
In de plaats komt iets als een naar
binnen gekeerde hysterie. Dit vereist
een verschrikkelijke spanning en
concentratie van elke acteur. Het
probleem is dat wanneer de

concentratie verslapt, of wanneer de
spanning niet volledig juist zit, de
voorstelling ineenzakt. Ik vind het
heel belangrijk voor een acteur goed
te weten waar hij mee bezig is. Het
is iets wat zelden aangeleerd wordt
en waar veel acteurs niet in
geïnteresseerd zijn, maar een acteur
moet weten in welke context hij
speelt en werkt. Waarover het gaat
in het geheel en niet in de eerste
plaats waarover zijn rol gaat. Zijn
rol ontstaat uit de dingen die
rondom hem gebeuren. Dit betekent
niet dat een acteur zijn emotionaliteit overboord dient te gooien. Als
men op puur intellectuele impulsen
zou spelen, is de dicactiek niet ver
weg. Het intellect van de acteur en
zijn gevoelswereld gaan dus nauw
samen; acteren is steeds een
wisselwerking tussen beide.
Mijn regie van De Voetwassing is
inderdaad heel strak. Alles staat op
voorhand vast. De acteur heeft
— op het eerste gezicht— niets te
zeggen. Zijn inbreng is slechts
schijnbaar nihil, want binnen die
strikte regie wordt het pas boeiend
te gaan acteren. Zo kan je binnen
de context en de lijnen die het stuk
afbakenen door gewoon op een
stoel te zitten, een kwartier lang, en
niets te doen — o o k geen spelletjes
spelen en eens eventjes improviseseren— toch een gevoelswereld
creëren die heel nauw samengaat
met wat er gebeurt. Dat vind ik
essentieel in acteren: eerst onder de
douche kruipen en dan gaan spelen,
eerst alle ballast er afschrapen.'

Acteurs
Werk je dan liefst met amateurs
of met professionelen, voor zover
je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen?
Mark Vankerkhove: 'Amateurs
of mensen die nog maar weinig met
theater te maken gehad hebben, zijn
interessanter werkmateriaal. Zij
blijken een volledig ander uitdrukkingsvermogen te bezitten clan
beroepsmensen. Bij professionelen
zit alles heel mooi onderverdeeld in
verschillende schuifjes, zij denken
het altijd even met hun techniek op
te lossen. Ik ben a priori tegen de
technische vaardigheid van acteurs.
Ze moeten wél handig zijn, vooral
soepel, en een groot verwerkingsmechanisme bezitten.'
Zijn amateurs per definitie
interessanter om mee te werken
dan professionele acteurs of zit de
opleiding fout ?
Mark Vankerkhove: Het is
inderdaad vreselijk dat men in
Vlaanderen geen serieuze opleiding
kan genieten. Acteurs worden
geconditioneerd, elke vrijheid wordt
uitgesloten, doodse instellingen
worden als enig perspectief voorgehouden. Bovendien is het kritisch
vermogen van de meeste conservatoriumstudenten zö klein, dat zij na

nauwelijks een h a l f j a a r al naar
NTG of KNS zitten te lonken. De
mythe van dé acteur hangt daar
nauw mee samen, Julien Schoenarts,
Jef Demedts. Een mythe die geen
enkele zin heeft, die gewoon
belachelijk is. Er bestaat geen
mythische figuur op het theater.'
Tegen de acteursmythe is een
beweging gekomen, vooral in de
jaren zeventig, van de acteur die
'gewoon' zichzelf is op de scène.
Maar dat is ook niet waar jij naar
toe wilt ?
Mark Vankerkhove: 'Dat is
alleen interessant voor mensen die
solotheater spelen, en dan nog. Wat
Freek de Jonge nu doet, kan ook
maar net door de beugel. Dat neigt
ook al sterk naar mythevorming.
Het is ook het publiek dat die
mythe maakt: opkijken naar
iemand die op een podium staat.
Dat is nefast.'
In die beweging werd de acteur
steeds belangrijker. Moet die
acteursrol terug ingeperkt worden
of is die aan herdefiniëring toe?
Mark Vankerkhove: 'Er zijn
acteurs die zich zeer misselijk voelen
bij een strikt opgelegde regie, er zijn
acteurs die zich daar fantastisch vrij
in voelen. Het stelt grotere eisen aan
de acteurs, de essentie van het
acteren wordt veel duidelijker
gesteld. Het gaat niet om de
regisseur die iets creëert op zich, het
gaat om een produkt. De produktie
wordt gemaakt door al de mensen
die eraan meewerken. Wanneer men
een zeer uitgekiende regie heeft,
maar acteurs die niets kunnen
invullen, die niet iets onderhuids
voelbaar kunnen maken, dan heeft
men geen produktie, maar alleen
een aantal schetsen. Dan komt het
ook niet over bij het publiek. Het
theater dat ik maak is enerzijds heel
koud, anderzijds heel emotioneel.
Voor de acteur biedt dat ruimte om
in te werken. Het gaat niet meer op
zich extrovert te uiten op de scène,
zich te masturberen op de scène.
Die tijd is voorbij.'

Nieuwe esthetiek ?
Jouw enscenering van De
Voetwassing krijgt het etiket
'nieuwe esthetiek' mee. Is dal voor
jou een betekenisvolle term ?
Mark Vankerkhove: 'Ik stel me
daar geen vragen over. Het is een
heel gemakkelijk middel om mensen
in een vakje te plaatsen. Dergelijke
term ontstaat volkomen buiten mij
en mijn werk om. Ik heb daar niets
mee te maken. Want dat is het
gekke: toen ik aan De Voetwassing
werkte, had ik van de 'nieuwe
esthetiek' nog niets gezien, behalve
Ziektekiemen, en dat vond ik slecht.
Wel heb ik voeling met nieuwe
richtingen in film en muziek. De
muziek is zonder expliciet aanwezig
te zijn in de voorstelling, een
belangrijke inspiratiebron voor mij.

Er is New Wave geweest, er was
Punk. Zonder tendentieus te
worden of een modetrend te volgen,
heeft het daar wel mee te maken.
Het is de leefwereld waarin ik
evolueer. Het is de muziek waar ik
naar luister: ogenschijnlijk koel en
koud, wel heel strikt en doordacht.
Dat heeft allemaal zijn invloed in
mijn werk. Voeg daarbij de
visualiteit, die voor mij van primair
belang is. Het is een wisselwerking
tussen de verschrikkelijke kracht
van beelden en de sterkte van de
tekst, de taal.'

What next ?
Mark Vankerkhove: 'Er dringt
zich een bepaalde lijn op. Wat me
het meest boeit, en dat zit duidelijk
in De Voetwassing, is het onvermogen zich te kunnen uitdrukken, de
onmogelijkheid contact te krijgen
met mensen — o o k al lijkt het een
cliché. Dat verwoorden, dat theatraal maken, daar wil ik op
voortwerken. Ik wil daar nog
essentiëler mee bezig zijn, ook qua
tekst. Ik zoek teksten waar dat
expliciet maar op een andere manier
in aanwezig is. Een probleem is wel
dat de zaken die mij interesseren
financieel en wat de bezetting
betreft, veeleisend zijn. Het is steeds
hetzelfde probleem. Er is geen geld,
men moet dus scenografisch eenvoudige stukken zoeken, enz.'
Het perspectief blijft dus onveranderd: een stuk met beperkte
bezetting zoeken,
koortsachtig
bekwame acteurs proberen te
vinden, een minimaal budget
bijeen scharrelen ?
Mark Vankerkhove: 'Een nieuwe
produktie komt er vast en zeker.
Maar het zijn vreselijke werkomstandigheden. In zekere zin is dat
wel positief omdat je dan met de
essentie bezig bent van theatermaken. Maar gaat dat ten koste van de
voorstelling, dan is dat pijnlijk.'
Theo Van Rompay
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De Voetwassing (De
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C A R L O S TINDEMANS
Bij open doek
En nu is er dus dat tijdschrift...
Bij uitstapjes naar het buitenland krijg ik vaak het
verzoek even een oordeel te geven over het
theater in dit, mijn land. Waarover dan zwijgen,
waarover wat zeggen? De partijpolitieke intriges?
De sektegeest? De bloedeloosheid van nooit
volkomen slagen en zelden helemaal mislukken?
Het gebrek aan verantwoording van het vak, van
een houding tegenover het theater in deze tijden ? Of
ontroerd doen over enkelingen die het allemaal
achter zich laten, die ongebaande paden inslaan,
die uitdagen en tarten, met of ook zonder
perspectief? Is het isolement gezonder dan de
structuur? Is slopen beter dan bouwen? Is nadenken zonder tot daden te komen beter dan doen
wat eigenlijk niet mag? Is schrijven over theater,
toch de opdracht van een tijdschrift, reeds per se
een meer constructieve inspanning dan het
sudderen in de veilige carrière? Er moet enige reden
bestaan waarom een tijdschrift over theater in
Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is
en er nu een komt ? Dat volstaat me niet. Ik kan
een waslijst opdreunen van pogingen in het
verleden om als theaterperiodiek enige begeleiding
van het aciieve theater vorm te geven. Ze
gingen alle aan hun dorps- of clangeest ten onder.
Doorgaans terecht, een enkele keer met bittere
spijt. Dat wil ik liever voorkomen. Dan is het
wellicht niet overbodig nu reeds een cirkel te
tekenen waarbinnen een taakstelling zinvol kan
worden.
De receptie van theater bestaat bij ons bij de
gratie van de vele gelegenheidsberichtgevers.
Kranten pitsen voortdurend de beschikbare ruimte
weg; de echo dwingt zichzelf tot nippen en
mondjesmaat. Dit tijdschrift kan een leerschool
voor kritisch bewustzijn worden, weg van het
recensiewezen, die gestolde humeurigheid van het
ene moment. Vanuit de freudiaanse
schouwburgholte komt de betere toeschouwer al
vanzelf tot weerstand en weerzin. Dat hoeft niet
overgedaan. Een tijdschrift kan beter wat trachten
te doen aan de huiveringwekkende
niveauloosheid van het theater zelf. Het kan niet
begonnen zijn om gezelschappen, om acteurs of
regisseurs. Die kunnen bij gelegenheid best hun
eigen aandacht afdwingen, ook vanuit de kritiek,
om bijzondere redenen. Het blijft me wel om het
publiek gaan. Met name ken ik dat ook niet. Het
blijft gokken; het is een denkbeeldig, een verlangd
publiek. Critici zijn geen mislukte acteurs. Hel
zijn toeschouwers en die schrijven over wat ze in
het theater overkomt. Niet wat ze listig of
hardleers langs de garderobe smokkelen, wat ze al
vooraf verwachten, wat ze al waarderen en
koesteren. Dat keilen ze niet zondermeer buiten,
maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en
verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat
ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek
op dit moment met deze aanleiding via wie op
welke wijze bereikt. Het gaat de kritiek veeleer om
het nog niet ingeslibde, het nog niet vertrouwde,
het nieuwe want andere, het noodzakelijk telkens
andere. Hoe nieuw en hoe anders? Waarin nieuw
en anders? Met welke consequenties nieuw en
anders ?
In het theater (maar niet daar alleen) treft je
helaas de eindeloze herhaling van het bekende; critici interesseert enkel nog de dwingende noodzaak, de
afwijking van de norm. Geen verslagboek van
het voorbije, geen reportage van wat vooraf al
verschaald is. De stilistische hinderlaag is
spannender dan de thematische loopgraaf. Niet
informatie over de wereld staat voorop, maar de
manier waarop het theater deze informatie
aanbiedt, hoe wij erachterkomen, wat ze ons doet

door de eigen manier van aanbieden. Critici weten
beslist niet hoe theater in deze tijden het best
gemaakt wordt. Dat is hun vak met en evenmin
hun opdracht. Zij kunnen het alvast niet beter
dan wie dat thans probeert. Maar hun zelfgestelde
opdracht bestaat erin erover na te denken of
wat er gemaakt wordt, voldoende goed-in-zichzelf
is en tegelijk voor het publiek. Beschrijven wat
er gebeurt, ontleden wat er bedoeld wordt, met
welke middelen wat nuttig kon worden, afwijzen
wat overbodig of vals uitvalt.
Je kan evenzeer over subsidie of over opleiding
schrijven. Alleen heeft dat voor mij op deze plaats
geen voorrang. Ik heb geen behoefte aan een lange
rit doorheen het volledig Vlaamse
theaterlandschap. Telegramberichten over het
gebeuren in de provincie en de vele hoofdstadjes
lust ik niet. Selectie is onontkoombaar. Op basis
van criteria. Een voorstelling moet al in zichzelf
professioneel behoorlijk zijn, wil ze als aanzet tot
kritische analyse in aanmerking komen.
Het is me om analyse begonnen. Kritiek dient
inzicht te verschaffen in een wijze van kijken naar
theater. Daarin steekt zeker een pedagogische
opdracht, en dat is geen vies woord in dit
theateranalfabetische land. Het is niet om
wijsneuzige uitspraken begonnen. Het gaat om het
aanwijzen van wat voor samenspel tussen tekst en
theater gedemonstreerd w o r d t ; het gaat om
relaties tussen personages, om structuren van
beweging, om intenties van scenografie, om het
vinden van interpretatieconcepten. Kritiek mag
nooit drammerig worden, niet vanuit de geestdrift
en niet vanuit de afkeer. Doorlopend dient een
zienswijze, een wijze van zien voorop te staan.
Onverbiddelijk maar met een logica die tot inzicht
wordt gebracht, niet vanuit een
smaakvooroordeel. Geen betweten, geen natrappen. Liever één uitvoerige, omstandige,
gedetailleerde analyse (en dan nog door minstens
twee bijdragers om een spectrum van
argumenten en attitudes beschikbaar te stellen)
dan een pèle-mêle van geografische produkties en
kritische principes. Dergelijke kritiek beoordeelt
dan ook minder, kent niet punten toe,
distribueert geen willekeurige waarde. Ze
analyseert, haalt de systemen uit elkaar, zoekt de
vormwil achter de mediumcode, confronteert wat
gewild werd door de producenten met wat
bereikt werd bij de toeschouwers. De criticus als
toeschouwer die uit is op de analyse van de
middelen van theater. Niet didactisch dus, wel
pedagogisch. Niet met de vinger wijzen, niet
afblokken, niet beperken, maar aantonen,
verwijzen, opleiden.
Dergelijk tijdschrift zie ik graag als de barometer
van een bereikt niveau. Het registreert niet
zondermeer wat er is maar kijkt vooruit naar wat
mentaal en artistiek haalbaar is. Bij gelegenheid
spreekbuis, altijd toch megafoon, principieel
forum van waarop het conventionele, het stereotiepe, het uitgesletene evenzeer als het would-beprogressieve, het modieus-nabootsende wordt
weggeduimd. Creatieve impulsen steunen en
bevorderen waar nodig en mogelijk, onverantwoorde ambitie temperen. Niet zwelgen in de pseudolyriek van wat er aan buitenlandse voorstellingen
toch zo goed is. De behoefte is groter aan een
analyse van wat in onze eigen theaterprodukties
keer op keer verkeerd loopt en vooral waarom.
Argumenteren, het hoofd koel houden, geen
zelfverhitting om wat elders reeds werd bereikt.
Voortdurend onderkoelde dissectie van het
blijkbaar bij ons nog steeds niet bereikbare. Het is
volstrekt onvoldoende een produktie af te
wijzen ; wat voorrang verdient, is het optekenen
van de redenen. Het Vlaamse theater moet met de
billen bloot...
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Een scenograaf reveleert zich als regisseur

La Clemenza di Tito
Muntproduktie haalt koppen in het buitenland
•lolian Thielemans
bespreekt de voorstelling en had een
interview met regisseur Karl-Ernst
Herrmann.

Net voor zijn dood heeft Mozart
een opera geschreven in opdracht, ter
opluistering van de kroning van Keizer Leopold II van Beieren, heilige
koning van Bohemen. Men had een
goed libretto gevonden bij Metastasio, een Italiaans dichter die toonaangevend was geweest bij een vorige
generatie. Mozart vond de tekst niet
naar zijn zin en hij kon bedingen dat
die door Mazzola zou worden omgewerkt. De opera werd te Praag voor
het eerst opgevoerd op 6 september
1791, en die datum wordt erg belangrijk als men even op de context let:
drie weken later volgde te Wenen de
première van Die Zauberjlöle,
en
negen weken later was Mozart dood.
Als men naar de muziek luistert,
valt onmiddellijk op dat een groot
deel van de opera uit recitatieven
bestaat. De aria's zelf zijn niet zo
dramatisch als deze in de andere late
opera's. Dat kan te verklaren zijn
door het feit dat Mozart zich een
beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera seria,
waarbij" het vooral ging om virtuoze
solonummers. Anderen menen dat het
te maken heeft met de omstandigheden. Mozart zou om deze opdracht
niet veel gegeven hebben. Het was een
vluggertje, want Mozart was helemaal
opgeslorpt door Die Zauberflöie en
door zijn Requiem. De Clemenza is
dan ook een opera gebleven die zelden
wordt opgevoerd, want, zo is de
gangbare opinie, het is tweederangs
maakwerk.

Men kan zich dus afvragen waarom de nieuwe Muntdirectie precies
deze tekst gekozen heeft als eerste
Mozartopvoering. Het antwoord van
Gerard Mortier is categoriek: omdat
hij niet akkoord gaat met het gangbare verdict. Hij wil laten zien en horen
dat La Clemenza een volwaardig produkt is uit de tijd van Mozarts meesterschap. De program mat ie heeft dus
een rehabilitatie op het oog. We
vroegen ook aan Karl-Ernst Herrmann waarom hij geopteerd had om
La Clemenza te ensceneren:
'Toevallig luisterde ik naar de
plaatversie van Istvan Kertesz. Ik
kende het werk helemaal niet,
maar vond het erg mooi en vroeg
me af wat het in het leven van
Mozart betekend had. Ik ging
dus op zoek naar informatie. Ik
kwam tot de vaststelling dat er in
de vakliteratuur bijna niets te
vinden is. Mozarts biografen,
zoals Hildesheimer of Einstein,
hebben het er nauwelijks over.
Ze doen het af als een bestelling.
Ze stellen zich vooral vragen
over de inbreng van Mozart.
Zij spenderen bijvoorbeeld veel
meer tijd om uit te maken in
hoeverre de recitatieven van zijn
leerling Sussmayr zijn. Ik was
door deze aanpak erg verrast. Ik
vond het helemaal verkeerd,
want voor mij is La Clemenza
een volwaardige opera uit
Mozarts grootste periode en
hij kan rustig naast de andere
bekende opera's staan.'

De operazaal wordt
tot politieke
vergadering
Als men naar de inhoud van La
Clemenza kijkt, stoot men weer op
andere moeilijkheden. Het verhaal
zelf is vrij gecompliceerd. Het komt er
kort op neer dat keizer Titus Palestina
veroverd heeft en daar verliefd geworden is op Berenice. Maar de
Romeinen moeten daar niet van weten. Als Titus dus terug naar Rome
komt, besluit hij om zijn geliefde terug
te zenden. In Rome krijgt hij af te
rekenen met Vitellia, de dochter van
de vorige keizer, en zij zint op wraak.
Ze zet een intrige op waarbij zeSextus
gebruikt: deze is niet alleen smoorverliefd op haar, maar is ook nog de
beste vriend van de keizer. Ze zet
daarom precies Sextus op om Titus te
16
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doden en een opstand uit te lokken.
Sextus voert het plan uit, mislukt en
moet ter dood veroordeeld worden.
Op het proces bekent Vitellia dat zij de
aanstookster is, wat opnieuw als een
slag aankomt bij Titus, die besloten
had met Vitellia te huwen. Titus
echter heeft van zijn ambt een zeer
ideale opvatting en meent dat een
keizer pas groot is als hij niet uit
wraak maar wel uit mildheid handelt:
hij schenkt dus iedereen vergiffenis.
Het ganse plot loopt dus uit op een
weigering van de tragedie.
De moeilijkheid van het gegeven
schuilt hierin dat een hedendaags
publiek het einde als een sprookje
ervaart, ook al is de handeling gebaseerd op historische feiten. Heersers,
zo weten wij, zijn zelden zulke sinterklazen van menselijkheid. Het gedrag
van Titus gaat volledig tegen onze
verwachtingen in en als het koor
tenslotte het spektakel afsluit met een
jubelzang, komt dat in eerste instantie
als vals over.
Geplaatst in de historische context, krijgt het onderwerp van Ti lus een
veel prangender betekenis. In 1791 is
er al geen koning van Frankrijk meer.
Het gedrag van de alleenheerser staat
allang niet meer boven elke discussie
verheven. De opera kan dan gezien
worden als een bericht aan de koning,
waarin hij lezen kan onder welke
modaliteiten hij kanoverleven. Alleen
een zeer uitzonderlijke benadering
van het fenomeen macht kan een
bedreigde positie redden. Mozart was
niet voor niets de componist van Le
Nozze di Figaro, wat toch het schandaalstuk met politieke implicaties bij
uitstek was. Hij was ook niet voor
niets een lid van de Vrijmetselaarsloge, waar de principes van de ratio
werden beleden. Alleen een redelijk
gezag kon zichzelf nog legitimeren. La
Clemenza is zeer duidelijk een politieke daad.
Maar precies dit aspect van het
stuk schept moeilijkheden, omdat de
historische situatie zo veranderd is.
Hoe kan men nog iets van die problematiek duidelijk maken? Karl-Ernst
Herrmann heeft deze dimensie van het
stuk niet benadrukt, omdat het teveel
historisch goed is. Hij doet het wel op
het ogenblik dat Titus in een virtuoze
aria de eigenlijke boodschap
uitspreekt: 'Als voor het Keizerschap,
vriendelijke Goden/Strengheid van
hart noodzakelijk i s / O n t n e e m me
dan het Keizerschap/Of geef me een
ander h a r t . / / Als ik de trouw van mijn

Een witte vierkante ruimte. Er zijn 'echte' deuren binnen
grote theaterdeuren. Het betreden en verlaten van de
speelruimte wordt hierdoor voortdurend een verrassing.
Telkens wanneer de grote deur op het achterplan
openzwaait, ontdekt men een ander tafereel, dat telkens
realistisch en kleurrijk is, in fel contrast met de witte
speelruimte. De verhouding tot de mens wordt de ganse
vertoning lang aangegeven door de eenzame stoel, links
op het voorplan. Sextus stormt het toneel o p : wanhopig,
verloren. Hij meent de keizer vermoord te hebben. Het
volk steekt het Capitool in brand. Hier ontwaart men een
citaat uit de architectuur. Het is niet gebaseerd op een
foto, maar wel op een studie in perspectief.

onderdanen/Niet met liefde kan verd i e n e n / I s me niets gelegen aan de
trouw/Die een vrucht van angst zou
zijn./' Herrmann laat Titus op het
voorplan treden, het rode doek sluit
zich achter hem en uit de vloer rijst een
spreekgestoelte op. De ganse operazaal, met al zijn goud op zichzelf al een
prachtig historisch citaat van een
voorbije periode, wordt tot politieke
vergadering en de principes van het
regeren worden tot ons gesproken.
Publiek wordt volk. Het Gezag
spreekt de burger toe.
La Clemenza is echter ook een
persoonlijk drama. Het gaat in even
sterke mate over trouw, liefde, verraad, over contradictoire loyaliteiten.
Het is een verhaal dat toont hoe
moeilijk het is harmonisch te leven als
de heftigste gevoelens van wraak en
begeerte onze handelingen beheersen.
Centraal staat de driehoek Vitellia,
Sextus, Titus. Het is aan deze spanning dat Herrmann de grootste aandacht heeft besteed. Vooreerst heeft
hij een ruimte gecreëerd waarin de
spanningen maximaal tot uiting kunnen komen. Een toneelruimte wordt
des te meer met intensiteiten geladen
naargelang er meer binnen dezelfde
beperkte ruimte kan gebeuren. Daarom heeft hij geopteerd voor een
eenheidsdecor.
Herrmann: ' O p dat punt wijken
we sterk van het libretto af. Daar
vindt men verscheidene locaties.
Een deel speelt zich binnenskamers af, sommige scènes grijpen
in de open lucht plaats. Wij

Sextus komt langs de galerij de scène opgelopen. Daarna
verkent hij de ruimte: hij vermijdt de 'ideale' plaatsen
van de acteur: hij wijkt dus uit naar links, en drukt zich
even later tegen de wand achter het opengezwaaide
paneel aan. Het verbreken van de theaterregels duidt zijn
ontreddering aan.

hebben echter geopteerd voor
een strenge scheiding tussen
binnen en buiten. De wereld: het
volk, de straten en pleinen van
Rome hebben we buiten gehouden. Het hele drama laten we
afspelen in één ruimte die er zich
uitstekend toe leent om alle
emotionele conflicten duidelijk te
maken. Al is het een koele, bijna
abstracte ruimte, toch wordt ze
met een intense energie geladen,
omdat iedereen er zijn gevoelens
de vrije teugel laat.'
Of zoals Herrmann in zijn aantekeningen heeft genoteerd: 'De eenzaamheid en de ontreddering van de personages in de ruimte. (...) De ruimte: een
arena voor de angsten en de hartstochten van de personages.'

Een conflict
van grote omvang
De witte ruimte valt in de eerste
plaats op door haar afmetingen. Ze
beklemtoont haar eigen leegte. Een
stoel, links op het voorplan, staat
strategisch opgesteld 0111 onmiddellijk
de menselijke verhoudingen te kunnen situeren. Er is teveel ruimte voor
de enkele personages die in dit drama
aan bod komen. De regie zal er op
gericht zijn 0111 deze ruimte in al haar
mogelijkheden te benutten. (Zie de
commentaar bij de scène van de brand
van het Capitool). Ze laat toe om ver
van elkaar verwijderd te staan, om een
beschermende nabijheid op te zoeken,
om lange wandelingen af te leggen. De

route van de acteurs zal dan ook de
ruimte ofwel nog groter maken (wanneer de gelieven Annius en Servilia
voetje voor voetje naar elkaar toeschrijden) ofwel verkleinen (wanneer
Sextus van het achterplan naar voren
stormt en op de rand van het toneel
bruusk moet afremmen). De breedte
en de diepte worden maximaal benut.
De witte kamer is in de volste zin van
het woord: een speelruimte.
In die ruimte komen gestaltes
prachtig uit. Herrmann heeft de rolbezetting gezien als een geheel van
volumes. De twee tegenpolen Titus en
Vitellia laat hij vertolken door volumineuze acteurs: de tenor Stuart
Burrows tegenover sopraan Christiane Eda-Pierre. Wanneer men soms
bezwaren kan hebben tegen de lichamen van operazangers die elke lijfelijke overtuigingskracht
onmogelijk
maken, dan ziet men bij Herrmann
hoe men dat aspect volledig dramatisch kan benutten. (In de tweede
bezetting van La Clemenza werd EdaPierre vervangen door Barbara Mad r a ; haar gestalte moest door de
kostuums 'aangedikt' worden). De
volumes van deze twee personages
bepalen in grote mate de leesbaarheid
van het drama. Immers, hun gestalte
verheft hen boven het simpele imitatieve en tilt hen tot op het vlak van
abstracte principes. Titus staat voor
mannelijkheid, Vitellia voor een even
imposante vrouwelijkheid. Meteen is
het conflict er een geworden van grote
omvang. La Clemenza schrijft zich
aldus in de ruimere thematiek van
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Fotoreeks Olivei
Herrmann

TrrV
Tenslotte staat Sextus (Alicia Nafé) helemaal op het
voorplan. Hier ervaart men zeer duidelijk de kwaliteit
van de lege ruimte. Op de witte vloer liggen echter sporen
van vorige scènes: links de stoel van Vitellia, rechts de
wapenrusting van Tito, op het voorplan de bloementuil.
Er is dus een spanning tussen de voortschrijdende tijd
van het verhaal en de gesuggereerde locatiewisselingen, en
de permanente aanwezigheid van nagelaten, bevuilende
sporen.

Mozart in. Hij plaatste het irrationele
vrouwelijke ook in Die Zauberflöle
tegenover de goede rede van de man.
Op deze listige manier heeft Herrmann meteen getoond datZ.o Clemenza niet een buitenbeent je in het oeuvre
van Mozart is, maar dat het er qua
thematiek erg nauw mee verbonden is,
tot in Mozarts vooroordelen.
De andere mannelijke partijen
werden voor castraten geschreven.
Herrmann heeft niet geopteerd voor
falsetzangers, maar er de voorkeur
aan gegeven de rollen aan vrouwen
toe te wijzen. Men kan hierbij opperen
dat hij zich in een traditionele manier
van de Mozartuitvoering plaatst,
maar de keuze is meer dan een
toegeven aan een traditie, die in
muzikale kringen thans sterk ter discussie staat. We zien dat Herrmann
dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het
basisprincipe van zijn regieconcept:
dat van de spanning tussen disparate
elementen. In zijn aantekeningen lezen we: ' D e kwestie van de mannelijkheid van de Hosenrollen: er moeten
alleen maar tekens gegeven worden
die het mannelijke aangeven. Voorts
de vrouwelijkheid van de uitvoerder
niet verbergen. De verkleedmanoeuvre doorzichtig houden.' De ganse
opera, die doordesemd is van troebele
spanningen, krijgt hierdoor nog een
troebel aspect bij. De vrouwen, die
door Herrmann gekozen werden, hebben echter nog een andere karakteristiek: ze zijn allen klein en slank. De
geliefde Sextus wordt hierdoor geïn18
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'^tfè^wrr:-

Annius (Daphne Evangelatos) snelt toe en vraagt Sextus
om uitleg. De andere wanden zijn opengezwaaid en het
historisch citaat wordt vermenigvuldigd. De vermeerdering wordt het principe waarop de rest van de scène
visueel wordt opgebouwd.

duceerd tot een speelbal. Zijn zwakte
wordt beklemtoond, tegen het gewicht van Vitellia (in letterlijke en
figuurlijke betekenis) kan hij niet
optornen. Hij is dan ook de schakel,
het verbindingsteken tussen twee
kampen, zonder zelf een kamp te zijn.
Aan zijn heen en weer gaan tussen
beide extremen dreigt hij ten onder te
gaan.

Ik ervaar altijd de pijn
Eens de persoonlijke conflicten op
deze manier getoond, wordt het probleem van de finale verhevigd. De
vreugdevolle tonen kunnen moeilijk
al het gebeurde wegspoelen. De conventie van de opera suggereert dat
iedereen zich verzoent en deelt in
dezelfde vreugde, maar dat maakt de
opera zo ongeloofwaardig als alle
melodrama's uit Hollywood met het
obligate happy end. Herrmann heeft
zich echter vragen gesteld over de
personages na het moment van vergiffenis. Hij heeft, met andere woorden,
de finale geconcipieerd vanuit het
perspectief van de toekomst van de
personages. 'Als het doek valt, is dit
verhaal niet ten einde,' zegt hij.
' D e finale is in wezen bitter.
Iedereen is getekend. Immers,
Titus werd door iedereen bedrogen ; Sextus voelt zich diep
ongelukkig, want de mildheid
waarvan hij geniet, kan hem
alleen schaamte doen gevoelen
over zi jn vroegere daden ; Vitel-

lia is helemaal verslagen, al
wordt ze Titus'bruid. Een merkwaardige afloop trouwens. Ik
voel dit alles aan als één pak
verscheurdheid, ook al spreekt de
muziek van Mozart dat tegen.
Maar op dat punt staat de finale
van La Clemenza niet alleen. Ik
vind dat de finales in Mozarts
opera's meestal wrang zijn. Neem
bijvoorbeeld Cosi fan Tutte. Het
gegeven is dat twee jongelui hun
toekomstige bruid op de proef
stellen. Wat blijkt? De trouw
van de dames is erg wankelbaar.
Maar goed, op het einde wordt
de proef, die als een soort grap
wordt voorgesteld, beëindigd en
iedereen doet alsof er niets
gebeurd is. Die vreugde van het
einde is erg bedenkelijk. Men
weet als toeschouwer heel
duidelijk dat dit moment van
vreugde en harmonie erg precair
en tijdelijk is: een ogenblik nadat
het doek gevallen is, vallen die
koppels toch uit elkaar. Dat kan
toch niet anders. Zo zie je dat de
finales van Mozarts opera's
momenten vol tegenstrijdige
gevoelens zijn. Ik geloof niet in
de vreugde, ik ervaar altijd de
pijn. Dat is precies zo in La
Clemenza.'
In de begeleidende tekst van de platendoos, die door de Muntschouwburg werd uitgegeven, schrijft Herrmann in dit verband:
' D e geschiedenis loopt tragisch af
(...) Eenzaam staan drie mensen

. J f r f r
Sextus is weggestormd. Servilie, verloofde van Annius,
komt aangelopen. Dit gebeurt op dezelfde plaats van de
vorige spelfase. Het vage licht zal al de andere personages
aantrekken, alsof in die absolute leegte enige bescherming
te vinden is. Op de achtergrond ziet men de vlammen:
het zijn rode linten die door een windmachine bewogen
worden.

naast elkaar, van wie elk aan de
ander gebonden is door een
begeren, dat altijd onvervuld
moet blijven. Elk moet op zijn
manier iets opgeven. (... De
geschiedenis van Sextus, Titus en
Vitellia) is tot het bittere einde
gekomen. Uitgestreden, door
loutere teleurstellingen moede.
De muziek is uit. Het huilen van
een windstroom, zoals die van
horizon naar horizon waait op
Antartica en in een verlaten
schelp naklinkt.'
Door de (officiële) vreugde van de
finale te weigeren, heeft Herrmann
van La Clemenza een moderne opvoering gemaakt.

Operaregie is het
zichtbaar maken van
muziek
Al evenzeer heeft Herrmann voor
een hedendaagse opvoering gezorgd
door de aandacht waarmee hij én de
tekst gelezen én de muziek beluisterd
heeft. Als hij zegt dat voor hem
operaregie er moet in bestaan de
muziek zichtbaar te maken, dan is hij
daar volledig in geslaagd. Het aandoenlijkst gebeurt dit in het liefdesduo
tussen Annius en Servilia. Een serie
heel eenvoudige handelingen drukt de
sensuele aantrekking uit. Elk gebaar is
gecoördineerd met de muziek. Als
Annius het kleed van Servilia streelt
en zich op zijn knieën werpt, dan is dat
een gestiek die door de stuwing van de

A

De vermenigvuldiging gaat verder: Publius (Jules Bastin)
komt het gezelschap vervoegen. De lichtcirkel wordt
duidelijker. Op de achtergrond schrijdt een geheimzinnige
figuur (een allegorie, maar van wat?) door de vlammen.
Uit de zoldering is een rond paneel verdwenen : hieruit
zal later enige asse naar beneden dwarrelen (althans in de
tweede versie van Tito).

muziek zelf gesuggereerd wordt, maar
de opvoering verliest zich niet in een
krampachtig zoeken naar een lichamelijke choreografie. Ook op dit
gebied wordt de vertoning door opposities doortrokken: er is het volledig
gestileerde gebaar dat op de muziek
drijft, er is de weg over het toneel die
een muzikale figuur volgt, maar daarnaast zijn er een ganse reeks gebaren
die contrapuntisch buiten de muziek
staan. Herrmann heeft ook gebaren
en handelingen van de natuurlijke tijd
ingebouwd, die zich als het ware niets
aantrekken van wat er in de orkestbak
gebeurt. Daar hij die handelingen
samen laat uitvoeren met gestileerde
acties, kan er een wonderlijk spel
ontstaan van controle en losheid, van
toeval en orde. Wanneer Titus geconfronteerd wordt met de moordenaar
Sextus, is hun ganse scène opgebouwd
als een erg nauwe echo van de muzikale actie. Tegelijkertijd zien we ook
Publius, de prefect, een verfrommeld
papier oprapen, openstrijken en op de
troon van de keizer leggen. Vooral dat
openstrijken ervaart de toeschouwer
als een intrigerend moment, omdat
het met zoveel zorg wordt gedaan én
omdat het papier een natuurlijke
weerstand biedt. Op één plateau
wordt op die manier de verst doorgedreven stilering verenigd met een
stukje realiteit. Theatertijd staat tegenover reële tijd.

Onverzoende contrasten, talloze spanningen
Het vorige voorbeeld leidt ons
opnieuw naar het essentiële punt van
de voorstelling: Herrmann zorgt voor
constant boeiende theatrale actie
dank zij een systematische toepassing
van het principe van spanning tussen
tegengestelden. Of: dit is een klassiek
voorbeeld van een dialectisch theatermaken. Langs alle assen van het
gebeuren kan men het spel tussen
tegenpolen terugvinden: Titus staat
tegenover Vitellia, man tegen vrouw.
Daartussen bewegen zich al de travestierollen die in hun figuur zelf deze
tweedeling reeds tegenspreken. Alle
kostuums zijn deel van een heel ruim,
gevarieerd veld van historische herinneringen: de Romeinse tijd wordt
even opgeroepen in het harnas van de
keizer, maar de andere kostuums
komen alle uit een tijd die de actie
dichter bij ons brengt.
Herrmann: 'Een van de problemen van de opera was dat hij
zich bij de Romeinen afspeelde,
en van die kostuums hield ik
helemaal niet. Ik heb ze dus
radicaal afgewezen.'
Het gevolg is dat wij, twintigsteeeuwse toeschouwers, kijken naar het
verhaal van een Romeins keizer dooide ogen van iemand uit de achttiende
eeuw. Het anachronisme wordt tot
expressief principe verheven. De keizer refereert met zijn hermelijnen
mantel aan Lodewijk XIV of aan
Napoleon. Het kleed van Vitellia
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Karl-Ernst Herrmann:

"Brussel biedt ideale werkvoorwaarden"

H e m n a n n heeft La Clemenza gemonteerd op het einde van het seizoen
1981-1982. In de herfst werd het
hernomen met een gedeeltelijk gewijzigde bezetting. De normale operapraktijk bestaat erin dat die nieuwe
montering verzorgd wordt door een
assistent-regisseur die werkt aan de
hand van een minitieus bijgehouden
regieboek. Maar dat is een praktijk die
Gerard Mortier niet ligt. zodat hij
Karl-Ernst H e r r m a n n opnieuw uit
Berlijn heeft laten overkomen.
De ernst waarmee de tweede montering gebeurde moge hieruit blijken dat
hij samen met Stuart Burrows. die de
rol in juni had vertolkt, een half uur
repeteerde om de juiste gebaren te
vinden bij het recitatief waarin Titus
besluit om zijn vriend niet ter dood te
veroordelen. Voor de toeschouwer
meteen ook een gelegenheid om te
merken dat H e r r m a n n nog een gave
heeft die hij niet in het openbaar
tentoon spreidt: hij is zelf een voortreffelijk acteur, met een instinctief
aanvoelen van de juiste snelheid van
een handbeweging en met bijzonder
sierlijke vingers: Burrows is er maar
een afschaduwing van.
Een gesprek over de groei van het
concept.
KEH : Ik heb over deze opera
met Mortier reeds gesproken toen
hij in Frankfurt en in H a m b u r g
werkte. O p een gegeven ogenblik
waren er zelfs plannen om Titus op
te voeren, maar dat is dan telkens
afgesprongen. Later heb ik in Parijs
ook Sylvain Cambieling ontmoet,
en al gauw merkten we dat we op
dezelfde golflengte zaten. Toen
Mortier dan directeur van de Munt
benoemd was, stelde hij me eerst
voor om de decors te ontwerpen. Ik
schreef uit Berlijn terug of ik ook
niet de regie mocht verzorgen en
daar ging Mortier onmiddellijk op
in. We hebben de voorstelling dan
rustig voorbereid. We zijn met zijn
allen (Mortier, Cambieling, mijn
vrouw als dramaturge en ikzelf) op
vakantie gegaan naar Corsica en
hebben daar het project grondig
besproken. Het is dus langzaam
gegroeid, met de inbreng van zowat
iedereen. De voorbereiding — dat
wil zeggen de tijd dat ik er geregeld
over nadacht naast mijn andere
bezigheden— heeft zowat een jaar
geduurd.
Uw carrière als decorateur is
nauw verbonden met die van Peter
Steitt als regisseur. Zijn opvoeringen zijn altijd al bekend geweest
voor de verrassende rit int les
waarin ze zich afspeelden. In 1971
werd de opvoering van Peer Gynt
als een evenement ervaren, en de
decors waren toen een belangrijk
onderdeel van het succes. Wat
waren de nieuwe elementen ervan ?

KEH : Het was allemaal zo
nieuw niet, omdat het wel eens
eerder was gedaan. M a a r in de
context van de late jaren zestig
werkte dat zeer verrassend. Het
komt er op neer dat ik de
schouwburg niet aanvaard als een
gegeven ruimte. Voor elke tekst is er
een speciale indeling nodig. Het
standpunt van waaruit het publiek
het spektakel ziet, behoort tot de
totale boodschap ervan. We hebben
dat in de Schaubühne heel
consequent gedaan. De meer
spectaculaire momenten van die
optie waren te vinden in de enscenering van Wie es Euch Gefallt (As you
Like it, Sliakespeare). Het eerste
deel, aan het hof, speelde zich af in
een wit decor. Daarna werden de
toeschouwers uitgenodigd om de
speelruimte te verlaten. Ze gingen
langs een pad door een woud en
arriveerden tenslotte op een open
plek in het bos waar zich de rest
van de vertoning, in het woud van
Arden, verder afspeelde. We wilden
het woud en de gedachte van de
verbanning tastbaar maken. We
hebben nu de consequentie helemaal
doorgetrokken in ons nieuw gebouw
in Berlijn, aan de Lehniner Platz.
Het is gewoon een ruimte, zonder
opdeling in scène en stoelen. Voor
elk stuk zullen we de ruimte
inrichten zoals het ons best lijkt.
Welke elementen in La Clemenza
sluiten bij deze filosofie aan ?
K E H : Vooraleer ik ben gaan
ontwerpen, ben ik naar de zaal van
de Munt gegaan om het allemaal
eens goed te bekijken. Er zijn
honderden details die me zijn
opgevallen. Al dat goud, de pilaren,
de versiering, de schildering op het
plafond. Pas dan heb ik het beeld
van de scène ontworpen. Ik zag
bijvoorbeeld dat een klein muurtje,
dat met fluweel bedekt is, de rand
van de scène van de zaal scheidt. Ik
vind echter dat Mozart zoiets niet
kan hebben. Die afscheiding
vervreemdt de acteurs van het
publiek. Ik heb die dus laten
wegnemen. Ik heb de scène zelfs tot
in de orkestbak uitgebouwd, om de
zangers zo dicht mogelijk bij het
publiek te brengen. Ik vind het
fantastisch als zangers op het
voorplan komen zingen, omdat ze
dan zoveel contact met de zaal
hebben. Ik heb ook o m h o o g
gekeken en gemerkt dat boven de
grote luchter een geschilderde hemel
zit. Ik heb die dan ook gebruikt
wanneer Sextus en zijn vriend over
de hemel zingen. Dat zijn allemaal
voorbeelden van het benutten van
een concrete, particuliere ruimte
waarin men speelt.
De opvoering van La Clemenza
heeft een zeer grote weerklank
gekend. Zelfs het tijdschrift

Theater Hei/te heeft er uitgebreid
over bericht. Herrmann telt plots
mee als regisseur. Wat gaat u nu
doen: verder blijven werken als
decorateur of een nieuwe carrière
opbouwen a/s regisseur ?
K E H : Ik blijf decorateur. Ik
werk nu met Peter Stein aan de
voorbereiding van een produktie
van Genets Negers. Dat komt in de
loop van 1983 op het programma.
Natuurlijk krijg ik nu veel
aanbiedingen vanwege Duitse theaters om nog opera's te regisseren.
Maar ik zal een opdracht slechts
aanvaarden als de werkomstandigheden de juiste zijn. Dat waren ze
hier in Brussel. Hier wordt een
produktie o p punt gezet en die blijft
dan een tijd in deze vorm lopen. In
Duitsland wisselt men voortdurend
de bezetting. Dat blijft dan allemaal
technisch wel in orde, maar de ziel
van de vertoning gaat verloren.
Omdat in Brussel de voorwaarden
voor mij ideaal zijn, wil ik er wel
graag terugkomen. Er zijn plannen
om in 1984 Don Giovanni te doen.
Ik heb daar dus twee jaar tijd voor.
Ik kan er opnieuw rustig over
nadenken.
Zijn er naast Mozart nog andere
componisten die U boeien ?
Ik zou zeer graag Monteverdi
doen. Er blijft echter een groot
probleem bestaan: de partituren zijn
niet veel meer dan schetsen en
aanduidingen. Geraamtes die door
iemand moeten worden aangevuld.
L'lncoronazione di Poppea vind ik
een prachtig libretto, maar de
bestaande muzikale versies bevredigen me niet. Ik heb zowel de
versie van Leppard als deze van
Harnoncourt gehoord en al zijn ze
erg verschillend, toch ontbreekt er
muzikaal wat aan. Ik zoek nog de
juiste muzikale oplossing. Ik heb er
met Mortier over gesproken en we
spelen met de idee om een
componist aan te spreken. Hij zal
bij het uitschrijven meer fantasie
kunnen gebruiken. Misschien wordt
dat wel wat, en als de tekst klaar is,
wie weet ...
Achteraf vertelt Gerard Mortier
ons dat er ook gesprekken zijn gevoerd omtrent Verdis FaUstaff. Iets
wat me zeer verheugt. Immers, ook
Verdi heeft het dringend nodig dat hij
tot op het bot afgestoft wordt, en
benaderd met de volle artistieke ernst,
waarvan La Clemenza di Tito zo
overvloedig getuigde.
Johan Thielenians

Alle personages zijn nu op de scène. Vitellia vraagt op de
voorgrond aan Sextus wat er gebeurd is. De anderen
kijken met ontzetting toe. Het licht blijft volledig uit. Het
vuur wordt door objecten aangeduid. Een suggestie van
een rode gloed wordt vermeden. Het witte licht heeft zich
doorheen de scène volledig gewijzigd: honderd nuances
van het wit. De veranderingen worden gedicteerd door de
stemming. Licht en donker (van het zwart van het gat in
het plafond tot het verblindend wit van de achtergrond)
staan in talloze dialectische spanningen tot elkaar. De
personages zelf staan in absolute eenzaamheid verslagen
toe te kijken : un giorno di dolor. Het wit van de wanden
laat toe dat men alle details van figuren en objecten met
een grote precisie ziet. Rondom de scène is de witte wand
bedekt met een plastic bekleding. Die breekt voortdurend
het 'historisch' karakter van de ruimte. Ze vervormt ook
de stem, want ze kaatst terug. Daarbij fungeert ze
constant als een vage spiegel: ze verwijdt de ruimte,
terwijl ze deze psychologisch nog meer zelf-reflectief
maakt.

drukt voortdurend haar overweldigende aanwezigheid uit: brede rokken, avondkledij. Publius is een accuraat historisch citaat, maar uit de tijd
dat er geen pruiken werden gedragen.
Daarentegen dragen de knaap in de
finale en de leden van het koor wel de
pruik uit Mozarts tijd. Al deze discrepanties registreert de toeschouwer op
een irrationeel vlak. Het zijn vluchtige
spanningen, kleine wrijvingen die hem
niet toelaten te vluchten in een nostalgisch, accuraat wederoproepen van
het verleden. Het verleden wordt
daarentegen door een reeks van tekens opgeroepen en aangeduid. Door
de décalages in de tijd wordt onze
situatie zelf er ook bij betrokken.
Het is belangrijk om hier aan te
stippen d a t L ö Clemenza tweemaal op
het programma van de Munt is gekomen en dat sommige details significant anders zijn. Servilia was in de
eerste versie probleemloos als de
romantische geliefde. In de tweede
versie heeft Herrmann deze visie omgeduid door haar een ander kostuum
aan te meten. Nu draagt ze nauwe
zwarte schoentjes, korte witte sokjes,
en een komisch pluimpje als hoed. Het
zwarte jakje breekt met de vloeiende
lijnen van de eerste versie. Deze jonge
dame lijkt nu bij een eerste verschijnen zo niet gek, dan toch kinderachtig. Servilia is plots onrustwekkend
modern geworden, maar dit anachronisme levert meteen een meer kritische
benadering van haar traditionele
functie in het plot op. Pas in de tweede
versie is Servilia helemaal opgenomen

in het complex spanningsveld.
Even grote spanningen vallen af te
lezen aan het ganse decor. Vooreerst
wordt de toeschouwer getroffen door
de witte kleur ervan, versterkt door
een kaal neonlicht: een overweldigend moment van ruimte én van
soberheid. Deze ruimte staat meteen
in een gespannen verhouding met een
andere, onverwachte ruimte.
Herrmann: 'Ik heb de zaal
bekeken en gezien dat de
architectuur zeer luxueus was.
Als men het rijkelijke van de zaal
op de scène herhaalt, bekomt
men geen effect. Immers, het
goud van de zaal wordt verlengd
in het goud van de scène. Er
ontstaat aldus geen spanning.
Het scènebeeld moet echter de
zaal tegenspreken. Daarom ook
heb ik voor het wit geopteerd:
dat maakt koel. De rechthoekige
kamer met haar zuiere lijnen
komt uit een andere wereld dan
de zaal zelf. Het wit heb ik
trouwens ook gekozen omdat het
dan mogelijk wordt om alles
duidelijk te zien: zelfs een vinger
die beweegt.'
De essentiële spanning is dus meteen al gegeven van het ogenblik dat
het doek opgaat. Maar overdadige
zaal/sobere scène is slechts een eerste
tegenstelling. De ruimte komt ook als
abstract over, zodat die kwaliteit
aanleiding geeft tot de oppositie abstract/concreet: de witte kamer zal
telkens opnieuw geconfronteerd worden met citaten uit de gekleurde

werkelijkheid: een groen prieel, een
wolkenlucht (met bewegende wolken), een zuilengalerij, een strand. De
tegenstelling abstract/concreet is een
ruimtelijke pendant van de tegenstelling theatertijd/reële tijd.
Ook in de manier van spelen staat
men voor een galerij van stijlen: aan
het ene extreem is er het realistisch
acteren van Annius (Daphne Evangelatos) en aan de andere kant van de scala de expressionistische stijl van Sextus
(absoluut schitterend uitgebeeld door
Alicia Nafé: een theateraanwezigheid
met een magische,
ontstellende
kracht; in de tweede versie kon Ann
Murray, hoe voortreffelijk ze op zichzelf ook was, de gestalte van haar
voorgangster niet doen vergeten.) Alles in haar lichaam getuigt van verkramptheid en verscheurdheid: de
opgetrokken schouders, de krampachtig in elkaar gestrengelde handen,
het gezicht met zijn associaties van een
Japans masker, de haren die lichtjes
wanordelijk pieken. Tussen die twee
uitersten situeren zich de andere acteurs: Jules Bastin als Publius is
sober, Christiane Eda-Pierre is retorisch met grootse gebaren, Stuart
Burrows als Titus beweegt zich het
meest in de traditie van de rondborstige operazanger. Door die verschillende aanzetten blijven de personages als
het ware tegendraads tegen elkaar
wrijven. Als het hele verhaal erover
gaat dat er geen harmonie is tussen de
mensen, dan drukken al deze lichamen dat op elk ogenblik uit door te
appeleren aan andere conventies.
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La Clemenza di Tito is het spektakel van de onverzoende contrasten.
Uit die talloze spanningen put dit
spektakel zijn oeverloze vitaliteit.

De betekenis van
een doorgesneden
watermeloen
Men kan over de opvoering van La
Clemenza niet spreken zonder de
aandacht te vestigen op de rol der
objecten. De ruimte is in eerste instantie maagdelijk wit, maar naargelang
het verhaal zich ontwikkelt, wordt ze
bevuild door objecten die achtergelaten worden. ' D e personages', zo
schrijft Herrmann, 'laten sporen achter op het toneel.' Ook hier wordt een
subtiel spel met betekenissen gespeeld. Zo is er de doorgesneden
watermeloen die op geen enkel ogenblik aan de actie deelneemt. Men kan
er een symbool van het vrouwelijke in
zien, want visueel ligt de vrucht
gecontrasteerd met de achtergelaten
wapenuitrusting van Titus. Virtuoos
is het gebruik van de schoenen:
wanneer de toeschouwer het theater
betreedt, staat op het voorplan een
roze schoen in een schijnwerper:
speelsheid, enigma, Assepoes? Wanneer het doek opgaat, ontwaart het
publiek in een verre hoek aan de
andere kant van de kamer de tweede
schoen, tussenin staat imponerend
groot Vitellia die zegt: 'Hoezo, Sextus, kom je me steeds hetzelfde zeggen?'. Plots krijgt de schoen een
dramatische betekenis: In de rust van
het object lezen we nu een heftige
scène: Vitellia heeft met haar schoenen gegooid: ruzie. Dit schoenenpaar
zal later nog een rol spelen. Als de
woedebui voorbij is, zullen ze aangetrokken worden. Later, wanneer Vitellia mislukt is en ze vreest dat ze de
bruid van Titus niet zal worden,
ontdoet ze zich, tijdens de mooiste

aria van het stuk (Non piü di fiori),
van al haar sieraden en ook haar
schoenen trekt ze uit. Als symbool van
haar volledige onderwerping, plaatst
ze haar twee schoentjes netjes naast
elkaar op het voorplan: inderdaad,
Vitellia is totaal uitgeteld.
Al even verbluffend is het parcours
van de bloemen: ze worden door
Sextus opgebracht als geschenk, Vitellia weigert ze en gooit ze neer op het
voorplan. Eén bloem echter, houdt ze
over en laat ze even later achteloos
vallen op het achterplan. Twee bedrijven later (!) ligt die bloem er nog
alti jd. Nu raapt Vitellia ze op en steekt
ze op haar corsage: nu het veel te laat
is, aanvaardt ze het teken van liefde
van de arme Sextus. Het achterlaten
van de sporen heeft nog een ander
gevolg. Hun permanente aanwezigheid rijmt niet met de vooruitgang van
het verhaal en de wisseling der locaties. Zo zijn ze elementen die elke
illusie doorprikken: op elk ogenblik
van de vertoning maken ze duidelijk
dat alles spel en aanduiding is. Hun
aanwezigheid onderstreept wat hier
essentieel aan de gang is: een theatervertoning. Zo kan men de verloren
objecten een functie geven in verschillende ketens van betekenis: ze functioneren in het paar echt/onecht; tijd
van de Bühne/tijd van het verhaal;
netheid/bezoedeling; schijnbaar toeval/totale controle, en tenslotte hebben ze nog een fetisjistische waarde.
Uit deze analyse zijn er vanzelf een
paar krachtlijnen naar voren gekomen, die duidelijk maken op welke
manier Herrmann theater maakt. Het
begint bij zeer algemene concepties
van de stof en zijn representatie en
leidt tot minitieus werk met onooglijke details. Dit is mogelijk omdat
Herrmann een object wil samenstellen
dat een veelheid aan betekenissen
uitstraalt. Hij gebruikt ruimtes, mensen en dingen als zovele tekens die iets
aanduiden. Nooit staat iets voor zichzelf of op zichzelf. Alles verwijst naar
iets anders. Zo worden alle elementen
van de muziek, de tekst, de lijfelijke
aanwezigheid, de concrete objecten
met ontelbare,
onzichtbare doch
speurbare draden met elkaar verbonden. Het resultaat is verbluffend in
zijn juistheid, in zijn suggestieve
kracht, in zijn onuitputtelijke rijkdom. We hebben er bij het begin op
gewezen dat de waardeoordelen over
de opera bij de specialisten nogal
uiteen lopen. Of Herrmann, en met
hem directeur Mortier en dirigent
Cambreling, bewezen hebben dat dit
werk meteen naast Die Zauberflöte
kan geplaatst worden, mag dan nog
een open vraag blijven, wel is er met
overtuiging aangetoond dat het aanleiding kan zijn tot groots, onvergetelijk theater. En niemand kan er aan
twijfelen dat de grootste verdienste
hierbij toekomt aan Karl-Ernst Herrmann.
Johan Thielemans
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Karl-Ernst Herrmann
Geboren 1936 te Neukirch,
Oberlausitz; studeerde grafiek
en beeldende kunsten te
Berlijn; debuteerde als decorateur te Ulm in 1961 ; werkte
van 1963 tot 1969 te Breinen,
waar hij ontwerpen maakte
voor opera en operette. In
1969 werkt hij voor de eerste
maal met Peter Stein: in de
Kammerspiele te München
ensceneren ze Im Dickicht der
Städte (Brecht). Aan het
Staatstheater te Braunschweig
ontmoet hij Claus Peymann,
voor wie hij de decors van
Richard III ontwerpt. In 1971
wordt hij de vaste decorateur
van de Schaubühne te Berlijn.
Voor Peymann verzorgt hij
Ritt über den Bodensee
(Handke). Met de decors van
Steins Peer Cynt verbaast hij
de theaterwereld. Hij blijft bij
alle grote projecten van Stein
verbonden: Der Prinz von
Homburg (met het groot
zwartfluwelen doek), Fegefeuer in Ingolstadt (Fleisser, bij
ons bekend als De Voetwassing), Das Sparschwein (Labiche), Sommergäste (Gorki,
met een echt grastapijt en een
echt berkcnbos), Shakespeares
Memory, Wie es Euch Gefällt
(Shakespeare, met een dooltocht van het paleis naar het
woud van Arden, in een
filmstudio). Hij wordt ook de
vaste decorateur van Botho
Strauss bij de Bühne: hij is
verantwoordelijk voor de
kunstgalerij in Trilogie des
Wiedersehens, voor de acht
appartementen boven elkaar
in Gross und Klein, voor
KaUdewey. Hij ontwerpt de
decors voor de indrukwekkende Oresteia van Stein. Hij
wordt ook nog elders uitgenodigd: hij maakt decors voor
Bernhard : Der Präsident, DetIgnorant und der Wahnsinnige,
Die Jagdgesellschaft, Am Ziel,
Der Weltverbesserer (regie
Peymann, hoofdrol: Minetti).
In Bochum werkt hij mee aan
een Tasso. In Hamburg levert
hij decors voor de opera
Eugen Onegin (Tsjaikowski).
La Clemenza di Tito is zijn
eerste regie.
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Theater Radeis, "Ik wist niet dat Engeland zo mooi was", allerlaatste voorstellingen; Erik Devolder, "Vader zingt aan tafel" als
voorprogramma, 18, 19, 20 januari • Toneelgroep Baal, "Uit den vreemde", Ernst Jandl, regie Leonard Frank, 25, 26 januari • De
Mannen van den Dam, " G e r t r u d " , Hjalmar Söderberg, regie Patrick Conrad, 10(première),
11,12 februari» Dick Hauseren Margie
Smit, danstheater "30 man", Orkater produktie, 16, 17 februari « J a n Fabre, "Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was",
26 februari, 14 uur! • Molissa Fenley, "Eureka", danstheater op muziek van Peter Gordon, 3, 4, 5, 6 maart • Shusaku & Dormu
Dance Theatre, "Era", 11, 12 maart • Arca-NET, "Clavigo", Goethe, regie Herman Gilis, 23, 24, 25, 26 maart • de voorstellingen
beginnen om 20 u 30 tenzij anders vermeld • elke zondag om 15 uur kindertheater • het maandblad van de B e u r s s c h o u w b u r g
wordt u gratis toegezonden

August Ortsstraat 22 — 1000 Brussel — teh 02.511 25 25
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De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
ITI staat voor
Internationaal
Theater Instituut,
een Unesco-organisme dat nauwelijks bekend is bij
liet publiek. Waarom vroeg Jef De
Roeck aan Allons
Van Impe, medevoorzitter van de
Belgische afdeling.

In het congrespaleis te Brussel
had op zaterdag 6 november 1982
een colloquium plaats over theatersubsidiëring in België. De bedoeling
was dat de Vlamingen ten gerieve
van de Franstaligen, en andersom,
zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt;
eventuele conclusies zouden aan de
bevoegde instanties worden doorgespeeld. Het colloquium was georganiseerd door het Belgische Centrum
van het Internationaal Theater
Instituut (ITI). Het was de eerste
keer sinds jaren dat het Centrum
naar buiten trad.
Inderdaad, zegt Alfons Van
Impe, voorzitter van het Centrum.
Het is al een aantal jaren geleden
dat we nog soortgelijke initiatieven
namen. Dit colloquium is ontstaan
uit een tweevoudige bekommernis:
1) de mensen van het Belgische
Centrum van het ITI hadden het
onbehaaglijke gevoel dat zij in een
besloten kringetje aan het werken
waren en dat de mensen daarbuiten
te weinig afwisten van wat het
Centrum doet en waar het toe
dient; 2) het Centrum is de enige
gestructureerde plaats in België
waar theatermensen van de beide
Gemeenschappen, de Vlaamse en de
Franse, elkaar kunnen ontmoeten.
Dit laatste is één van de
doelstellingen van het Centrum en
deze doelstelling werd bijzonder
acuut op een moment waarop nogal
wat met scherp wordt geschoten op
het theaterdecreet aan Vlaamse
kant, en aan Franstalige kant de
reglementen in beweging zijn en
men op zoek is naar een nieuwe
ordening van de theatersubsidiëring.
Dat is de aanloop tot dit
colloquium geweest.

Forum
1s het Belgische Centrum van het
ITI werkelijk hel enige forum
waar theatermensen uit de beide
gemeenschappen elkaar kunnen
treffen? Wordt dat weerspiegeld
in de ledenlijsten?
Vanzelfsprekend creëert ieder die
theatermensen uit beide gemeenschappen bijeenbrengt, zo'n forum.
Het Belgische Centrum is wel het
enige instrument dat in zijn statuten
dergelijke doelstelling heeft ingeschreven. Het is op het Belgische
vlak de vertaling van wat de Unesco
en het ITI o p het wereldvlak willen
doen, nl. ontmoetingsplaats te zijn
van mensen die met hetzelfde bezig
zijn.
26
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Of dit in het ledenaantal
weerspiegeld is? Tot op zekere
hoogte ja en tot op zekere hoogte
neen. Tot voor enkele jaren
vormden de Vlamingen het grote
overwicht; op dit ogenblik is dat
een beetje omgekeerd. Bij de
Franstaligen is, dank zij een
intensieve campagne en d o o r het
uitspelen van een tegenstelling
tussen de Franstalige Brusselaars en
de Walen, een emulatie ontstaan
waardoor een aantal Franstaligen
voor het Centrum belangstelling zijn
gaan opbrengen, juist als ontmoetingsplaats om met elkaar overleg te
plegen. In principe is dat dus wel
weerspiegeld in de ledenlijst, maar
men kan een vraagteken plaatsen bij

"Eventuele vijandigheid
aan Franstalige zijde kan
ik niet beoordelen.
Onverschilligheid aan
Vlaamse zijde heeft waarschijnlijk te maken met het
feit dat de leiding van de
Vlaamse sectie tot voor
kort nogal bureaucratisch
was samengesteld.'"

het evenwicht daarin, evenwicht dat
overigens kan en mag schommelen.
Op dit ogenblik moeten wij,
Vlamingen, inderdaad uitkijken
naar een soliedere ledenbasis voor
de Vlaamse afdeling.
De twee secties van hel Belgische
Centrum kunnen apart iels doen.
Wàt doen ze? Doen ze iels?
O p dit ogenblik zeer weinig. Wij
hebben tot voor een paar jaren
aparte informatiebulletins uitgegeven, hetzij over het Nederlandstalige
theater, hetzij over het Franstalige,
b.v. over M u d r a , over het 'Jeune
théâtre en Belgique francophone',
over het theater in Vlaanderen...
Die werden door het hele Centrum
bekostigd. Bij gebrek aan financiële
middelen moesten we ermee ophouden. De autonome functie van de
twee secties is de laatste tijd een
beetje in verval geraakt en zou
opnieuw moeten geactiveerd worden.
Beschikt het Belgische Centrum
over eigen middelen ?
Materieel heeft het Centrum geen
middelen om bijvoorbeeld iemands
reiskosten te helpen dragen, maar
het kan bijvoorbeeld wel bemiddelen bij het Commissariaat-Generaal

voor de Internationale Culturele
Samenwerking, of een eetmaal of
zelfs logies bij vrienden of zo
aanbieden. M a a r dat is minder
belangrijk dan het feit dat met name
buitenlandse vorsers en universitaire
medewerkers bij het Belgische
Centrum terechtkomen hetzij met de
vraag om studies te maken, hetzij
om wegwijs te worden, niet alleen in
de theaters, maar ook in de
universitaire structuren, om contacten te leggen, enz. Het is meer dan
eens gebeurd dat vanuit het
buitenland gevraagd werd, b.v. aan
J a a k van Schoor, aan Carlos
Tindemans of aan uw dienaar, om
een studie te maken, b.v. over de
vorming van de acteur, over
theaterwetenschap aan de universiteiten. Dat zijn allemaal terreinen
waarvoor men bijna vanzelfsprekend bij het Belgische Centrum
terechtkomt omdat die buitenlanders door het Centrum van hun
land georiënteerd worden naar het
Belgische Centrum.

Gevangenen
Is hel Nederlandse Theater
Instituut niet actiever dan het
Belgische? Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf
theaterprodukties ?
De jongste twee jaar heb ik nog
weinig zicht op het Nederlandse
Centrum. Wij hadden vöör 1980
intensieve kontakten, maar in 1979
maakte het Nederlandse Centrum in
Sofia (tijdens een ITI-congres dat
daar werd gehouden) een crisis
door, waarvan ik de indruk heb dat
ze haar nog niet te boven zijn

" H e t centrum is de enige
gestructureerde plaats in
België waar theatermensen
van de beide Gemeenschappen, de Vlaamse en
de Franse, elkaar kunnen
ontmoeten."

gekomen. Het Nederlandse Centrum
vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht
buitenlandse voorstellingen naar
Nederland op tournee, zo een beetje
als het Vlaams Theatercircuit bij
ons. Met het Nederlandse Centrum
hebben wij samen het 'Theatre
Freedom Committee' opgericht,
waarbij wij bewust en moedwillig

De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
ITI staat voor
Internationaal
Theater Instituut,
een Unesco-organisme dat nauwelijks bekend is bij
liet publiek. Waarom vroeg Jef De
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een colloquium plaats over theatersubsidiëring in België. De bedoeling
was dat de Vlamingen ten gerieve
van de Franstaligen, en andersom,
zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt;
eventuele conclusies zouden aan de
bevoegde instanties worden doorgespeeld. Het colloquium was georganiseerd door het Belgische Centrum
van het Internationaal Theater
Instituut (ITI). Het was de eerste
keer sinds jaren dat het Centrum
naar buiten trad.
Inderdaad, zegt Alfons Van
Impe, voorzitter van het Centrum.
Het is al een aantal jaren geleden
dat we nog soortgelijke initiatieven
namen. Dit colloquium is ontstaan
uit een tweevoudige bekommernis:
1) de mensen van het Belgische
Centrum van het ITI hadden het
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dient; 2) het Centrum is de enige
gestructureerde plaats in België
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acuut op een moment waarop nogal
wat met scherp wordt geschoten op
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kant, en aan Franstalige kant de
reglementen in beweging zijn en
men op zoek is naar een nieuwe
ordening van de theatersubsidiëring.
Dat is de aanloop tot dit
colloquium geweest.

Forum
1s het Belgische Centrum van het
ITI werkelijk hel enige forum
waar theatermensen uit de beide
gemeenschappen elkaar kunnen
treffen? Wordt dat weerspiegeld
in de ledenlijsten?
Vanzelfsprekend creëert ieder die
theatermensen uit beide gemeenschappen bijeenbrengt, zo'n forum.
Het Belgische Centrum is wel het
enige instrument dat in zijn statuten
dergelijke doelstelling heeft ingeschreven. Het is op het Belgische
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Of dit in het ledenaantal
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over eigen middelen ?
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reiskosten te helpen dragen, maar
het kan bijvoorbeeld wel bemiddelen bij het Commissariaat-Generaal
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gekomen. Het Nederlandse Centrum
vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht
buitenlandse voorstellingen naar
Nederland op tournee, zo een beetje
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Het Internationaal Theater Instituut (ITI) werd in 1948 in Praag opgericht.
Het was het eerste consultatief organisme van de Unesco ; de internationale raad
voor de muziek, die voor de plastische kunsten, de monumentenzorg, enz.
ontstonden jaren later. Het is een zg. niet-goevernementele organisatie,
categorie A, met een secretaris-generaal in Parijs, een'executive committee'van
14 tot 16 leden en nationale centra in bijna 60 landen. Tweejaarlijks wordt een
statutair congres gehouden.
De doelstellingen van het ITI worden als volgt omschreven : 'Internationale
uitwisseling zowel op het gebied van de theoretische kennis als van de praktische
ervaring bevorderen, met het doel de vrede en de vriendschap onder de volkeren
te versterken, het wederzijds begrip te stimuleren, en de creatieve samenwerking
onder alle tonelisten te verruimen.'
In de schoot van het ITI werden verscheidene comités gevormd, b.v. voor
muziektheater, voordans, voorde derde wereld, voor toneelschrijvers... Het ITI
stelde een jaarlijkse Werelddag van het theater in (27 maart), organiseert
festivals als het Theatre of Nations, seminaries en colloquia. Het publiceert het
trimestriële tijdschrift 'Theatre International' en verspreidt andere publikaties,
o.m. van en via de nationale centra.
Het Belgische Centrum van het ITI werd gesticht in 1952. Het secretariaat is
gevestigd: p/a Mark Hermans, Rudolfstraat 33, 2000 Antwerpen (tel.
03/237.38.67). Om lid te worden moet men 'blijk geven van enige activiteit of
deskundigheid in een van de uitvoerende kunsten, als b.v. toneel, mime, ballet,
opera e.a.' Alleen individuele personen kunnen lid worden; voor 1982-1983 is
het lidgeld 300 fr.

buiten de schaduw van het
internationaal secretariaat in Parijs
probeerden toezicht te houden op
de inbreuken op de arbeidsvrijheid
en de vrijheid van mening onder de
theatermensen in de wereld. Wij
hebben via allerlei kanalen geprobeerd om informatie te verkrijgen
over theatermensen die in de
gevangenis waren gezet, of verbannen waren, van wie de werken
werden verboden of gecensureerd,
enz. en hebben daarbij resultaten
geboekt.
In welke jaren was dal ?
Grosso modo, tussen 1975 en
1980. Nadien is dat stilgevallen om
twee redenen: het Nederlandse
Centrum was uit elkaar gevallen en
werkt thans, voor zover mij bekend,
slechts minimaal; het internationale
secretariaat in Parijs heeft bovendien die functie overgenomen sinds
de algemene conferentie van de
Unesco, in 1980 geloof ik, een
algemeen statuut van de artiest
uitwerkte. Daarin is de vrijheid van
mening en de vrijheid van arbeid
van de artiest ingeschreven. Daardoor werd het voor het ITI als
zodanig een organieke opdracht om
dat soort dingen te behartigen.

Onverschilligheid
Hoe staat de Belgische theaterwereld tegenover het Belgische
Centrum ? Naar verluidt, werden
n.a.v. het colloquium van november jl. aan Franstalige kant
tekenen van een zekere agressiviteit waargenomen, terwijl bij de
Vlamingen eerder onverschilligheid
heerst.
Eventuele vijandigheid aan
Franstalige zijde kan ik niet
beoordelen. Onverschilligheid aan
Vlaamse zijde heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de leiding
van de Vlaamse sectie tot voor kort

nogal bureaucratisch was samengesteld. Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland
aan de hand is en het gebrek aan
belangstelling voor internationale
contacten. Ik heb jarenlang geprobeerd om Vlaamse decorateurs te
laten participeren aan de Praagse
quadriénnale voor scenografie en
decorbouw; dat is me niet gelukt,
met het gevolg dat alleen Franstalige theaters met hun decors naar
Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel
hadden, maar niet in Vlaams
verband). Gelukkig is dat nu sinds
een jaar of twee goed van start
gegaan: er bestaat nu een Vlaamse
afdeling van de internationale
organisatie voor theatertechnici
(OISTT), maar het heeft jaren
geduurd. Ik durf beweren dat het
Belgische Centrum daarvan, mentaal dan, de grondslagen heeft
gelegd. Het is een heksentoer om
Vlamingen te bewegen om deel te
nemen aan internationale colloquia, om zich op het internationale

forum te laten zien. De honkvastheid van de Vlamingen vertaalt zich
ook daar en verklaart voor een deel
de onverschilligheid van de Vlamingen t.a.v. dit Belgische C e n t r u m ,
omdat ze de internationale samenhang ervan niet begrijpen en er ook
geen belangstelling voor hebben.
Zo'n theatercentrum dient eigenlijk
voor drie soorten activiteiten. Ten
eerste, adviesvorming over culturele
problemen naar de Unesco toe. De
tweede functie van een nationaal
centrum is in dienst van de jonge
mensen te staan, om hun horizonten te verbreden. Ik kan namen
noemen van Belgen die op dit
ogenblik beroemd zijn en die via het
Belgische Centrum kans kregen om
bijvoorbeeld stage te doen bij grote
buitenlandse regisseurs. F u n d a m e n teel, en dat is het derde punt,
staat het Belgische Centrum in
dienst van de derde wereld. De
Unesco bestaat hoofdzakelijk ten
behoeve van de ontwikkeling in de
arme landen, ook op het stuk van
theater, en het ITI heeft slechts de

"Bovendien houdt zij
waarschijnlijk verband met
de onverschilligheid van de
Vlaamse theaterwereld
voor wat in het buitenland
aan de hand is
en het gebrek aan belangstelling voor internationale
contacten."

steun en de medewerking van de
Unesco in de mate dat het de
westerse inbreng en know how ten
dienste kan stellen van theater en
andere performing arts in de
ontwikkelingslanden.
Jef De Roeck

Alfons Van Iinpe, geboren op 8 februari 1921 in Wallonië uit Oostvlaamse
ouders, thans directeur van de Opera voor Vlaanderen, woont in Vilvoorde en
voelt zich Brabander. Genoot een opleiding als onderwijzer aan de katholieke
Normaalschool te Mechelen, studeerde talen in het Technisch avondonderwijs
en criminologie bij het Ministerie van Justitie. Hij is voorzitter van de v.z.w.
Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het
Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend
Comité van datzelfde I.T.I. Verder is hij erevoorzitter van de Vereniging van
Vlaamse Toneelacteurs en van het Belgisch-Nederlands Toneelcolloquium te
Maastricht; hij is voorzitter geweest van de v.z.w. Ancienne Belgique en is lid
van de raad van beheer van verscheidene verenigingen. Jarenlang was hij
ambtenaar bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur,
in 1980 werd hij conservator van het Kasteel van Gaasbeek, functie die hij tot
eind 1982 waarnam naast het directeurschap van de Opera voor Vlaanderen.
Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie
aan het RITCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m.
romans en toneelstukken onder de schuilnaam Luc Vilsen.
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T O R Q U A T O

T A S S O

Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) — Foto Herman

O p 17 december 1982 speelde
Het T r o j a a n s e Paard in Brussel
de première van Torquato Tasso
van J . W . von Goethe, in een vertaling,
bewerking en regie van J a n Decoïte.
De voorstelling wordt besproken in
Etcetera 2 ;
in dit n u m m e r de integrale tekst van
deze eenmalige bewerking.
Het copyright van deze vertaling/bewerking
berust bij J a n Decorte,
Koningsstraat 227, B-1030 Brussel.

Sorgeloos

Alfons de tweede, hertog van Fei rara
Leonore van Este, zuster van cle hertog
Leonore Sanvitale, gravin van
Scandiano
Torquato Tasso
Antonio Montecatiiw,
staatssecretaris

1.1.

(Plaats in cle min)
Prinses Wat heb j e ? Laat het een vriendin
weten!
Leonore Met plezier zie ik ons beiden zo
landelijk uitgedost. We lijken echt gelukkige
herderinnen. We vlechten kransen.
Prinses Mijn broer is vriendelijk dat hij ons in
deze dagen al op het land bracht. We kunnen
onder ons zijn en ons urenlang naar de gouden
tijd van de dichters d r o m e n .
Leonore Ja een nieuwe wereld omgeeft ons.
Der Schatten dieser immergrünen Baüme
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns
wieder
Das Rauschen dieser Brunnen, schwankend
wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gärtner deckt getrost das Winterhaus
Schon der Zitronen und Orangen ab.
Der blaue Himmel ruhet über uns
Und an dem Horizonte löst der Schnee
Der fernen Berge sich in leisen D u f t .
Prinses De lente zou me heel welkom zijn, als
hij mijn vriendin niet van me roofde.
Leonore Herinner me in deze lieflijke uren niet
hoe snel ik moet gaan. De plicht roept, de
liefde roept me naar de gemaal, die me zo lang
mist. Ik breng hem zijn zoon, die dit jaar zo
snel is gegroeid, zich zo snel heeft ontwikkeld.
Prinses Wat je ook verlaat, je vindt het in die
grote stad dubbel terug.
Leonore Florence is groot en heerlijk maar de
waarde van al haar schatten reikt niet tot
Ferrara's edelstenen. Italië noemt geen grote
naam, die dit huis zijn gast niet heeft genoemd.
En liet is voordelig, het genie gastvrijheid
verlenen: geef je het dat geschenk, dan laat liet
er een mooier voor je achter.
Prinses Goede mensen, die elkaar hier d o o r
toeval troffen en een geluksverbond sloten.
Leonore Wal ik levendig voel, voel jij beter,
voelt het diep — e n zwijgt. Altijd is je aandeel
groot aan het grote, dat je als jezelf herkent.
J o u en je zuster eert de wereld voor alle grote
vrouwen van je tijd.
Prinses Je moei deze hoogste vleierij niet hel
kleed lenen van intieme vriendschap. Als ik
bedenk hoe weinig men is en wat men is blijft
men anderen schuldig. Ook heb ik nooit als
rang of als bezit gezien wat de natuur of hel
geluk me gaf. Ik ben blij, als verstandige
mannen spieken, dat ik kan verstaan hoe ze het
bedoelen. Ik luister graag naar het geruzie van
de verstandigen over de krachten, die de
inborst van de mens zo vriendelijk en vreselijk
bewegen. Als de vorstelijke zucht naar roem,
naar uitbreiding van bezit, stof wordt voor de
denker. En na die ernstige conversatie rust ons
o o r uit op de rijmen van de dichter, die ons
lijkl te mijden ja te vluchten. Iets lijkt te
zoeken, dat we niet kennen en dat hij op het
einde misschien zelf niet kenl. Het zou dan
toch heel aardig zijn als hij ons op een goed
moment zou treffen en ons snel in verrukking
zou herkennen als de schat, die hij lang en
vergeefs in de wijde wereld heeft gezochl. Ik
hou van Belriguardo, in dit mooie land groeit
voor andere bomen graag de mirte.

Leonore Ik ben voor Tasso alleen rechtvaardig.
Zijn oog verblijft bijna niet op deze aarde, zijn
oor hoort de harmonie van de natuur. Wat de
geschiedenis aanreikt, het leven geeft, neemt
zijn boezem direct en gewillig op. Zijn gemoed
brengt wat wijd verstrooid is bijeen en zijn
gevoel beleeft wat nooit is beleefd. Vaak
veredelt hij wat ons gewoon leek en wat geschat
wordt, wordt voor hem niets. In die eigen
tovercirkel gaat de wonderlijke man en trekt
ons aan 0111 met hem te gaan, er deel aan te
hebben. Hij lijkt ons te naderen en blijft ver
van ons. Hij lijkl qns aan le kijken maar op
onze plaats kunnen hem vreemde geesten
verschijnen.
Prinses Ook het werkelijke lijkl hem met
geweld aan te trekken en vast te houden.
Herken je al die mooie liederen niet als
vruchten van echte liefde?
Leonore Met zijn welluidende klachten, zijn
opwindend verdriet, zijn zalige droefgeestigheid,
verheerlijkt hij in al zijn rijmen een enkel beeld.
De vereerde.
Prinses E11 als hij zijn onderwerp noemt, geeft
hij het de naam Leonore.
Leonore Hel is j o u w naam en de mijne. Hel
verheugt me dal hij zijn gevoel voor jou in die
dubbelzinnigheid kan verbergen. Ik ben
tevreden dat hij met de klank van die naam
ook mij gedenkt. Hier is geen kwestie van een
liefde, die zich van haar voorwerp wil meester
maken, liet alleen zou willen bezitten, er jaloen
ieder ander de aanblik van beletten. Hij legt
wat hij uit alle sferen liefheeft in een naam
neer. die wij dragen. Ons heefl hij niet lief en
we hebben met hem het hoogste lief, wat we
kunnen liefhebben.
Prinses Je hebt je in die wetenschap erg
verdiept. Eleonore, zegt me dingen die bijna
alleen mijn o o r raken en nauwelijks nog in de
ziel overgaan.
Leonore Jij, leerlinge van Plato. niet begrijpen?
Hij raast niet boos heen en weer van de ene
borst naar de andere, hij hecht zich niet
bedrieglijk aan schoonheid en gestalte en boet
niet voor de snelle roes met walging en
narigheid.
Prinses D a a r komt mijn broer. Laten we niel
verraden waar het gesprek weer heen voerde.
We zouden zijn gescherts moeten verdragen,
zoals onze kleding zijn spot onderging.

1.2
Alfons Ik zoek Tasso, die ik nergens vind, en
tref hem hier zelfs bij jullie niet aan.
Prinses Ik zag hem gisteren weinig, vandaag
niet.
All'ons Het is een oud gebrek, dat hij de
eenzaamheid meer zoekt dan gezelschap. Ik
vergeef hem als hij zich liever vrij in stilte met
zijn geest onderhoudt. Maar dat hij zelfs de
kring, die vrienden sluiten, mijdt.
Leonore Ik zag hem vandaag van ver: hij hield
een boek en een lei vast, schreef en liep en
schreef.
Alfons Hij kan niet eindigen, niet gedaan
maken. Hij verandert altijd, rukt traag verder
op, slaat weer stil. Hij bedriegt cle hoop.
Leonore Hij is alleen bezorgd o m kleine trekjes
te verbeteren om je gunst, die hem zoveel
oplevert, eindelijk een waardig offer le brengen.
Alfons Even goed als ik deel heb aan zijn werk,
dal me verheug! en moet verheugen, groeit
tenslotte ook het ongeduld in mij. Men ziel
ongaarne het genot, dat men zo dichtbij
waande, veraf in later tijd.
Prinses Ik prijs de bescheidenheid, de zorg
waar hij stap voor stap mee op het doel afgaat.
Hij wil niet sprookje op s p r o o k j e stapelen, die
charmeren maar uiteindelijk, als losse woorden
vervliegend, misleiden. Laat hem broer, hij
moet zijn gedicht lot een geheel a f r o n d e n . Voor
een goed werk is niet de tijd de maat. Alleen
d o o r de gunst van de Muzen sluiten zoveel

lijmen zich vast samen tot één. En als het
nageslacht mee moet genieten, dan moeten de
tijdgenoten van de kunstenaar zichzelf vergeten.
Alfons Laten we dan samenwerken, lieve zusier.
zoals we vaak gedaan hebben in beider
voordeel. D a n zien we hem misschien opeens
bij hel doel, waar we hem lang gewenst hebben.
Ik neem mijn deel van de roem en hij wordt in
het leven binnengeleid.
Leonore Zo zal je nog alles voor hem doen.
heer, zoals je tot nu al veel voor hem gedaan
hebt.
Alfons Een edel mens kan zijn vorming niel le
danken hebben aan een enge kring. De
strelende eenzaamheid sust hem niel meer in
slaap. Hij is gehouden 0111 zichzelf en de
anderen goed te leren kennen. Vechlend
beproeft de j o n g e m a n zijn krachten. Hij voelt
wat hij is en vlug voelt hij zich een man.
Leonore In de stilte omwikkelt zich een talent,
een karakter in de stroom van de wereld.
Alfons Als zijn argwaan tenslotte niet omslaat
in angst en haat. Alleen wie ze niet kent, vreest
de mensen en wie ze mijdt zal ze vlug
verloochenen. Dat is bij hem het geval. Zo
maakt hij zich vaak zorgen o m mijn gunst, veel
meer d a n hem zou passen. Hij koestert
wantrouwen tegen velen, die niet zijn vijanden
zijn, ik weet het zeker. E11 gebeurt het dat een
brief verdwaalt, dat een bediende uil zijn dienst
naar een andere gaat, dat hem een papier uit
handen raakt, dan ziet hij dadelijk opzet,
verraad en arglist, die zijn lot ondergraaft. E11
zo raakt langzaam een vrij gemoed in de war
en gekluisterd.
Prinses Laten we niet vergeten, lieve broer, dat
de mens niet van zichzelf kan scheiden.
Alfons Ik doe wat ik kan 0111 hem zekerheid en
vertrouwen in te prenten. In tegenwoordigheid
van velen, geef ik hem vaak stellige tekens van
mijn gunst. Als hij zich bij me beklaagt, laat ik
het onderzoeken. Zoals laatst, toen hij dacht dat
zijn kamer was opengebroken.
Prinses Als een vriend, die met ons zou
wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we
toch liever traag lopen en hem graag en gewillig
onze hand lenen ?
Alfons Beter ware, dal we hem konden
genezen. Als we dadelijk, op trouwe raad van
de dokter een kuur probeerden. Ik ga vanavond
terug naar de stad. A n t o n i o komt van Rome en
haalt me af. We hebben veel te bespreken en te
regelen. Nu dienen er besluiten getroffen, veel
brieven geschreven. Dal noodl me alles terug.
Prinses Kan je niet bij ons blijven en hier even
goed als in de stad die zaken doen ?
Leonore Je voert Antonio meteen van ons weg,
die moet ons van Rome zoveel vertellen.
Alfons Jullie kinderen, ik kom zo gauw als
mogelijk is met hem terug. Blijf toch op
Belriguardo, ga samen naar Consandoli. Geniet
van de mooie dagen, helemaal vrij naar eigen
lust. Mijn liefsten. En als we dan weer zijn
uitgesproken, laat dan de mensen maar komen.
Dat het vrolijk wordt in onze tuinen en dat mij
ook, als ik ze zoek, in de koelte een schoonheid
tegemoet komt. Dat is billijk.
Leonore We zullen hel vriendelijk door de
vingers zien.
Alfons Ik kan jullie ook ontzien, dat weet je.
Prinses T r a a g zet hij zijn stappen, staat soms
opeens stil, besluiteloos, komt d a n weer sneller
op ons toe. en talmt alweer. Ik zie al lang
Tasso komen.
Alfons Stoor hem niet in zijn dromen, als hij
denkt en dicht. Laai hem lopen.
Leonore Nee. hij heeft ons gezien. Hij komt
hierheen.

1.3
Tasso Ik kom traag, 0111 je een werk le brengen
en aarzel nog om hel je te overhandigen. Ik
weet te goed. dat liet onvoltooid blijft. Zoals
een mens maar kan zeggen: hier ben ik !. zeg
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ik : laat liet je welgevallen.
Alfons Ik wenste al lang, dat je een besluit zou
nemen en zeggen: hier! het is genoeg. J e
verrast mij niet je gift.
Tasso Als jullie tevreden zijn, is het volmaakt
want het hoort jullie toe. Ik zou kunnen
zeggen: dit werk is van mij, als ik naar de vlijt
keek, die ik heb besteed of naar de trekken van
mijn veer. Maar als ik nader kijk, naar wat dit
gedicht zijn innerlijke waarde en zijn
waardigheid geeft, zie ik wel in, dat ik het
alleen van jullie heb. De n a t u u r had me uit
willekeur de gave van het dichten geschonken.
M a a r jij verhief me uit een eng leven, nam elke
zorg van mijn hoofd weg en gaf me vrijheid. En
welke prijs mijn werk nu ook krijgt, ik d a n k
hem aan jullie want het hoort jullie toe.
Alfons Voor de tweede keer verdien je alle lof
en eert bescheiden jezelf en ons tegelijk.
Tasso De jongeling zonder daden, nam hij dit
gedicht uit zichzelf? Het leiden van een oorlog,
de wapenkunst, de wijsheid van de veldheer, de
moed van de ridder, heeft hij die verzonnen?
Heb jij me dat alles niet ingegeven, wijze,
dappere vorst? Als mijn genie, dal er vreugde
in zou vinden zijn hoog, onbereikbaar hoge
wezen d o o r een sterveling te openbaren. O kon
ik zeggen hoe levendig ik voel, dal ik enkel van
jullie heb wat ik breng.
Prinses Geniet nu van het werk dat ons verblijdt.
Alfons Verheug je in het succes.
Leonore In de roem.
Tasso Aan dit moment heb ik genoeg. Ik dacht
alleen aan jullie, als ik nadacht en schreef. Hier
is de kring, waar mijn ziel graag in verblijft. Ik
luister hier toe, let op elke wenk. Hier spreekt
ervaring, wetenschap, smaak. Jullie behagen
was mijn hoogste wens. Je vermaken mijn
einddoel. Alleen wie is zoals jullie, begrijpt en
voelt. Die alleen moet oordelen en belonen.
Alfons Zo houd ik het eindelijk in mijn handen
en noem het van mij. Niet voor niets laat het
zich hier zien. De groene twijg hoort toe aan
het leven. Heeft het toeval of een genie dit
gevlochten en g e b r a c h t ? Je weigert? Zie welke
hand je deze mooie krans aanbiedt, die nooit
verwelkt.
Tasso O laat me aarzelen! Ik zie toch niet hoe
ik na dit uur moet leven.
Prinses J e gunt me de zeldzame vreugde,
Tasso, o m je zonder woorden te zeggen hoe ik
denk.
Leonore Leve de voor het eerst b e k r a n s t e !
Prinses Met stille lippen beloont de vriendschap
hier.
Tasso Neem hem terug weg van mijn h o o f d .
Neem hem weg! Vergeef, het is te veel. Neem
hem op. G o d e n , en verheerlijk hem tussen
wolken, dat hij hoog en hoger en onbereikbaar
zweelt. Dat mijn leven een eeuwige gang zij
naar dit doel.
Alfons Wie vroeg krijgt, leert vroeg de hoge
waarde schatten van goed in dit leven. Wie
vroeg geniet, ontbeert niet opzettelijk wat hij
eens bezat. En wie bezit, die, moet gewapend
zijn.
Tasso O vorstin, neem hem weg. J e ziet me nog
eens voor je geknield. Dat ik, als uit een mooie
d r o o m o n t w a a k t , een nieuw verkwikt leven
voel.
Prinses Als je bescheiden rustig je talent kunt
dragen, leer d a n ook deze twijgen dragen, die
het mooiste zijn, wat we je kunnen geven.
Tasso In het geluk verlaat ze me. mijn
aangeboren kracht. Heelt de vreugde, de
verrukking van dit ogenblik het merg opgelost
in mijn leden? Mijn knieën buigen. Laat me
dan beschaamd van hier gaan. Laat me mijn
geluk in het diepe woud verbergen, zoals ik
daar anders mijn lijden verborg. D a a r wil ik
eenzaam wandelen, d a a r herinnert geen oog me
aan het onverdiende geluk. En als een heldere
bron me bij toeval in zijn reine spiegel een man
toont, die rust en nadenkt, wonderlijk bekranst,
in de weerschijn van de hemel tussen bomen en
rotsen, lijkt het me, of ik Elysium afgebeeld zie
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op dat tovervlak. Stil bedenk ik me en vraag,
wie mag de gestorvene zijn? De jongeling uit de
verleden t i j d ? Zo mooi bekranst? Wie zegt me
zijn n a a m ? Zijn verdienste? Ik wacht lang en
d e n k : kwam er toch een andere en nog een,
zich bij hem voegen in vriendelijk gesprek. O
zag ik de Heroën en Poëten van de o u d e tijd
0111 die bron verzameld. Onafscheidelijk, zoals
ze in het leven verbonden waren. Zo bindt de
magneet d o o r zijn kracht ijzer met ijzer vast
samen, als hetzelfde streven held en dichter
bindt. O mocht ik tegenwoordig zijn om hen,
de grootste zielen, nu vereend te zien !
Leonore Ontwaak ! Ontwaak !
Tasso Ik lijk alleen afwezig, ik ben verrukt.
Prinses Ik ben blij. dat je zo menselijk spreekt.

1.4
Antonio Ik waag nauwelijks te zeggen, met
welk genoegen ik opleef in jullie aanwezigheid.
Alfons Net op liet goede moment. Antonio.
Welkom, die ons tegelijk jezelf en goede tijding
brengt.
Prinses Gegroet.
Antonio We hebben nu wat we wensen en er is
geen twist meer.
Leonore Ik begroet je ook, al ben ik boos. J e
komt juist als ik moet vertrekken.
Antonio Zodat mijn geluk niet volkomen wordt.
Alfons D o o r welke middelen is de zaak gelukt?
Wie zuiver aan het voordeel van zijn heer
denkt, heeft het zwaar in Rome. Want R o m e
wil alles nemen, geven niets. Op die wonderlijke
grond zal de stap wel afgemeten zijn, als hij je
tenslotte naar je eigen doel moet voeren.
Antonio Gregorius eert je. En groet en zegent
je. Hij denkt met vreugde aan de tijd. dat hij je
in zijn armen sloot.
Alfons Ik verheug me in zijn goede opinie, voor
zover ze redelijk is. Van het Vatikaan af, ziet
men de rijken al klein genoeg aan zijn voeten
liggen, laat staan de vorsten en de mensen.
Antonio Hij ziet liet kleine klein, het grote
groot. Italië moet rustig zijn. hij wil vrienden
zien in zijn nabijheid, vrede bewaren aan zijn
grenzen. Dal de macht van het christendom,
dat hij krachtig bestuurt, hier de T u r k e n , d a a r
de ketters kan verdelgen.
Prinses Kent men de mannen, die hij meer dan
andere begunstigt, die hem in vertrouwen
benaderen ?
Antonio Alle en een ervaren man heelt zijn oor,
de werkzame zijn vertrouwen, zijn gunst. Stil en
met mate weet Gregorius de zijnen te
gebruiken, die de staat als wakkere m a n n e n
dienen, en vervult met een zorg twee verwante
plichten. Hij heeft de staat van zijn jeugd af
gediend en beheerst hem nu. Werkt met hoven,
die hij jaren geleden al zag als gezant, en kende
en vaak leidde. De wereld ligt even helder voor
zijn blik als het voordeel van zijn eigen staat.
Wie hem ziet handelen, looft hem en verheugt
zich, als de tijd laat zien wat hij in stilte al lang
heeft voorbereid en volbracht. Voor zover ze
nut heeft, eert hij de wetenschap. De kunst
voor zover ze siert. In zijn omgeving mag niets
nutteloos zijn. Wat waarde wil hebben, moet
werken en dienen. Geen mooiere aanblik in de
wereld, dan een vorst die wijs regeert. Een rijk
waar ieder trots gehoorzaamt, waar ieder
zichzelf meent te dienen o m d a t hem alleen
wordt bevolen wat juist is.
Leonore Ik wens vurig zo'n wereld eens dichtbij
te zien.
Alfons Toch 0111 mee te werken, wel? Want
enkel toekijken zal Leonore nooit. Het zou
toch heel aardig zijn, mijn vriendin, indien ook
wij af en toe onze zachte handen in liet grote
spel konden mengen. Niet?
Leonore Je wilt me plagen. Dat lukt je niet.
Alfons Ik ben je nog veel van andere dagen
schuldig.
Leonore Nu goed. Dan blijf ik vandaag bij jou
in de schuld.

Alfons En denk je dat we de zaak spoedig
kunnen beëindigen ?
Antonio Het strookje land, dat hij je afstaat,
weet hij net als je vriendschap, juist te
waarderen.
Alfons Dan prijs ik deze dag van mijn leven als
een dag van geluk en winst. Intussen heeft
Tasso me ook verrijkt. Hij heeft Jeruzalem
voor ons veroverd en zo de nieuwe christenheid
beschaamd. Met blije moed en strenge vlijt een
ver verwijderd en hoog gesteld doel bereikt.
Voor zijn moeite zie je hem gekroond.
Antonio Je lost een raadsel voor me op.
Tasso Zoals je mijn geluk ziet voor je ogen,
wenste ik dat je met dezelfde blik mijn
beschaamd gemoed kon bekijken.
Antonio Het was 111e al lang bekend, dat Alfons
mateloos is bij hel belonen. Je ondervindt, wat
elk van de zijnen al ondervond.
Prinses Als je ziet eerst wat hij gepresteerd
heeft, zul je ons matig en rechtvaardig vinden.
Al wat de mensen eerbiedwaardig, beminnelijk
kan maken, hult hij in een fabel. Tevredenheid,
ervaring, verstand en geestkracht en zin voor
het ware goede. Schalksheid, wijsheid en
waanzin lijken wild heen en weer te woelen,
m a a r blijven toch gelijk iti de mooiste maat.
Wij zijn de eerste stille getuigen van het succes,
dat de wereld hem niet ontzegt en de k o m e n d e
jaren hem tienvoudig gunnen. Vergeef 111e. als
ik 111e zo enthousiast voel, buiten mezelf
gebracht in vreemd land.
Antonio D o o r jullie is hij al zeker van zijn
roem. Wie zou mogen twijfelen, waar jullie
prijzen ?
Alfons Kom mee, Antonio. Ik heb nog veel te
vragen. Dan kun je tot zonsondergang van de
vrouwen zijn.

(Antonio volgt de vorst, Tasso de vrouwen.)
2.1
(zaal)
Tasso Onzeker volgen mijn stappen je, vorstin,
en gedachten zonder maat of orde komen op in
mijn ziel. Ik wil graag bekennen, de man die
onverwacht op ons toetrad, heeft me niet zacht
uit een mooie d r o o m gewekt. Ik luisterde gretig
naar de ervaren man, zijn zekere woorden.
Maar ach, hoe meer ik luisterde, des te meer
zonk ik weg voor mezelf. Ik vreesde als Echo
aan de rotsen te verdwijnen. Een weergalm, een
niets me te verliezen. Zijn gedrag, zijn woorden
hebben me zo wonderlijk getroffen, dat ik 111e
meer d a n ooit dubbel voel. Opnieuw met
mezelf ruzie en verward ben.
Prinses En pas leek je nog zo goed te voelen,
dat held en dichter voor elkaar leven, elkaar
zoeken en dat niemand de ander moet benijden.
Als we een paar dagen met hem leven, stemmen
de snaren zich wederzijds, lot een mooie
harmonie ze gelukkig weer verbindt.
Tasso De eenzaamheid lijkt me te wenken, me
vriendelijk toe te fluisteren: kom. ik los de
twijfels op. nieuw gewekt in je borst. M a a r als
ik een blik o p je werp, als mijn luisterend o o r
een woord van je lippen verneemt, dan wordt
het om 111e heen een nieuwe dag en alle banden
vallen van me af.
Prinses Neem er genoegen mee, vanuit een
kleine staat, die je beschermt, als van een oever,
rustig toe te zien op de wilde loop van de
wereld.
Tasso Ik kwam hier als onervaren knaap, op
een ogenblik dat leest op leest Ferrara tot het
middelpunt van de eer leek te maken. Wat een
aanblik was h e t ! Ik zal een gordijn trekken
voor het hele, mij veel te helle schouwspel, dat
mijn onwaardigheid me in dit mooie ogenblik
niet al te heftig voelbaar wordt.
Prinses De lëesten, die je roemt, heb ik niet
gezien. O p de stille plaats, waarheen de laatste
weerklank van de vreugde zich nauwelijks
gestoord kon verliezen, moest ik veel pijnen
lijden en veel treurige gedachten. Met brede

vleugels zweefde het beeld van de d o o d me
voor ogen, dekte het uitzicht af op de altijd
nieuwe wereld. L a n g z a a m maar, verwijderde
het zich en liet me, als d o o r een floers, de
bonte kleuren van het leven zien, bleek maar
aangenaam. Ik zag weer zacht levende vormen
bewegen. Voor het eerst kwam ik uit de
ziekenkamer, nog ondersteund d o o r mijn
vrouwen. Toen kwam Lucretia aan vol blij
leven en voerde je bij de hand mee. J i j was in
het nieuwe leven de eerste, die me nieuw en
onbekend tegemoet kwam. Toen hoopte ik veel
voor jou en mij.
Tasso Zo zoekt men in het uitgestrekte zand
van de zee tevergeefs een parel, die verborgen
rust in een stille schelp. Opgesloten. Wat een
moment was dat voor me. Ik was van alle
fantasie genezen, van elke neiging, van elke
valse drang met een blik in j o u w blik. Ik trok
me beschaamd in mezelf terug.
Prinses Mooie tijden begonnen toen. Als de
hertog van U r b i n o onze zuster niet had
weggehaald.
Tasso Ik dacht toen vaak aan mezelf en wenste,
dat ik iets voor je kon zijn. Weinig m a a r , m a a r
iets. Niet met woorden, met de daad wilde ik
het zijn. Je in het leven tonen hoe mijn hart
zich in stilte aan jou had gewijd. M a a r het
lukte me niet. Al te vaak deed ik bij vergissing
wat je moest pijn doen, beledigde de m a n die jij
beschermde, verwarde onverstandig wat jij
wilde losmaken en voelde me altijd, op het
ogenblik dat ik wilde naderen, ver en verder.
Prinses Ik heb dat willen nooit miskend. Tasso.
En ik weet hoe bezig je bent met jezelf te
schaden. Na veel jaren kun je je nauwelijks in
een vriend vinden.
Tasso Berisp me. M a a r zeg me dan : w a a r is de
man, de vrouw met wie ik zoals met jou
openhartig mag wagen te spreken ?
Prinses Je zou vertrouwen moeten stellen in
mijn broer.
Tasso Die is mijn vorst en dus mijn heer. En ik
voel de hele omvang van dat grote woord.
Prinses En nu we A n t o n i o terughebben, dat is
zeker een nieuwe verstandige vriend voor je.
Tasso Hoe leerrijk zou de omgang met hem
zijn, nuttig zijn raad in duizend gevallen. Ik
mag wel zeggen, hij bezit alles wat mij
ontbreekt. M a a r al bezit hij veel, geeft veel, aan
zijn borst kan men nooit rusten.
Prinses Men kan hem vertrouwen en dat is
veel. Je moet van een man niet alles eisen en
deze doet wat hij je belooft. Jullie moeten
verbonden zijn. Ik vlei nie dat mooie werk in
korte tijd te volbrengen. Alleen, verzet je niet
zoals je gewoonlijk doet. Zo hebben we lang
Leonore gehad, die fijn en sierlijk is, met wie je
makkelijk kunt leven. Ook die heb je nooit
willen benaderen zoals ze wenste.
Tasso Ik heb je gehoorzaamd, anders had ik
me in plaats van haar te naderen, van haar
verwijderd. Hoe beminnelijk ze ook kan lijken,
ik weet niet hoe het is, men voelt opzet en men
is ontstemd.
Prinses O p die weg zullen we wel nooit
gezelschap vinden, Tasso. Dit pad verleidt ons
om door eenzaam struikgewas, d o o r stille dalen
weg te trekken. Meer en meer raakt het gemoed
ontwend en streeft ernaar, de gouden tijd, die
het van buiten miste, in zijn binnenste weer op
te bouwen. Al wil de poging niet erg lukken.
Tasso Waar is de gouden tijd heen, waar elk
hart tevergeefs naar verlangt ? Toen op de vrije
aarde mensen zich als blije kudden in genot
verspreidden. Toen een oeroude boom op bonte
weide de herder en de herderin schaduw gaf en
jonger struikgewas zijn fijne takken behaaglijk
om vurige liefde vlocht. W a a r helder en stil, o p
altijd rein zand, de tere stroom zacht een nymf
omhelsde. Waar de opgejaagde slang zich
onschadelijk verloor in het gras. W a a r de koene
faun, vlug door een dappere jongeling bestraft,
ontvluchtte. W a a r elke vogel in de vrije lucht
en elk dier, d o o r berg en dalen zwervend, tot
de mens s p r a k : 'toegelaten is wat bevalt'.

Prinses Die gouden tijd, mijn vriend, waar de
dichters ons mee vleien, was evenmin als hij is.
En als hij ooit geweest is, was hij zeker zoals
hij altijd weer kan worden voor ons. Nog
treffen verwante harten elkaar en delen het
genot van de mooie wereld. Alleen verandert
een woord in de kenspreuk, mijn vriend,
'toegelaten is wat past'. Wij, het zachte, licht
kwetsbare geslacht zouden onze gouden tijd
vieren, als er mannen waren die een
vrouwenhart konden waarderen, die wilden
inzien wat een schat van trouw en liefde de
boezem van een vrouw kan bewaren. Als de
herinnering aan enig mooie uren levendig wilde
blijven in jullie zielen. Als jullie blik, die anders
doordringend is, kon dringen d o o r de sluier,
die o u d e r d o m of ziekte over ons heen werpt. We
zijn van geen mannenhart zeker, zo warm als
het zich eens aan ons overgaf. Jullie wagen het
voor de eeuwigheid te handelen, terwijl wij
maar een enkel eng beperkt goed zouden willen
bezitten op deze aarde en wensen dat het
d u u r z a a m voor ons was. Jullie streven naar
verre dingen en dat streven moet heftig zijn. De
schoonheid, die jullie toch alleen schijnen te
eren. is vergankelijk. Wat overblijft windt niet
meer op en wat niet opwindt is dood.
Tasso Ik heb al vaak gehoord, en ik heb het
deze dagen weer gehoord en als ik het niet had
gehoord, dan kon ik het denken. Edele vorsten
dingen naar je hand. Je zult ons verlaten, het is
natuurlijk. Maar hoe we hel moeten dragen
weet ik niet.
Prinses Wees onbezorgd. Ik zou bijna willen
zeggen, voor altijd. Ik weet geen verhouding die
me lokt. Ik ben hier graag en wil hier graag
blijven.
Tasso O leer me het mogelijke doen. Al mijn
dagen zijn aan jou gewijd. Als mijn hart
openvouwt om jou te prijzen of te danken, voel
ik pas het zuiverste geluk dat mensen kunnen
voelen. Het goddelijkste heb ik alleen in jou
gevoeld. Je hebt me vaak verdragen, goddelijke,
en als de zon droogde je blik de dauw van mijn
oogleden.
Prinses Dat de vrouwen je op zijn
vriendenlijkst behandelen is heel billijk. Je
gedicht verheerlijkt ze op veel manieren. Zacht
ol' dapper, je stelt ze beminnelijk en edel voor.
Tasso Er zweeft me geen onbestemd,
onstoffelijk beeld voor ogen, dat de ziel
overschitterend zou naderen, zich dan weer
onttrekken. Met mijn eigen ogen heb ik het
gezien. Het zijn geen schaduwen, die de waan
opwekt. Ik weet het, ze zijn eeuwig want ze
bestaan. Wat in mijn lied ook weerklinkt, ik
ben alles maar schuldig aan een. Een.
Prinses We luisteren en we denken te verstaan.
Tasso Wat een hemel maak je voor me open,
vorstin. Als die glans me niet blind maakt.
Prinses Niet verder, Tasso.

2.2
Tasso Een blindgeborene mag zich hel licht en
de kleuren voorstellen zoals hij wil, als de
nieuwe dag hem verschijnt, krijgt die een
nieuwe zin. Is het je toegelaten je ogen op te
s l a a n ? D u r f je r o n d k i j k e n ? Hebben deze zuilen
gehoord wat ze zei? Wat een rijk gaat voor
mijn ogen open. H o e kostbaar wordt de vurige
wens beloond. Ik ben van haar. Mijn hart
bewaarde elke schat voor haar. J a , vraag wat je
wil want ik ben van jou. Overhaastige !
W a a r o m heeft je mond niet verborgen wat je
voelde? Ik moet ontberen. Ik moet me matig
tonen en zo verdienen dat je me vertrouwt. Wat
heb ik ooit gedaan dat ze mij kon kiezen? Wat
moet ik doen om haar waardig te zijn? Ze kon
je vertrouwen en d a a r d o o r ben jij het. Kijk
vrolijk. Het is zo groot, zo uitgestrekt wat voor
je ligt. Weer van het geluk, begunstig deze
plant nog eens. Nee. Voortaan moet Tasso niet
meer eenzaam, zwak en somber verdwijnen

tussen b o m e n , tussen mensen. Hij is niet meer
alleen, hij is met jou.

2.3
Tasso J o u bied ik zonder aarzelen hart en hand
aan en h o o p dat jij me ook niet versmaadt.
Geen man werd me mooier aangekondigd.
Antonio V o o r ik ze grijp. Laat mij verstandig
en oplettend zijn voor ons allebei. Ik weet toch
niet of ik je in ruil d a a r v o o r hetzelfde kan
geven. Ik zou graag niet overijld en niet
o n d a n k b a a r lijken.
Tasso Mooier is het als de ziel ons zegt.
wanneer we de fijne voorzorg niet nodig
hebben.
Antonio Daarover moet ieder zijn gemoed
bevragen want de misstap moet hij zelf boeten.
Tasso Ik heb mijn plicht gedaan. Ik mocht
niet terughoudend zijn, Antonio. Maar, zeker,
me opdringen wil ik niet.
Antonio Wie matig is wordt vaak koud
genoemd d o o r mensen die denken dat ze
warmer zijn dan anderen. Omdat de hitte hen
plots overvalt.
Tasso Zo j o n g als ik ben weet ik ook wel
d u u r z a a m h e i d boven heftigheid te verkiezen.
Antonio Heel wijselijk. Blijf altijd bij die
gedachte.
Tasso Je hebt het recht me raad te geven. Te
waarschuwen. Met instemming en verering
luister ik naar je. Ik schaam me niet voor mijn
onervarenheid. De toekomst rust nog als een
gouden wolk o m mijn hoofd. Op deze manier
komen we niet dichterbij. Ik weet dat het je
niet berouwt als je je openstelt. Ik weet, je bent
mijn vriend als je me kent. De vorstin hoopt
het. ze wil het. Eleonore. Ze wil me tot je
brengen en jou tot mij. En zo'n vriend heb ik al
lang nodig. Wijd mij, de vlugge onervarene, in in
het matige gébruik van het leven. Ik vraag het
je niet, ik mag het eisen.
Antonio A a n g e n a a m is het wel, met zichzelf
bezig zijn. Als het m a a r nuttig was. Van binnen
leert geen mens zijn binnenste kennen. Want hij
meet zichzelf naar eigen maat, soms te klein en
helaas vaak te groot. Een mens herkent zichzelf
alleen in mensen. Alleen het leven leert iemand
wat hij is.
Tasso Het is niet verstandig, het is niet goed
gedaan een mens met opzet miskennen. Wie hij
ook zij.
Antonio Je vraagt in een ogenblik wat alleen de
tijd weloverwogen inwilligt.
Tasso In een ogenblik willigt de liefde in wat
moeite nauwelijks in lange tijd bereikt.
Antonio Wil de overhaastige k n a a p het
vertrouwen en de vriendschap van de man met
geweld afdwingen ?
Tasso Nog een keer. Hier is mijn hand. Sla
t o e ! Ga niet achteruit en weiger niet langer.
Antonio Je gaat met volle zeilen. Het lijkt wel
of je gewoon bent te overwinnen. De wegen
breed te vinden, de poorten wijd. Wie bij het
doel gekomen is wordt gekroond en vaak moet
iemand die ze waardiger is, de kroon missen.
M a a r er zijn makkelijke kransen. Er zijn
kransen van heel verschillende aard. Die laten
zich makkelijk bereiken, bij het wandelen.
Tasso Z o ' n goed komt ieder niet toe naar hij
wenst en wil.
Antonio Schrijf het voor andere goden aan het
geluk toe. Zo hoor ik het graag, zijn keuze is
blind.
Tasso Ook de gerechtigheid draagt een
blinddoek en sluit haar ogen voor elke
verblinding.
Antonio Wie gelukkig is gemaakt, mag het
geluk billijkerwijs verheffen. Het honderd ogen
toedichten voor verdienste, een verstandige
keus, strenge zorgvuldigheid. Het Minerva
noemen of hoe hij wil. Hij mag een genadig
geschenk voor loon houden. Toevallige
versiering voor welverdiende looi.
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Tasso Je hoeft niet duidelijker te zijn. Het is
genoeg! Verspil de pijlen van je ogen en je tong
niet. Je richt ze vergeefs op de krans die nooit
verwelkt op mijn hoofd. Wees eerst zo groot,
me hem niet te benijden. Ik acht hem heilig en
het hoogste goed. Toon me dan de man die
bereikt waar ik naar streef. Stel me de dichter
voor, die zich met H o m e r o s en Vergilius mag
vergelijken. Die dit loon drie keer verdient en
deze kroon driemaal meer dan mij beschaamt.
Antonio Tot dan blijf je haar natuurlijk waard.
Tasso Dat men mij weegt. Dat wil ik niet
vermijden. Alleen verachting heb ik niet
verdiend. Over die kroon moet niemand
twijfelen of grijnzen.
Antonio Je hoge toon en je snelle gloed passen
hier niet. Van jou tot mij en van jou o p deze
plaats.
Tasso Wat jij je hier veroorlooft, past mij ook.
Is de waarheid verbannen van hier? Is de vrije
geest in dit paleis gekerkerd? Me dunkt dat
grootheid hier eerst op haar plaats is.
Grootheid van de ziel! Mag zij zich niet
verheugen in de nabijheid van de grootsten van
deze a a r d e ? Ze mag en moet. We komen de
vorsten nader door adel. W a a r o m niet d o o r het
g e m o e d ? Alleen kleinheid zou zich hier bang
moeten voelen. De nijd, die zich tot eigen
schande laat zien. Zoals geen spin haar smerig
web aan deze marmeren wanden moet kleven.
Antonio Waar lippenspel en snarenspel beslissen, ga jij zeker heen als held en overwinnaar.
Tasso Vermetel zou het zijn mijn vuist te
roemen, want ze heeft niets gedaan.
Antonio Je vertrouwt op toegeeflijkheid, die je
in de brutale loop van je geluk m a a r al te zeer
verwend heelt. Een lafaard dreigt alleen als hij
zeker is.
Tasso Je stookt gloed op gloed. Het kansspel
van de wapens had ik wel het minst met jou
willen beproeven.
Antonio Wat een hoge geest in een enge borst.
Je weet evenmin wie als waar je bent.
Tasso Kom mee naar beneden, waar onze
wapens tellen. Dat ik je niet voor eeuwig moet
verachten, zoals ik je haat.

2.4
Alfons In wat voor twist tref ik jullie
onverwacht. Vertel, Antonio. Tasso. Ik sta
verbaasd.
Tasso Ik geloof wel, je herkent ons beiden niet.
Deze man heelt zich ruw en vals tegen mij
gedragen. Hij duwde me weg, bitter en
bitterder. Hij heeft alle schuld, als ik me
schuldig gemaakt heb.
Antonio J e vindt me gelaten staan, vorst, voor
iemand die de woede heeft gegrepen. De hoge
dichtersvlucht voerde hem mee. Je hebt mij
eerst aangesproken. Nu weze het me toegestaan
na deze vlugge redenaar ook te spreken.
Tasso O ja vertel, vertel. Van woord tot woord.
Elke lettergreep, elke gelaatsuitdrukking. Waag
het maar. Ik zal geen ademtocht, geen polsslag
loochenen.
Antonio Of ik of dit heethoofd, mijn vorst, de
ruzie eerst begon en wie het is, die ongelijk
heeft is een verre vraag, die men eerst nog best
laat rusten.
Tasso H o e z o ? Dat is de eerste vraag, me
d u n k t , wie van ons beiden gelijk en ongelijk
heeft.
Antonio Niet helemaal, zoals het niet begrensd
verstand kan denken.
Alfons Antontu.
Antonio Uwe genade. Ik zeg m a a r : ik kan niet
met hem redetwisten, ik kan hem niet
aanklagen, noch mezelf verdedigen, noch kan
ik me bereid verklaren hem nu genoegdoening
te geven. Want zoals hij d a a r staat is hij geen
vrij man. Over hem gebiedt een zware wet, die
je genade hooguit zal verlichten. Hij heeft me
hier gedreigd, me uitgedaagd. Nauwelijks
verborg hij het naakte zwaard voor jou.

32

ETCETERA 1/83

Alfons Je hebt niet goed gedaan.
Tasso Ja, het is waar. Ik dreigde, ik daagde uit,
ik trok. Alleen, je kunt niet denken hoe
geniepig zijn tong me kwetste met goed
gekozen woorden. H o e scherp en vlug zijn tand
het fijne gif in mijn bloed deed vloeien. H o e hij
de koorts verhitte, meer en meer. Bedaard,
koud, heeft hij me uitgehouden en tot het
uiterste gedreven. O je kent, je kent hem niet en
je zult hem nooit kennen. Ik heb hem warm de
mooiste vriendschap aangedragen, hij wierp
mijn gaven voor mijn voeten. Als ik de wet en
deze plaats vergeten ben, vergeef me dan. Als
dit hart zichzelf en jou misdoet, straf d a n ,
verstoot en laat me je oog nooit weer zien.
Antonio H o e licht deze jongeling zware lasten
draagt en fouten als stof van zijn kleren schudt.
Verwonderlijk zou het zijn. als de toverkracht
van de dichtkunst niet bekender was, die zo
graag haar spel speelt met het onmogelijke. Of
jij en al je dienaars deze daad zo onbeduidend
vinden, betwijfel ik haast, mijn vorst.
Tasso Mijn hart spreekt me vrij, heer, het
jouwe zeker ook. Hij heeft met geweld de gloed
aangewakkerd, die me greep en mij en hem
kwetste.
Antonio Majesteit breidt haar bescherming uit
tot ieder die haar en haar ongeschonden
woning nadert als een godheid. O p de drempel
wordt elke hartstocht ingetoomd. Er blinkt
geen zwaard, er valt geen dreigend w o o r d en
zelfs belediging eist er geen wraak. Het vrije
veld blijft open plaats genoeg voor grimmigheid
en onverzoenlijkheid. Je voorvaders hebben
deze muren gegrondvest op zekerheid. Aan hun
waardigheid een heiligdom vastgemaakt. Geen
aanzien des persoons was er. Mildheid hield de
arm van het recht niet tegen. Nu zien we na een
lange mooie vrede rauwe woede terugkeren in
dit gebied van zeden, in een duizeling. Beslis,
heer, want wie kan in de enge grenzen van zijn
plicht lopen, als de kracht van de wet en van
zijn vorst hem niet beschermt.
Alfons Je misdrijf maakt je tot gevangene.
Tasso. ik verzacht de wet om jouwentwil.
Verlaat ons, blijf o p je kamer, alleen met jezelf
en door jezelf bewaakt. Jullie hadden je plicht
mooier gedaan, als ik dit oordeel niet zou
moeten spreken.
Tasso Dat ik volwassen ben, voel ik nu. Het is
me zo nieuw, zo nieuw dat ik jou en mij en
deze mooie plaats bijna niet herken. Mijn
lippen verstommen. Was het een m i s d a a d ? Het
schijnt minstens zo. Ik word voor een
misdadiger aanzien. Ik ben gevangen. Wat mijn
hart ook zegt.
Alfons Je neemt het hoger op dan ikzelf, Tasso.
Antonio Herken je de mildheid van de vader
niet?
Tasso Het blijft onbegrijpelijk voor me, zoals
het is. Hoewel, onbegrijpelijk niet. Ik ben geen
kind. Ik bedoel haast, ik zou het moeten
kunnen denken. Ineens wenkt een helderheid
me toe, m a a r die gaat ogenblikkelijk weer
dicht. Je vergat waar je stond, machteloze.
Hier, neem eerst de degen, die je me gaf toen ik
met de kardinaal naar Frankrijk ging. Een
hoopvolle gift. Ik heb hem gevoerd, niet met
roem maar ook niet met schande.
Alfons Hoe ik jou gezind ben voel je niet.
Tasso Mijn lot is gehoorzamen en niet denken.
Een kroon kleedt een gevangene niet. Ik neem
het sieraad zelf van mijn hoofd. Dat me voor
de eeuwigheid gegund leek. Het mooiste geluk
werd me te vlug verleend. Het wordt, als had ik
me eraan vertild, te snel van me geroofd. (...)
Je neemt van jezelf, wat niemand kon nemen.
En wat geen god voor een tweede keer geeft.
De lichtzinnigheid van de natuur, we spelen
met onschatbare dingen. We openen onze
handen en iets ontglipt ons onherroepelijk. Het
teken van onze zwakheid is toegelaten. Met deze
kus verenigt zich een traan en wijdt je aan de
vergankelijkheid. Wie zou niet wenen, als zelfs
het onsterfelijke niet veilig is voor de
vernietiging. Voeg je bij die degen, die jou

helaas niet verwierf. Om hem gevlochten rust
op het graf van mijn geluk en van mijn hoop.
Ik leg ze beide gewillig aan je voeten. Want wie
is wel gewapend, als jij boos bent. O heer, en
wie getooid, die jij miskent. Ik ga. Gevangen.

2.5
Antonio Waar zwermt die knaap heen? Met
welke kleuren schildert hij zich zijn waarde en
zijn lot v o o r ? Hij houdt zich voor een enig
uitverkoren wezen en denkt dat alles hem
boven allen geoorloofd is. Dat hij zich gestraft
voelt.
Alfons Hij is gestraft m a a r te veel. vrees ik.
Antonio Als je mild met hem wilt o m g a a n , geef
hem dan zijn vrijheid terug, vorst. Dan kan het
zwaard over onze twist beslissen. Als mens heb
ik hem misschien gekrenkt, als edelman hem
niet beledigd. In de grootste woede is geen
zedeloos woord over zijn lippen gekomen.
Alfons Als de opinie het vraagt. Als mannen
hel oneens zijn, is het billijk als men de
verstandigste voor de schuldige houdt. Het is
nog altijd tijd. Zo lang me vrede blijft, wens ik
er in mijn huis van te genieten. Herstel de rust,
dat kun je gemakkelijk. Leonore Sanvitale kan
hem eerst met zachte lippen sussen. D a n ga jij
naar hem en geeft hem in mijn naam zijn volle
vrijheid terug. En win zijn vertrouwen. Zo vlug
als je kunt. Je zult als een vriend en vader met
hem spreken. Ik wil vrede weten voor we
weggaan. Niets is onmogelijk voor jou als je
wil. We blijven liever een uur langer. En dan
laten we de vrouwen zacht beëindigen wat jij
hebt begonnen. En als we terugkeren hebben zij
het laatste spoor verdelgd. J e lijkt het niet te
willen verleren, Antonio. J e hebt nauwelijks een
zaak beëindigd, keert terug en maakt er meteen
een nieuwe. Ik h o o p dat deze je ook lukt.
Antonio Ik ben beschaamd. In je woorden zie
ik mijn schuld als in de helderste spiegel.

3.1
Prinses Elk ogenblik beweegt de zorg pijnlijker
mijn diepste hart. Ik weet nauwelijks wat er
gebeurd is. Als ze maar kwam. Ik zou toch niet
graag met mijn broer of A n t o n i o spreken voor
ik kalmer ben.

3.2
Leonore Het was een hard samentreffen. Tasso
trok. Je broer scheidde hen. M a a r het lijkt of
Tasso de strijd begonnen is.
Prinses A n t o n i o heeft hem zeker getergd.
Leonore A n t o n i o loopt vrij rond en spreekt
met zijn vorst. M a a r Tasso blijft verbannen op
zijn kamer. En alleen.
Prinses Heel stil spreekt een god in onze borst.
Heel stil, heel h o o r b a a r toont hij ons wat we
moeten grijpen en wat mijden. Ach we verleren
het zozeer, de stille wenk van ons hart te
volgen. Vanochtend leek A n t o n i o me nog
barser dan ooit. In zichzelf gekeerd.
Leonore Toen hij bij ons kwam, stond er een
wolk o m zijn h o o f d .
Prinses Mijn geest waarschuwde me, toen hij
naast Tasso kwam slaan. Bekijk van beiden het
uiterlijk. Hel gezicht, de toon. de blik, de stap.
Alles is mei alles in strijd. Ze kunnen voor
eeuwig geen liefde uitwisselen. M a a r de hoop
overhaalde me, die huichelaarster. Ze zijn
alletwee verstandig, edel, ontwikkeld en je
vrienden. Ik spoorde de jongeling aan. Hij gaf
zich helemaal. H o e mooi, hoe warm gaf hij zich
helemaal aan me over. O had ik maar meteen
met A n t o n i o gepraat. Ik verliet me op zede en
hoffelijkheid, op het gebruik van de wereld, dat
zich zo glad legt. zelfs tussen vijanden. Het is
gebeurd. Het kwaad stond ver van mij. Nu is
het daar. O geef me een raad.

Leonore Ik heb hel al lang gevoeld. Hier is
geen misverstand tussen gelijkgestemden. Het
zijn twee mannen die vijanden zijn, doordat de
natuur niet een man v o r m d e uit hen beiden. En
als ze slim waren, in hun voordeel, dan zouden
ze zich als vrienden verbinden. D a n stonden ze
voor een man en wandelden met macht en
geluk en plezier d o o r het leven. Het zou het
best zijn, dacht ik, als Tasso voor een tijd van
hier wegreisde. Hij zou zich naar Rome of naar
Florence kunnen keren. Ik zou dan als een
vriendin op zijn gemoed kunnen werken. J i j
zou intussen hier Antonio, die ons zo vreemd
geworden is, weer dichter bi j jezelf en je
vrienden kunnen brengen.
Prinses Jij wilt genot verwerven en ik moet
ontberen. Heet dat rechtvaardig zijn, vriendin?
Leonore Missen zul je niets, dan waar je in dit
geval toch niet van kon genieten.
Prinses Zo rustig moet ik een vriend
verbannen ?
Leonore Behouden, want je verbant maar voor
de schijn.
Prinses Mijn broer zal hem niet vrijwillig laten
gaan.
Leonore Als hij het ziet zoals wij. geeft hij toe.
Prinses Het is zo moeilijk, in een vriend
zichzelf veroordelen.
Leonore En toch redt je de vriend in jou.
Prinses Ik geef mijn ja niet dat het gebeurt.
Leonore Wacht d a n o p een nog groter kwaad.
Prinses Je pijnigt me en weet niet of je baat.
Leonore We zullen vlug ontdekken wie zich
vergist.
Prinses Als het moet zijn, vraag me dan niet
langer.
Leonore Wie een besluit kan nemen, overwint
de pijn.
Prinses Besloten ben ik niet. M a a r dat het zo
zij. Als hij niet voor lange tijd weggaat. En
laten we voor hem zorgen, Leonore, dat hij in
de toekomst geen gebrek lijdt. Dat de hertog
hem zijn onderhoud ook in de verte laat
toekomen. Spreek met Antonio, want hij
vermag veel bij mijn broer. En de ruzie zal hem
niet heugen, voor onze vriend en ons.
Leonore Een woord van jou zou meer waard
zijn, prinses.
Prinses Je weet, mijn vriendin, ik kan niet om
iets vragen voor mij en de mijnen. Ik leef graag
zo stil voor me uit en neem d a n k b a a r van mijn
broer aan, wat hij me zo kan en wil geven. Ik
heb me daar vroeger veel verwijten over
gemaakt. Nu ben ik er over. De erfenis van
mijn moeder komt me toe en ik wil graag voor
hem helpen zorgen.
Leonore En ik ben in de situatie, vorstin, dat ik
me ook als vriendin kan tonen. Hij is geen
goede waard. Als het mis met hem gaat, zal ik
hem knap weten te helpen.
Prinses Neem hem weg dan. En, als ik hem
moet missen, weze hij voor alle anderen jou
gegund. Ik zie het wel, zo zal het beter zijn.
Moet ik deze pijn dan weer prijzen als goed en
heilzaam? Dat was van jongs af mijn lot, ik
ben het nu gewoon. Het verlies van het mooiste
geluk is maar half, als we niet zeker op het
bezit rekenen.
Leonore Ik h o o p j e zo mooi als je verdient
gelukkig te zien.
Prinses Eleonore. G e l u k k i g ? Wie is dan
gelukkig? Mijn zuster van Urbino geeft haar
jongere man geen kinderen. Hij eerbiedigt h a a r
en laat haar er niet voor boeten m a a r in h a a r
huis woont geen vreugde. Wat hielp ons het
verstand van onze moeder ?
Leonore Wat rest je niet, prinses ?
Prinses Wat me rest? Geduld, Eleonore. Dat
kon ik van jongs af oefenen. Als vrienden en
broer en zussen samen blij waren bij feest en
spel, hield ziekte me vast op mijn kamer en in
gezelschap van veel lijden, moest ik vroeg leren
ontberen. Er was toch een ding. dat me in de
eenzaamheid vermaakte. De vreugde van hel
zingen. Ik onderhield nie met mezelf. Ik wiegde
pijn en verlangen en elke wens in slaap met

zachte tonen. Toen werd lijden vaak genot en
zelfs het treurige gevoel harmonie. Dat nam de
arts ook van me weg.
Leonore En nu ben je gezond. Je bent
levenslustig.
Prinses Ik ben gezond, dat wil zeggen, ik ben
niet ziek. Het ogenblik dat ik hem voor het
eerst zag, was veelbetekenend. Ik herstelde
nauwelijks van veel lijden. Pijn en ziekte waren
pas geweken. Bescheiden stil keek ik terug het
leven in. Ik d u r f d e voorwaarts verder in het
leven binnenkijken. En vriendelijke gestalten
kwamen me uil de verte tegemoet. D a a r stelde
mijn zuster me de jongeling voor, Eleonore. Hij
kwam aan haar hand. En, laat ik het je
bekennen, mijn gemoed nam hem op en zal
hem eeuwig houden. H o e lieflijk de vlam, die in
je haardvuur brandt of je licht geelt van een
fakkel. Wie wil, wie kan ze daar missen? Maar
als ze ongehoed om zich heen vreet, hoe
ellendig kan ze dan maken. Laat me nu. Ik ben
aan het kletsen en zou zelfs voor jou beter
verbergen hoe zwak ik ben en ziek. Ach mijn
vriendin. Alleen, ik voel de lang gerokken pijn
al van de dagen. Mijn eerste blik naar beneden
in onze tuin zoekt hem tevergeefs in de dauw
van de schaduwen. De zon neemt zijn mooi
verheerlijkt droombeeld niet meer af van mijn
oogleden. De hoop o m hem te zien, vult de pas
ontwaakte geest niet meer met blij verlangen.
Dagelijks stemde het gemoed zich af op
zuiverder harmonieën. Wat een schemering valt
nu in voor mij. De pracht van de zon, het
vrolijke gevoel van de hoge dag, de glansrijke
nabijheid van de duizendvoudige wereld, is
somber en diep in de nevel gehuld, die mij
omgeeft. Anders was elke dag een heel leven
voor me. De zorg zweeg, wraak verstomde
zelfs. En gelukkig ingescheept, droeg de stroom
ons mee. op lichte golven, zonder roer. Wat ik
bezit wil ik graag bewaren. Ik moest hem
vereren, d a a r o m hield ik van hem. Ik moest
van hem houden o m d a t mijn leven met hem
een leven werd, zoals ik het nooit had gekend.
Eerst zei ik tot mezelf, verwijder je van hem. Ik
week en week en kwam altijd m a a r dichterbij.
Zo lieflijk aangelokt, zo hard gestraft. Ze is wel
mooi, de wereld! Dat het zich altijd maar een
stap van ons lijkt te verwijderen. Het is zo
zeldzaam, dat de mensen vinden wat toch voor
hen bestemd leek. Wat zich eerst aan ons gaf,
rukt zich los. We laten los. Er is een geluk,
alleen we kennen het niet. We kennen het wel
en weten het niet te schatten.

3.3
Leonore Hoe heb ik met haar edel mooi hart te
doen. Wat een treurig lot komt hare hoogheid
toe. Ach ze verliest. En denk jij te winnen? Is
het d a n zo nodig dal hij weggaat? Maak jij het
nodig om het hart en het talent alleen voor jou
te bezitten ? Die je tot nu met een ander deelt.
En ongelijk deelt. Is het eerlijk van zo te
handelen? Ben je niet rijk genoeg? Wat
ontbreekt je nog? Echtgenoot en zoon en goed,
rang en schoonheid. Dal heb je allemaal. En bij
dat alles wil je hem nog hebben ? Hou je van
h e m ? Wat is het anders, waarom je hem niet
meer wil missen? Je mag het jezelf bekennen.
Hoe opwindend is het, zichzelf te spiegelen in
zijn mooie geest. Wordt een geluk niet dubbel
groot en heerlijk, als zijn gedicht ons als op
hemelswolken draagt en opheft. Dan eerst ben
je benijdenswaardig. Je bent, je hebt niet alleen
wat velen wensen, ieder weet ook en kent wat
je hebt. Dat is de hoogste top van elk geluk.
W a a r is een man, die zich met mijn vriend mag
vergelijken? Zoals de wereld hem vereert, zal
het nageslacht hem vererend noemen. Hoe
heerlijk het is. hem aan je zijde te hebben in de
glans van dit leven. Zo met hem de toekomst
naderen met lichte tred. Dan hebben de tijd en
de o u d e r d o m niets vat o p je en de brutale roep,
die de golf van het succes heen en weer jaagt.

Wat vergankelijk is bewaart zijn gedicht. J e
bent nog mooi en nog gelukkig, als de kring
van de dingen je al lang mee weggerukt heeft.
Je moet hem hebben en van haar neem je niets.
Want haar neiging voor de waarde man is haar
andere hartstochten gelijk. Als het stille
schijnsel van de m a n , lichten ze de wandelaar
spaarzaam bij op het pad. 's nachts. Ze
verwarmen niet en storten geen plezier of
levensvreugde rond. Ze zal blij zijn als ze hem
ver en gelukkig weet, zoals ze genoot toen ze
hem dagelijks zag. En dan. ik wil me met mijn
vriend niet verbannen van haar en van dit hof.
Ik kom terug. En ik breng hem terug. Zo moet
het zijn ! Hier komt de ruwe vriend. We zullen
zien of wc hem kunnen temmen.

3.4
Leonore Oorlog breng je ons in plaats van
vrede. Het lijkt wel of je uit een k a m p komt,
een slag w a a r het geweld regeert, de vuist
beslist. En niet van Rome.
Antonio Het is gevaarlijk, als men zich te lang
verstandig en matig moet tonen. Het boze genie
loert aan je zijde en wil met geweld van tijd tot
tijd ook een offer hebben. Helaas heb ik het
hem deze keer op kosten van mijn vrienden
gebracht. Met vreemde mensen, geliefde
vriendin, is men o p zijn hoede. D a a r let men
op, men zoekt zijn doel in hun gunst, zodat ze
kunnen dienen. Alleen bij vrienden laat men
zich vrij gaan. Men rust in hun liefde,
veroorlooft zich een luim. Ongetemder werkt de
hartstocht. En zo kwetsen we het eerst, wie we
het zachtst beminnen.
Leonore In deze rustige beschouwing, vind ik je
met vreugde al weer helemaal terug, mijn
dierbare vriend.
Antonio J a , het ontstemt me, dat ik me
v a n d a a g zo mateloos verloor. Alleen, geef
toe, als een wakker man verhit van het zure
werk komt en laat in de avond denkt uit te
rusten, voor nieuw labeur, in de schaduw waar
hij naar smacht. En hij vindt dan een leegloper,
breed in die schaduw gezeten. Moet hij dan niet
ook iets menselijks voelen, in zijn b o r s t ?
Leonore Als hij echt menselijk is, zal hij de
schaduw graag delen met een man die hem de
rust zoet en het werk licht maakt. De boom die
schaduw geeft is breed, mijn vriend. En
niemand hoeft de ander te verdringen.
Antonio We zullen niet heen en weer spelen met
een vergelijking, Eleonore. Er zijn heel veel
dingen in deze wereld, die men de ander gunt
en graag deelt. M a a r er is een schat, die men
alleen iemand met grote verdienste graag wil
gunnen. Een andere, die men met de meest
verdienstelijke nooit zal delen. En als je me
naar deze beide schatten v r a a g t : het is de
lauwerkrans en de gunst van de vrouwen.
Leonore Heeft die krans om hel hoofd van
onze jongeling de ernstige m a n beledigd? Je
had zelf toch geen bescheidener loon voor zijn
moeite kunnen vinden, voor zijn mooie gedicht.
Want een verdienste, die buitenaards is, die in
de lucht zweeft en alleen in klanken, in lichte
beelden om onze geest fladdert, die wordt dan
ook maar met een mooi beeld, met een lief
teken beloond. En zoals hij zelf nauwelijks de
aarde raakt, raakt het hoogste loon hem
nauwelijks het hoofd. Een onvruchtbare tak is
het geschenk, dat de onvruchtbare genegenheid
van de bewonderaar hem graag brengt, zodat
ze zich op de makkelijkste manier van een
schuld kwijt. Waarschijnlijk misgun je het beeld
van de martelaar de gouden schijn niet o m het
kale hoofd. En zeker, waar hij v o o r k o m t , is de
lauwerkrans meer een teken van lijden d a n van
geluk.
Antonio Wil je beminnelijke mond me soms de
ijdelheid van de wereld leren verachten ?
Leonore Elk goed naar zijn waarde schatten
moet ik je niet leren. Jij. edel m a n , zult geen
aanspraak maken op een schijnbeeld van gunst
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en eer. De dienst, waarmee jij je aan je vorst
en je vrienden aan jou bindt, is werkzaam en
levend, en dus moet het loon ook werkelijk en
levend zijn. J o u w lauwerkrans is het vorstelijke,
je roem het algemene vertrouwen.
Antonio En van de gunst van de vrouwen z e g j e
niets.
Leonore Zeg d a n , is het een vrouw gelukt, als
ze zich v o o r n a m op haar manier voor je te
zorgen, het waagde zich met jou bezig te
houden. Bij jou is alles orde, zekerheid. Jij
zorgt voor jezelf zoals je voor anderen zorgt. J e
hebt wat men je zou willen geven. Hem
ontbreekt het aan duizend kleinigheden.
Das schönste Leinenzeug, ein seiden Kleid
Mit etwas Stickerei, das triigt er geril.
Er sieht sich geril geputzt, vielmehr, er kann
Unedlen Stoff, der nur den Knecht
bezeichnet,
An seinem Leib nicht dulden, (...)
Alles moet hem fijn en goed en mooi en edel
staan. En toch is hij o n b e k w a a m zich dat alles
aan te schaffen. En als hij het bezit, het te
houden. Het ontbreekt hem altijd aan geld. aan
zorg. D a n laat hij hier een stuk achter, dan
daar. Nooit keert hij van een reis weer, dat hij
geen derde van zijn zaken mist. Of de bediende
besteelt hem. Dus moet men het hele j a a r voor
hem zorgen, Antonio.
Antonio En die zorg maakt hem liever en liever.
Gelukzalige jongeling, die men zijn gebreken
voor deugd aanrekent. Die hel zo mooi
vergund is, nog als man voor k n a a p te spelen.
Die zich mag beroemen op zijn lieftallige
zwakheden. Je moet me verontschuldigen,
mooie vriendin, als ik ook hier een beetje bitter
word. Je zegt niet alles, zegt niet wat hij durft.
En dat hij slimmer is dan men denkt. Hij
beroemt zich op twee vlammen. Legt en
ontwart de knopen. En met zo'n kunsten wint
hij zulke harten. Is het te geloven ?
Leonore Goed. Dat zelfs bewijst toch al. dat
het enkel vriendschap is. die ons drijft. En zelfs
als we liefde o m liefde ruilden, zouden we dat
mooie hart niet billijk belonen. Dat zichzelf
helemaal vergeet en overgeleverd in een lieve
d r o o m voor zijn vrienden leeft.
Antonio Verwen hem maar. En meer en meer.
Laat zijn zelfingenomenheid voor liefde
doorgaan.
Leonore We zijn niet zo partijdig als je denkt.
In veel gevallen vermanen we onze vriend. We
willen hem ontwikkelen, dat hij meer van
zichzelf geniet, zich meer aan de anderen kan
geven om te genieten.
Antonio Ik hem hem al lang. Hij is zo
gemakkelijk te kennen en te trots o m zich te
verbergen. Nu eens zinkt hij weg in zichzelf,
alsof de hele wereld in hem lag en hij zichzelf
volstrekt genoeg was in zijn wereld. En alles
rondom hem verdwijnt. Hij laat het gaan, laat
het vallen, stoot het weg en rust in zichzelf.
Opeens, zoals een onopgemerkte vonk een
mijn aansteekt, vreugde, leed, woede of gril,
barst hij heftig uit. D a n wil hij alles grijpen,
alles houden. Dan moet gebeuren wat bij hem
o p k o m t . In een ogenblik. Hij vraagt het
onmogelijke van zichzelf, zodat hij hel van
anderen zou mogen vragen. De laatste
uiteinden van de dingen wil zijn geest samen
vatten. Dal lukt nauwelijks een onder
miljoenen mensen. En hij is niet de man.
Tenslotte valt hij niets gebeterd in zichzelf
terug.
Leonore Hij schaadt de anderen niet, hij
schaadt zichzelf.
Antonio Kun je loochenen dat hij in een
moment van hartstocht, die hem vlug grijpt, op
de vorst, op de vorstin zelf. durft schelden en
lasteren? Voor een ogenblik maar, m a a r
genoeg. Het ogenblik koml terug.
Leonore lk zou denken, als hij voor een korte
tijd van hier wegging, zou dat voor hem goed
zijn en voor anderen nuttig.
Antonio Ik wil de fout niet op mijn schouders
laden. Hel zou kunnen lijken of ik hem
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verdreef. En ik verdrijf hem niet. Van mij kan
hij rustig aan ons hof blijven. En als hij zich
met mij wil verzoenen en als hij mijn raad kan
opvolgen, dan zullen we vrij behoorlijk kunnen
leven.
Leonore Nu h o o p j e zelf op een gemoed te
werken, dat je kort geleden nog verloren leek.
Antonio W e hopen altijd. En in alle dingen is
hopen beier dan wanhopen. Hij is onze vorst
dierbaar. Hij moet bij ons blijven. En als we
hem dan al tevergeefs opvoeden, hij is niet de
enige die we dulden.
Leonore Z o zonder passie, zo onpartijdig,
dacht ik niet dat je was. J e hebt je snel
bekeerd.
Antonio De leeftijd heeft toch een voordeel. Hij
o n t k o m t niet aan de vergissing, maar kan zich
Ier plekke herstellen. Eerst deed je je best o m
me met je vriend te verzoenen. Nu vraag ik hel
van je. Doe wat je kunt, dat de man zichzelf
terugvindt en alles vlug weer in orde komt. Ik
ga zelf naar hem toe, zo gauw als ik van je
verneem, dat hij rustig is. Dat mijn
aanwezigheid het kwaad niet verergert.

3.5
Leonore Deze keer. lieve vriend, zijn we hel
niet eens. Mijn voordeel en liet jouwe gaan
vandaag niet hand in hand. Snel.

4.1
(Kamer)
Tasso Ben je uil een d r o o m ontwaakt en heeft
Hel mooie bedrog opeens je verlaten ?
Heeft na een dag van hoogste wellust je
Een slaap getemd, houdt vast en beangstigt
Je ziel met zware boeien ? J a ,
Je waakt en d r o o m t . W a a r zijn de uren heen
Die o m je hoofd met bloemenkransen
speelden?
De dagen, waar je geest met vrij verlangen
D o o r het uitgespannen blauw van de hemel
drong?
En toch leef je nog en voelt
Je voelt en weet niet of je leeft.
Hou aan die zekerheid je vast:
Ik heb haar gezien! Ze stond voor mij!
Ze sprak tot mij en ik heb haar g e h o o r d !
De blik, de klank, van de woorden de lieflijke
zin.
Ze zijn voor eeuwig mijn. mij rooft ze niet
De lijd, het lot, niet het wilde geluk.
En als mijn geest zich daar ie snel verhief
En in mijn borst te snel ik lucht liet
Aan de vlam die helemaal me 1111 verteert.
Het kan 111e niet berouwen, zelfs al was
Mijn hele levenslot eeuwig voorbij.
Ik zou me aan haar wijden en volgde blij
De wenk, die mij naar het verderf riep.
Het zij! Z o heb ik me toch waard getoond
Het kostelijke vertrouwen, dat me verkwikt,
lil dit uur zelfs verkwikt, dat met geweld
Voor mij de zwarte poort van lange rouwtijd
Openzet. — J a , nu is het gedaan !
De zon van de mooiste gunst gaat voor 111e
onder
Opeens. De vorst onttrekt me aan
Zijn lieflijke aanblik, laat me hier
Verloren staan op duister en smal pad.
Lelijk obsceen gevogelte.
Ellendig gevolg van de oude nacht,
liet zwermt naar voor en sjirpt 0111 mijn hoofd.
Waarheen, waarheen beweeg ik mijn stap?
O m de walg te vluchten, die rond mij giert.
De afgrond te o n t g a a n , die voor me ligt?

4.2
Leonore Wat is er gebeurd? Lieve Tasso, mijn
dierbare vriend, ik herken je haast helemaal
niet.

Tasso Ik ben niet meer mezelf en ben het toch
nog, zo goed als ik het was. Het lijkt een
raadsel en toch is het er geen.
De stille maan. die je in de nacht verblijdt.
J e oog. je gemoed met zijn schijn
Onweerstaanbaar lokt, ze zweeft heen overdag.
Een onbeduidend bleek wolkje.
Leonore Wal je mij zegt. mijn vriend, versta ik
niet zoals je hel zegt. Verklaar je aan mij.
Vertrouw 111e.
Tasso Schrik niet, zachte vriendin. J e treft je
vriend aan in een kerker. De vorst tuchtigt me
als een scholier. Hou je mij voor zo zwak, voor
zo een kind? Laat wie me benijdt, mijn
vijanden maar b e g a a n ! Vrij en open is het veld.
Leonore J e verdenkt wel velen ten onrechte.
Tasso Neem nu Antonio. H o e hij was en hoe
hij blijft. Dat stijve verstand was altijd
vervelend. E11 dat hij altijd m a a r de meester
speelt. Beleert je over veel dat je beter en dieper
voelt en hoort geen woord, dat jij hem zegt.
Denkt je glimlachend te overzien. Ik ben zo
oud nog niet en niet zo verstandig. De heer die
ine voedt, die volg ik graag. Anders wil ik geen
meesier. Wc moesten breken. De wereld
beperkt ons al genoeg. Ik wil vrij zijn in denken
en in dichten.
Leonore Hij spreekt vaak genoeg met achting
over jou.
Tasso Toegeeflijk, wil je zeggen. Fijn en
verstandig. Zijn lof wordt eerst echt een verwijt.
Niels kwetst meer, niets dieper dan lof uit zijn
mond. Wat alleen de natuur verleent, dal zal
hij met zijn stijve ideeën nooit vergeven. Hij
gunt het me? Hij denkt de gunst van de Muzen
af te dwingen. Het lalent, dat de hemelsen aan
deze arme, verweesde jongeling gaven. Als hij
de gedachten van veel dichters aan elkaar rijt,
komt hij zichzelf als dichter voor.
Leonore Zo is hij niet.
Tasso Als ik me vergis in hem, vergis ik me
graag. Hij is mijn ergste vijand, ik zou
o n t r o o s t b a a r zijn als ik 1111 milder over hem
moest denken. Dwaas is het, in alles billijk zijn.
Zijn de mensen dan zo billijk mei ons? Nee, o
nee. Liefde en haat, dat dubbele gevoel heeft de
mens nodig in zijn eng wezen. Heeft hij niet de
nacht nodig als de dag, het slapen als hel
waken. Van 1111 af moet ik die man houden als
voorwerp van mijn diepste haat. Niets kan me
de lust ontnemen slechter en slechter over hem
Ie denken.
Leonore Ik zie nauwelijks, dierbare vriend, hoe
je nog langer aan het hof wil blijven.
Tasso O mooie vriendin, hoe zeer en lang ik
hier al overbodig ben, dal weet ik wel. Heel'l hij
over zijn staal ooit een woord, een ernstig
woord met me gesproken? Mij vroeg hij nooit.
Het was altijd m a a r ' A n t o n i o kom', 'men moet
A n t o n i o schrijven', 'vraag A n t o n i o ' . Mij laat
hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig
ben.
Leonore J e weet hoe graag de vorst met j o u , de
vorstin met je leeft. E11 als de zuster van
Urbino koml, koml ze haast even goed 0111
jouwentwil als 0111 haar broer en zuster. O
Tasso. O p deze mooie grond, waarheen het
geluk je leek Ie verplanten, gedij je niet. Spreek
ik het uit? Zal ik het je raden?
Tasso Ontzie de zieke niet. lieve dokter. Reik
hem het middel aan. Denk er niet aan of het
bitter is. Overleg wel. verstandige, goede
vriendin, of hij kan genezen.
Leonore J e zou moeien weggaan. Ach in de
verte laat zich alles zuiverder zien, wat ons in
het lieden alleen verwart.
Tasso Ik ken toch
Van jongs af de wereld, hoe makkelijk ze
O n s hulpeloos, eenzaam laat en gaat
H a a r weg als zon en maan en andere goden.
Leonore J e begeeft je eerst naar Florence en
een vriendin zal heel vriendelijk voor je zorgen.
Wees gerust, ik ben hel zelf. Ik zeg geen woord,
je weel zelf bij welke vorst je daar komt. Zwijg
je. Bedenk het wel. Tref een besluit.

Tasso Wat je me zegt is heel opwindend. Z o
helemaal in overeenstemming met de wens, die
ik in stilte koester. En laten we de vorstin
helemaal alleen? H e b ik verloren bij h a a r ? H o e
is de vorstin gezind jegens mij? W a s ze boos op
me? Wat zei ze? Ze heeft me erg a f g e k e u r d ?
Zal ze me graag laten gaan als ik wegga?
Leonore Schenk me de hemel, lieve vriend, van
je de ogen te openen. N i e m a n d vervolgt je en
haat je, duwt en plaagt je heimelijk. Je dicht
een zeldzaam web om jezelf te grieven. Alles
wil ik doen o m het in twee te scheuren.

4.3
Tasso J a , ik wil weg, alleen niet zoals jullie
willen. Ik wil van hier weg en verder dan jullie
denken.
Wat moet ik hier, wie houdt me hier terug?
O ik verstond elk woord te goed,
Dat ik van Leonore's lippen lokte.
Ha, jou ken ik nu !
Ik ving het a m p e r op, in lettergrepen,
En weet compleet hoe de prinses nu denkt.
J a , ja, ook dat is waar, w a n h o o p niet!
O voelde ze een hartstocht in haar hart
Die met mijn welzijn mij te gronde richtte.
De dood greep me meer welkom dan de hand,
Die koud en star me van zich weg laat gaan.
Ik ga.

4.4
Antonio Als je rustig naar me wilt en kunt
luisteren.
Tasso Het past me goed. wachten en luisteren.
Ik ken mijn plicht.
Antonio G a niet achteruit. Vervul mijn wens,
de wens van de vorst.
Tasso Een gekrenkt hart herstelt moeilijk.
Antonio In naam van de vorst maak ik de
zwakke band los die je leek vast te houden. Zeg
me, kan ik nuttig voor je zijn?
Tasso Je hebt me de vrijheid teruggebracht.
Verschaf me nu, bid ik, haar gebruik.
Antonio Wat kun je bedoelen ?
Tasso J e weet, ik heb mijn gedicht beëindigd.
V a n d a a g overhandigde ik het aan de vorst. Nu
vind ik veel van mijn vrienden in R o m e
verzameld. Gonzaga heeft voor mij een
rechtbank bijeen gebracht, w a a r ik eerst moet
voorkomen. Ik kan het nauwelijks afwachten.
J e zult ze kennen. Flaminio de' Nobili, Angelio
D a Barga, A n t o n i a n o en Speron Speroni.
Enkelen hebben hun mening over veel
plaatsen al in brieven meegedeeld. Veel heb ik
kunnen gebruiken, veel lijkt me nog te
overleggen. En sommige plaatsen wil ik niet
graag veranderen, als men me niet meer dan
gebeurd is, overtuigt. Dat wordt alles niet d o o r
brieven gedaan. Ik moet hen zien. Aanwezigheid maakt die knopen gauw los.
Antonio Een dag van gunst is als een dag van
de oogst. Z o gauw als hij rijpt, moet men vlijtig
zijn.
Tasso Ik heb niets te vrezen. Alfons is edel. Hij
heeft zich tegen mij altijd groot getoond.
Antonio Hij zal het ongaarne doen. En ik vrees
haast, hij doet het niet.
Tasso Als juist wordt gevraagd en dat kun jij
wel.
Antonio Maar, zeg me, welke redenen leg ik
voor?
Tasso Laat mijn gedicht spreken, uit elke
stanza. De vrolijke wisseling van veel mooie
dagen, de stille ruimte van zoveel diepe
nachten. Aan vlijt en moeite heeft het niet
ontbroken. Wat ik wilde is loffelijk. Onze
tijdgenoten uit een lange slaap roepen en dan
misschien met een edel christenleger het gevaar
en de roem van een heilige oorlog delen.
Antonio Voltooi je werk hier. Hier is de plaats.
Tasso Alfons heeft me eerst bezield. Hij zal
zeker de laatste zijn, die me beleert.

Antonio Je denkt alleen aan j o u en denkt niet
aan de vorst. Ik z e g j e , hij zal je niet laten
gaan.
Tasso Ik h o o p alleen door jou op dit verlof.
Weiger je me de eerste dienst, als ik de
aangeboden vriendschap wil beproeven?
Antonio O p dit ogenblik lijk je me voor goed te
houden wat je ijverig wenst. J e wilt op dit
ogenblik wat je begeert.
Tasso Ik ken deze tyrannie van de vriendschap
al lang. Die lijkt me van alle tyrannieén de
ondraaglijkste. Alfons is geen tyran. hij sprak
me vrij.
Antonio Moet ik je meteen, in koelen bloede,
met volle, heldere overtuiging schaden?
Tasso Ik wil je van die zorg bevrijden! Met die
woorden houd je me niet tegen. J e hebt me vrij
verklaard en deze deur, die naar de vorst leidt,
staat nu voor me open. Ik laat jou de keus. J i j
of ik ! De vorst gaat weg. Hier is geen ogenblik
te talmen. Kies snel! Als jij niet gaat, dan ga ik
zelf en wordt het zoals het wil.
Antonio Alleen vandaag niet.
Tasso Nee, dit uur nog. Mijn zolen branden o p
deze marmervloer. Eerder kan mijn geest geen
rust vinden. Ik bid j e ! Je ziet hoe ongeschikt ik
op dit ogenblik ben o m met mijn heer te
spreken. Ziet — h o e kan ik dat verbergen! —
dat ik mezelf op dit ogenblik, geen macht in de
wereld me kan gebieden. Het zijn alleen boeien,
die me kunnen vasthouden. Laat me in vrijheid,
alleen vandaag, dat mijn geest goed komt.
Antonio Wat moet ik d o e n ? Ik merk wel. de
vergissing is aanstekelijk. O m d a t ik je toch
moet schaden, Tasso, kies ik de weg die jij
kiest. Ik zeg het je vooraf, je keert dit huis
amper de rug toe, dat je hart terug zal
verlangen. Smart, verwarring, droefgeestigheid
wacht in Rome op je. Ik zeg alleen vooraf wat
vlug gebeurt. Ik nodig je uit me in het ergste
geval te vertrouwen. Nu spreek ik met de vorst
zoals je verlangt.

4.5
Tasso Alles vlucht van mij.
Als ik haar stem vernam, hoe d r o n g
Een onuitsprekelijk gevoel
D o o r mijn borst.
Als ik haar zag, dan werd het daglicht
Somber voor mij.
O n w e e r s t a a n b a a r trok
H a a r oog, haar mond me aan.
Mijn knieën hielden a m p e r stand
En om me recht te houden
W a s al mijn geestkracht nodig.
A m p e r kon ik
De roes van aan haar voet te vallen
Stillen.
Vergeef haar helemaal
Alleen, verberg niet
O o k zij, ook zij, ook zij
Ook zij, ook zij, ook zij, ook zij.
Voor de w a n h o o p
Met stalen klauwen
J e zinnen uit elkaar scheurt.
Bitter lot.

Antonio Ik ben verlegen want ik d r a a g toch de
schuld van wat v a n d a a g gebeurde.
Alfons Antonio nee. Ik weet maar al te goed,
hoezeer ik hem heb ontzien. Hoezeer ik
vergeten ben, dat ik eigenlijk van hem te eisen
had. De mens kan zich over veel meester
maken, behoefte en lange tijd bedwingt zijn wil
amper.
Antonio Spijs en drank kiezen, de eerste plicht
van de mens, vervult hij die? Laat hij zich niet
veeleer, als een kind, prikkelen door alles wat
het gehemelte streelt? W a n n e e r mengt hij water
onder zijn wijn? Kruiden, zoete dingen, sterke
dranken, het een na het a n d e r slokt hij haastig
binnen. En dan klaagt hij over zijn droeve
geest, zijn vurig bloed, zijn te hevige aard. Hij
scheldt op de n a t u u r en het lot. Hoe bitter en
hoe dwaas heb ik hem al niet vaak met zijn arts
zien redetwisten. O m te lachen haast, als wat
een mens kwelt en anderen plaagt ergens
belachelijk zou zijn. 'Ik voel die kwaal', zegt hij
angstig en vol ergernis, 'Genees m e ! ' . G o e d ,
antwoordt de dokter, mijd dan dat en dat. ' D a t
kan ik niet'. Neem dan deze drank. ' O nee, die
smaakt afschuwelijk!' Drink dan water. 'Ik ben
zo waterschuw als een gebetene'. J e glimlacht
zelf en toch is het zeker. J e hebt het wel uit zijn
mond gehoord ?
Alfons Ik heb het vaak gehoord en vaak
geëxcuseerd.
Antonio Het is zeker, een ongematigd leven
geeft ons zware wilde d r o m e n , tenslotte bij
klaarlichte dag. Wat is zijn argwaan anders dan
een d r o o m ? W a a r hij gaat, denkt hij van
vijanden te zijn omgeven. Zijn talent kan
niemand zien. die hem niet benijdt. Niemand
hem benijden, die hem niet haat en hem bitter
vervolgt. Hij heeft je zo vaak met klachten
lastig gevallen. Opengebroken sloten, onderschepte brieven en gif en dolk. Wat hem alles
voorzweeft. J e hebt het laten onderzoeken,
onderzocht, en wat heb je gevonden?
Nauwelijks de schijn.
Alfons Niet alles dient ons op dezelfde wijze.
Wie veel wil gebruiken, gebrtiike elk ding o p
zijn manier. Z o is hij wel gediend. Dat hebben
de Medici ons geleerd. De pausen zelf hebben
het ons bewezen.
Antonio Hij heeft te j o n g al te veel bereikt, dan
dat hij er bescheiden van zou kunnen genieten.
Wie weet het niet, mijn vorst, alleen de moeite
van het leven leert ons de dingen van het leven
waarderen. O als hij eerst zou moeten
verwerven wat hem nu met open handen wordt
aangeboden, zou hij zijn krachten mannelijk
inspannen en voelde zich stap voor stap
bevredigd. Tasso heeft het mooiste geluk van
de jongeling: dat zijn vaderland hem al erkent
en op hem hoopt. O geloof me, zijn wispelturig
onbehagen rust op het brede kussen van zijn
geluk. Laat hem genadig gaan. Laat hem tijd
om in R o m e en in Napels, waar hij wil, te
zoeken wat hij hier mist. En wat hij alleen hier
kan terugvinden.
Alfons Mijn zuster gaat met haar vriendin
meteen terug. En te paard zal ik nog voor hen
thuis zijn. Jij volgt ons snel, als je voor hem
hebt gezorgd.
Antonio Hij komt.
Alfons Hij komt. Vaarwel.

5.1
(Tuin)
Alfons Hij wil wegreizen? G o e d , ik houd hem
niet. Hij wil weg van hier, hij wil n a a r Rome.
Z o zij het! Alleen, dat Scipio G o n z a g a en de
slimme Medicis me hem niet afhandig maken.
Dat heeft Italië zo groot gemaakt, dat elke
buur met de ander vecht om de beteren te
bezitten. Te gebruiken. Een veldheer zonder
leger lijkt me de vorst, die het talent niet om
zich heen verzamelt. En wie de stem van de
dichtkunst niet hoort, is een barbaar. Deze heb
ik gevonden en gekozen. En ik ben trots o p
hem als mijn dienaar. Z o n d e r noodzaak zou ik
hem niet willen verliezen.

5.2
Alfons Ik wens je geluk bij je reis en h o o p dat
je opgeruimd en helemaal genezen naar ons
terug zult komen.
Tasso Ik ga heen met vol vertrouwen en hoop
dat de kleine tussentijd me zal genezen van
alles wat me nu beklemt. De genade, die je me
zo vaak hebt bewezen, verschijnt me vandaag
in het volle licht.
Alfons Ik geef je brieven aan mijn mensen, aan
vrienden, naar Rome en wens zeer, dat je
overal vertrouwelijk zult staan jegens de
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mijnen. Zoals ik je zeker, hoewel ver weg. als
van mij beschouw.
Tasso In plaats van dank kom ik met een
verzoek. Mijn gedicht ligt me het nauwst aan
het hart. Ik heb veel gedaan en geen moeite en
vlijt gespaard. Alleen, het blijft me nog te veel
achter. Ik zou terug naar die school willen
gaan, waar de geest van de grote mannen nog
zweeft, werkzaam zweelt. O geef me de blaren
terug, die ik nu enkel maar beschaamd in je
handen weet.
Alfons J e zult me op deze dag niet nemen wat
je me op deze dag nauwelijks hebt gebracht.
Laat mij als bemiddelaar optreden tussen jou
en je gedicht. Luister niet naar raad van alle
kanten. De duizendvoudige gedachten van veel
verschillende mensen, die elkaar in het leven en
in de opinie tegenspreken, vat de dichter
verstandig in een. Hij is niet schuw menigeen te
mishagen, zodat hij velen des te meer zou
bevallen. M a a r ik zeg niet. dat je niet hier en
daar bescheiden je vijl zou moeten gebruiken.
Ik beloof je tegelijk, binnen korte tijd ontvang
je je gedicht afgeschreven. Het blijft van jouw
hand in mijn handen. D a n kan ik 'er mij eerst,
met mijn zusters, echt over verheugen. Als je
het dan volkomener terugbrengt, zullen we ons
verheugen over het hogere genot en je bij veel
plaatsen enkel als vrienden waarschuwen.
Tasso Ik herhaal maar beschaamd het verzoek.
Laat mij het afschrift dringend hebben. Mijn
gemoed rust nu helemaal o p dit werk. Nu moet
het worden wat het kan worden.
Alfons Ik keur de drang, die je bezielt, goed.
G o e d e Tasso. Maar, als het mogelijk was, zou
je eerst een korte tijd van de vrije wereld
moeten genieten. J e verstrooien. J e bloed d o o r
een kuur verbeteren. Dan zou de mooie
harmonie van de gemaakte zinnen opleveren
wat je nu in drieste ijver tevergeefs zoekt.
Tasso Mijn vorst, zo lijkt het. M a a r ik ben
gezond, als ik me aan mijn vlijt kan overgeven.
En zo maakt de vlijt me weer gezond. J e hebt
me lang gezien. Ik voel me niet goed in vrije
weelderigheid. Mij laat de rust het minst rust.
Dit gemoed is niet door de natuur
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voorbestemd, ik voel het helaas, om o p het
weke element van de dagen vrolijk in de wijde
zee van de tijden af te drijven.
Alfons J o u voert alles wat je denkt en doet diep
in jezelf. O m ons heen liggen veel afgronden,
die het noodlot groef. M a a r in ons hart is de
diepste. En het is opwindend, zich erin te
storten. Ik v r a a g j e , ontruk je aan jezelf. De
mens wint wat de dichter verliest.
Tasso Ik houd tevergeefs die d r a n g tegen, die
in mijn borst d a g e n nacht wisselt. Als ik niet
moet denken of dichten, is het leven voor mij
geen leven meer. Verbied de zijdeworm te
spinnen, al spint hij zichzelf dichter naar de
dood. Het kostelijke weefsel ontwikkelt hij uil
zijn binnenste en laat niet af, tot hij zich in zijn
doodkist heeft ingesloten.

5.3
Tasso Je triomfeert te vroeg. Daar komt ze
aan. O wat een gevoel !

5.4
Prinses J e gaal naar R o m e ?
Tasso Als ik daar mijn gedicht niet voltooi,
kan ik het nooit voltooien. Helaas, ach, ik voel
al — i k zal bij geen enkele onderneming geluk
hebben. Veranderen zal ik het, voltooien nooit.
Ik voel, ik voel het wel. de grote kunst zal me
te gronde richten. Verjagen zal ze me. Ik ijl
weg. N a a r Napels wil ik vlug. Ik ga verkleed,
de arme jas van de pelgrim of de schaapherder
trek ik aan. Ik sluip d o o r de stad, waar de
beweging van duizenden de ene licht verbergt.
Ik haast me naar de oever, vind d a a r meteen
een schuit met bereidwillige goede mensen. Mei
boeren, die naar de markt kwamen, nu naar
huis terugkeren. Mensen van Sorrenlo. Want ik
moet me haasten naar Sorrento, aan de
overkant. D a a r woont mijn zuster, die met mij
de smart en vreugde van mijn ouders was. O p
het schip ben ik stil en treed dan ook zwijgend

aan land. Ik ga zacht naar boven op hel pad en
aan de poort vraag ik: waar woont C o r n e l i a ?
Wijs het me aan. Cornelia Sersale? Vriendelijk
legt een spinster me de straat uit, ze beschrijft
het huis voor me. D a n stijg ik verder. De
kinderen lopen mee en kijken naar het wilde
haar, de duistere vreemdeling. Dan kom ik aan
de drempel. Open staat de deur al. D a n ga ik
hel huis binnen —
Prinses O Tasso, kijk op als het mogelijk is.
Herken het gevaar, waar je in zweeft. Is alles
d a n in weinig ogenblikken v e r a n d e r d ? T a s s o !
(Tasso wend1 zich af.)
Prinses Hoe troostend is het een vriend, die
voor korte tijd wil verreizen, een klein geschenk
te geven. Al is het maar een nieuwe mantel of
een wapen. J o u kan men niets meer geven want
je gooil onwillig alles weg wat je bezit. Je kiesl
de pelgrimschelp en de zwarte kiel, de lange
staf en gaat d a a r vrijwillig arm heen en neemt
van ons weg, waar je met ons alleen van kon
genieten.
Tasso Verdedig m e ! Neem me op in je
bescherming. Laat me op Belriguardo hier,
verplaats me naar Consandoli, waarheen je
wilt. De vorst heeft zoveel mooie kastelen,
zoveel tuinen, die het hele j a a r onderhouden
worden en jullie betreden ze a m p e r een dag,
misschien maar een uur. J a kies de verst
afgelegen uit, die jullie in hele jaren niet gaan
bezoeken en die misschien nu zonder
verzorging ligl. Stuur me d a a r h e e n ! Laat me
daar van jullie zijn. H o e zal ik je bomen
verzorgen. De citroenen in de herfst met
planken en d a k p a n n e n afdekken en veilig
opbergen met gebonden riet. Mooie bloemen
moeten in de bloembedden hun brede wortels
slaan. Zuiver en sierlijk moet elk pad en elk
vlekje zijn. En laat me ook de zorg voor het
paleis. Ik zal o p de juiste tijd de vensters
openen, dal vochtigheid de schilderijen niet
schaadt. De mooie met pleisterwerk versierde
wanden zal ik met een lichte plumeau
schoonmaken. De vloer moet blank en proper
glanzen. Er moei geen steen, geen d a k p a n

verschuiven.

Er moet geen gras uit een spleet

kiemen.
Prinses Ik vind geen raad. Ik vind geen troost
voor jou en ons. Ik m o e t j e laten en verlaten
kan mijn hart je niet.
Tasso Nee nee, jij bent het en nu ik ben het
ook. Wat moet ik doen, dat je broer me zou
kunnen vergeven, dat jij zeil' me graag zou
willen vergeven. Dat ik me weer met vreugde
bij de uwen zon mogen tellen. Vertel het me.
Prinses W e willen niets van je wat je niet bent.
Als je nu maar eerst met jezelf uitkomt. Je doel
ons plezier als je plezier hebt.
Tasso Jij bent het zelf zoals je me de eerste
keer tegemoet kwam, een heilige engel. Zij is
liet. ze staat voor me. Wat een gevoel! Is het
dwaling wat me naar je toe trekt? Razernij? Is
het een verheven zin, die pas de hoogste
zuiverste waarheid begrijpt? Ja het is het gevoel
dat mij alleen op deze aarde gelukkig kan
maken. Die hartstocht dacht ik te bekampen.
Streed en streed met mijn diepste zijn,
vernietigde brutaal mijn eigen zelf. waartoe jij
zo totaal behoort.
Prinses Als ik nog langer naar je moet
luisteren, Tasso.
Tasso Met elk woord verhoog je mi jn geluk. Bij
elk woord glanst je oog lichter. Ik voel me in
mijn binnenste veranderd. Ik voel me ontlast
van elke nood. Vrij als een god en alles dank ik
aan jou ! Onzegbaar geweld, dat me beheerst.
Ja je maakt me helemaal eigen van jou. Niets
van mijn hele ik hoort me voortaan loe. Mijn
oog wordt troebel in het geluk en het licht,
mijn zinnen wankelen. Mijn voet houdt me niet
meer. O n w e e r s t a a n b a a r trek je mij naar je toe
en onafgebroken dringt mijn hart naar jou. J e
hebt me helemaal voor eeuwig gewonnen voor
je. Neem dan ook mijn hele wezen.
Prinses W e g !
Leonore Wat is er gebeurd? T a s s o ! Tasso !
Alfons Hij wordt gek, houd hem vast.
(...)
Alfons Als iets onverwachts gebeurt.
Als onze blik
Iets monsterachtigs ziet,

Staat onze geest
Stil voor een tijd.
We hebben niets
W a a r we dat mee vergelijken.

5.5
Tasso En jij Sirene
Die me zo zacht
Z o hemels heeft aangelokt.
Nu zie ik je plots.
Hoe lang verborg
Je heilig beeld voor mij
De hoer
Die kleine kunsten doet
Het masker valt. Armida
Antonio Ongelukkige, ik bekom nog nauwelijks.
Tasso Ik zie dat jij het bent. Voltooi je ambt
maar. Mijn staf is gebroken. Voltooi je ambt
maar en martel me nog langzaam ter dood.
Trek maar aan de pijl, dat ik de weerhaak
grimmig voel, die me verscheurt. T r e k ! Ja ga
maar tyran. Je kon niet veinzen tot het laatst,
triomfeer. G a maar, ik haat je. De mensen
kennen elkaar niet. Alleen de galeislaven
kennen elkaar. En die geslepen kleine
bemiddelaarster. Hoe diep vernederd zie ik ze
voor me. Ik hoor haar zachte stappen ruisen.
Ik ken nu de kring, waar ze omheen sloop. Z o
heeft men mij bekranst. Me nog op de laatste
dag met gladde woorden mijn enig eigendom
afgelokt, mijn gedicht, en het vastgehouden.
Mijn enig goed is nu in jullie handen. Dat zou
me o p elke plaats hebben aanbevolen, dat bleef
me nog om me van de honger te redden. Nu zie
ik wel w a a r o m ik moet rusten. Dat mijn
gedicht maar niet volmaakter wordt. Dat mijn
naam zich maar niet meer verspreidt. Dat wie
me benijden duizend zwakten vinden. Dat men
mij op het eind helemaal vergeet! Je hebt de
slaaf goed geketend. Je hebt hem goed
gespaard voor uitgedachte kwellingen. O
waarde vriendschap, dierbare bezorgdheid.
Antonio Ik luister met verbazing naar je. J e

lastert. J e veroorlooft je woord o p woord, dat
je lijden te vergeven is m a a r jij jezelf nooit kunt
vergeven.
Tasso Laat me geen verstandig woord van je
horen. Laat me dat dof geluk. Ik voel mijn
binnenste gebeente verpletterd en ik leef om het
le voelen. W a n h o o p met al zijn razernij. En in
de hellepijn die me vernietigt, is lastering maar
een stil geluid.
Antonio Het zal me aan geduld zeker niet
ontbreken.
Tasso Ze gaan weg. O G o d d a a r zie ik het stof
al, dat oprijst d o o r de wagens. De ruiters zijn
voorop. D a a r rijden ze. Ze zijn weg. Ze zijn
boos op mij. Ik wil toch gaan. Laat me alleen
afscheid nemen, alleen afscheid nemen.
Misschien genees ik terug. Nee ik ben verstoten,
verbannen, ik heb mezelf verbannen. Ik zal die
stem niet meer horen, die blik niet. Niet meer
ontmoeten.
Antonio Je bent niet zo ellendig als je denkt.
Tasso Ben ik niets, helemaal niets geworden?
Nee, alles is daar en ik ben niets. Ik ben aan
mezelf ontvreemd en zij aan mij. Nee alles is
daarheen. De n a t u u r heeft ons de traan
gegeven. Mij liet ze in mijn pijn de melodie en
de woorden o m mijn nood le klagen. Mij nog
voor alles. En als de mens in zijn kwelling
verstomt, gaf een god me te zeggen hoe ik lijd.
Antonio Und wenn der Mensch in seiner Qual
verstummt,
G a b mir ein G o t t zu sagen, wie ich leide.
Tasso Edele man. J e staat vast en stil. Ik lijk
de golf, bewogen d o o r de storm. De golf vlucht
en wankelt en zwelt en buigt schuimend over.
De zon spiegelde zich zo mooi in deze golf, de
sterren rustten aan deze borst. Ik ken me in het
gevaar niet meer. Het stuur is gebroken en het
schip kraakt aan alle kanten. De b o d e m o n d e r
mijn voeten scheurt barstend open. Ik grijp je
mei mijn beide armen.
Z o klemt eindelijk nog
De schipper
Zich vast aan de rots
W a a r hij
Schipbreuk op moest lijden.
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SCHAWTe
R a d e i s , Erik De V o l d e r ,
Jan Decleir,
A n n e T e r e s a De K e e r s m a e k e r
en M i c h è l e A n n e D e M e y ,
D e N o u f a ' s , de M e g a f o o n f a n f a r e
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NATIONALE
OPERA
DIRECTEUR

GERARD

MORTIER

PREMIERE 25 JANUARI
NIEUWE PRODUKTIE

I

I

LOUISE
Roman m u s i c a l en quatre actes et cinq tableaux
Tekst en muziek van Gustave Charpentier
Muzikale leiding: Sylvain Cambreling
Regie: Jean-Claude Berutti
Dekors: Henri Oeschlin
Kostuums: Luisa Spinatelli — Dramaturgie: Ginette Herry
Louise: Felicity Lott
Julien : Jerome Pruett
Le Père: Ernest Blanc
La Mère: Rita Gorr
Symfonie-Orkest van de Nationale Opera — Koor van de Nationale Opera — Koorleider: Gunter Wagner
Première: 25 januari 1983, 19.30 uur;
Voorstellingen: 28 januari om 19.30 uur, 30 januari om 15.00 uur, 1 februari om 19.30 uur

PREMIERE 9 FEBRUARI

DIE SOLDATEN
Oper in vier Akten von Bernd Alois Z i m m e r m a n
nach d e m g l e i c h n a m i g e n Schauspiel von J.R. Lenz
Produktie van de Opera van Frankfurt/Main (BRD)
(Creatie in België)
Muzikale leiding: Michaël Gielen
Regie: Alfred Kirchner
Dekors en kostuums: Karl Kneidel
Städtische Opernhaus- und Museum Orchester
Chor der Oper Frankfurt
Voorstellingen: 11 februari om 20.00 uur; 13 februari om 15.00 uur

PREMIERE 3 MAART
NIEUWE PRODUKTIE

DER FREISCHUTZ
Oper in drei Abteilungen von F. Kind
Musik von Carl-Maria van Weber
Muzikale leiding: Uwe Mund - Regie: Gilbert Deflo — Dekors en kostuums: Carlo T o m m a s i
Ottokar: Claudio Nicolai — Cuno: Roger Heynen — Agathe: Helena D o e s e
Ännchen: Inga Nielsen
Caspar: Peter M e v e n — Max: Walter Raffeiner — Eine Eremit: Anton Diakov - Kilian: Leandro Lopez
Voorstellingen: 8, 10, 16, 19 maart om 20.00 u u r ; 6 en 13 maart om 15.00 uur

SYMFONISCHE CONCERTEN
4 februari 1983, 20.30 uur

12 maart 1983, 20.30 uur

Muzikale leiding: Sylvain Cambreling
Britt-Marie Aruhn, sopraan
Stuart Burrows, tenor — José Van Dam, bas
Josef Haydn: Die Schöpfung

Muzikale leiding: Pierre Bartholomée
Gilbert Zanlonghi, cello
B o e s m a n s : „La Passion de Gilles"
(fragment) wereldcreatie
Lutoslawsky: Celloconcert — Beethoven: Symfonie 7

RECITALS
29 januari, 20.30 uur

5 februari, 20.30 uur

15 maart, 20.30 uur

Stuart Burrows, tenor
John Constable, piano

Felicity Lott, sopraan
Geoffrey Parsons, piano

Walter Berry, bas-bariton
Burkhard Schaffer, piano

P l a a t s b e s p r e k i n g en i n l i c h t i n g e n : B e s p r e e k b u r e a u v a n d e Nationale O p e r a — P r i n s e n s t r a a t — 1000 B r u s s e l — Tel.: 02/219 63 41

KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG
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In januari was liet Wuppertaler
Tanztheater op uitnodiging van Théâtre 140 in Brussel met het spektakel
Kontakthof. Pina Bausch, choreografe
van het gezelschap, wordt internationaal erkend als een leidinggevende en
vernieuwende figuur in de balletwereld. Men kan zeggen dat Bausch de
inzichten van haar leermeester Kurt
Jooss op een verbluffende manier
verder uitwerkt. Jooss, hier bekend
met het ballet De groene tafel, koos
voor een direct op de realiteit aansluitende balletvorm. Ballet moest weg
van de franje, luxe en adel in het
repetitielokaal. Zijn balletten zouden
getuigen. Het dwong hem tot een
vernieuwing van de danstaal. Dit
expressionisme zou na de tweede
wereldoorlog nog andere choreografen beïnvloeden. Er zijn duidelijke
sporen aan te wijzen in de eerste
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werken van Béjart; Symphonie pour
un homme setil was niet voor niets eerst
een succes in Duitsland.
Bausch ging veel verder dan haar
leermeester. Na indrukwekkende successen als Sacre (1975) vond ze het
dansen te beperkend. Ze evolueerde
naar een vorm die dichter bij het
toneel zelf aansloot.
Kontakthof
(1978) is een belangrijke stap in haar
evolutie. Maar ook deze theatervorm
was haar niet radicaal genoeg. Ze
wilde af van alle stereotypen van het
balletgenre: niet alleen met de traditionele taal werd gebroken, ook met
de conventionele gestalte van de danser zelf. Bij haar kunnen ook oude
lichamen volledig geïntegreerd worden.
Bausch is gaan studeren in Amerika en in haar werk kan men duidelijk
de invloed bespeuren van het navel-
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staren dat samengaat met de workshopmethode waarvan het NewYorkse Soho (met onder meer Richard
Schechner voor het theater en de
Wooster Group voor het toneel) bolstaat. In de laatste werkstukken van
Bausch is het individu, de persoonlijke anekdote, het uitleven van zijn
innige ik het belangrijkste thema
geworden. Hiervoor zijn alle vormen
van theater en muziek goed. Een
opvoering als Wa/zer (1982) is een
collage van stemmingen, getuigenissen, grappen en fragmentair pakkende beelden. Het gemakkelijke staat er
naast het technisch moeilijke. De
onvrede die men overal bespeurt, sluit
nauw aan bij het hedendaags Duits
theater. Bausch heeft een spektakelvorm ontwikkeld die volledig persoonlijk is, open, vrij voor elke interpretatie.

De trieste vrolijkheid van Pina Bausch
Hoe Pina Bauschs stuk Kontakthof is ontstaan.
De Duitse
recensente Renate
Klett volgde in
1978 voor Die
Zeit de repetities
van Kontakthof.
Een
repetitieverslag,
over het
wonderlijke,
raadselachtige en
erg succesrijke
Wuppertaler
Tanztheater van
Pina Bausch.

40

De repetities vinden plaats in de
'Lichtburg', een verbouwde bioscoop:
een ruime zaal met ouderwetse lampen, voor het filmdoek een smalle
loopgang, ervoor een rij stoelen, de
piano in de hoek, de vloer voorzien
van een dansmat. (Het toneelbeeld zal
later een gelijkaardige ruimtelijke
structuur krijgen.) Er zijn twintig
dansers, negen vrouwen in rose repetitiekleding, elf mannen in colbertpak.
Omdat de meesten buitenlanders zijn
(ze komen uit twaalf landen) wordt er
veel Engels gesproken.
Derde repetitieweek voor een stuk dat
er nog niet is. In de plaats daarvan zijn
er themata: 'tederheid', 'Sehnsucht',
'ik toon me, ik stel mezelf voor', 'ik
verplaats me'. En er is muziek, talloze
geluidsbanden met tango's uit de
jaren vijftig, Rudi Schuricke, muziek
uit Chaplin- en Fellinifilms, De Derde
Man en een beetje klassiek (Sibelius).
Er is geen stuk, alles is dus mogelijk.
Zulks maakt beslissingen niet makkelijker, eerder moeilijker. Pina Bausch
heeft zich nooit door een stuk grenzen
laten voorschrijven of het nu BUnthart
heette, Die sieben Todsiinden of Macbeth, steeds heeft ze er iets van
haarzelf uit gemaakt, dat zich sterk
van het voorbeeld verwijderde en er
desondanks of misschien net daarom
veel mee te maken had. Hier nu moet
alles uit de fantasie voortkomen,
zonder het uitdagende doch ook behulpzame contact met een fabel en
zijn personages.
ETCETERA 1/83

Vreselijk, net een
acteur !
De repetities kennen een los en
gedisciplineerd verloop. Eerst een
uur klassieke training, dan het werk
aan het stuk, het verzamelen van
het materiaal. Pina stelt oefeningen
voor, brengt improvisatiethemata
aan. Wat ze zegt wordt uitgevoerd,
zonder verdere commentaar. De
ballethiérarchie, vast en zeker de
meest intacte in het theaterbestel,
functioneert zonder hapering. Aanvankelijk vind ik dit vreemd, doch
dan wordt me duidelijk dat dit hier
niets met onderdanigheid te maken
heeft doch eerder met groepsbewustzijn: van beide kanten is er een
sterke vertrouwensbasis.
Tijdens de eerste dagen ondervond ik
moeilijkheden om me in het repetitieverloop in te leven. Dat is immers
totaal anders dan ik het in het theater
gewoon ben. Geen analyses, geen
interpretaties, niets van het intellectuele discours/ge klets van het spreektheater — i n de plaats daarvan associaties, stemmingen, veel van dat
atmosferische. Communicatie
verloopt minder via taal, dan wel via
gestiek en beweging. Tussen Pina
Bausch en de dansers bestaat er een
vocabularium van blikken en zinsflarden, wat voor niet-ingewijden niet zo
meteen te ontcijferen valt.
Voor mij heeft deze werkwijze meer
van het collectieve werk dan het

meeste, dat zich naar buiten toe als
dusdanig manifesteert. De wederzijdse uitwisseling, de inspiratie voor
mekaar, de vreugde in het spel en in de
eigen spontaneïteit herinneren me aan
de repetities, die ik bij het Théâtre du
Soleil heb gezien. Het kan geen toeval
zijn, denk ik, dat de leiders van beide
groepen (Ariane Mnouchkine, Pina
Bausch) vrouwen zijn. 'Laat ons toch
eens iets met onze complexen doen,'
zegt Pina Bausch. 'Wij hebben toch
allemaal complexen, dus zullen we die
eens laten zien. iedereen toont wat
hem aan zijn lichaam niet bevalt.'
Daarbij legt ze schetterende circusmuziek op. De dansers stappen dwars
door de ruimte, blijven staan in het
midden, verstoppen een dubbele kin
of te brede heupen, neus of borsten.
De grote dansers maken zich klein, de
kleine groot. In deze houding verstarren ze, ze gaan af, komen bij de
volgende doorgang net zo terug doch
tonen daarbij nog een ander 'complex'. Dit gebeurt viermaal, tot ze
uiteindelijk, door alle bochten waarin
ze zich hebben gewrongen om te grote
voeten, te weinig haar, vermeende obenen of een te kleine mond weg te
moffelen, nog amper kunnen lopen.
Dit is interessant en méér dan een
grapje onder elkaar: wat sommigen
bij zichzelf als lelijk ervaren vinden de
anderen net mooi. Het is opvallend
dat de vrouwen bij deze oefening veel
meer ontspannen en eerlijker zijn dan
de mannen en daarom ook 'beter' (In
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de voorstelling verlopen ' D e Complexen' als een circusnummer, de
muziek klinkt luid en vlot, daarbij
komt Luis P. Layag met commentaren in het Filippijns).

Het motief van het
tonen
De dansers stellen zich tentoon. De
een na de ander komt van de stoelen
aan de achterwand doorheen de zaal
tot bij de regietafel om zich als voor
een jury te presenteren. Ze tonen zich
van voren, van achteren, tonen hun
voorhoofd en hun tanden, hun lichaamsprofiel, de handen en de voetzool. De ernst en de concentratie
waarmee ze dit doen op een trage,
kitschig-mooie muziek geeft aan deze
zelfpresentatie iets droevigs. Associaties: zich voorstellen, voordansen,
zich aanbieden, overgeleverd zijn op
de scène en in het leven, slavenmarkt,
prostituées, alles o p het spel zetten.
Vivienne en Gary als paar dat
elkaar het naakte lichaam toont. Ze
zitten ver van elkaar verwijderd en
kleden zich uit, omslachtig, schuchter,
lachen naar elkaar en schamen zich
desondanks. Dit is een erg tedere
scène, ontroerend: als twee kinderen,
die nieuwsgierig zijn en voor elkaar
angst hebben. Ook de complexparade
is een manier om zich te tonen. Of
misschien is het een oefening die later
zal verdwijnen. Men toont delen van
zichzelf: het schouderblad, de pink,
de navel. Of nog: paren geven aan de
baar een pijnigingsséance en tonen
met de geroutineerde gebaren van een
variétégoochelaar hoe men de partner
makkelijkst in de ogen steekt of hem
het oor omdraait. Cool-verveelde demonstratiegestiek bij zoeterige muziek. De heer biedt een arm aan, de
dame steekt er de hare door. Dan
keren ze weer naar hun respectieve
plaats. Het zijn louter elegante, hoffelijke echtparen, begeleid door het
applaus van het gezelschap. Deze
oefening heet 'agressieve liefkozingen', een andere heet 'museum'. Dan
hangt iedereen wat rond als o p een
party. Plotseling valt iemand om,
begint te kotsen, tegen de muur te
springen terwijl de anderen hem bekijken, indifferent of geïnteresseerd, als
was hij een kunstwerk en geen mens.
Pina geeft aan de dansers veel tijd
om zichzelf uit te testen. Ze onderbreekt nooit, laat ieder tot het einde
fantaseren, ook als iets duidelijk de
verkeerde kant opgaat. In deze repetitiefase berust alle activiteit bij de
dansers. Zij bepalen of ze een oefening
willen beginnen, hoe en met wie. Soms
dwalen ze af, lopen verloren en geven
daarmee impulsen aan een nieuw
thema. De afzonderlijke improvisaties worden niet meteen verwerkt.
Pina komt soms dagen later terug op
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een bepaalde beweging of een gelaatsuitdrukking, die soms erg moeilijk te
reconstrueren zijn. ' D r o o g ' , 'bondig',
'voorzichtig', 'decent' zijn woorden
die ze vaak gebruikt; ze zei eens:
'Verschrikkelijk, hoe je dat zegt, net
een acteur.'
Theaterconventies worden doorbroken alsof dat vanzelfsprekend is. En
dat gebeurt niet vanuit een 'Theorie
der Grensoverschrijding' doch uit het
plezier aan de repetities. Het is een
spel: vrolijk, soms overmoedig, proberen wat men zoal allemaal kan op
een scène. Later zullen de critici zich
het schrandere hoofd breken om de
achterliggende boodschap op het
spoor te komen.
Bij Pina Bausch is elke scène een
bundeling van zich aanvullende of
zichzelf tegensprekende betekenissen.
Niets is hier eng en ondubbelzinnig te
verklaren. Zelfs schijnbaar ontegensprekelijke beweringen zal ze zelf nog
met vele kleine twijfels ondergraven.
Als ik probeer haar o p interpretaties
vast te pinnen, knipoogt ze en zegt:
'Ik weet het niet zo precies.' Dat klopt
en klopt niet. Ze weet het vanzelfsprekend wél, maar zo heel precies weet ze
het echt niet. ' K a n men wel iets heel
precies weten?' stelt ze als wedervraag.

Schlagerteksten
'O Fräulein Grete, wenn ich mit
Ihnen tanz, o Fräulein Grete, gehör
ich Ihnen ganz. Sie sind das lieblichste, das reizendste Geschöpf, das es
gibt, und wer Sie kennt, ist im Moment in Sie verliebt.' Of: 'Blonde
Kläre, schenk mirdoch die Ehre, denn
das wäre ja so schön. Deine Nähe
treibt mich fast zur Ehe, ja das niusst
du doch verstehn.' Mannen bezingen
vrouwen, nooit omgekeerd. Bij Pina
daarentegen zijn de vrouwen actiever
en opvallender dan de mannen. JoAnns Endicotts 'roofdiergang' op de
'Blonde Kläre': grote stappen op de
toppen van de tenen, wellustig heupwiegend; ze streelt daarbij over haar
armen en haren, ze voelt zich lekker in
haar lichaam. J a n Minarik zit achter
een muziekstandaard en bladert zenuwachtig in de papieren. Als Jo-Ann
voorbijzweeft, grijpt hij naar haar,
loopt haar achterna, probeert het
steeds opnieuw maar grijpt altijd in de
leegte. Hier is iemand die zo één is met
zichzelf, dat zij ' o n a a n t a s t b a a r ' blijft
en de graaiende handen zelfs niet
bemerkt. Dit is een vamp uit een
plaatjesboek, maar ook een parodie
op dat vrouwencliché dat mannen
hebben uitgevonden 0111 het dan met
het adjectief ' m a n n e n v e r m o o r d e n d '
verdacht te maken.
'Mein schönes Vis-ä-Vis, ich bin
verliebt in Sie und hätte nur die eine
Bitte: Sie sitzen so allein mit Ihrem
Pina Bausch — Foto Uiii Weiss
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Glaschen Wein, und ich war gern im
Bund der Dritte.' De geslachtsleugen
dat als vrouwen ergens zitten, al was
het maar met een 'glaasje wijn', altijd
op een man wachten, die dan de
situatie uiteindelijk in de hand neemt,
wordt verregaand voor schut gesteld:
de vrouwen van Pina Bausch zijn te
zelfbewust om zich aan zulke spelregels te houden.
Met een even grote gevoeligheid toont
ze nochtans ook de kant van de
mannen: hun moeilijkheden en frustraties, hun hulpeloosheid en hun
geweifel. 'Misschien is hij alleen maar
onuitstaanbaar omdat hij zoveel verlangens heeft' zegt Pina of nog: 'Je
mag alleen uit nood brutaal tegen haar
zijn, anders is het maar flauw.' Haar
treurnis over de onmogelijkheid van
het paar is zo existentieel dat de
opheldering van de 'schuldvraag'
voor haar niet genoeg is.
De verzameling materiaal wordt
elke repetitiedag uitgebreider en langzaam tekenen zich de contouren af
waartegen het stuk kan ontstaan. Een
groep mensen in een gesloten ruimte
en wat ze met elkaar/tegen elkaar
doen. Partners: zulke die het zijn en
het niet aankunnen en zulke die het
nooit worden maar toch steeds voor
elkaar dromen. Paren die elkaar zoeken. soms vinden en meteen weer
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verliezen (Vivienne en Gary) of paren
die niet van elkaar kunnen loskomen
en elkaar daarom haten (Sylvia en
Luis). Tegenpool zijn Jo-Ann en
Meryl, twee internaatsmeisjes op zondaguitstap; in hun rose kleedjes,
opgedirkt, zijn ze ook een paar, met
veel te grote verwachtingen in een veel
te kleine wereld. Ze worden verliefd
op elkaar en zijn ongelukkig, ze
wenen samen en troosten elkaar met
een natuurfilm over het leven der
eenden.
Tal van kleine verhaaltjes komen te
voorschijn en verdwijnen weer. Ze
vertellen van eenzaamheid en hebben
soms slechts zo verborgen iets met
elkaar te maken dat het aanrakingspunt nog amper valt waar te nemen.
Pina wil geen aaneensluitende story.
Zoiets is haar te vlotjes. Ze zoekt een
logica die niet uit het intellect komt,
maar die aanvoelt. Vandaar veel herhalingen, een diepgaande breedvoerigheid die voor vele toeschouwers
moeilijk te verdragen valt.
De tijd nemen, geduld en fantasie
opbrengen om zich in te leven in een
vreemd ritme. Toen ik voor het eerst
Macbelh zag leek het me te lang. Bij
een tweede keer vond ik het te kort. Er
wordt gezegd: 'Wij hadden materiaal
voor twintig uren, maar we hebben
het niet gewaagd er meer dan vier uur
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van te maken.' Ook deze keer is er veel
meer materiaal dan er uiteindelijk
wordt gebruikt. Vooreerst zijn er de
danspassen die Pina voordoet en die
de dansers dan inoefenen ('Jullie
moeten dat meer chaotisch doen, niet
zo in voorwaarts marsj.' 'Vorm eens
niet zo'n brave rij, liever een smerige,'
'Ieder moet nu maar eens op een
andere plaats beginnen en in een
verschillend tempo' — hoe meer asynchroon, hoe wanordelijker het resultaat, hoe liever ze het heeft.)
Daarnaast zijn er de improvisaties,
een cataloog van houdingen en gedragingen door de dansers op basis van
de trefwoorden van het stuk ontwikkeld, bijvoorbeeld 'tederheid', 'lief
voor jezelf heet een oefening. Daarbij
moet iedereen aanrakingen vinden die
aan zijn behoefte aan liefde voldoening schenken. Ze strelen eikaars
gelaat en armen, spelen doorliet haar,
persen de handen tegen het lichaam,
betasten borsten en buik, kriebelen
aan knie en voeten. Zolang de eenling
deze tedere gebaren slechts op zichzelf
richt, werken ze harmonisch en ontspannen, doch als paren ze aan elkaar
proberen ontstaat er vaak een kleine
strijd en wordt wat liefdevol was tot
iets lastigs.
Sterker nog is de oefening waarin alle
vrouwen een man en alle mannen een

Agressieve tederheid
Het theater van Pina Bausch is
ontzettend direct: raakt je, l a a t j e
vallen, sleurt je mee, beklemt/lucht
op, is passioneel/afstandelijk.
Een theater vol tegenstellingen dat
diep in de schors van je gevoelens
kerft. Het Tanziheaier
Wuppertal
was in Brussel met Kontakthof, een
titel die al haar stukken zouden
kunnen dragen.
Ontmoetingen tussen vrouwen en
mannen, contacten tussen individuen en groepen, tussen spelers en
publiek. Wrange dan weer komische
momenten of meestal beide samen
balancerend op een mesrand. Een
opeenstapeling van schijnbaar losstaande scènes. De toeschouwer kan
niet terugvallen op een traditionele
verhaalstructuur, maar alleen op
zichzelf, op zijn persoonlijke
associaties, geschoeid op eigen
ervaringen.
Pina Bausch wekt de toeschouwer
uit zijn kijkgewoonte, prikkelt zijn
verbeelding en vooral laat hem de
vrijheid er zijn eigen voorstelling
van te maken.
Het Wuppertaler Tanztheater
'speelt' met dans/theater (ook die
scheiding doorbreekt het) en met
het publiek. Het theater is terug wat
het hoort te zijn.
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Taferelen uit het dagelijks leven
(over liefde, tederheid, heimwee,
angst, droefheid, wens,...), menselijke ervaringen (meestal die van de
spelers zelf als kind, danser, man,
vrouw, verleider,...) worden uitvergroot en gemonteerd tot een
groteske revue. Bittere beelden
volgen elkaar op als een pijnlijke
dans. Tegelijkertijd stralen die
taferelen een bijzondere schoonheid
uit. Mede door de manier van
handelen/bewegen, het ruime decor
en de kostumering, de fysieke
aanwezigheid van de spelers.
De dualiteit van het inhoudelijke en
het uiterlijke en de persoonlijke
verbondenheid met het gebeuren
maken een beeld dat je ogen streelt
én schuurt.
Het toneelbeeld en de muziek
hebben iets nostalgisch.
De muziek typeert de sfeer van de
voorstelling. Ze varieert maar klinkt
steeds gevoelig: klassiek (Bartok,
Purcell, Mozart,...), filmmuziek
(Chaplin, Rota, Gershwin,...), schlagers uit de jaren '30, oude italiaanse
aria's (Gigli), tango's,...
De decors zijn groot, hoog, kaal, de
vloer bedekt met turf, bladeren,
gras, water.
Vrouwen dragen meestal glanzende

cocktailkleren in felle kleuren,
mannen donkere kostuums.
De weinige dansbewegingen — in
Kontakthof nog vrij veel, in Walzer,
haar recentste stuk, nagenoeg
volledig verdwenen — ontstaan
dikwijls door het speels verwerken
van menselijke tics, liet verletterlijken van taaiuitdrukkingen al dan
niet vermengd met klassieke dansbewegingen (ballet, salondans,...) en
worden eindeloos herhaald, soms
tot de uitputting van de speler.
Soms wordt er gesproken: de
woorden hebben iets fragmentarisch, zijn af en toe onhoorbaar,
ondersteunen de sfeer van het
moment. Men wil zeker geen
achteraf-te-lezen-teksten brengen.
Konlakthof (première december
1978) was een voorlopig hoogtepunt
in het zoeken naar een eigen
theatertaal. Sedertdien monteerde
het gezelschap nog vijf stukken
waarvan het jongste Walzer (juli
1982) een vergevorderde evolutie
van het werk toont. Meer en meer
wordt het werkproces zelf onderwerp : de dwang iets te laten zien.
In Kontakthof dezelfde constante
thema's: vervreemding, angst,
machtsstrijd (man/vrouw, individu/
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voor zich uit, pakken imaginaire
schouders en tailles, terwijl hun partner zich in de verte voor hun 'aanraking' terugtrekt. Met schokkende bewegingen steken de mannen zittend de
scène over tot ze uiteindelijk de
vrouwen bij de hand nemen. Op een
ander ogenblik wordt deze oefening
gevarieerd. Nu schuiven de vrouwen
op stoelen naar de mannen toe, net als
marionetten aan onzichtbare draadjes
voortgetrokken. Het samenkomen
van de paren is telkenmale een dwangmatig, brutaal gebeuren.

vrouw overstelpen met liefkozingen.
Bij de vrouwen, die meestal klein en
speels gebaren, wekt dit een onaangenaam, opdringerig gevoel ('Als mieren aan een appel' commentarieert
Pina), bij de mannen is het regelrecht
brutaal. Hun houdingen zijn meer
uithalend en hebberig (de beruchte
klap op de bips). Zij beschikken over
de vrouw, omsluiten haar, heffen haatomhoog en leggen ze terug neer.
Meryl laat het als een pop begaan, met

een gezicht zonder enige uitdrukking.
Dat is een van de sterkste scènes uit de
voorstelling: het ceremonieel van onderwerping, net een lijkschennis.

groep), eenzaamheid, vrijheid,...
Ook de danswereld: de danser als
'object' (de selectie: het tonen van
het lichaam, de klassieke poses
— kunstjes —, en het op zijn beurt
verkopen daarvan) gevormd naar
uiterlijke normen. Thema's die je op
prangende wijze confronteren met je
eigen leefwereld (niet alleen de
danswereld lijdt onder het produktiemechanisme). Het contact met het
publiek is zeer groot.
De spelers zijn fysiek impressionant
en spelen vol overgave fragmenten
gebaseerd op hun improvisaties. Ze
praten dikwijls rechtstreeks tot het
publiek en tonen hun persoonlijke
complexen (contrast privé/publiekelijk maken).
Pina Bausch bouwt constant sferen
op om ze daarna weer af te breken.
Humor/ernst, afstandelijkheid/identificatie. Mooie dansbewegingen
worden herhaald tot de speler
uitgeput neervalt maar steeds met
de zachte, gemaakte ballet-glimlach
op het gezicht. Onschuldige contactspelletjes groeien uit tot heftige
gevechten.
Uren blijf je verzonken in gevoelens
kijken naar die onderdrukte mensen, niet in staat tot communiceren.
De fragmenten standen zich op. De

herhalingen wegen op je als de
slagen van een machine. De
levensmachine die pijn doet maar
die je desondanks in stand blijft
houden zonder er maar iets aan te
veranderen.
Pina Bausch doet zo ongelooflijk
veel met weinig. Scènes vol van
'leegheid' worden uitermate indringend. Wachten. De 'verveling' kent
geen grenzen. Pina Bausch 'speelt'
met de toeschouwers, prikkelt zelfs
hun geduld/ongeduld.
Pina Bausch doorbreekt theatergrenzen. Wat is dansen? Wat is
spelen? Welke zijn de regels?
Het meest specifieke is wel het
gebruik van de montage. De
opeenvolging, de herhalingen, de
timing van spelfragmenten zijn
steeds onvoorspelbaar.
Het Wuppertaler Tanztheater grijpt
terug naar de herinnering, de
levenservaringen van de spelers als
kind. Er wordt trouwens met een
zelfde soort spontaniteit/naïviteit
gespeeld als kinderen in hun spel.
Van kindsbeen af \Vordt alles
bepaald, in banen geleid, zelfs het
'spel'. Dat wordt letterlijk getoond.
Ook het kinderspel heeft regels,
winnaars en verliezers, bijgeloof,
hangt tussen droom en werkelijk-

Zelfmoord met gelach
Een andere vorm van partnercontact is het boogienummer, waarbij
mannen en vrouwen aan weerskanten
van de zaal opgesteld staan. De
mannen zitten op stoelen en grijpen

Konlakihof
(Tanztheater
Wuppertal)
Fo
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Over de verzameling van materiaal
voor het stuk. Pina heeft een massa
kleine papiertjes waarop alle oefeningen genoteerd staan. 'Stoelen vechten'
staat er, 'zelfmoord met gelach',
'mannenstap',
'nauwe schoenen',
'knikkende knieën', 's Nachts sorteren
we in de Spaanse kroeg deze papiertjes
tot steeds nieuwe verbanden. 'Maak
eens een rij' zegt Pina en we proberen
het. We ordenen volgens themata of
naar bewegingen, volgens de muziek,
volgens dansers of ook wel volgens het
toeval. Deze papiertjespatience komt
nooit uit, maar soms ontstaan reeksen
die wel zinvol zijn.
De afzonderlijke sequensen worden
gewijzigd door de context waarin ze
worden geplaatst. Een vrolijke scène

heid. Niet iedereen mag meespelen;
de wreedheid van het kind, de mens.
En is het 'theater' ook geen spel
(bedrijf) waarin de speler zo gedwee
de 'regels' volgt ?
Pina Bausch alleszins niet. Maar de
evolutie stagneert; en bouwt men
op zijn beurt ook geen regels van
het spel op?
Dit als persoonlijke bedenksels
achteraf, want de voorstelling
onderga je en bouwt ieder voor
zichzelf waarschijnlijk anders uit.
Het 'beeld' bij Pina Bausch is steeds
meer dan dat wat men ziet.
Pina Bausch verklaarde zelf dat
woorden haar theater niet dienen,
dat ze geen levenswijsheden wil
verkondigen, dat ze zelf ook zoekt.
In een voorstelling worden steeds
veel vragen opgeworpen, nooit
dringt men antwoorden op.
Gie Dermul
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als de 'Au-aria' van Jo-Ann ('Au' in
alle stem- en stemmingsnuances)
werkt plots hulpeloos en droef, als net
tevoren de versleten wals bij 'Lente en
Zonneschijn' wordt gedanst.
Als ik in deze theaterpuzzle reeksen
voorstel, ga ik altijd uit van traditionele handelingspatronen. Ik tracht
een paar in zijn diverse stadia te tonen
of een bepaalde persoon in haar
ontwikkeling. Pina vindt dat vervelend ('Zo is er toch geen geheim meer
aan'). Ze wenst een totaalindruk
waarbij de toeschouwer de volgorde
zélf kan uitzoeken. Daarom verdubbelt ze de scènes, sluit ze deze a f i n de
mate dat ze het ene in het andere
verbergt. Veel loopt parallel, commentarieert of overlapt zelfs het ander. Soms gebeuren er tien di,ngen
tegelijk, dan is alles weer op één
gebeuren toegespitst. Voor de meeste
toeschouwers (en critici) wordt dat
allemaal wat te veel omdat ze met het
voorstel om het stuk aan mekaar te
lijmen niets kunnen aanvangen. Dit is
theater zonder gebruiksaanwijzing,
zonder voorgegeven structuur en interpretatie, een subjectieve realiteit
waar men slechts op subjectieve wijze
tegenaan kan.

Komaklhoff (Tanztheater Wuppertal)
Foto Ulli IVeiss
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In het werk van Bob Wilson kan men
een gelijkaardige structuur ontdekken. Er is echter een fundamenteel
onderscheid dat misschien wel iets
met het verschil tussen mannen- en
vrouwenkunst te maken heeft. Het
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uitgangspunt van Wilson is abstract:
een mathematisch exact berekend basispatroon wordt herhaald en gevarieerd. Pina Bausch vertrekt eerder
van het persoonlijke. Haar eigen
ritmeen
associatiegevoeligheid
wordt de coördinator van de voorstelling.
Nog steeds knutselt Pina aan het
verloop van het stuk. In deze repetitiefase zijn de dansers nog slechts uitvoerders, die hun 'nummertjes' op
aanvraag ter beschikking stellen. Dat
is vermoeiend voor alle deelnemers,
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desondanks blijft de sfeer goed. De
eerste 'eilanden' ontstaan; het zijn
korte beeldfragmenten, die op zichzelf
plausibel genoeg zijn (inhoudelijk en
formeel) doch nog geen onderling
verband hebben. De tijd wordt krap
en een uitstel van de première onvermijdelijk. Het theaterapparaat stak
totnogtoe niet af door echte coöperatie en bewijst nu zijn cruciale positie
door de moeilijkheden eerder te vergroten dan op te lossen.
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Kleine excursie over het plaatselijke cultuurleven. Het werk van het
Wuppertaler Tanztheater van Pina
Bausch wordt inmiddels internationaal erkend en gevierd, doch stoot in
eigen midden nog steeds op weerstanden : van de cultuurfunctionaris tot de
theateradministratie, van een gedeelte
van het publiek tot de plaatselijke
kritiek. Onder het motto: kwaliteit
moet binnen de grenzen van de middelmaat blijven want anders zou de
normale ongestoorde gang van zaken
kunnen ontregeld worden en die is
toch wel de zin van het theater. Zelfs
wanneer de stad er moeizaam toe
besluit haar'Von-der-Heydt' prijs toe
te kennen aan Pina Bausch, is deze
gelegenheid nog goed vooreen blamage. De onderscheiding wordt gedeeld.
Met een halve prijs kan men als het
moet immers twee dingen bewijzen
— dat men Pina Bausch geëerd heeft,
maar toch niet te veel. Bij zoveel
bekrompenheid in de hogere regionen
laat natuurlijk ook het gezonde volksgevoel niet verstek gaan: leidster en
leden van het ensemble worden zelfs
met anonieme telefoontjes lastig gevallen ('Hopelijk storten jullie allemaal neer' wenste iemand aan de
telefoon net voor de gasttournee naar
Oost-Aziè).
Hoe meer vaste omlijning het stuk
krijgt, des te meer wordt er gewijzigd.
Scènes, die tijdens de repetities een
eerder naief karakter hadden, krijgen
door de nieuwe volgorde plots een
onverwachte agressiviteit. Het.wordt
een kwaadaardig stuk ook als er veel
te lachen valt. 'Het meest trieste eraan
is misschien wel dat het zo vaak
vrolijk is,' zegt Pina.
De lege ruimte heeft iets teneerdrukkends, een elegante gevangenis, waarin de mensen aan zichzelf zijn overgeleverd en erg klein. De vrouwen
dragen avondkleding in felle kleuren.
Ze verkleden zich dikwijls. De mannen dragen donkere pakken en veel
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brillantine in het haar. De mondaine
enscenering (decor en kostuums zoals
steeds van Rolf Borzik) onderlijnt nog
slechts de armtierigheid van de truuks
die ieder tegen eenieder uitspeelt. 'Ik
sta op het einde van het klavier en
dreig neer te vallen' zegt Vivienne
Newport in een scène, 'maar voor ik
het doe, gil ik heel luid opdat niemand
het zou missen.'
Nog steeds heeft men geen titel gevonden. We zoeken in repetitieverslagen
en liedboeken, stellen een lange lijst
samen met zinnen en citaten die bij het
stuk passen. Als werktitel wordt Setz
dich liin inul lachte voorgesteld maar
dat is niet als definitief bedoeld.
Andere voorstellen : Weissl du, wieviel
Slernlein stellen, Nachts atn Kongo
(naar een in het stuk gebruikte schlager), My bonnie en ook eens half
gekscherend Wat ten attf Goclot. Uiteindelijk denkt Pina aan een titel die
ze reeds bij het begin had genoemd:
Kontakthof. Sommige vinden het geweldig, anderen — meestal mannen —
zijn er tegen. Overigens heeft dit
vreselijke woord niet uitsluitend te
maken met eroscentra, want er bestaan ook in gevangenissen en opvoedingsgestichten Kontakthöfe. We testen het uit en vragen bekende en
onbekende personen wat zij met het
begrip Kontakthof associëren. Opvallend veel mannen beweren dat hen
hierbij niets te binnen schiet. Dat
bevestigt iets: een titel die zoveel doet
verdringen moet wel goed zijn.
Uit de vier weken waarin ik het werk
van het Wuppertaler Tanztheater heb
gevolgd kan ik geen besluit trekken.
Teveel ontsnapt aan de beschrijving,
vooral bij een extreem subjectieve
werkwijze als deze van Pina Bausch.
Daar horen ook bij: de lange nachten
in de kroeg, het tekort aan slaap, de
vele sigaretten — een heel levensritme,
dat door het werk wordt opgelegd en
er ook zijn weerslag op heeft. Zoiets
kan je niet overbrengen als voyeuristisch uit de coulissen praten, dat aan
de betekenis van deze slechts schijnbare uiterlijkheden afbreuk zou doen.
Genoeg. Anekdotes hebben iets onernstig en toch zou ik er hier een willen
noteren. Toen ik Pina vroeg van welk
soort theater ze houdt, vertelde ze me
een verhaal dat ze zelf had meegemaakt. Twee mensen praten over
Robert Wilsons 'Einstein on the
Beauch.' De ene zegt: 'Het mooist
vond ik die passage als het witte paard
heel traag over de scène gaat.' De
andere: 'Maar er was toch helemaal
geen wit paard.' De ene: 'Maar ik heb
het toch heel duidelijk gezien!' Pina
Bausch: 'Een theater waar zoiets
mogelijk is, dat vind ik mooi.'
Renate
Moens).

Klett (vertaling Walter

N I E U W S ?
PINA BAUSCH
Pina Bausch is 42, volgde een
dansopleiding in de 'Folkwangschule' (1955), studeerde en danste verder in V.S.
(1960-'62). Van 1962 tot '68 is
ze solist in het nieuwe
Folkwang-Ballet o.l.v. Kurt
Jooss. Vanaf '68 maakte ze
verschillende choreografieën.
Vanaf 1973-74 staat ze aan het
hoofd van het Wuppertaler
Tanztheater met choreografieen die nog 'klassiek' te
noemen zijn met als hoogtepunt Le sacre du printemps
van Strawinsky (1975) dat nu
nog steeds op het repertoire
staat.
Met Die sieben Todsiinden
(1976) (Brecht-Weill-project),
ooit in Brussel voor Europalia
Duitsland, breekt Pina Bausch
definitief met het traditionele
dansmedium. Van dan af
ontwikkelt ze een eigen
theatertaal, een ontwikkeling
die nog steeds doorloopt.
Werd ze in de behoudsgezinde
balletwereld ooit nog geprezen, vanaf nu wordt ze
genegeerd, in tegenstelling tot
de theaterwereld die in haar
een belangrijke vernieuwer
ziet. Vervolgens:
1977: Blaubart (Bartok) (nog
op repertoire); Kotnin tanz
mit mir (volksliederen); Renate wandel t aus (schlagers).
1978 : Et• nimmt sie an der
Hand undführt sie in dass
Schloss, Die Anderen folgen
(een Schauspielhaus Bochumproduktie); en nog op het
repertoire: Cafe Muller (Purcell); Kontakthof (schlagers).
1979: Arien (Beethoven, Mozart, Gigli); Keitschheits/egende (Rota, Gerschwin, Kreuder).
1980 :1980-Ein Stiick von Pina
Bausch (Oud-Engelse volksliederen, Shakespeare Songs,
Deller Garland); Bandoneon
(tango's).
1982: Walzer.
In 1980 Arien en 1981
Bandoneon wordt ze door de
jury van critici die de
'Berliner Festtage' begeleidt
opgenomen onder de tien
beste duitstalige toneelensceneringen van het seizoen.
KONTAKTHOF
speelduur: ± 2u 3/4
muziek: Charly Chaplin,
Anton Karas, Juan Llossas,
Nino Rota, Jean Sibelius...
decor en kostuums: Rolf
Borzik
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Fase (Anne Teresa
De Keersmaeker)
Foto Cor Hageman
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Nieuwe clans tin België

Anne Teresa
De Keersmaeker

De dansante uitdaging

Op het vlak van de nieuwe dans in
ons land, heeft Anne Teresa De
Keersmaeker een weg gebaand. Pas
afgestudeerd aan de Mudra-school
van Béjart, bracht zij haar eerste
choreografie uit, Asch (1980), die
zowel door de pers als door het
publiek zeer positief werd ontvangen.
Kort daarop ging ze in New York aan
de School of Arts studeren. Daar
kwam, in samenwerking met de muzikanten van Steve Reich, een choreografisch vierluik tot stand, Fase, four
movements on the ituisic of Steve Reich
(1982). Daarin volgt De Keersmaeker
haar eigen choreografische logica,
weliswaar inspelend op de intrinsieke
complexiteit van de muziek: op het
repetitieve plan worden ingewikkelde
dansconstructies aangekoppeld waarin faseverschuivingen plaats vinden,
zodat zowel ritme als melodie een
nieuwe kleurschakering gaan ontwikkelen. De toegepaste bewegingen zijn
ontdaan van alle dramatiek, ze hebben geen enkel narratief karakter,
staan voor zichzelf, zijn abstract. Het
vocabularium wordt tot een minimum
herleid ('dansminimalisme', te vergelijken met Minimal Art), met tot doel
de intrinsieke kracht van de beweging
aan het oppervlak te brengen en
volledig tot zijn recht te laten komen.
Fase wordt gedanst door Anne Teresa
De Keersmaeker en Michèle Anne De
Mey, ook ex-Mudra studente, met
danservaringen o.m. bij Serge Keuten
in Parijs. Zij verzorgt in Fase een
perfecte uitvoering (onontbeerlijk
voor dit genre choreografie!). Anne
Teresa De Keersmaeker heeft nu een
eigen groep gevormd waarmee zij in
het komende Kaaitheater (mei '83)
haar nieuwe choreografie Rosas zal
uitbrengen.

De nieuwe strekkingen in de dans
komen de jongste jaren behoorlijk aan
bod in België. Tal van buitenlandse
groepen worden uitgenodigd door bij
de tijdse theatercentra en boeken
groot succes. Is er zoiets als een
Belgisch antwoord op deze dansante
uitdaging uit het buitenland'?
België heeft geen echte danstraditie.
Het Ballet Royal de Wallonië, het
Koninklijk Ballet van Vlaanderen en
natuurlijk het Ballet van de XXste
Eeuw boekten destijds een drastische
vooruitgang (met als gevolg het ontstaan van ettelijke dansschooltjes); de
nieuwste ontwikkelingen in de dans
leken echter onopgemerkt te blijven
door de Belgische danswereld. Recent
wagen jonge choreografen zich aan
experiment en vernieuwing, veelal in
het spoor van Amerikaanse, Franse of
Westduitse voorbeelden, zij het dat
sommigen er in slagen een persoonlijk
karakter te geven aan hun werk. Een
enkele uitzondering niet te na gesproken, pluist men nog het nieuwe vocabularium uit. Of men artistiek iets te
vertellen heeft, moet nog blijken.
Maurice Béjart (om in dit artikel
binnen de landsgrenzen te blijven)
verwekte destijds opschudding toen
hij lichaamsdelen als de wervelkolom
en het bekken uit hun fixering haalde
en hun flexibiliteit gebruikte om de

mogelijkheden van het lichaam als
instrument uit te breiden. Ook op
esthetisch vlak trad hij een aantal
taboes met de voeten. Hij haalde het
klassieke ballet uit haar steriele stereotypie. Dansers waren geen poppetjes meer, maar een bundeling van
atletische, esthetische, erotische, artistieke, sensibele, ... kortom alle menselijke hoedanigheden. Maar die hoedanigheden werden nog altijd opgehemeld, gemystificeerd, gedramatiseerd.
De nieuwe dansgeneratie zet zich
daar grotendeels tegen af, maar zet
anderzijds ook Béjarts vernieuwingsactiviteiten verder. Zij nemen bijvoorbeeld dagelijkse bewegingen op in hun
choreografieën en stellen zich op
dramatisch vlak veel dichter bij het
dagelijks leven. Demystificatie van de
dans interesseert hen vooral. Velen
spelen in op nieuwe (of al niet meer zo
nieuwe) tendensen in plastische kunsten en muziek (constructieve en geometrische kunst, repetitieve en elektronische muziek,...). Ze doen ook
pogingen om de dans uit haar verband
te halen door bijvoorbeeld niet meer
op een klassiek podium op te treden,
maar wel op pleinen, in pakhuizen,
enz. of door de act door te trekken tot
op het vlak van bijvoorbeeld theateren
mime.

Pierre Droulers
Pierre Droulers studeerde eveneens bij Mudra, en maakte deel uit van
de groep Chandra, uit Mudra ontstaan, o.l.v. Micha Van Hoecke. Toch
is ook hij vervolmaking gaan zoeken
in het buitenland, o.m. in het Theaterlaboratorium van Jerzy Grotowski in
Polen. Eens zelf aan creëren toe, stelde
hij vast dat de vrij academische opleiding van Mudra hem niet toeliet te
dansen zoals hij dans zag. Pas na zijn
eerste contacten met ioft-art-experimenten' (performances in oude pakhuizen) in New York, zag hij een weg
om aan die academische back-ground
te ontsnappen. Hij werkte samen met
Andy de Groat en de groep van
Robert Wilson, prominente choreografen in de 'Post-Modern'-stijl. Het
resultaat was een haast minimalis46
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tische stijl in zijn creaties, wel in
tegenstelling tot de Amerikanen, met
ironie en zin voor relativering gebracht. In 1976 richtte hij de groep
'Triangles' op, maar tussendoor nam
hij ook deel aan allerlei andere dansen theateractiviteiten en aan festivals
in binnen- en buitenland.
In de werken van Droulers staan
muziek, beweging, decor en belichting
ieder autonoom in voor hun eigen
spel. Ze spelen alle een even belangrijke rol. Hij gaat uit van de biologische noodzaak te bewegen en van
het "plaisir de l'acte" dat in ieder
mens leeft. Zo wil hij dichter bij het
'leven' komen. Niet het dagelijkse
leven, wel het biologische, sensuele;
een betrachting die we in vele Oosterse
disciplines terugvinden. De muziek
wordt 'live' uitgevoerd. Steve Lacy,
vermaard free jazz saxofonist, nam
vaak deel aan zijn werken. Na Everlone, Deserl. Hedges, A/ba, enz. isPieces
for Nothing Droulers' recentste ons
bekende creatie. Hij wil er het thema
'afwezigheid van enige basis, van
enige steun' in verwerken. Geen vertelling, wel discontinue bewegingen,
bewegingsstoten, afwisselend met de
zeer continue dierlijke bewegingen
van mede-danseres Caroline Camus.
De new wave-groep Minimal Compact speelt daarbij een soort psychedelic music, geïnspireerd op zowel
etnische muziek als op de beatnikgedichten van Bob Kaufman, op rock
en elektronische muziek.

Jean-Luc Breuer
Van Jean-Luc Breuer ging onlangs
het dans-theaterstuk Zone in première. Breuer is daarmee niet aan zijn
proefstuk toe: in 1980 werkte hij mee
aan Asch van Anne Teresa De Keersmaeker. Zone is geen dans maar ook
geen theater of mime. Meer en meer
produkties treden buiten de grenzen
van hun eigen discipline door het
absorberen van andere technieken,
ideeën en concepten.
In Zone zoeken twee onhandige, wereldvreemde wezens een doorbraak in
het menselijk bestaan om hun eigen
plaats te vinden. Een spinachtig wezen
komt de met wit zand bestrooide
ruimte ingerold. Alle 'armen' zijn
voorzien van lichtjes, die voorlopig
alles zijn wat het bewegen van het
wezen in het donker verraadt. Later
blijkt dat ene wezen uit de twee
dansers te bestaan (Breuer zelf en
Kate Kinstier, die o.m. studeerde bij
Merce Cunningham), maar het duurt
lang voor je ontwaart wie wat is. Het
stuk loopt verder door beurtelings
dadaïstische,
expressionistische,
agressief-wanhopige en sprookjesachtige scènes. Kostuums, belichting en
decor (voor een deel diaprojecties)
spelen een integrerende rol in de
totaliteit van de act.
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Mare Vanrunct
Mare Vanrunct volgde danslessen
bij Ann Slootmaekers. Zijn eerste
choreografieën bracht hij in een leegstaand huis, waar hij beurtelings de
benedenruimte en de tuin als scène
gebruikte, zonder pretenties maar met
nog veel zwakheden. Zijn volgende
produktie, zowat een jaar later, was
sterker. De Dans voor Vrouw in Water
b.v., gebracht in een constructie met
zwart plastic, is aangrijpend, door de
agressiviteit en de wanhoop die ervan
uitgaan. Zijn laatste opzet, een solo,
gaf blijk van nog meer karakter en
assertiviteit. Deze jonge danser zal
nog van zich laten horen.

Diane Batens
Diane Batens was de vrouw in het
water in de choreografie van Mare
Vanrunct. Ook zij danste jaren bij
Ann Slootmaekers, gaf er zelf ook les
en bekwaamde zich in scholen en
workshops in binnen- en buitenland.
Voor haar performance in de immense ruimte van de Montevideo, een
oude opslagplaats in de Antwerpse
haven, die nu voor culturele doeleinden ter beschikking wordt gesteld,
haalde ze zowat twintig medespelers
bij elkaar, van wie sommigen geen
dansscholing hadden. Dat bleek ook
niet de bedoeling te zijn, aangezien het
geheel opgezet was als een experiment, waarbij de ruimte en wat er zich
in bevindt, als speelruimte werd aangewend.
De coördinatie (door de Nederlander
Toon Ory ter harte genomen), wilde
vanuit enkele bewegingen en figuren,
vooropgezet door Diane Batens en
een viertal medewerkers, bij de andere

performers persoonlijke interpretaties
en reacties loswerken. In grote lijnen
werden vooraf bepaalde structuren
gevolgd, maar er werd veel ruimte
gelaten voor improvisatie, wat met
mensen die geen ervaring hebben,
noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden lukt. Toch zaten er
een aantal interessante elementen in
dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken
naar een volgend werk.

Links :

Mare Vanrunct
Foto K. Verstockt
Boven :
Pierre Droulers
Onder : Piramide
op de Punt

Piramide op de Punt
Zoals dansers een andere discipline
in hun werk gaan betrekken, zijn er
ook andere disciplines die zich tot de
dans aangetrokken voelen. Mime ligt
al tussen theater en dans in, maar zelfs
al gaat het zijn act al zo sterk
abstraheren en wordt de beweging op
zich een belangrijk element, toch
wordt het nooit zuiver dans. Dat is
duidelijk bij de groep Piramide op de
Punt in zijn eerste stuk Hel Zui/enve/d,
een zeer lichamelijk, dramatisch mimespel, waarin naast het visuele aspect de abstrahering van menselijke
gevoelens en gevoeligheden belangrijk
is. Er wordt geen echt verhaal verteld,
alles zweeft in een symbolisch geladen
surrealistische sfeer. Mensachtige wezens breken uit hun beschermhulzen
— prachtig zilver-glimmende
zuilen — en ontdekken zichzelf en elkaar.
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fl

I S

D I T

N O G

Ze ondervinden dat hun lichaam een
prachtig instrument is, waar je veel
boeiende en leuke dingen mee aankan.
Met z'n tweeën breid je de mogelijkheden uit, maar conflicten blijven dan
ook niet uit. Een prachtige creatie van
Jan Ruts, oprichter van en lesgever
aan de Antwerpse Mimestudio.
Piramide op de Punt

Bewegingstheater en
Altar Danstheater
Er staan in België nog een aantal
dansvernieuwende projecten op stapel. Zo richtte Aimé de Lignière, choreograaf bij het Ballet van Vlaanderen, in augustus '82 het Bewegingstheater op. In het Ballet van Vlaanderen moest hij zich, omwille van het
repertorium en omwille van bet publiek, binnen bepaalde perken houden. Hij voelde er zich alleszins
gelimiteerd in zijn creatieve mogelijkheden en wilde wat nieuws. In het stuk
dat hij nu op touw zet, Beautiform,
treden vijf dansers (gerecruteerd uit
het Ballet van Vlaanderen) en vier
acteurs op. De tekst werd geschreven
door Ingrid van der Veken en de
muziek gaat van klassiek tot punk.
Het feit met professionelen te werken
is voor de Lignière wèl belangrijk.
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Anne Teresa De Keersmaeker
over de grenzen
Met Fase, foitr movements on the
iniisic of Steve Reich hebben Anne
Teresa De Keersmaeker en Michele
Anne De Mey vooreen eerste Belgisch
hoogtepunt gezorgd in de jonge 'moderne dans'-beweging. Het verbazend
hoog aantal toeschouwers in alle grote
en kleine steden van het land was er
een gevolg van.
Uitnodigingen voor het buitenland
bleven niet uit. Fase werd ondertussen
vele malen in Nederland gedanst en
was ook de enige Belgische vertegenwoordiger op het voorname Dance
Umbrella-festival (Londen, november
1982). Hoe reageerde de Nederlandse
en Engelse pers? Is Anne Teresa De
Keersmaeker eenoog in 't land der
blinden of is Fase meteen een produktie van internationaal niveau?
Luuk Utrecht (De Volkskrant) vindt
het Brusselse dansduo 'een belofte
voor de toekomst' en Arnold Verplancke (Brabants Dagblad) spreekt
over 'een grote verrassing: ongeveer
vijf kwartier lang verbluffen zij het
publiek met hun hoge tempo, hun
energie en uithoudingsvermogen, hun
geweldige vitaliteit en perfecte timing.' Onder de hoofding 'De beweging treffend verbeeld', gebruikt Isabelle Lanz (De Waarheid) 'dynamisch' en 'fascinerend' als adjectieven. Jan Baart (Haarlems Dagblad)
noemt De Keersmaeker een 'opmerkelijke choreografe' die 'ondanks
baar jonge jaren een heel persoonlijke
visie biedt met een voor deze dans
opmerkelijke, sterk emotionele en
vaak dramatische geladenheid.' Ine
Rietstap (NRC Handelsblad) tenslotte noteerde als het opvallendste in
deze produktie 'niet zozeer de choreografische vindingrijkheid of variatie

maar de enorme drift en liet tempo
waarmee de danseressen tewerk gingen. Hun enorme zelfverzekerde en
schijnbaar onuitputtelijke en toch
uitermate knap beheerste energieuitbarstingen werkten meeslepend en
brachten het publiek tot bravogeroep
en luid applaus.'
In de Britse pers valt vooral een
recensie uit The Scotsman op. Het is
waarschijnlijk de enige ongenuanceerd negatieve kritiek die tot nog toe
over Fase gepubliceerd werd. Geoffrey Baskerville meldt dat hij 'na 80
minuten durende herhalingen kwaad
begon te worden op de arrogantie
waarmee de danseressen een beperkte
mechanische waarneming tot het niveau van een artistiek standpunt willen verheffen en bovendien van liet
publiek verlangen dat liet dat langer
dan een uur duldt.'
John Percival (The Times) heeft wél
een goede voorstelling gezien. Fase
vergt volgens hem heel veel van de
toeschouwersaandacht, maar de beloning is evenredig. Wat hem vooral
bijblijft is de volgehouden kracht van
de bewegingen. 'De beweging wordt
nooit mechanisch dankzij de bravoure
waarmee de ritmes zolang aangehouden en zo subtiel gewijzigd worden.'
Tot slot is er het toonaangevende
Time Out waarin Jan Murray de
Amerikaanse danser David Gordon
aanhaalt. Volgens Gordon is Anne
Teresa De Keersmaeker op het vasteland de meest beloftevolle choreografe in de 'minimal dance'. En Time Out
voegt eraan toe: 'Ze is nauwelijks 21,
komt uit België, is niet beïnvloed door
de beruchte Maurice Béjart, wat een
verdienste mag heten.'
T.V.R.

Suzane Visser en Brigitte Trossaert
uit Gent volgden Min Tanaka tot in
Japan om zich in zijn leer, uitgewerkt
in zijn 'Body Weather Laboratory', te
laten inwijden. Zij geven nu her en der
in
Vlaanderen
initiatiecursussen,
maar op eigen werk moeten we nog
wel even wachten. Rond de Lege
Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk
staat op til. De groep wil een expressieve, ietwat ruwe stijl opbouwen.
De dansante uitdaging uit het buitenland, is nog niet beantwoord, maar
het is wel met spanning uitkijken of er
een antwoord komt en hoe het dan zal
klinken.
Katie Verstockt
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Midnight Mail :
Rotterdammer Tanztheater ?
Amy Gale, Ton Lutgerink en Gerrit Timmers waren in België, op
uitnodiging van het Vlaams Theatercircuit. Ze toerden met Midniglit Mail,
een voorstelling over dans en nog wat.
Gale, Lutgerink en Timmers staan
hier te lande onbekend vanwege de
eerder vertoonde en in selecte kring fel
toegejuichte produkties A Circular
Play, Let's Star! a Magazine en The
Tragic Tale of the Dog who Killed
Himself.
Midniglit Mail is een conceptuele
voorstelling of geeft althans de indruk
dat het concept voorligt op de vormgeving. Eerder komt het aan op wat
verteld wordt, dan op hoe men het
vertelt. Niet de schoonheidszwangere
beweging is van belang, wèl de beweging. Een en ander maakt dat de
balletliefhebber wellicht geschokt
wordt door het bruute, soms antiesthetische van dit danstheater. Moge
hij ontvankelijk zijn voor de zeg maar
innerlijke kracht die uit deze dans
blijkt, een zelfde energie die men
ervaart bij Pina Bausch of bij Anna
Teresa De Keersmaeker.
Midniglit Mail zet zo een vijf
kwartier over een dertigtal scènes:
min of meer autobiografische notities,
aforismen en statements, handelend
over moderne dans, over de USA
(Amy Gale is New Yorkse; zij verblijft
en werkt sedert een aantal jaren in
Nederland) en over het moderne leven. Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van
snelle notities, werkt door in elke
scène, bepaalt de structuur van de
voorstelling en geeft er het vivante
ritme van aan. De scènes op zich zijn
wellicht te dun gespoeld dan dat ze
breedvoerig konden uitgewerkt, zo op
een rijtje gespeeld, bieden ze een
caleidoscopische rijkdom.
Kunst die handelt over kunst,
noodt vaak tot geeuwen. Anders is het
met Midniglit Mail en de verklaring is
even eenvoudig als voor de hand
liggend: Gale, Lutgerink en Timmers
behandelen hun thema met afstandelijke ironie. 'I don't know, you don't
know' zegt Amy Gale op een bepaald
moment. Het klinkt als een motto en
is alleszins reëler dan de loze formule
T m okay, you're okay' die eind van
de jaren zestig in de alternatieve
psychiatrie werd gelanceerd. Op een
ander moment roept zij met gespeelde
afschuw uit: 'Is this modern dance?'.
Gerrit Timmers, een halve meter
boven de dansvloer liggend, in een
precair evenwicht op een 'truttige'
vaas en een wankel krukje, biedt de
toeschouwer inzicht in 'de negentien-

de eeuwse stoffering van mijn geest,
dat is de idee dat je over alles zou
kunnen nadenken.' 'Moderne dans,'
besluit hij droogjes zijn exposé, 'daar
denk ik vaak aan.' In dezelfde scène
laat Timmers de Nederlandse recensent Jac Heyer zeggen: 'Jouw voorstellingen gaan alleen over het is waar
en het is niet waar.' 'Nee', verbetert
Timmers hem, 'over het is waar en het
is niet waar en voor hoe lang.' Ton
Lutgerink, naar eigen zeggen in de
voorstelling aanwezig alleen 'omwille
van zijn positieve uitstraling,' oppert
lakoniek: 'modern is wat weer eens
een stapje verder gaat.' Gaat Midniglit
Mail een stapje verder?
Midniglit Mail integreert diverse
disciplines: dans (het soort 'autobiografische dansen' als bijvoorbeeld
Pina Bausch toont in Walzer), verbaal
theater (van een ontwapenende eer-

N I E U W S ?

lijkheid ; zie Koot en Bie in hun meest
autobiografische sketches), beeldende
kunst (de magnifieke in Nieuwe Wilden-stijl fors geborstelde decordoeken
en danstapijten van ontwerper Tom
van den Haspel), muziek (een fraai
Laurie Anderson-achtig nummer van
het trio en een muzikaal citaat van
Meredith Monk) en mode (de met
smaak gekozen kostuums en de rekwisieten, nauw aanleunend bij wat tegenwoordig opgeld maakt als neodesign). Al deze disciplines evolueren
ogenschijnlijk los van mekaar maar je
vermoedt een irrationeel, absurd-associatief verband. Op dezelfde manier
waarop je de krankzinnige associaties
van een Stuart Sherman (in België
tijdens Kaaitheater '79; in '80 op
tournee in het Vlaams Theatercircuit)
gefascineerd en geamuseerd volgt,
zonder dat je een rationele uitleg in
huis hebt.
Midniglit Mail: artistieke twijfels
kunstig verpakt en met verrukkelijke
ironie gepresenteerd. Gaat het niet
een stapje verder, het neemt je alleszins onder de arm.
Johan Wambacq
Midnight Mail
Foto J. Finders
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Aantekeningen van een figurant

Belgische Cirque Beige
Het gebeurt maar
zelden in liet
Vlaamse theater
dat een dramaturg
en een regisseur
samen een nieuw
stuk maken.
Dramaturg Frans
Redant en acteurregisseur Walter
Moeremans,
beiden verbonden
aan liet
Nederlands Toneel
Gent (NTG), zijn
de auteurs van liet
grote sociale
Fresco Priester
Daens. Op 26 en
27 november 1982
ging bij liet NTG
hun twee-avondenvlillende Belgische
Cirque Beige in
première: een
poging om de
recente
vaderlandse
geschiedenis (De
Nieuwe Orde) op
de scène te
behandelen.
Figurant Pat Van
Beirs hield een
dagboek bij van de
repetities.
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EERSTE WEEK :
In de advertentiekrant van de
streek prijkt een berichtje waarin
figuranten worden gevraagd voor het
NTG. Het zou 'em gaan om een stuk
waarin de geschiedenis van Vlaanderen binnen het Belgische bestel wordt
geschetst op een manier die indruist
tegen de stijl van de geschiedenisboekjes. De auteurs zijn van het
eigenste N T G en naar verluidt is de
opzet groots. Omdat een vriendin van
me al eens had gefigureerd en ze het
leuk vond en toch niet al te slecht
betaald, laat ik me inlijven. Ik wil het
NTG eens van binnen uit meemaken.
T W E E D E WEEK :
Op het wervingsrendez-vous zijn
heel wat mensen komen opdagen. Het
is dinsdagavond in de Minnemeers,
een achterbuurtstraatje waar de stad
Gent het NTG een krot ter beschikking heeft gesteld als repetitieruimte.
Jef Demedts is er, Walter Moeremans
blijkt een klein, vinnig ventje met een
trotse snor. Hij pikt uit liet gros de
geschikte personages. Veel vrouwen
komen er blijkbaar niet aan te pas.
Een aantal mensen doet niet meer mee
als ze zien hoeveel optredens worden
voorzien: het zal het grootste 'machien' ooit worden met meer dan 30
figuranten en rond de 50 opvoeringen.
Directeur Demedts praat over alles
behalve loon. Als we op het contract
zien hoeveel we krijgen weten we
waarom. 40.000 fr... per 5 figuranten.
Een liabbekrats. Eerste ontgoocheling. Bon. We tekenen toch maar.
Op zaterdagmorgen repeteren we
voor liet eerst. Met vijf andere jonge
snaken word ik gebombardeerd tot circuspersoneel. We zullen instaan voor
de changementen van decorstukken.
Walter drukt ons op het hart hoe
belangrijk wij wel zullen zijn voor het
vlotte verloop van het stuk. We
krijgen een brochure toegestopt. Het
scenario. Het speelboek. Cirque Beige
zal uit twee delen bestaan. Het script
ziet er leuk uit bij een vluchtige blik.
Het steekt vol historische personages,
karikaturen eigenlijk. Tijdens de pauze vertellen Frans Redant en Walter
ons over de opzet van het stuk. Ze
hebben er 9 maand aan gewerkt en
willen in navolging van De Wilde en
een aantal historici wat meer klaarheid scheppen i.v.m. activisme en
collaboratie. Walter heeft blijkbaar
heel persoonlijke redenen om dit geval
op de planken te willen brengen. Zijn
vader, Vic Moeremans, zat ooit zelf
drie jaar in de bak voor vermeende
morele steun aan de vijand. Als acteur
was hij naar Duitsland gaan spelen
ETCETERA 1/83

tijdens de oorlog. Walter was toen
drie jaar oud. Niet te jong om te
vergeten. De aanleiding tot het eerste
Vlaamse toneelstuk over collaboratie.
DERDE WEEK:
Per week zal drie keer worden
gerepeteerd met figuratie. Het werkschema werd tijdens de vakantie reeds
opgesteld. De acteurs zijn al bezig van
20 september. De sfeer in het repetitielokaal is gemoedelijk, er is immers
nog tijd genoeg. De figuranten zoeken
aarzelend contact met de acteurs. De
mensen die je op scène gezien hebt in
illustere rollen of op TV zijn hier
braaf, zacht en vriendelijk. Er heerst
een beetje argwaan jegens de nieuwelingen-figuranten. Misschien zitten er
wel spionnen bij voor Arca, of Storv.
Voorzichtigheid is dus geboden.
Veel van mijn collega's komen uit
amateurtoneelkringen. De anderen
zijn werklozen. We hebben allemaal
één ding gemeen: op een of andere manier zijn we underdog. Er vallen nog
een paar mensen weg die niet meer
wensen mee te doen. Ze hebben blijkbaar gesnapt dat wij voor ons schamel
loon heel hard zullen moeten werken.
En er heel veel tijd zullen moeten insteken.
VIERDE WEEK :
We mogen meer doen dan alleen
maar circushulpjes spelen. De een
mag soldaat zijn, de ander collégien,
een derde arbeider. We krijgen plezier
in de samenwerking, liet troepje werkt
vlot. Met de andere figuranten hebben
we niet veel te maken, Walter heeft de

groepen op andere dagen ingedeeld.
Zijn planning schijnt aardig te lopen.
Veel toneeltheorie wordt hier niet
verkocht. Alles is heel praktisch gericht. We mogen kleren passen bij
Andreï Ivaneanu, decorateur. Hij radbraakt het Nederlands op een heel
pittoreske manier. Het blijkt dat Cirque Beige de hele NTG-troep heeft
opgeslokt, of dan toch tenminste alle
mannen.
V I J F D E WEEK :
Voor het eerst repeteren we in de
NTG-schouwburg zelf. De laatste
opvoeringen van Lysisirala zitten erop. Het gezelschap heeft in Spanje met
dit komisch-erotische stuk de eerste
prijs gewonnen op het festival van
Sitges. Iedereen is apetrots. De beroepseer en de trouw aan het eigen
huis zijn erg belangrijk voor iedereen
die meewerkt, de acteurs vooral. Na
de repetitie pintelieren we na met
regisseur en dramaturg. Tussen de
shop-talk en de roddel door blijkt dat
alles toch niet zo vlot verloopt als
gedacht. De tijd begint te dringen.
Door verlof en compensatiedagen zijn
een aantal repetities weggevallen.
Walter staat met zijn planning lichtjes
achter. Het wordt duidelijk hoe hij de
motor achter de hele affaire is. De
naaste medewerkers, de mensen die je
nooit op de scène ziet, helpen hem
zoveel ze kunnen maar hij is de enige
die alles kan overzien. Zijn ambitie dit
stuk er kost wat kost te doen komen,
zet hem ertoe aan 14 uur per dag te
stuwen.

ZESDE WEEK :
Het stuk begint in onze ogen een
beetje vorm en structuur te krijgen. En
de sfeer van het N T G komt op ons
over. Een groot oud gebouw waarin je
makkelijk zou kunnen verloren lopen.
In dit doolhof van stofferige gangen
en verloren hoekjes verwacht ik telkens het uitgedroogde lijk van een
vermist acteur uit een kast te zien
vallen, of het beroemde NTG-spectrum te zien opdoemen in dit labyrint
a la Borges. NTG-spectrum ? Spook is
het correcte Nederlandse woord.
De omvang van dit spottend spektakel begint de toneelmeesters en
rekwisietenmensen op de proef te
stellen. Met onze 160 fr. per dag
kunnen we gelukkig nog een pintje
kopen in de artiestenbar. Kwestie van
het stof door te spoelen.
ZEVENDE WEEK :
Ik vertel Walter dat ik beloofd heb
dit artikel te schrijven. Hij hoopt dat
ik niet teveel uit de biecht zal klappen.
Ik mis trouwens een repetitie omdat ik
meedoe aan de cinemakwis op TV.
Als blijkt dat men mij niet echt heeft
gemist, besef ik wat een pionnetje ik
maar ben binnen dit dikke spektakelstuk. Veel echte geheimen zal ik dus
niet te weten komen.
De geest van het stuk begint tot me
door te dringen. Na al die tientallen
jaren is het mogelijk wat afstand te
nemen van de gebeurtenissen tijdens
de eerste en tweede wereldoorlog. De
auteurs zijn duidelijk
flaminganten,
maar het is niet de bedoeling de
activisten en hun pogingen de Duitsers te gebruiken bij de ontvoogding
van Vlaanderen te bewieroken. In alle
eerlijkheid wordt aangetoond hoe
Belgen en Vlamingen in de dubbele
wereldbrand door de gebeurtenissen
werden overstelpt, hoe zij het slachtoffer en de speelbal zijn geweest van
hun eigen kleinheid en de monsterachtige raison d'état van de overheersers.
Niemand vindt immers van zichzelf
dat hij iets doet met minder dan goede
bedoelingen. De Vlaming wikt, de
mof beschikt 1 Vermits de overwinnaars altijd gelijk hebben is de wraakneming na de oorlog onrechtvaardig
hard geweest. Kleingeestig en lafhartig-wraakzuchtig als het Belgische
Establishment is, heeft het wraak
genomen op mensen die dachten de
Duitsers te kunnen manipuleren maar
zelf door hen op sleeptouw werden
genomen. Een zekere sympathie voor
iemand als Borms zal de toeschouwer
wel niet ontgaan. In ieder geval is
duidelijk dat de auteurs grootmoediger zijn dan de overwinnaars na de
twee wereldoorlogen in België. Ik ben
er weer eens niet trots op Belg te zijn.
ACHTSTE WEEK :
Tijd tekort! Bij de programmering
van een theaterjaar van een officieel
gezelschap krijgt ieder stuk een krap
tijdsbudget toegemeten. Bij dit kolossaal spektakel, dat tweemaal zoveel
moeite vergt als een stuk van normale

duur, is amper meer tijd voorzien.
Walter krijgt het soms op zijn heupen.
Waar het bij een gewoon toneelspel al
heel vlot zou moeten lopen tijdens de
laatste repetitieweek, zitten we hier
nog maar aan een stadium waarbij we
de volgorde van de scènes beginnen te
snappen. De structuur van het stuk
wordt ons duidelijk: onder het mom
van een circusvertoning krijgen we
heel tragische dingen voorgeschoteld.
Ceremoniemeester koning Boudewijn
is tachtig jaar geworden en verzacht
samen met een franstalige en een
Vlaamse clown de harde waarheden
die hier op ludieke wijze worden
verkocht. Naarmate het stuk naar het
beden opschuift wordt het ludieke
meer en meer achterwege gelaten. Het
clownsmasker wordt afgelegd om,
zoals in de klassieke film van Fellini,
het triest-tragische ware gezicht te
tonen dat eronder schuilt.
Walter ontpopt zich tot een miniCecil B. De Mille. It is the director's
age! Hij manipuleert als een David
Lean maar beschikt over beduidend
minder tijd. Gelukkig hangt het succes van een scène niet af van een
gunstige wolkenformatie. Vuiltjes aan
de lucht zijn er genoeg, maar alle
tekorten ten spijt kunnen we nog eens
lachen met een kwinkslag of een
vluchtige witz. Dat kan er bij Moeremans junior nog steeds vanaf. Trouwens, bij het stuk zelf wordt nogal wat
afgelachen. Ivo Pauwels als de driekoppige koning zal bij iedereen succes
kennen. We liggen telkens plat als hij
de scène opgeschreden komt. Als alles
slecht uitdraait, redt hij het stuk.
Boudewijn wordt ongenadig gepersifleerd, maar dan wel met affectie. Dit
geldt trouwens voor het hele spektakel. Iedereen krijgt een veeg uit de
pan, maar de toon is niet die van de
bitterheid of de wrok.

De première van Deel I is zonder
zware blunders verlopen. Hier en daar
ging een kleinigheid mis bij de overgangen, maar globaal zit alles wel
snor. We zijn erg blij als we zonder
fouten door het groeten gaan. De zaal
is enthousiast. Een deel van de mensen
staat recht, een deel om weg te gaan,
een deel ook in ovatie. Vele plaatsen
zijn leeg. Achteraf zie ik een paar
vriendinnen. Ze vonden het slecht, op
de koning na. Te chaotisch, teveel
informatie op te korte tijd. Jonge
mensen worden door het onderwerp
duidelijk minder aangesproken dan
de oudere generaties, die zich de feiten
herinneren en verbaasd staan van de
fysieke gelijkenis die de acteurs in hun
vermomming vertonen met de historische personages. In het café op de
hoek trekken we het tot in de vroege
uurtjes. Na een paar uur slaap gaan we
terug aan de slag voor deel twee.
Van half tien tot drie in de namiddag
draaien we deel twee er nog eens door,
in verkapte volgorde. De meesten
staan op hun laatste benen. We zitten
erdoor. Ten einde raad sluit Walter de
repetitie af. Er werd gelold en gegrold
in de morgen, maar nu is het gezelschap bekaf. WE gaan voor een paar
uurtjes rusten en emotioneel recupereren. Ik stap als een zombie in mijn
kooi.
Zeven uur. Er worden nog wat kleine
scènes herhaald, nog wat accenten
gelegd. De spanning is minder te
snijden dan gisteren. De oudere acteurs, die in dit stuk trouwens de
mooiste rollen krijgen toebedeeld,
vertellen leuke anecdotes uit hun
carrière. We beginnen mooi op tijd
met de vertoning. Alles loopt ge-

N E G E N D E WEEK :
Het is zover! De laatste week gaat
in. Nadat we de week ervoor al iedere
avond hebben gerepeteerd, begint het
1111 echt te dringen. O illusie toen ik in
den beginne meende hoe prachtig
professioneel alles hier in het NTG
zou worden gepland. Chaos is misschien het juiste woord. De acteurs
weten van de wereld niet meer af,
Walter resideert praktisch ten adresse
NTG. De zenuwen staan bol gespannen. De vermoeidheid begint iedereen
parten te spelen maar daardoor groeit
ook de band tussen de mensen. Het
laatste greintje statusverschil tussen
acteurs en figuranten valt weg. Op de
dag van de première, vrijdag dus,
wordt nog gewerkt tot het laatste
ogenblik. De parallel met het amateurtheater is nu volledig doorgetrokken. Het gevloek is niet van de lucht te
krijgen en op het ogenblik dat het
publiek moet binnenkomen repeteren
we in razend tempo het groetenceremonieel. Bij iedereen komt de trac
boven. In grote spanning gaan wijlie
van het circuspersoneel nog eens onze
nota's na.
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smeerd. Zonder fouten. Zelfs het
circuspersoneel blundert niet...
Na het groeten krijgt het NTG de
Sitgesprijs voor Lysistrata toegekend.
Het komt me voor dat mensen van het
theater mekaar graag recht doen.
Honour among thieves.
Als het publiek is verdwenen kraken
we een goed dozijn flessen met iets wat
voor champagne doorgaat. Halfdronken stappen we naar de receptie voor
het publiek. Iedereen is vol lof. De
kritiek zullen we de week daarop in de
kranten wel lezen. Op dit ogenblik
willen we niet aan introspectie doen.
We nuttigen snacks en Rodenbach en
ik hoor dat de helft van de wereld me
op de televisie heeft gezien. De figuranten beginnen elkaar een beetje te
beklagen. De Romeinen stelden ooit:
'in vino veritas'. Het dringt tot me
door hoe we worden misbruikt en
afgezet. Zelfs bij een stuk dat over
(on)rechtvaardigheid handelt. Ook
hier wordt duidelijk dat het steeds de
kleintjes zijn die aan het kortste eind
trekken.
Bij de hele Belgitude van de opzet
dringt een laatste gedachte zich op: de
invloed van het Frans, of liever, het
afnemen van de invloed van het Frans
in de Vlaamse context. Dit is zowaar
bij de acteurs van het NTG zelf
merkbaar. De oudsten beheersen het
Frans duidelijk beter dan de jongeren,
de jongste generatie radbraakt het
Frans. Die evolutie gaat gepaard met
de emancipatie van ons Vlamenland
binnen de Belgische configuratie. Het
vreselijkst is dat de zaken die iedereen
nu als normaal aanvaardt, namelijk
de federalisering van België, 40 jaar
geleden aanleiding gaven tot doodvonnissen. Was Borms zijn tijd vooruit? Dat Belgische Cirque eindigt in
1946 en zich in 2000 afspeelt is
misschien het zoveelste bewijs van de
braafheid der Vlamingen. Ach, wulder zijn broave! vertaalt de Vlaamse
August in het begin van deel I. De
oorspronkelijke tekst van Pierrot
luidt: II ( = Jules César) dit que nous
sommes des braves. Over de taalstrijd,
Zwartberg, 1968 en Leuven Vlaams en
dergelijke had nog veel kunnen worden verteld, maar dan hadden we er
nog een derde deel moeten bijspelen.
De hoeveelheid werk is nu al enorm
geweest. Walter vond het in ieder
geval de moeite waard, al was het
maar voor de volgende scène:
Onderzoeksrechter: Gij zijt naar
Duitsland gaan werken ?
Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik
heb 4 kinderen en ik moest toch mijn
brood verdienen.
Onderzoeksrechter: Dat was morele
steun aan de vijand. Uw zoon heeft
trouwens alles bekend.
Acteur: Mijn zoon? Dat kan niet, hij
was toen nog maar drie jaar.
Pat van Beirs, alias de
beul van Breendonk
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ERIC D E

KUYPER

Misschien w o r d t deze b i j d r a g e a a n Etcetera
o o k wel m i j n laatste. T o t mijn eigen
v e r b a z i n g c o n s t a t e e r ik d a t het precies een j a a r
geleden is d a t ik n a a r een t o n e e l v o o r s t e l l i n g ben
geweest. Ik w o r d m e d a a r v a n b e w u s t enkel o m d a t
m e n mij g e v r a a g d h e e f t iets o v e r t h e a t e r te
s c h r i j v e n : wie weet w a n n e e r ik m e er a n d e r s
bewust van geworden zou zijn?
Vorig j a a r h a d ik n o c h t a n s veel g o e d e
v o o r n e m e n s : ik h a d d e s t u k k e n a a n g e s t i p t die ik
de k o m e n d e m a a n d e n zou g a a n zien. Ik s t a r t t e
met g o e d e m o e d bij d e Don Carlos van K a r s t
W o u d s t r a bij G l o b e , die d o o r de p e r s u i t g e r o e p e n
werd als z i j n d e misschien wel d e p r o d u k t i e v a n het
j a a r . H e t was z o ' n zielige a v o n d , vol verveling,
ergernis en w a l g o v e r w a t ik d a a r te zien en te
h o r e n kreeg dat ik d a c h t : als dit de p r o d u k t i e van
het j a a r is, laat ik d a t d a n m a a r à la lettre n e m e n .
D a n h e b ik het seizoen 81-82 o o k gezien !
Het viel m e niet moeilijk m e a a n deze b e l o f t e te
h o u d e n . Ik ben o o k niet eens z e k e r of ik dit
seizoen wel iets zal g a a n b e k i j k e n : niet eens d é
p r o d u k t i e van het seizoen weet m e te verleiden. Ze
d o e n m a a r , en liefst z o n d e r mij...
Ik heb a a n een p a a r v r i e n d e n g e v r a a g d die — o m
p r o f e s s i o n e l e r e d e n e n — het t h e a t e r l e v e n volgen,
o m mij o p de h o o g t e te h o u d e n en m i j een seintje
te geven als er iets is wat ik m o e t zien. (Ik vergat
n o g een special event in M i c k e r y , w a a r b i j de fine
fleur van het N e d e r l a n d s e toneel t i j d e n s een
m a r a t h o n d a g telkens een 'eigen' (?) versie b r a c h t
van de laatste scène uit Virginia W o o l f . Z o veel
o n t a l e n t s a m e n h e b ik al lang niet m e e r gezien.
M a a r alle a a n w e z i g e r e c e n s e n t e n en t h e a t e r s p e c i a listen v o n d e n het een u i t z o n d e r l i j k en b o e i e n d
experiment.)
Z o ' n k a t e r h e b ik al eens e e r d e r m e e g e m a a k t , d u s
m a a k ik er m i j niet al te d r u k over. H e t is zoiets
als een v o o r b i j g a a n d e t h e a t e r i m p o t e n t i e .
T o e v a l l i g lees ik een artikel in The Village
Voice
van G o r d o n R a t o f f g e t i t e l d : ' O n n o t a t t e n d i n g
T h e a t e r ' . Ik citeer deze regels: ' S t a y i n g a w a y , I
r e m e m b e r the best w o r k of the p a s t , r e t r i e v i n g it
f r o m the m u d d i e i n t o which it falls w h e n t o o
m a n y b a d plays a n d p r o d u c t i o n s insist o n d e f i n i n g
the a r t itself. S t a y i n g a w a y r e m i n d s m e to l o o k
m o r e c a r e f u l l y the next time I g o . ' O o k w a t het
b u i t e n l a n d te bieden h e e f t , t r e k t m e m a a r m a t i g
a a n . Ik zal m e wel vergissen ( h o o p ik), m a a r ik
h e b het gevoelen het a l l e m a a l al eens e e r d e r te
h e b b e n gezien. O p zich zou d a a r niets o p tegen
zijn. Eén v a n de g r o t e a a n t r e k k i n g s k r a c h t e n die
o u d e H o l l y w o o d f i l m s o p mij u i t o e f e n e n is juist
dat ik ze ' h o e d a n o o k , a l l e m a a l al eens e e r d e r
h e b gezien'. H e t s o o r t t h e a t e r d a t m o m e n t e e l
g e b o d e n w o r d t is e c h t e r niet a f g e s t e m d o p het
h e r h a a l d e l i j k b e k i j k e n , het h e r h a a l d e l i j k o n t d e k ken, het h e r o n t d e k k e n . Een d é j à - v u i m p r e s s i e
vernietigt d a n o o k r a d i c a a l d a t s o o r t t h e a t e r , de
zin e r v a n .
Het is alsof ik nu wil vergeten, o m zoveel
m o g e l i j k , s t r a k s misschien, o p n i e u w te k u n n e n
o n t d e k k e n . Ik zit in m i j n T r a u e r a r b e i t - f a s e . E n o p
z o ' n m o m e n t k u n n e n we e l k a a r b e t e r m i j d e n , het
t h e a t e r en ik.

WIM

VAN GANSBEKE

Z O N D A G 21

D O N D E R D A G 18

Ik kom tot de ontstellende constatering dat ik
sinds 2 september II. — sinds 80 dagen — 40
voorstellingen heb gezien, die je met de g e n r e n a a m
theater zou kunnen a a n d u i d e n , waarbij een brede
publiekslaag dan ongeveer weet waarover je het
hebt. Nog ontstellender: ik had er zo'n goeie 50
kunnen zien, waren er niet beperkingen van
fysieke, professionele en persoonlijke aard. Het
ontstellendst: ik had er van die 40 eigenlijk maar
7 willen zien. Tegen het einde van het seizoen zal
ik aldus — godstamebij — zo'n 140 voorstellingen
gezien hebben, er zo'n 180 hebben kunnen zien en
er uiteindelijk 20 hebben willen zien. The fourteen
percent solution.

Oktet voor het theater

Z A T E R D A G 20
Kunsttheater. Zo noem ik het theater dat zich, in
het zog van echte vernieuwers, als vernieuwend
aandient. Echte theatervernieuwing heeft niets
nieuws: ze maakt alleen een diepere exploratie van
de oervormen, herdenkt hun g r a m m a t i c a ,
rangschikt ze anders, toetst ze op hun
wendbaarheid, herbepaalt hun functie, haalt liet
verschoten behang ervan af, krabt talloze
verflagen weg. Het resultaat is een rauwe m u u r
vol littekens. Want het echte theater is een
litteken op de tijd. Kunsttheater vernieuwt niet.
Kunsttheater is een truc die er nieuw uitziet o m d a t
hij in eerste instantie iets ongewoons toont, m a a r
die niets essentieel nieuws of vernieuwends zegt.
Kunsttheater is het oude misverstand in een
nieuwe vermomming. Soms mooi om naar te
kijken, m a a r doorzichtig niets vertellend wat je
nog niet weet of ondoorzichtig het theater
verbergend achter luxueuze vitrages. Kunsttheater
is kunstjes doen op het theater. Dat kan mijn
hond ook.

Ik lees mijn hond
een toneelstuk voor
Verstrooid luistert hij toe.
Alleen als ik er plots
een bladzij uit het
grote sexuele records-boek
tussen schuif
spitst hij de oren.
W O E N S D A G 17
Ik wil een theater dat helder is zonder stom te
zijn, dat duidelijk is zonder moraliserend te zijn,
dat amoreel is zonder s c h r o o m , dat begrijpelijk is
zonder kinds te zijn, dat zegt wat het op zijn lever
heeft, dat niet verhult m a a r onthult, dat storend
werkt, dat een politieke daad is, dat agressief is,
dat me waanzinnig aan het huilen m a a k t , dat me
uitzinnig aan het lachen brengt, dat adembenemend reëel is, dat me ondersteboven gooit, dat me
de keel dichtknijpt, dat me niet met rust laat, dat
me gelukkig maakt, dat schijt heeft aan
academische ethica, esthetica, phonetica en logica,
dat zijn eigen logos is, dat persoonlijk en
exemplarisch is. Dat de waarheid is. En de
waarheid ligt niet in het midden.

V R I J D A G 19
Oneigenlijk gebruik van een term is een term
gebruiken in een andere betekenis dan die hem
eigen is. In het traditioneel-burgerlijke theater
— waar de emoties , in aluminiumfolie verpakt,
liggen te wachten op de volgende acteur die ze in
een rol nodig heeft en waar de gestiek in
c o n d o o m v e r p a k k i n g wordt gehaald bij de
parfumeriewinkel — is het gebruik van de term
'theater' oneigenlijk. Dus verwarring stichtend.
Als we nog over traditioneel-burgerlijk theater
willen praten, hoewel er niets over te zeggen valt,
goed dan, als we het nog willen blijven benoemen,
als we onze nazaten nog ooit een schrikwekkend
voorbeeld willen geven van menselijk tekort, ze
willen waarschuwen voor de desastreuze gevolgen
van het gebruik van de kunstpenis, moeten we
eerst het woord 'theater' uit hogergenoemd begrip
halen. We moeten er dus een andere n a a m voor
bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat
er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook
maar enige band zou kunnen bestaan. Als we nu
afspreken met Van Dale S.J. dat we het gewoon
' j a m m e r k l o o t ' noemen, weet eenieder dan
voortaan waarover we het h e b b e n ?
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fakkelteater
Mutsaertstraat 4
ANTWERPEN

speelt nog tot 30 januari
IN DE WOLKEN
(Cloud Nine)
een stuk over sex en macht
van Caryl Churchill
door Sam Bogaerts naar zijn
hand gezet.
elke donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondagavond te 20u30.

meirteater.
Meir 75
ANTWERPEN

speelt nog tot 12 maart
KARIN KARIN
(playing Karin)
van Arieh Chen)
regie: Martin Van Zundert
elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond te 20u30. Zondagmatinees te 15u30.
DINSDAGCYCLUS
LIJMEN EN HET BEEN
van Willem Elsschot
telkens te 14 uur en te 20.30 uur
Plaatsbespreking via het centrale
secretariaat, Eikenstraat 12-16 te Antwerpen,
tel. 232.14.69
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versterker

1 d a g : 2000,1 w e e k : 4.500,-

OPEN VAN DINSDAG T/M VRIJDAG
13U30 TOT 17U30
EN OP AFSPRAAK

mengpaneel D&R 1000/30
24 i n g a n g e n - 6 sub. • 2 mast.

lichtorgel f o c u s
racks e l e c t r o s o n i c
18 kanalen - 2 Kw
10 preselekties/kan.

2.500,6.000,-

2.500,6.000,
niellonstraat 16
1020 brussel

02/428 92 65

O

O

R

K
O

K

A L

D

O

E

T

N
D E

I
T

O

N

E

E

E
L

C

R

I

T

I

K
C

U

S

.

.

.

"Ook al doet de toneelcriticus vaak niet meer dan het
in eigen woorden navertellen wat de dramaturg hem in
het programmaboekje heeft voorgekauwd, zodat het
lijkt of je een natte uilebal tegen je gezicht gespuugd
krijgt, ..."
(Gerrit Komrij, " D e brandende kwestie ...", toespraak d.d. 21.9.1982,
gehouden voor de Stichting Literaire Aktiviteiten A m s t e r d a m , gepubliceerd
in Vrij Nederland dd. 2.10.1982).

Jan Fabre
Antwerpen
Het is theater zoals
te verwachten en te
voorzien was
J a n Fabre behoort niet tot de petit
monde van de Nieuwe Esthetiek (als
dat laatste al bestaat). De taal die hij
in zijn stukken hanteert, is gegroeid
uit zijn verleden als beeldend kunstenaar en een affiniteit met de eens
bloeiende performance art. D a a r v a n
herken je nog elementen : het gebruik
van de ruimte, het ontbreken van een
verhaal, het experimenteren met de
relatie beeld-taal. de directe fysische
aanwezigheid. (Als je die woorden
naast mekaar zet, merk je hoe inhoudloos categorieën zijn. Hetzelfde
woordverband past perfect op wat in
de hedendaagse dans gaande is. Precies dat bevestigt uitdagend de titel
van Fabres stuk.)
HeI is theater... duurt acht uur.
Een theaterwerkdag. De voorstelling
haalt uit zo'n doorsneedag enkele
typische momenten : opstaan, kleden,
'hebt u goed geslapen ? / d a n k u ' , e t e n ,
babbel 'hoe vond u de tentoonstelling?/Wie fanden sie die Ausstellung?', iets van liefde, macht. Vooral
de lege, stille u r e n : ogenblikken van
uitdeinende hersenactiviteit, onbewuste associaties, d r o m e n . De realistische o n d e r b o u w wordt in een sobere
theatrale setting geplaatst: zwarte
vloer, wit achterdoek, tien staanlampjes, boven het hoofd vleeshaken.
De overgang van realiteit naar theater gebeurt niet via de gebruikelijke
kanalen (het vervelend 'naturalisme'), de theatervormgeving ondervraagt de realiteit naar de onderliggende motivering d o o r die realiteit te
ontregelen. De belangrijkste technieken die daarbij worden aangewend,
zijn: vertraging, versnelling,
verplaatsing en herhaling. Een voorbeeld : twee mensen ontkleden zich en
raken mekaar eventjes zacht aan.
Alsmaar versneld, verandert dat gebaar van betekenis : verachting, kleinering. Men zou kunnen zeggen : een
studie in menselijk gedrag. Wetenschappelijk onverantwoord, m a a r
theatraal zit het wel goed.
De voorstelling is opgebouwd
langs een aantal spanningslijnen. Zo
is er de kleurenspanning, zwart-wit en
alle grijs ertussen, in decor, kostuums

en belichting. Er is het geometrisch
traject dat wordt doorlopen : het stuk
begint met een cirkel en eindigt in een
rechte lijn, met daartussen weer alle
varianten. Ook opvallend i s d e c h a o s structuur tegenstelling: zo wordt uit
de schijnbaar lukraak opgehangen
vleeshaken 'plots' een perfecte cirkel
getoverd. Er is de zeer strakke scheiding tussen het tonen van de acteurs
en het kijken van het publiek; de
fysische echtheid en theatrale vervreemding. De optelsom van al die
spanningen, tegenstellingen veronderstelt een eenheidspunt dat al die
draden s a m e n h o u d t : J a n Fabre zelf
(cf. de filmpjes, k l a n k o p n a m e s met
kritieken over de voorstelling, repetitiegesprekken).
O p die manier wordt de voorstelling hermetisch afgesloten. Je hebt
het gevoel d o o r een glazen wand te
kijken. Opmerkelijk is dat wat d a a r
achter gebeurt, je op een of andere
manier toch sterk raakt. Je moet
jezelf alleen de tijd gunnen voor
ontdekking, voor je eigen fantasie,
voor verveling, ontroering en ergernis. M a a r d a a r heb je ruimschoots de
gelegenheid toe.

Groep Karnaval
Arnhem-Antwerpen
Het Bruiloftsfeest
De zwarte kostuums van de ouderparen en van de bruidegom en het
rode kleed van de bruid, zijn decadent. kleinburgerlijk en twintigsteeeuws maar lijken tijdeloos, als het
ritueel dat wordt voltrokken in Hel
Bruiloftsfeest.
Deze produktie werd
door de auteurs-regisseurs Pierre Friloux en Françoise G é d a n k e n ( v a n het
Parijse Théâtre d'en Face) eerder
opgezet in Parijs en New York en
toert nu in de Lage Landen in een
produktie van de nieuwe G r o e p Karnaval, een samenwerking tussen de
Arnhemse theaterschool en het Antwerpse Theater H e r m a n Verbeeck.
Wie het over het huwelijk heeft, roept
sociale en historische, dus evoluerende denkbeelden en hun subjectieve
interpretatie op. Van deze historische
en individuele verschuivingen m e r k j e
weinig. Je herkent wel de gelukwen-

sen, de groepsfoto en het banket,
m a a r buiten de aanklacht tegen de
hypocrisie, het cynisme en de onverschilligheid waarmee sociale evenementen zoals een huwelijksfeest gepaard gaan, biedt deze vertoning
weinig.
Als het publiek toch een uur in de
ban wordt gehouden, is dat te danken
aan het bevreemdende van de voorstelling. Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich
verbaal uitdrukt, zij het dat haar
enige zin, 'Als jullie werkelijk willen
dat ik... dan geloof ik dat ik maar
beter,' op haar tong verbrokkelt. De
andere personages — e c h t g e n o o t incluis — voeren een 'danse macabre'
op rond haar, op het ritme van een
opdringerig luide ademhaling. Dit
gehijg is misschien een teken van
leven, maar voor wie twijfelt bevinden de personages zich nog steeds in
de a n i m a t i e k a m e r tussen leven en
dood. Ze komen letterlijk en figuurlijk onevenwichtig en onnatuurlijk
over. Ze staan vaak op één been en
hellen ver voor- of achterover. Hun
handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebroken

Luk Van den Dries
H E T IS T E A T E R Z O A L S TE
V E R W A C H T E N EN T E
VOORZIEN WAS
concept en regie: J a n Fabre,
spelers.' Els Deceukelier, Pit
Dollez, D a n n y Kenis, Eric
Raeves, Jan-Pieter Schaap,
Pien Savonije, Mare Van
Overmeir, Rena Vets.
Nog te zien op 26 januari in
A'pen UIA, 26 en 27 februari
in Brussel Beursschouwburg
en in Nederland, Frankrijk,
Polen en Amerika.
(de helrode tafel snijdt de akteurs als
het ware in twee). Als de bruidegom
zijn kersverse bruid kust. verandert
hij in een bloeddorstige vampier.
Soms worden handelingen op een
manisch ritme herhaald ; het handjesschudden verwordt zo tot de beweging van een op hol geslagen automaat. Deze herhaling die personages
typeert, valt, o n d a n k s wat Bergson
hierover te vertellen heeft, niet meteen komisch uit. Pas tegen liet einde
van het stuk d u r f d e het publiek
lachen om de spanning af te reageren.
Maar het blijft een grijnslach o m de
ontluistering van de mens. Deze
ontluistering blij kt ook uit de groteske
grimassen van de acteurs en uit
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bewegingen die verstarren tot langgerekte stuiptrekkingen. Met het tergend gehijg op de achtergrond wordt
het leven zo herleid tot een k r a m p achtige inspanning die slechts enkele
keren onderbroken wordt d o o r een
d a n k b a r e , geluidloze pauze. De gestiek is krachtig en precies, en getuigt
van een hoge concentratie en beheersing, een effect dat ook bereikt wordt
d o o r de kleurengamma te beperken
tot zwart-wit-rood en d o o r het speelvlak te verkleinen tot de feesttafel.
Een
indrukwekkende
technische
prestatie, rond een wat magere inhoud.
J o h a n Callens

HET BRUILOFTSFEEST
concept en regie : Pierre
Friloux en Françoise G e d a n ken, groep : K a r n a v a l / T h e a t e r
H e r m a n Verbeeck, spelers:
Mia Bundervoets, Ellen Sond a a r , Francis Wijsmuller,
Pieter Loef, Herman Verbeeck,
Maurice Willems.

Lysistrata: premie!
In het kader van Europalia Hellas, bracht het N T G Lysistrata
van Aristofanes, in een regie van
Stavros Doufexis. Een op spektakel mikkende voorstelling, die
o n d a n k s een chargerende H u g o
Claus (vertaling), matig kon
boeien.
D a n k zij de tussenkomst van
Doufexis, nam het N T G deel
aan het vijftiende internationale
theaterfestival te Sitges (Catalonië, Spanje), waar het gezelschap voor Lysistrata de C a u
Ferrat-prijs mocht ontvangen.
Dat is één van de vier onderscheidingen die te Sitges uitgereikt worden.
De jury voor die prijs is, in
tegenstelling tot die van de
andere onderscheidingen, internationaal samengesteld. O n d e r
de juryleden bevond zich ook
Jean Mineur, van het Belgisch
consulaat aldaar, naast vertegenwoordigers van C a n a d a ,
Duitsland,
Engeland,
Italië
enz. Het N T G bleek beter dan
Raving Beauties (Engeland),
Louisette Dussault (Canada),
Medecine Show (USA), Chêne
Noir, Pierre Lambert en Théâtre sans Frontières (Frankrijk),
Sheer Madness (Nederland),
Teatro
Latino-americano —
Schauspielhaus Köln (een Chileens-Duitse
samenwerking)
e.a. Of kreeg het N T G de Cau
Ferrat-prijs per vergissing? Er
was namelijk ook een Premi
Lisistrata te verhapstukken.
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AKT
Antwerpen
Als in de oorlog
O p 29 oktober 1982 ging in de
Beursschouwburg Als in de oorlog in
première: de derde theaterproduktie
van het Antwerps Kollektief voor
Theaterprojekten (AKT), een groep
rond de tandem Ivo Van Hove (regisseur) — Jan Versweyveld
(scenograaf).
Begin 1981 verraste A K T aanvankelijk de eigen achterban en vervolgens
de in allerijl uit heel Vlaanderen
toesnellende theaterwereld met het
opmerkelijke Geruchten, een d o o r
Ivo Van Hove geschreven stuk dat op
eigen houtje geënsceneerd werd in een
leegstaand burgershuis, bij het SintJansplein te Antwerpen. Mede d o o r
het feit dat David Willinger, een
Amerikaans
theaterwetenschapper
die toen in België resideerde, in het
seizoenoverzicht van De
Standaard
deze produktie als de belangrijkste
van het j a a r bestempelde en dat hij er
een ruime bijdrage aan wijdde in The
Drama Review, zou Geruchten de
geschiedenis ingaan als een cult-hit.
In de 'lente van 1982 speelte A K T
Ziektekiemen,
eveneens o p tekst van
Ivo Van Hove in de enorme Montevideo-loods aan de Kattendijkdok te
Antwerpen. Deze ruimte contrasteerde sterk met het piepkleine plateau van Geruchten. De voorstelling
baadde in dezelfde sfeer als Geruchten. maar had beduidend minder
weerklank.
De Beursschouwburg en het Vlaams
Theatercircuit oordeelden dat A K T
in staat moest gesteld worden in
betere omstandigheden een p r o d u k tie o p te zetten en beloofden ruime
steun voor een volgend project. O p
twee essentiële punten zou dit een
uitdaging vormen voor Van H o v e :
hij was ten behoeve van het Vlaams
Theatercircuit verplicht een reisbare
voorstelling te maken (terwijl het
environment sterk aanwezig was in de
vorige stukken) en bovendien koos
hij deze maal voor een bestaand stuk.
In het kader van Europalia 82 werd
Sophocles' Oedipus te Colonus uitgebracht, zij het in een d o o r Gie Laenen
en Ivo Van Hove bewerkte en herschreven versie.
Oedipus te Colonus (407 voor
J.C.) is het laatst bekende stuk van
Sophocles en valt in de Oedipustrilogie chronologisch te situeren na
Koning Oedipus
en vóór Antigone.
Dat A K T voor dit stuk gekozen heeft,
wordt geargumenteerd in de ondertitel, 'Een familiedrama', Oedipus te
Colonus leent zich van de drie tragediën inderdaad het best tot het maken
van het proces van Oedipus en zijn
geslacht. De man die zijn vader heeft
vermoord en zijn moeder gehuwd,
wordt er ten laatste male geconfronteerd met de pijnlijke gevolgen van
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Als in de oorlog (AKT) — Foto
zijn fatale levenswandel, meer bepaald met de machtsstrijd tussen zijn
zonen Eteocles en Polyneices o m de
troonopvolging in Thebe. D o o r het
weglaten van de Atheense vorst Theseus en de Thebaanse regent Creoon
in Als in de oorlog en d o o r anderzijds wel Eteocles ten tonele te voeren, kan A K T zich concentreren op
het 'familiedrama'. Bedoeling is het
accent te leggen op de afwikkeling
van dit d r a m a , de gevolgen van het
roekeloze koningsleven te analyseren, terwijl Sophocles de nadruk
legde op het getormenteerde verleden
en op de sereniteit die uiteindelijk nog
voor Oedipus blijkt weggelegd te zijn.
Oedipus' predestinatie had hem reeds
voldoende leed bezorgd, zo oordeelde
de oude schrijver blijkbaar.
Waar Sophocles een kordaat maar
gelouterd man beschrijft, tonen Gie
Laenen en Ivo Van Hove ons een
gespleten, agressieve en uiteindelijk
koelbloedig-decadente Oedipus visà-vis zijn vier incestueuze kinderen.
Deze invalshoek biedt interessante
mogelijkheden om Sophocles' d r a m a
te interpreteren, maar maakt — o n danks een perspectiefvolle aanzet —
de eerste problemen bij deze voorstellingzichtbaar. De bewerking roept
nogal wat vragen op. Gie Laenen
tekent voor deze nieuwe tekst, in
samenwerking met Ivo Van Hove,
hoewel niet duidelijk is wat die
assistentie inhoudt. Ook bij vorige
AKT-produkties waren de teksten
voorwerp van kritiek, m a a r nu ligt
het probleem anders. Zowel bij Geruchten als bij Ziektekiemen
had Van
Hove eenvoudige en op het randje af
naïeve stukken geschreven, die aanvaardbaar werden d o o r hun frisheid
en eerlijkheid. Bij Geruchten zorgde
dat voor een onbevangen voorstelling
die terecht werd toegejuicht. In Als in
de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men
niet de indruk heeft dat dit een bewust
aangewend procédé is, dan wel het
falen vaneen tekstbewerking die'al te
poëtische uitwijdingen (heeft willen)
vervangen d o o r een harde taal'(zoals
in het p r o g r a m m a geformuleerd
wordt). Een helder, clean, zuiver
taalgebruik — v e r d e d i g b a a r in het
algemene o p z e t — werd hier verward
met inhoudloos en oppervlakkig gepraat.

Oosterlynck

W a a r o m werd van de originele tekst
afgestapt? De actualisering van een
klassieker wordt verkeerd begrepen
wanneer dat het herschrijven van een
scenario inhoudt i.p.v. een zorgvuldige tekstanalyse en daaruit voortvloeiend een nieuwe tekstbehandeling, andere klemtonen, nieuwe
ensceneringen en bijgevolg andere
spanningsvelden. De normloze tekstbewerking van Gie Laenen (en Ivo
Van Hove) leidt tot dubbelzinnige
situaties. Een jammerlijk voorbeeld
daarvan is de zogenaamde dementie
van Oedipus die zich op de vooravond van zijn twaalfde verjaardag
waant, 'de leeftijd van de onschuld'.
Deze toevoegingen doen weinig terzake, hebben niets gemeen met tekstinterpretatie en scheppen grote onduidelijkheid: is hier Sophocles aan
het woord o f e e n a n d e r ? O p m e r k e l i j k
is dat de acteurs in die momenten
volledig tot karikaturen vervallen;
hen wordt een spel gevraagd dat niet
gevoed wordt, waartoe geen impulsen
gegeven worden.
In zekere mate geldt dat voor de
ganse voorstelling. In de personages
zit weinig diepgang, de persoonlijke
problematiek wordt zelden voelbaar,
men staart vaak naar poses. De
acteursregie is duidelijk zwak. Zo
werd conceptueel gekozen voor een
permanente confrontatie tussen personages en publiek ; d o o r het gebruik
van transparante wanden blijven de
acteurs steeds in het gezichtsveld. In
de praktijk levert dat niets op o m d a t
vooral Alexandra Van Marken (Ismene) en Peter Van Asbroeck (Eteocles/Polyneices) moeite hebben hun
personage in te vullen en bijgevolg
doelloos over het toneel zwerven.
Merkwaardig in dit verband is dat
A K T in zijn analyse Roland Barthes
citeert: 'Een tekst interpreteren is niet
er een min of meer gefundeerde, min
of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer het inschatten van
de meervoudigheid waaruit hij bestaat.' Merkwaardig o m d a t tekstbewerking en acteursregie vlak zijn en
elke complexiteit geweerd hebben.
Voor de aandachtige toeschouwer
zijn na een half uur spel alle variabelen gekend, komt er geen verdere
ontwikkeling meer, tenzij op enkele
zuivere momenten, waar Ivo Van
Hove een zeer specifieke spanning
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weet op te roepen: wanneer Oedipus
uiteindelijk zelf onder de douche
staat, hangt er, hoe voorspelbaar deze
scène ook is, plots electriciteit in de
lucht.
Dat de voorstelling niet eindeloos
verveelt, is in ruime mate te d a n k e n
aan het scenografisch werk van J a n
Versweyveld. De vormgeving verwijst expliciet naar David H o c k n e y :
koel, helder en van een zeer p u u r
kleurengebruik. De consequente belichting zorgt dikwijls voor subtiele
en verrassende wendingen. Ze is het
sterkste punt van de voorstelling. Het
decor beoogt een hotelkamer tot zijn
essentie te herleiden, m a a r is nog te
overdadig; voor de acteur blijft weinig speelruimte over. In deze zin past
het perfect in de voorstelling met haar
aandacht voor de fa?ade, terwijl de
inhoudelijke uitdieping annex spelregie sterk in gebreke blijft.
D o o r het falen van die spelregie is het
voorbarig o m Als in de oorlog te
bespreken in termen van 'sterke
beeldtaal'; de vormgeving in decor,
kostumering en belichting komt pas
tot haar recht d o o r de handeling op
de scène die deze beelden een veelkantige betekenis geeft. De acteur bepaalt mee het 'beeld'.
Van Hove en Versweyveld hebben
met Als in de oorlog nog niet aangetoond dat Geruchten geen toevalstreffer was. Ze hebben een groot risico
genomen d o o r Oedipus op dermate
eigenzinnige wijze op toneel te zetten,
waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond. Wie het programmaboek aandachtig leest, merkt
dat er meer in deze voorstelling zat
dan er uitgekomen is.
Het wordt dus met spanning uitkijken naar de volgende Van HoveVersweyveld-samenwerking:
India
Song van Marguerite Duras, in opdracht van het Gentse Theater Vertikaal (april-mei 1983).
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Stomme Belgen
De samenwerking tussen het
BKT en het Atelier Rue Ste
Anne in de produktie Baas
boven Baas (Das Miindel wil
Vormund sein, mimedrama uit
1968 van Peter H a n d k e ) werd
Belgischer begrepen dan de producenten wellicht bedoeld hadden. Een echte 'Belgische Cirque Beige', opperden de sceptici : een nederlands- en een franstalig theater werken samen,
maar dan wèl in een stuk zonder
tekst, met eentalig Nederlandse
en eentalig Franse affiches. Dat
géén onvertogen woord valle!
Voor de heren Weckx en Poupko, voorzitters van resp. de
Nederlandse en de Franse cultuurcommissies van Brussel, die
in de voorbije tien j a a r elk hun
onafhankelijke, strikt gescheiden weg zijn gegaan, was deze
produktie de aanleiding om
voorzichtig te stellen dat het nu
de tijd is 'een f o r u m van gemeenschappelijke terreinen te
openen.' Zoals misschien de
subsidiëring van deze 'Belgische' p r o d u k t i e ?
Rudi van Vlaenderen (BKT) in
een radio-interview met Wim
Van Gansbeke : 'Als deze eerste
poging lukt. gaan we door met
de samenwerking. We zullen
niet ' s t o m ' blijven.'
Wordt weldra ook een Commissariaat-Generaal voor de Inter
communautaire
Culturele Samenwerking opgericht ?

In Etcetera 2 wordt 'Baas boven
Baas' besproken, in het vervolg
op onze reeks over de Duitse
dramaturgie van vandaag.

T h e o Van R o m p a y
ALS IN D E O O R L O G
a u t e u r : Gie Laenen en Ivo
Van Hove, groep : A K T ,
regie: Ivo Van Hove, licht en
decor: J a n Versweyveld,
spelers : Dirk R o o f t h o o f t , Els
Van de Werf, Alexandra van
Marken, Peter van Asbroeck.

Richard Schechner
over
Postmodernism in the
American Theatre
Richard Schechner was oprichter
van en regisseur bij The P e r f o r m a n ce G r o u p (New York), die e i n d j a r e n
'60, begin jaren '70 baanbrekend
werk leverde in het avant-garde theater met produkties alsDionysus, Commune. Oedipoes, Tooi li of Crime en
Mother Courage. Schechner is ook de
auteur van enkele standaardwerken
over theater (Environmental
Theatre
en Public Domain) en van een groot
aantal artikelen waarin hij o p een
unieke manier theoretische inzichten
en praktische ervaring rond theater
verbindt. Bovendien was hij ook
jarenlang uitgever van The Drama
Review, één van de voornaamste
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theatertijdschriften ter wereld. Eind
oktober 1982 gaf Schechner voor het
Centrum voor Experimenteel Theater (U.I.A., Antwerpen) een lezing
over 'Postmodernism in the American Theatre'.
'In 1972 ontmoette ik in India een
vrouw, The Motlier of Pondicherry,
die, naar haar omgeving geloofde,
onsterfelijk was. Zij was bezig elke cel
van haar lichaam te vernieuwen.
Enkele jaren later kwam ik terug en
zij was dood. Aan de muren van haar
ashram hing deze tekst: ' D e toekomst van de aarde wordt bepaald
d o o r e e n bewustzijnsverandering. De
enige hoop voor de toekomst ligt in
een verandering van ons bewustzijn
en een verandering zal er komen.
M a a r het is aan de mensheid te
beslissen of zij zal samenwerken voor
deze verandering of dat deze haar zal
opgelegd worden d o o r de kracht van
verpletterende
omstandigheden'.'
Met dit verhaal begint Richard
Schechner zijn lezing.
Wij staan op dit punt van keuze, zegt
hij. Het bewustzijn van 'verpletterende omstandigheden' is een post-modern bewustzijn. De moderne mens
was een humanist, zoals Marx, Brecht
of The Mother of Pondicherry, die
geloofden in de overwinning van het
bewustzijn op de menselijke situatie.
Zij mislukten.
Zonder het post-modernisme echt te
definiëren (hiervoor verwijst hij naar
zijn artikel The End of
Hionanism)
beschouwt Schechner het als een
mogelijke 'liminal' of overgangsperiode. Een periode die zich, d o o r e e n
totale, Orwelliaanse informatie- en
actiecontrole, misschien voor het
eerst bewust is van zichzelf, haar
verleden en haar toekomstmogelijkheden, haar eigen contradicties en
limieten.
'Thuis heb ik een map die ik mijn
' D o o m s d a y Book' noem, een boek
van w a n h o o p , ' zegt Schechner. Hierin bewaart hij kranteknipsels, rapporten e.d. die omstandigheden beschrijven (kernwapens, kloof rijkarm, pollutie...) w a a r d o o r een toekomst van 'verschrikking' meer en
meer waarschijnlijk lijkt. Die erop
wijzen dat de verandering die zal
komen zich onder 'verpletterende
omstandigheden' zal voordoen.
Naast dit ' D o o m s d a y Book' zet
Schechner een brief van een vriend, F.
T u r n e r , die in heftige bewoordingen
stelt dat uiteindelijk ieder van ons
verantwoordelijk is voor de toekomst. Zij is onze keuze, o m d a t de
toekomst zal zijn hoe we ze ons nu
voorstellen. Hierin, aldus Turner, ligt
precies de functie van kunst, het
creëren van alternatieve, mogelijke,
subjunctieve werelden en toekomstbeelden.
Inpikkend hierop verwijst Schechner
naar zijn o p h e f m a k e n d artikel The
Decline and Eall of the
(American)
Avanl-Garde (lezing C.E.T., dec. '80).
De avant-garde is inderdaad d o o d ,
maar er is het Phoenix-aspect :de
feniks herrijst uit de as. Want de
experimentele periode heeft het fun-
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d a m e n t gelegd v o o r e e n theaterkunst,
gebaseerd o p en ingebed in een postmodern bewustzijn, dat zich een
bepaalde alternatieve toekomst moet
kunnen voorstellen en deze moet
kunnen projecteren.
Van deze toekomst geeft Schechner
een aantal kenmerken. Zij is o.a.
multi-centraal : de wereld is
niet
voortdurend in expansie, zoals de
moderne mens dacht, maar bestaat
uit combinaties van relaties. Zij is
paradoxaal : zij incorporeert haar
eigen contradicties. Zij is concreet : er
zijn geen absolute (moderne) proposities meer, zien=beleven. Zij is multi-communicatief : communicatie gebeurt via veelsoortige kanalen, niet
b.v. enkel d o o r taal. En vooral is zij
intercultureel, in tegenstelling tot
internationaal. De culturen zijn de
grote kracht van liet post-modernisme.
Schechner besluit dat de mogelijkheden voor de wereld somber zijn.
M a a r als we ernaar streven onze
verbeelding, de alternatieven, te belichamen, kunnen we een andere
toekomst creëren d a n de meest evidente, apocalyptische. Hierin heeft
kunst in het algemeen en theater in
het bijzonder een concrete functie.
Hoe dat daadwerkelijk moet, d a a r
had Schechner het niet over.
Bart Patoor

Théâtre du
Crépuscule
Brussel
L'homme qui avait
le soleil dans sa poche
Wat het uiterlijk kader betreft, is
l'homme qui avait le soleil dans sa
poche een sociaal-realistisch stuk. Het
toneelbeeld toont een stationsgeb o u w — als toeschouwer kijk je van
op de sporen naar het perron — aan
de rand van een industriestad, en het
verhaalgegeven is de moord op Julien
Lahaut, communistisch volksvertegenwoordiger, neergeschoten in augustus 1950, twee dagen nadat hij bij
Boudewijns eedaflegging 'Vive la république' had geroepen.
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Maar schijn bedriegt. De symboliek
van het station waar nooit een trein
toekomt of de propaganda-waarde
van een linkse martelaar, daar gaat
het bij Louvet en Sireuil niet om. Zij
vertellen het verhaal van Waalse
mensen die Lahaut vergeten zijn of
nooit gekend hebben, die het al
moeilijk genoeg hebben met hun
persoonlijke problemen, en die tegelijk de morele en economische teloorgang van hun gewest ervaren. Als
Lahaut roept 'Ie socialisme n'est pas
un rêve, c'est une certitude,' dan
klinkt dit alleen nog cynisch. De
aanslag op Lahaut heeft voor jonge
mensen dezelfde betekenis als de
moord op Aldo Moro, of de bomaanslag in Bologna: blind en zinloos
geweld, maar ideologisch niet meer
relevant. Louvet en Sireuil stellen de
dialectiek van de geschiedenis ter
discussie, zij twijfelen aan de optimistische rechtlijnigheid van het historisch materialisme, zonder dit helemaal te verloochenen. De geschiedenis is een verhaal van strijd, van
tegenstellingen, alleen zijn de overwinnaars niet meer zo duidelijk. De
dialectische contradicties — individu
en groep, gezin en samenleving, verleden en heden— worden niet meer
opgelost door een transcendente
hoop. De tegenstellingen voltrekken
zich, maar er is geen vooruitgang: het
Waalse volk is zich niet meer bewust
van zijn historische opdracht. Het is
vanzelfsprekend dat Julien Lahaut
vergeten werd. Dit denkproces voltrekt zich bij de toeschouwer, het
wordt niet zomaar getoond. Bij iedere
scène vormt die toeschouwer het
station om tot een funktioneel kader
voor de dramatische handeling: het
station is nooit een station. Het
intelligente van dit toneelbeeld zit '111
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hierin dat dit telkens opnieuw mogelijk is: materiële elementen, zoals
licht- en geluidsregie, bereiden deze
perspectiefveranderingen voor. De
grootste verdienste van Louvet et
Sireuil is het effect van de voorstelling, of beter de effectiviteit. Zij doen
geen identificaties ontstaan met de
personages, zij kwellen evenmin het
geweten van het publiek, zij ontroeren nooit. Wel gaat de toeschouwer
meteen verbanden leggen met de
buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een
realiteit, niet als een afbeelding ervan,
wel als een — hoofdzakelijk intellectuele— verheldering. Theater is niet
geïnteresseerd in de vervelende alledaagsheid, wel in een verklaring
d a a r v a n : wat zit er achter. Het is
echter aan de toeschouwer om conclusies te trekken, oplossing biedt het
theaterniet. Sireuil heeft metL'homme

qui avail ie soleil dans sa poclie theater
gemaakt zoals Bertolt Biecht het
nauwelijks effectiever had kunnen
doen. Hij heeft getoond dat het
epische theater, als grondhouding,
actueel blijft.
Klaas Tindemans

L ' H O M M E QUI A V A I T LE
SOLEIL DANS SA P O C H E
auteur: Jean Louvet, groep :
Théâtre du Crépuscule, regie :
Philippe Sireuil, dramaturgie:
Jean-Marie Piemme, décor:
Jean-Claude De Bemels,
spelers: Catherine Bady,
François Bartels, Sabra Ben
Arfa, François Beukelaers,
Silvie Milhaud, Janine Patrick,
Maurice Sévenant, e.a.
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Controverse te
Gent
In Gent werd op 10 december j.l. een nieuwe theaterruimte
voorgesteld:
Controverse
(Burggravenlaan 87, tel. 091/21
95 37), ondergebracht in een
achterbouw die ooit een depot
of een atelier moet geweest zijn.
Controverse wil projecten opzetten 'die de integratie van
verschillende
kunstgebieden
mogelijk maken en die getuigen
van een sociale betrokkenheid.'
Eén van de o p korte termijn te
realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten
elk kader van subsidiëring — zo
snel mogelijk te komen tot een
eigen, beroepsmatig produktieproces, dank zij inkomsten uit
ledenbijdragen
en
reclame.
Concreet zal gestreefd worden
naar een naar vorm en inhoud
ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan
ideologische betekenissen vastzit.'
Controverse opent met De dood
van doctor Faust, een 'tragedie
voor het variété-theater' van
Michel de Ghelderode, vertaald
en geregisseerd door Lucas De
Bruycker. In het vooruitzicht
worden gesteld : Drijfzand (Les
Sables Mouvants) van JacquesPierre Amette (regie André Vermaerke) en begin volgend seizoen ÏDe Fetisjist,'van Michel
Tournier, een monoloog door
Jacob Beks, in een regie van
André Vermaerke.
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Epigonenteater ZLV
Antwerpen
Reeds gewond en het
is niet eens oorlog
Aan het rijtje jonge regisseurs dat
zich de afgelopen twee jaar met
wisselend succes liet opmerken — Arne Sierens, Mark van Kerkhove, Paul
Peyskens, Ivo Van H o v e — dient
volledigheidshalve een collectief toegevoegd te worden: Epigonentheater
ZLV. Dit laatste staat voor Zonder
Leiding Van, en geeft meteen opzet en
toon van het werk aan.
De werkwijze van het Epigonenteater
is gebaseerd op improvisaties in
workshopverband. Dat leverde in de
eerste produktie geen onaardig resul-

taat op. Reeds gewond en liet is niet
eens oorlog — een titel die het poëzieverleden van de groep verraadt— is
opgebouwd uit een tiental spelsituaties die noch in een logisch verband
met mekaar staan, noch functioneel
naar een bepaalde plot leiden. Het
decor dat het beeld van een stadsjungle oproept, is een geschikt kader
voor het dreigende, beangstigende en
onwezenlijke spel. Eén constante
hierin: veel muziek van waaruit de
actie dikwijls vertrekt en die aanwijsbaar blijft in het ritmische, repetitieve
bewegingspatroon. 'Een
repetitief
beeldend muziektheater', noemen de
Epigonen zich, waarmee ze herinneren aan Hauser Orkater zaliger, wat
minder absurd, wat meer anarchistisch.
Het gebeuren en de vormgeving hebben vaak een symbolische ondertoon,
afgewisseld met realistische sequensen of elementen, en dat geeft het
pubiek ruim de gelegenheid om naar
eigen inzichten de puzzle te ordenen
en de handeling van een betekenis te
voorzien. De zes acteurs hebben het
echter niet gemakkelijk om gedurende meer dan een uur, met als houvast
slechts een klein brokje dialoog of
enkele flarden muziek, het gecreëerde beeld zuiver te houden. Met enige
slechte wil zou men kunnen zeggen
dat het stuk — d a t uiteindelijk de
opslorping van het individu in een
gelaten en geconditioneerde massa
als thema heeft — mutadis mutandis
aan hetzelfde euvel lijdt! Alleen Jan
Lauwers en Simonne Moesen slagen
er immers in binnen dat niet-verhalend geheel een duidelijke persoonlijkheid te ontwikkelen. Beiden, en
vooral laatstgenoemde, houden de
voorstelling recht. Simonne Moesen
is mede door een sterk en gevoelsgeladen stemgebruik, een actrice die
beter niet uit het oog verloren wordt.
De volgende produktie van de groep,
met als werktitel Een struisvogel is een

hele grote vogel die je kunt doden met
een hele kleine kogel, zal weer vanuit
workshops gemaakt worden. Misschien zou een regisseur die enige
afstand weet te houden van de scène,
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aan de gebreken van hel eerste werk
enigszins kunnen verhelpen.
ZLV leidt artistiek wel eens tot
vervlakking.
T h e o Van R o m p a y

R E E D S G E W O N D EN H E T
IS N I E T E E N S O O R L O G
concept en regie: Epigonentheater ZLV, spelers: A n d r é
Pichal, Ivo van Gerven, J a n
Lauwers, Simonne Moesen,
Erik Clauwens, Geert van
Boxelaere.

Voetwassing
Gent, de Vooruit, begin
oktober 1982. De Sluipende
Armoede speelt De Voetwassing (zie ook pag. 12). Hoe
streng en wit het decor, hoe
dramatisch de openingsscène,
in het publiek zit Fugitive
Robbe de Hert uitgebreid te
giechelen en te ginnegappen.
Na een kwartier verlaat hij
stommelend het decor (waarin
ook het publiek zit) en
kondigt in de coulissen aan
een andere keer te zullen
terugkomen (bedankt, Robbe !), een verbouwereerd publiek en een verneukte voorstelling achterlatend. Na de
pauze houdt BRT-recensent
Wim van G a n s b e k e de
voorstelling voor bekeken en
bekeert zich tol de toog. In de
schaduw van de V o r m u n d , das
Miindel, toen nog recensent
bij De Morgen, de gevreesde
E d w a r d Van Heer. Al aan de
Duvel, E d w a r d ?
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D e deutsehe Welle
Uit den vreemde. Kalldewey
enHet
Spaarvarken,
drie produkties geïmporteerd vanuit de Schaubühne-stal,
het gezelschap uit West-Berlijn dat.
sinds Peter Stein er de leiding van
nam in 1970, toonaangevend en zelfs
trendmaker werd voor het Europese
theater. Uit het gesprek met KarlErnst H e r r m a n n (zie p.
) over
Ti lus werd al duidelijk gemaakt hoe
de scenografie mee dat nieuwe gezicht
en a a n p a k ging bepalen, samen met
vooral de regies van Peter Stein en
Klaus Michael Griiber. M a a r ook
Botho Strauss is een naam die vastgehaakt zil aan dat theateravontuur.
Van 1971 tot 1974 was hij er d r a m a turg, o.a. van Het Spaarvarken. Niet
als d r a m a t u r g die erbij gaat zitten
maar eerder als schrijvende co-regisseur. Voor hem bedachten de Duitse
theatercritici de nieuwe theaterterm :
' P r o d u k t i o n s d r a m a t u r g ' . Vanaf 1974
gaat hijzelf stukken schrijven. Kalldewey is er zijn voorlaatste van. Het
ging vorig j a a r in West-Berlijn in
creatie in een toneelbeeld van Herrmann.
Uit den vreemde is ook zo'n typisch
S c h a u b ü n n e p r o d u k t . Ellen H a m m e r
die als ' P r o d u k t i o n s d r a m a t u r g ' vooral met regisseur Griiber werkte greep
in '80 haar eerste regiekans met de
creatie van dat stuk van Jandl. Beide
produkties waren in Nederland te
zien tijdens de Holland Festivals. Tot
in België is dat gezelschap nog nooit
geraakt.
Macht der gewoonte ging in première
in '74 in een regie van Dieter D o r n .
Twee j a a r later kwam het reeds in een
Nederlandse versie terecht in Rotterd a m , mei in de hoofdrol Rudi van
Vlaenderen en onder regie van Ernst
Wendt, ook al een erg grote n a a m uit
de toplijst van Duitse regisseurs.
In Etcetera 2 worden stukken besproken van Peter H a n d k e , Franz Xaver
Kroetz en Heiner Muller.
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De deutsehe Welle I

Het Publiekstheater
Amsterdam
Het Spaarvarken
Het Publiekstheater uit Amsterd a m bestaat al zo'n 10 jaar. In 1981
speelde het Groot en Klein van Botho
Strauss (regie H a n s Croiset). Dit
seizoen toert het Publiekstheater
d o o r de Nederlandse gewesten met
Hel Spaarvarken, een vaudeville van
Labiche die bewerkt werd d o o r
Botho Strauss en geregisseerd d o o r
Hans Croiset. Waar is mijn slachtersmes ?
'Al twintig j a a r komen een paar
vreedzame notabelen in een klein
Frans provincieplaatsje wekelijks bij
elkaar om te kaarten. Het spaarvarken. dat de spelers een jaarlang met
munten hebben gespekt, is eindelijk
vol. Het wordt feestelijk geslacht en
na een even feestelijk debat wordt
besloten van het geld een gezamenlijk
uitstapje naar Parijs te maken. De
volgende dag reeds vertrekt men per
trein naar de wereldstad, in de h o o p
als gevierde levenskunstenaars terug
te keren in de provincie. Ze overvallen Parijs met hun vraatzucht en
kooplust en worden door Parijs overvallen. Een Parijs dat een grote
puinhoop is, omdat alles wordt weggebroken om de stad het aanzien te
geven zoals we 't nu kennen, met z'n
brede boulevards en avenue's. De
kleine winkeliers moeten verdwijnen
of kunnen een plekje huren in de
hallen, lil dat Parijs belanden onze
brave burgers in een afzetters-restaurant, bijna in de gevangenis, raken
verzeild bij een louche huwelijksmakelaar en moeten tenslotte, zonder
een sous op zak, moe en hongerig
overnachten o p een bouwterrein.' ...
zo vat het p r o g r a m m a b l a a d j e Hel
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Spaarvarken
samen en meteen kent
men de inhoud van één van de 175 (!)
vaudevilles die de Parijzenaar Eugène
Labiche (1815-1881) bij m e k a a r fabriceerde. La Cagnotte is m.a.w. een
typisch 'pièce bien faite', d.w.z. een
'goed gemaakt stuk', een toneelgenre
dat bij het leven van Labiche erg
populair was en steunde op 'de kunst
om verwikkelingen en spanningen
voort te brengen, de k n o o p te compliceren en de o n t k n o p i n g te vertragen,
de wendingen in de handeling voor te
bereiden en de toeschouwer er toch
mee te ve verrassen, de regels voor het
juiste verdelen en op tijd aanbrengen
van de toneeleffecten, de
grote
woordgevechten en de hoogtepunten
aan het slot van de bedrijven.' (Arnold Hauser, Socialegeschiedenisvaii
de kunst, S U N , reprint 13, p. 540).
Labiche, 'le maître du rire sur la
scène', wordt d o o r sommigen wel
eens geroemd voor zijn'peinture de la
vie bourgeoisie'. Men mag echter niet
uit het oog verliezen dat 'de meester'
zelf een oer-conservatief was. Hij had
lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de
veilige schoot van het burgerdom van
F r a n k r i j k s 'Second Empire'. Eugène
wilde mei zijn komedies zijn medeburgers alleen maar wal amuseren
d o o r ze voor schut te zetten ; hij had
evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven.
Van 1970 tot 1975 was de toen nog
onbekende Duitser Botho Strauss
dramaturgisch medewerker bij hel
West-Berlijnse
theatergezelschap
' S c h a u b ü h n e am Halleschen Ufer'. In
september 1973 ging bij dit gezelschap Das Sparschwein in premère,
Strauss' vertaling en bewerking van
'La Cagnotte', in een regie van Peter
Stein. De enscenering d o o r het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald d o o r Gerrit Komrij) heeft mij op geen enkel
moment duidelijk gemaakt waarom
Strauss deze Labiche-vaudeville wilde bewerken. Hel Spaarvarken in de
regie van Hans Croiset had o p mij het
effect van een tijdmachine: ongevraagd werd ik teruggeslingerd naar
het Parijs van 1860-70, naar een
avondje gezelschapstoneel bij de haute bourgeoisie die na een dag hautain
rentenieren of voor zich laten werken
zichzelf trakteert op moeiteloos a m u sement, naar de oh's en de a h ' s van
een bewust zichzelf bedriegende, hypocriete elite-klasse. Hel
Spaarvarken van het Publiekstheater is verfoeilijk en muf nuiseumtheater, gemaakt, lijkt me, door d o m m e , dikhuidige, luie en vooral bedrieglijke toneelmensen.
Het bedrieglijke van heel de zaak is
vooral dat het Publiekstheater ongegeneerd uitpakt met 'een Strauss-bewerking' en niet gewoon de tekst van
Labiche speelt. Het onvermijdelijke
tekstboekje begint met een paar diepzinnige bladzijden waarin Botho
Strauss zijn bewerking verantwoordt.
Zoiets staat natuurlijk erg goed en
modieus — alleen valt het te bewenen

He1 spaarvarken

(Publiekstheater)

— Foto Leo Van

Velzen
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dat de lieden van het P u b l i e k s t h e a t e r
geen m o m e n t bij die tekst h e b b e n
stilgestaan.
De interesse van S t r a u s s v o o r La
Cagnotle is, zo lees ik, gebaseerd o p
de vaststelling dat deze vaudeville
— in tegenstelling tot de b e r o e m d e r e
stukken van L a b i c h e — niet zozeer
een a a n e e n r i j g i n g is van dolle, a m o u reuze perikelen van een individu,
m a a r veeleer een schildering v a n een
aantal o p m e r k e l i j k realistische situaties waarin een g r o e p mensen terecht
komt. S t r a u s s ' h o o f d b e k o m m e r n i s
bij zijn b e w e r k i n g w a s : het a a n d i k ken van het realisme en het accentueren van de psychologische v e r h o u d i n gen b i n n e n die g r o e p ; de b e d o e l i n g
d a a r v a n f o r m u l e e r t S t r a u s s als v o l g t :
'de sluimerende k r a c h t e n tot c r i m i n a liteit en a n a r c h i e ( a a n t o n e n ) , die in
rechtschapen b u r g e r s w a k k e r
gem a a k t w o r d e n , w a n n e e r zij zich in
een t o e s t a n d v a n v o l k o m e n o n t r e d d e ring b e v i n d e n . '
Dit klinkt natuurlijk wel a a n n e m e lijk, m a a r of het o p de scène kan w a a r
g e m a a k t w o r d e n blijft v o o r m i j de
grote vraag. D e mensen van het
Publiekstheater gingen a a n die v r a a g
gemakkelijkheidshalve voorbij. H u n
Spaarvarken
is s c h a a m t e l o o s o u b o l lig en slechtgespeeld p r e n t j e s t o n e e l .
D o o d theater, zo d o o d als L a b i c h e
zelf.
Edward Van Heer

HET SPAARVARKEN
auteur: Eugène Labiche —
B o t h o Strauss, g r o e p : Publiekstheater, regie: H a n s
Croiset, decor en k o s t u u m s :
Marek D o b r o w o l s k i , vertaling: Gerrit K o m r i j , p r o d u k t i e - d r a m a t u r g i e : R o n a l d Klamer, s p e l e r s : Gees L i n n e b a n k ,
Sigrid Koetse, Petra L a s e u r ,
Eric Schneider, Siem V r o o m ,
Laurens Spoor, J o h a n Ooms,
Albert Abspoel, H u g o K o o l schijn, Filip Bolluyt, Victor
van Swaay, H a n s v a n den
Berg, H e r m a n v a n Eiteren.
Gastvoorstellingen o p 18 j a nuari in Hasselt C C , o p 3
februari in A n t w e r p e n Stadsschouwburg.
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Farce (Baal) — Foto Hans

terecht de weg gaat v r a g e n : call the
way ... B o t h o S t r a u s s laat echter
d e n k - en i n t e r p r e t a t i e r u i m t e a a n zijn
publiek en de versie van t o n e e l g r o e p
Baal heeft d a t gelukkig gerespecteerd.
Kalldewey,
farce
wortelt in de
traditie van het t h e a t e r van het
a b s u r d e . D e r a a k p u n t e n zijn legio.
Vooreerst zijn er de personages, die
eigenlijk nog nauwelijks o n d e r deze
n o e m e r k u n n e n geplaatst w o r d e n :
het zijn eerder k a r i k a t u r e n van zichzelf, lege, g e c o n d i t i o n e e r d e typetjes
die t r o u w e n s o n p e r s o o n l i j k als K, M .
V R O U W , M A N , M A N II, K E L N E R . C H E F onderscheiden worden.
Bovendien vinden er b i n n e n die figuren innerlijke mutaties plaats, een
subtiele variatie o p de zo typische
personagewisseling uit de farce —
d e n k m a a r eens a a n de ' z o t ' uit D a r i o
F o ' s Toevallige Dood van een Anarchist.
Een a n d e r e belangrijke overeenkomst met het theater van het a b s u r de is het spel met de taal, als
a a n d u i d i n g van de o n m o g e l i j k h e i d
tot échte c o m m u n i c a t i e en wederzijds menselijk c o n t a c t . M e n spreekt
v o o r t d u r e n d naast e l k a a r in de meest
uitgeholde clichés. Een v o o r b e e l d : de
eerste scène.
M a n Zoveel wat ik je n o g wilde
zeggen
Vrouw W e zijn b a n g v o o r wie het
laatste w o o r d heeft
M a n Ik wil het niet zijn
Vrouw Ik o o k niet

Kalldewey, farce

(pauze)
Vrouw Ik h o u van je. Kijk me a a n
M a n Ik h o u van je. Kijk me a a n
M a n Ik d a n k j e
Vrouw Het ga je goed
M a n N u n o g sta je v o o r m e
Je zult g a a n en plotseling
zal alles wat is/geweest zijn
Vrouw Ik zal niets vergeten, niets
M a n D o o r deze w o n d w o r d t alles
zichtbaar

R e l a t i e p r o b l e m e n , liefde-lust verh o u d i n g , f e m i n i s m e , m a n n e n h a a t , de
huidige sectecultus en t h e r a p i e g o l f ,
een b r o k culturele t r a d i t i e : het zit
allemaal in het j o n g s t e s t u k van
B o t h o Strauss, Kalldewey, farce, een
stuk dat vele kanten o p g a a t , z o d a t j e

Vrouw En wil j e alles g e v e n : wie ik
ben en wat ik h e b
M a n En wil j e alles g e v e n : wie ik ben
en wat ik h e b
Vrouw Adieu, mijn liefde, mijn leven.
Bewaar me in je h a r t . Het was de
m o o i s t e tijd. G o d b e h o e d e je.
( v e r t a l i n g : H a n s W . Bakx)
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Verhoeven
T a a l en h a n d e l i n g lopen hier consequent p a r a l l e l : het naast e l k a a r p r a ten is illustratief v o o r de vastgelopen
relatie tussen M A N / V R O U W . W a t
overblijft is de totale e e n z a a m h e i d
van gealliéneerde mensen
zonder
h o u v a s t , want hun 'liefde' mist elke
overgave, passie, lust. De fysieke
c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , die eventueel dat gebrek a a n t a a l c o n t a c t z o u d e n
k u n n e n c o m p e n s e r e n , zijn eveneens
teloorgegaan. In deze context is het
niet toevallig dat titelheld Kalldewey
— die zich o p een minstens originele
wijze voorstelt als ' K a l l d e w e y m e t
n a m e , een must v o o r elke d a m e ' — de
incarnatie w o r d t van het Lustprincipe en d o o r de h o p e l o o s o n t r e d d e r d e
' p e r s o n a g e s ' als g e o p e n b a a r d ideaal
vergoddelijkt w o r d t . O p d e t o n e n van
M o z a r t s Zauberflöte
leidt Kalldewey
— call a w a y ? — de houvast z o e k e n d e
m a r i o n e t t e n d a n o o k weg als de
R a t t e n v a n g e r van H a m e l n .
Het zinloze van elke actie w o r d t
duidelijk bij het slot van het stuk, dat
eindigt met de openingslijnen. Er is
met a n d e r e w o o r d e n geen einde, noch
een begin : het geheel draait verder in
een cyclische beweging. Het gebeuren
is z o m a a r v o o r b i j g e g a a n , z o n d e r consequenties v o o r de w o u l d be — b e trokkenen
binnen
de
MAN/
V R O U W - r e l a t i e . Het lege rollenspel
van de therapie — deel II van het stuk
heeft t r o u w e n s als titel Het Leven een
Therapie — k a n model staan v o o r dit
i n h o u d l o z e en als d u s d a n i g o o k zinloze van de menselijke existentie.
B o t h o Strauss beperkt zich \n Kalldewey, farce echter niet tot het louter
invullen van het b e k e n d e schema van
de a b s u r d i s t e n , m a a r voegt a a n de
lege beelden een belangrijke f a c t o r
t o e : hun m a a t s c h a p p e l i j k e relevantie v o o r v a n d a a g . Volgend f r a g m e n t
illustreert het r u i m e r k a d e r w a a r i n de
a u t e u r zijn lege p e r s o n a g e s plaatst.
Het is niet toevallig een rollenspelletje uit de therapie — e e n k n a p p e
vondst o m terloops m a a t s c h a p p i j k r i tiek in te b o u w e n in zijn s t u k : de
m o d e r n e mens die besluiteloos-apatisch r o n d d w a a l t in een van hem
vervreemde omgeving.
Vrouw ... Ik kan niet besluiten. In de
s u p e r m a r k t : k o o p ik d e n n e - of k o o p
ik s p a r r e h o n i n g ? Koffie pittig ge-
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b r a n d of geurig m i l d ? Z e e p p o e d e r
optisch wit of enzym-verrijkt, het
a v o n d b l a d of de o c h t e n d k r a n t ?
K Misschien weet je nog wat beter
s m a a k t , wat beter wast, wat beter
leest ?
Vrouw Ik kan niet besluiten.
Ik weet niet meer wat beter s m a a k t .
Ik heb het allebei o p mijn tong, m a a r
ik k a n niet besluiten.
K M a a r j e hebt toch wel een gevoel
v o o r wat j e pijn doet en wat je goed
d o e t . H o u je meer van regen of van
z o n n e s c h i j n ? A a n k o m s t of afscheid,
ziekte of g e z o n d h e i d ?
Vrouw W a t pijn doet kan heel nuttig
zijn.
W a t goed doet is vaak schadelijk.
Ik k a n niet besluiten.
Regen verfrist, zon stimuleert.
Afscheid bevrijdt, a a n k o m s t lucht
op.
Ziekte m a a k t fijngevoelig, g e z o n d heid m a a k t blij.
Alles is g o e d , je m o e t een besluit
nemen.
K J a in dat g e v a l : o o r l o g of v r e d e ?
Die m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n k e r d e
p r o b l e m a t i e k legt B o t h o S t r a u s s verder bloot d o o r het d o o r p r i k k e n van
modeverschijnselen, hopeloze pogingen o m een zin te geven a a n het
b e s t a a n . Strauss klaagt d o o r e l k a a r
o.a. het radicaal f e m i n i s m e , de groeie n d e s e c t e v o r m i n g , of de huidige
therapiegolf a a n als v l u c h t f e n o m e nen, p s e u d o - o p l o s s i n g e n die de individuele
verantwoordelijkheid
afschuiven n a a r veilig-collectieve toev l u c h t s o o r d e n . De a u t e u r slaagt hierin o p een subtiele m a n i e r : in een
a m b i v a l e n t - d u b b e l z i n n i g spel weet
hij d o o r het k a r i k a t u r i s e r e n van die
modeverschijnselen deze van hun
schijn te o n t d o e n en zo te o n t k r a c h ten. De taal als cliché a a n w e n d e n o m
de w a a r h e i d achter de lege schijn
z i c h t b a a r te m a k e n , dient d a a r b i j als
het belangrijkste w a p e n . Z o chargeert
B o t h o S t r a u s s het g a n g b a r e therapiej a r g o n tot de limiet van de v e r s t a a n b a a r h e i d d o o r te g o o c h e l e n met termen uit de sensitivity- en assertiviteitstraining als ' T V - d e t o x i f i c a t i e ' of
'reaktietest o p een O B S / e e n o n b e kend b e z o e k e r ' . O p die m a n i e r w o r den de o p g e b l a z e n k i k k e r s k a k e n van
de o p 'in'-zijn beluste t h e r a p e u t f a n a ten d o o r g e p r i k t en is er weer plaats
v o o r v e r s t a a n b a r e zieltjesknijpers.
Een p e r t i n e n t e v r a a g die blijft hangen
is d a n : zijn t h e r a p e u t e n er v o o r de
p a t i ë n t e n of is het o p dit m o m e n t
vaak niet o m g e k e e r d ?
O p een vergelijkbare m a n i e r w o r d e n
o o k die a n d e r e lege m o d e g o l v e n
aangepakt:
nooit
oppervlakkigg o e d k o o p , wel recht o p het doel af,
dus o p de zwakste plek en met h u n
eigen middelen. B o t h o S t r a u s s o n d e r neemt gelukkig geen hopeloze p o g i n gen tot realistisch kopiëren van de
werkelijkheid, m a a r c o n f r o n t e e r t o n s
met de weergave v a n een werkelijkheidservaring, d.w.z. met een reeks
beelden w a a r u i t een visie spreekt en
die d e n k s t o f biedt. T h e a t e r met een
gezicht d u s en dat w o r d t g e a p p r e c i eerd.
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BAAL speelde in zijn thuistheater
F R A S C A T I quasi zonder gebruik te
maken van de specifieke mogelijkheden van de zaal, tegen een soberefficiënt decor, w a a r d o o r het stuk
bijna volledig gedragen wordt d o o r
de acteerprestaties. Hier ligt ook de
kracht van de voorstelling: vooral de
manier w a a r o p Edwin de Vries de
hopeloos stuntelige M A N neerzette
was indrukwekkend. In de regie van
Han R o m e r zat een consequent d o o r gezette lijn, in harmonie met de k n a p
'verhollandste' vertaling van H a n s
W. Bakx. Weliswaar werd er soms
wat te luchtig gespeeld — v o o r a l bij
de a a n g e b r a n d e feministentaai werd
te veel naar gemakkelijk-komische
effecten gezocht— maar dit werd
gecompenseerd d o o r de wrange lach
met bittere en bewustmakende nasmaak die vaak bleef hangen na een
aantal tragi-komische scènes.
Je
vraagt je als lachende kijker terecht af
hoe gepast je lachbui is en slikt
schuldig weg.
Alex Mallems

KALLDEWEY, FARCE
a u t e u r : Botho Strauss, vertaling: H a n s W. Bakx, g r o e p :
Baal, regie : Han Romer,
d e c o r : Leonard F r a n k , kostuums : Leonie Polak, d r a m a turgie : Willem Jan Otten,
spelers: Edwin de Vries, Els
Ingeborg Smits, Elsje de Wijn.
Trudy de Jong. .lohan Leysen.
Gastvoorstellingen: PSK 13
januari, De W a r a n d e - T u r n hout 14 januari, Cultureel
Centrum Kortrijk 27 januari.
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niet meer gebruikt: de tegenwoordige
tijd en de gebiedende wijs komen
evenmin voor in de replieken. Men
spreekt altijd in de derde persoon
— zowel over zichzelf als tot de
andere(n). En wat de tijd betreft: in
de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het
Duits v o o r k o m e n d e ' K o n j u n k t i v II',
d.i. een speciale aanvoegende wijs die
in Duitstalige kranten kan worden
gebruikt o m hoogwaardigheidsbekleders sprekend in te voeren. In de
Nederlandse vertaling van dichteres
Judith Herzberg wordt die Konjunktiv II weergegeven met behulp van
onze gewone conjunctief en de voltooid verleden tijd. Ter verduidelijking een fragment van de beginscène (I, 1-5) :
(avond : hij, zij)
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vooral dan wanneer de tekst van de
spelers rechtstreeks op hun handelingen s l a a t ; ook daarvan is bovenstaand citaat een goed voorbeeld.
Helmert Woudenberg, de bekende
Werktheater-acteur speelt in 'Uit den
Vreemde' een vijftigjarige schrijver
die heel veel moeite heeft met schrijven, met het leven zelf, en voortdurend naar pillen en sigaretten grijpt
om zijn zwaarmoedigheid te bekampen. W o u d e n b e r g is vaak erg geestig
in die (hoofd)rol. Zijn twee tegenspelers — zijn
vriendin-schrijfster
(Judith Brokking) en een bezoeker
(Jack Vecht) — zijn heel wat minder
grappig.

de afwas
zou zij
gauw nog doen

(zij)

die deed hij
toch graag
even zelf

(hij)

Ik vermoed nochtans sterk dat regisseur Leonard F r a n k weinig anders
doen kon dan het ten volle uitspelen
van het grappige effect van Jandis
grammaticaal gejongleer. W a a r m e e
ik wil zeggen dat 'Aus der F r e m d e '
voor de rest weinig of niets te bieden
heeft. Het stuk handelt niet over
mensen, al lijkt het er in het begin wel
even op dat het zal gaan over een
depressief schrijver en diens hypochondrie. M a a r al in de derde van de
zeven scènes van wat J a n d l zijn
'spreekopera' (1) noemt, wordt duidelijk dat het niet over mensen, m a a r
over het schrijven zelf gaat. En in de
volgende scène vertelt J a n d l ons via
zijn hoofdpersonages expliciet wat hij
begoogt met zijn speciale taal :
namelijk objectivering
relativering

In de enscenering van Baal ressorteert
Jandis bizarre taalgebruik o p de
eerste plaats een komisch effect,

en verbreken van de illusie
(IV, 95)
Dus hier komt de aap uit de mouw.
Aus der Fremde heeft als centraal
t h e m a : de theaterillusie, die de a u t e u r
d o o r het constante gebruik van de

of hij
nog iets
eten wilde

(zij)

of zij
ook echt
genoeg had gehad

(hij)

wat bederven kon
zou hij meteen
in de ijskast doen
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conjunctief en de derde persoon probeert te doorbreken. J a n d l wil de
toeschouwer ervan bewust maken dat
hij naar een toneelwerkelijkheid zit te
kijken. Bij Baal wordt dit geaccentueerd d o o r de permanente aanwezigheid van de technische assistentie en
haar a p p a r a t u u r op het speelvlak, en
door het gedeeltelijk a f b o u w e n van
het decor tijdens de voorstelling. Een
leuke m a a r gemakkelijke vondst van
de regisseur. M a a r , zo redeneert
Jandl (via zijn personages!) verder,
door het tegelijkertijd tonen van de
dingen en de handelingen waarover
de spelers spreken, ontstaat er een
rare spanning (ik zou zeggen: een
vervreemdingseffect) w a a r d o o r de
theaterillusie — e n ik citeer— :
die uit de taal van dit stuk
zo volledig weggewerkt zou zijn
door middel van het zichtbare in het
stuk weer binnen kwam
(IV, 111)
K o r t o m , want ik voel er weinig voor
om diep op deze cerebrale prietpraat
in te gaan, Ernst J a n d l goochelt wat
met de taal van zijn personages en wil
zo een nieuw soort theaterillusie
scheppen.
Een en a n d e r lijkt me voer voor
speculerende linguïsten, erger n o g :
het komt me voor als esoterisch en
navelstaarderig intellectualisme. De
Baalvoorstelling bracht m.i. weinig
opheldering m.b.t. de theorieën van
Jandl. 'Die Stimmung des Stückes
liegt in der Nähe Oes Tragischen,'
verkondigt de Oostenrijker bloedernstig in een inleiding tot zijn vreemde eersteling. Baal trok zich daar niets
van aan. De pientere regisseur Leonard Frank en vooral de guitige
Helmert W o u d e n b e r g laten het publiek flink wat glimlachen. M a a r zelfs
een gepolijste en bijwijlen leuke Baaiversie kan me niet van de indruk
ontdoen dat Ernst Jandl met Aus der
Fremde een volstrekt waardeloos en
saai stuk heeft geschreven. Misschien
heeft de man niets beters te doen.
M a a r moet Baal het d a a r o m spelen?
Edward van Heer

Uit den vreemde
Drie j a a r na de wereldpremière
in G r a z van het eerste avondvullende
toneelstuk van de Oostenrijker Ernst
Jandl, pakte de Amsterdamse Toneelgroep Baal uit met zijn versie van
Aus der Fremde ; 'Uit den Vreemde'
ging in première op 30 oktober in de
Kleine Zaal van Frascati. Botho
Strauss, T h o m a s Bernhard, Peter
H a n d k e ... het is al langer bekend dat
Baal een grote voorliefde koestert
voor recent Duitstalig toneel. Met
'Uit den Vreemde' wordt Ernst Jandl
geïntroduceerd in Nederland. Het
werd een o n a a n g e n a m e kennismaking voor mij.
Het meest in het oog springende aan
Ui! den Vreemde is ongetwijfeld de
eigenaardige en bevreemdende taal
van het s t u k : de drie personages
spreken in drie-regelige strofen en de
woorden 'ik', 'jij', 'wij' en ' u ' worden
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(1) ' s p r e e k o p e r a ' : dit woord doet
denken aan de spreekstukken uit
de jaren 60 van die andere Oostenrijker, Peter Handke, iemand
die ook erg begaan was met taal
en het doorbreken van de theatrale illusie.

UIT D E N V R E E M D E
a u t e u r : Ernst Jandl, vertaling:
Judith Herzberg, g r o e p : Baal,
regie: Leonard Frank, d e c o r :
Benno de Vries, kostuums :
Leonie Polak, d r a m a t u r g i e :
Willem J a n Otten, spelers:
Judith Brokking, Helmert
Woudenberg, Jack Vecht.
Gastvoorstelling in de Beursschouwburg op 25 en 26
januari, in 't Stuc op 21
februari.
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De Mannen
van den D a m
Antwerpen
De Macht der
Gewoonte
Thomas Bernhard schrijft geen
lekkere teksten. T h o m a s Bernhard
schrijft op bierviltjes. Eén viltje is
goed voor één idee. D o o r d a t hij aan
zijn eigen gewoontes verslaafd is,
schrijft Bernhard avond na avond,
dag na dag dezelfde idee uit in lichtjes
variërende bewoordingen op steeds
andere viltjes. Na verloop van tijd
vormen die viltjes een heel dik boek,
maar bovenal een kartonnen boek.
Het omslaan van een bladzijde maakt
niet het flinterdunne geruis van een
gedachte, maar klinkt mat en droog,
als het botsen van kurken hoofden.
Bernhards stukken De
Wereldverbeteraar, Voor hel pensioen, Minetti, De
macht der gewoonte, Hel Jachtgezelschap (om me te beperken tot wat ik
gezien e n / o t gelezen heb) staan stijf
van deze ene gedachte: het leven is
vervelend maar het moet geleefd.
Die gedachte is best bij te treden.
Het leven is vervelend, maar zelfs een
zwakzinnige breit rond dat thema
fascinerende variaties, zolang hij
maar uit de kunst blijft. Sinds god en
zijn magische h o f h o u d i n g begraven
werden en de mens zichzelf(h)erkend
heeft als het middelpunt van het
bestaan, is het er niet leuker op
geworden. Flink wat kunstenaars zijn
hun Masters Voice kwijt, springen
voortdurend op tegen de bedrading
van hun kennel en beschrijven uitentreure het matte kletteren van hun
poten die — klauwtjes uit — langs de
bedrading naar beneden lazeren. Z o
eentje is Bernhard.
W a n h o o p , walging, verveling...
het zijn niet de minste thema's. Mits
intelligent, veelzijdig of niet te nadrukkelijk behandeld zijn het fascinerende onderwerpen. Bernhard beschrijft zijn personages opdringerig
duidelijk in hun metaforische opzet,
geeft ze een zo één-tonige partituur
mee, dat niet de existentiële verveling zichtbaar wordt maar de zeer
anecdotische verveling toeslaat van
een toeschouwer die hapklare brokken krijgt voorgeschoteld, wie geen
interpretatie, noch de dwaalweg van
het minste geheimpje gegund wordt.
Bovendien plaatst Bernhard zijn protagonisten in niets mis te verstane
settings en situaties, die wellicht verondersteld worden in hun alledaagsheid te contrasteren met de metaforische oogmerken van de auteur. Ook
daar weer die nadrukkelijkheid !
Bernhards filosofisch gekruide
plakjes tranche de vie maken hem
vandaag een populair auteur. Dramaturgen en regisseurs aan deze kant
van Teutonië huldigen Bernhard als
een nieuwe Beckett. Zij regisseren
hem, net als Beckett. als een filoso-

fisch auteur. De diepgang walmt je
van de scène tegemoet. Raar, w a n t j e
maakt het mee vandaag dat auteurs
als bijvoorbeeld Feydeau en Schnitzler, geboekstaafd als ridders van de
salonkomedie en de klucht, tegend r a a d s geïnterpreteerd w o r d e n : regisseur op zoek naar de diepgang
achter de vaudevilleske lichtvoetigheid. Levert boeiende voorstellingen
op als Hel Laxeermiddel (On purge
bébe, Feydeau, De Mannen van den
Dam, 1981, regie Herman Gilis) en
Anatole (Schnitzler, Theater Vertikaal, regie Dirk Buyse; komt januari
1983 uit m a a r een try-out eind november 1982 liet een geestige èn
intelligente voorstelling verhopen).
Hetzelfde m a a r in omgekeerde richting was te zien in een — te weinig
g e t o o n d e — reeks werkvoorstellingen van Het Trojaanse Paard, waarvan de acteurs bij wijze van zelfoefening fragmenten uit stukken van
Beckett hadden gemonteerd. Met
name Mieke Verdin (in een fragment
uit Gelukkige Dagen) en Willy T h o mas (in een fragment uit Slappen)
voegden aan de bij lectuur cryptische
teksten een verhelderende anekdotiek
en h u m o r toe.

Willen dramaturgen en regisseurs
het gemeier van Bernhard demystificeren en verrijken met grollen en
grappen, kan er best aardig theater
uit ontstaan. De macht der gewoonte
van De Mannen van den D a m
(groepsregie) heeft in het bijwijlen
slapstick-achtige acteren de aanzet
tot een dergelijke interpretatie van
Bernhard, maar zwicht voor het
vermeende sérieux van de auteur en
toont dan acteurs die hun rol torsen
als een encycliek.

teurs, evenmin als aan ideologisch
gestijfde concepten. Wat hij wil zien.
is wellicht : hoe de eenduidigheid van
Bernhards verveling of van Becketts
nihilisme kan gekoppeld worden aan
een theatervorm die de eenduidigheid
vertaalt in de complexiteit en meerduidigheid van het leven.

De macht der gewoonte mag dan een
stuk zijn waar je uiteenlopende kanten mee op kan, dat de Mannen niet
verder komen dan enig geaarzel over
welke kant kiezen, mag s y m p t o m a tisch heten voor de groep. Die levert
al jaren interessante maar net niet
homogene voorstellingen. Dat het
predikaat
I.N.S.
(Internationale
Nieuwe Scène) nog altijd bij de
groepsnaam hoort, is in dat verband
betekenisvol: het staat voor de G o e de Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater. Goede bedoelingen
verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben,
maar de theaterganger vandaag heeft
weinig of geen boodschap aan sterac-

D E M A C H T DER
GEWOONTE
a u t e u r : T h o m a s Bernhard,
vertaling: Josephine Soer,
g r o e p : I.N.S. De Mannen van
den D a m , regie: o.l.v. Lucienne de Nutte, d e c o r : Bob
Geers, spelers : Peter Rouffaer,
Mieke de G r o o t t e , Viviane de
Muynck, Wim de Wulf, J o h a n
van Lierde. Loopt nog van 25
tot 29 januari in Antwerpen
Raamtheater, op 24 februari
in T u r n h o u t De W a r a n d e en
van 13 tot 16 maart in Gent
Arca.

Johan Wambacq
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Mooie Morgen
Maak het u
gemakkelijk met
onze Bankservice.
M i n d e r b e s l o m m e r i n g e n met geld,
meer m o g e l i j k h e d e n met geld, alles
o p 'n manier die tijd vrijmaakt, u
grotere v e i l i g h e i d geeft... en niet
méér kost d a n w a n n e e r u zelf v o o r
alles z o u zorgen.
O m al die redenen is de geautomati seerde bankservice van de
Raiffeisenkas v o o r u en u w gezin een
belangrijk o n d e r d e e l van een prettiger t o e k o m s t : de " m o o i e m o r g e n "
die de Raiffeisenkas aan haar hele
cliënteel aanbiedt.
Door alle steeds weerkerende uilgaven en inkomsten v<x>r u te regelen.
Maar ook Eurocheques en Eurochequekaart. Bancontact. Eurocard,
allerlei faciliteiten,... u hebt er tenvolle "recht" op.

• RAIFFBSENICAS

e e n volledige bankservice voor gezin en beroep

Centrale Raiffeisenkas C.V. - Minderbroedersstraat 8 - 3000 Leuven - H.R. Leuven 5121
Hel adres van hel Raiffeisenkanloor in uw buurt vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek Spaarkassen

stelt voor:
- De daverende muzikale Theatershow van De Nieuwe Snaar: FRAGMENTEN UIT DE GEÏLLUSTREERDE
MUZIEK.
- Le Cirque du Trottoir, de meest geapprecieerde straat theater- en animatiegroep, zowel in Vlaanderen als
in Wallonië, nu ook met een PODIUMPRODUKTIE.
- Het beste STRAATTHEATER uit Québec op toernee in ons land van 1 mei tot 31 augustus 83:
La Fanfafonie.
- De GEZAMENLIJKE PODIUMPRODUKTIE van Le Cirque du Trottoir en La Fanfafonie. Vanaf juni 83
beschikbaar: 16 akteurs, goochelaars, dansers, clowns, muzikanten ....
GEEF UW MANIFESTATIE DE NODIGE FEESTKLEUR MET LE CIRQUE DU TROTTOIR
EN LA FANFAFONIE. EEN IDEALE C O M B I N A T I E ! ! !

LEON LAMAL7B Bergstraat 1990 Hoeilaart Belgium 02/6572430

Boekhandel Walry: het is de Drama Bookshop in N.Y. niet. Maar in dit land zitten nergens zoveel
theaterboeken. En u kunt er iets vragen. Men weet er wat van theaterliteratuur.

BOEKHANDEL WALRY
Zwijnaardse stwg. 6
9000 Gent
091/22 91 67

FIBROCIT-SEATING
N.V. FIBROCIT S.A.
HOSPITAALWEG 1 B
B - 8510 KORTRIJK-MARKE
TEL. (056) 21 47 91 - 92

• Uitgebreide kollektie van modellen, bekleding, uitvoering
• Ook stofferen en vernieuwen van zetels.
• Technische assistentie voor het ontwerp van zalen.
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HET POLITIEKE
THEATER H E E F T J E
HART N O D I G
Het theater tussen e m o t i o n e l e
werking en politieke werkelijkheid
waarin een konfrontatie wordt
aangegaan, in theorie en praktijk,
tussen een op maatschappelijke
vorming gericht theater en de huidige
emotionele problematiek.
met bijdragen v a n : Paul De Bruyne,
Willy De Greef. Anne-Marie Eeckhout, Eric Rinckhout, G u n t h e r Sergoo
ris, Dina van Berlaer-Hellemans, Luk
Van den Dries. Michel Vanhelleputte.
Marianne Van Kerkhoven. H a n s van
Maanen
o.m. over: Biecht. Brulin, Decorte,
Kroetz, Ruyslinck, Verheezen,... en
het Kollektiel', de Mannen van den
D a m , Pip S i m m o n s Theatre G r o u p .
Stekelbees, Tentakel, het Trojaanse
Paard, hel Werkteater, de Woostergroup, enz...

BLIJF NIET GELATEN
O P DE WONDEREN
WACHTEN
B e n a d e r i n g e n van het
v o r m i n g s t h e a t e r in V l a a n d e r e n
van 1968 tot nu
waarin alles nog goed was, de keuzes
duidelijk waren eil de open vormen de
gesloten verdrongen.
met bijdragen v a n : Dyane Abs, Willy
De Greef, G u n t h e r Sergooris, Carlos
Tindemans, Dina van BerlaerHellemans, Marianne Van Kerkhoven
o.m. over: Bal, Brulin, Corso,
Deconinck, Geldhof, Koeck,
M c G r a t h , Verhoye... en het agitproptheater, de Barst, Jeugd en Theater,
het Kollektief, de Lont, de Mannen
van den D a m , Tentakel, het
Trojaanse Paard, enz...

TOT LERING EN
VERMAAK: 9 MANIEREN
VOOR 10 JAAR
VORMINGSTHEATER
Acta van het c u l l o q u i u m
' V o r m i n g s t h e a t e r : tussen K u n s t
en P e d a g o g i e k ' . V.U.B. 26-28
o k t o b e r 1979
Redactie: Dina van Berlaer-Hellemans. Marianne Van Kerkhoven
waarin hel begrip fragment de globale
maatschappelijke visie reeds verdringt
en de emotionaliteit haar opwachting
maakt.
met bijdragen v a n : Georges Banu,
Augusto Boal. Paul De Bruyne,
Dieter Herms, J o h n M c G r a t h . Rense
Royaards, Salvador Tavora, Dina van
Berlaer-Hellemans, Luk Van den
Dries, Michel Vanhelleputte, Marianne Van Kerkhoven, H a n s van
Maanen

Prijs :
1. Blijf niet gelaten op de wonderen wachten. Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968
tot nu. 1979'. 1980'. 360 blz.
350 BF of 21 FL ( + verzendingskosten : 40 BF of 3 FL).
2. Tot lering en vermaak : 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater. 1980. 216 blz.
300 BF of 18 FL (+ verzendingskosten: 35 BF of 2 FL).
3. Het politieke theater heeft je hart nodig. Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid.
1982. 344 blz.
420 BF of 25 FL. (+ verzendingskosten: 40 BF of 3 FL).
4. Een pakket van de drie werken samen kost: 1.000 BF of 60 FL.
(verzendingskosten inbegrepen).

BESTELBON
NAAM
ADRES
Wenst
•
ex. BLIJF NIET G E L A T E N O P DE W O N D E R E N W A C H T E N
•
ex. TOT LERING EN VERMAAK
•
ex. H E T POLITIEKE T H E A T E R H E E F T JE H A R T N O D I G
•
ex. P A K K E T
en stort
fr. op rek. 001-0679716-16 van T H E A T E R W E R K G R O E P VUB. Vrije Universiteit Brussel
R 41 I — Pleinlaan 2 — 1050 Brussel
Deze drie boeken zijn uitgaven van: Het Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap, B 411 — Campus
Oefenplein — Vrije Universiteit Brussel — Pleinlaan 2 — 1050 Brussel (02/641 26 45) en Uitgeverij Walter
Soethoudt — Perenstraat 15 — 2000 Antwerpen (03/236 70 55)

HET THEATER WORDT MEER THEATER

ETCETERA
BEURSSCHOUWBURG f

Wil u het doek hoger, de spots feller,
de spelers dichter bij u en uzelf
dichter bij het toneel? Wil u meer
theater? Abonneer u op
E T C E T E R A , theatertijdschrift voor
Vlaanderen, of geef een abonnement
als geschenk.
Losse nummers kosten 150 fr. (fl. 10) maar
met een abonnement bent u goedkoper af:
• een jaarabonnement (4 nummers) kost
500 fr. (fl. 30)
® een tweejaarabonnement (8 nummers)
kost 900 fr. (fl. 50)
• een steunabonnement (8 nummers)
kost 2000 fr. (fl. 120)

Extra aanbieding :
Etcetera + Toneel Theatraal
in 1 abonnement.
Wanneer u een abonnement op Etcetera
(500 fr. of fl. 30) combineert met een
abonnement op het Nederlandse theatermaandblad Toneel Teatraal (gewoon abonnement fl. 45 of 810 fr.) wordt het nog
goedkoper:
• een jaarabonnement op beide tijdschriften
kost dan 1120 fr. of fl. 62,5
• beide tijdschriften èn het Plus-lidmaatschap van het Nederlands Theater Instituut (theaterboeken, -platen en -videocasettes tegen ledentarief en tal van andere voordelen) krijgt u aangeboden tegen
1250 fr. of fl. 70.
Schrijf uw abonnementsbedrag over op
rekening nummer 001-1356966-12 van
Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, 3000 Leuven. Gebruik daartoe het
ingesloten overschrijvingsformulier.

• C U L T U R E E L ANIMATIECENTRUM VZW
August

Ortsstraat

22

1000 BRUSSEL-Tel. 02/51 1.25.25

teater van de derde wereld — théâtre du tiers monde — theatre of the third world

TIEDRIE

*
KONING GILGAMESH
van Tone Brulin

in TEATER PALJAS, Filomenastraat 25, Antwerpen
Vanaf zaterdag 8 januari t/m woensdag 23 februari alle dagen, behalve zondag en maandag.
Aanvang telkens om 20u30.
Plaatsbespreking en inlichtingen: 03/218.65.56
en 449.02.36 (antwoordapparaat)

Margaret Grafton en Luk Mishalle in «Koning Gilgamesh»
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Op de premieres zitten, naast de andere genodigden
ook de journalisten, met een notitieboekje.
Wij betalen zelden zelf ons kaartje. Maar het is geen omkoperij: w e laten ons niet meeslepen
in de euforie. Als wij genoten hebben, schrijven wij het, maar als het
spektakel tegenvalt, laten wij dat ook blijken. Dat is toch wat u van
De Standaard vraagt: een eerlijk standpunt, zonder omwegen.
Wilt u een trouw lezer worden van De Standaard,
bel dan 0 2 / 4 6 6 5 0 4 0

MPCHELS M.IHMUM
V.Z.W.
s . if
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De Standaard

Informatie op uw niveau.
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