
Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt men 

HAKESPEARE 
Vrijwel op hetzelfde moment spelen vijf erg verschillende 
gezelschappen vijf erg verschillende stukken van Shake-

speare. Dat moet toch een overzicht geven van 
mogelijkheden, manieren waarop vandaag 

omgesprongen wordt met de belang-
rijkste Europese theater-

traditie. 

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 her-
nieuwde aandacht kan je natuurlijk 
stellen dat Sliakespeare universeel is 
— " H e was not of an age, but lor all 
t ime!". Sliakespeare spelen of regisse-
ren betekent niet alleen de verplichte 
klassieker van het jaarlijkse repertoire 
brengen, de vereiste dosis cultuur, 
maar is ook een uitdaging, een hoog-
tepunt in een theatercarrière, school 
lopen bij een grootmeester. Er bestaan 
nochtans andere klassieken en ver-
raadt deze revival geen nijpend gebrek 
aan goede hedendaagse Nederlandse 
theaterteksten? Hoe rijm je het spelen 
van poëtisch theater met onze beeld-
cultuur? Een gedeeltelijke verklaring 
voor dit Sliakespeare fenomeen vin-
den we in de aard van de gespeelde 
stukken en van hun ensceneringen. 

Words, words, words ... 
Wie Sliakespeare in het Neder-

lands 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 emenda-
ties. Maar het resultaat hiervan komt 
archaïsch over. Daarnaast vind je de 
moderne vertalingen van Gerrit Kom-
rij die b.v. instond voor Pericles en De 
Koopman. Ze zijn best leuk en alhoe-
wel 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 Ge-
vers, regisseur bij Malpertuis, "be-
werkte" 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-
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ges, de taal, het ritme, de toon en de 
ideologie aangepast; nieuwe feiten 
zoals de aanhef van Hamiets " to beor 
not to be"-monoloog ingelast. Bo-
gaerts' ingrepen illustreren dat de 
vertaler ook regisseur is. Net als Jo 
Gevers adapteert hij de tekst in functie 
van zijn kleine theatergroep en haar 
beperkte mogelijkheden. De tekst 
wordt gecondenseerd, rollen gedub-
beld, het toneelbeeld versoberd. Of 
liet nu gaat om letterlijke vertalingen, 
bewerkingen of transformaties, in elk 
geval moet rekening gehouden wor-
den met de speelbaarheid en theatrali-
teit van de tekst. Een zekere openheid, 
ruimte voor verschillende interpreta-
ties, lijkt geboden alhoewel vertalin-
gen voor specifieke produkties — dus 
niet meteen bestemd voor publika-
lie— veelal welbepaalde keuzes ma-
ken. 

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 actuali-
seren. Soms waarborgen de verander-
de tijden ongewild de actualiteit en 
meteen de populariteit van een stuk. 
Voor Jan Kott (Sliakespeare. Our 
Contemporary, 1965) speelt het ge-
weld 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 benade-
ring 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 ac-
tualiseren of ontmythologiseren van 

een klassiek stuk impliceert een nieu-
we mythologisering, omdat uitgegaan 
wordt van de negentiende-eeuwse op-
vatting dat Kunst (met een grote K) 
universeel is (zie Dramatisch Akkoord 
1976- 77). Peter Brook daarentegen 
eist voor elke nieuwe Shakespeare-
regie tegenwoordig een nieuwe verta-
ling. 

Misschien kondigt Jan Decorte 
met zijn scrupuleuze aandacht voor 
het woord een nieuwe tendens aan. 
Jean-Michel Déprats (in Theatre Pu-
blic 46-47) ziet in Mnouclikines Ri-
chard II. Stuart Seides Le Songe d'une 
Nnit d'Eté en Jean-Pierre Vincents 
Peines d'Amour Perdues ook een te-
rugkeer naar teksttheater zonder al 
teveel spektakel. Marijnen heeft in De 
Koopman zijn spektakeldrang be-
dwongen zodat de acteurs en hun 
woorden meer gestalte krijgen. Ze 
worden niet grootser, maar humaner. 
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Richard III (Malpertuis) -— Foto Jan Himpe 


