
K R O N I E K 
O O K A L D O E T D E T O N E E L C R I T I C U S . . . 

aan de gebreken van hel eerste werk 
enigszins kunnen verhelpen. 
ZLV leidt artistiek wel eens tot 
vervlakking. 

Theo Van Rompay 

REEDS G E W O N D EN H E T 
IS NIET EENS O O R L O G 
concept en regie: Epigonen-
theater ZLV, spelers: André 
Pichal, Ivo van Gerven, Jan 
Lauwers, Simonne Moesen, 
Erik Clauwens, Geert van 
Boxelaere. 

Voetwassing 

Gent, de Vooruit, begin 
oktober 1982. De Sluipende 
Armoede speelt De Voetwas-
sing (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 , Rob-
be !), een verbouwereerd pu-
bliek en een verneukte voor-
stelling achterlatend. Na de 
pauze houdt BRT-recensent 
Wim van Gansbeke de 
voorstelling voor bekeken en 
bekeert zich tol de toog. In de 
schaduw van de Vormund, das 
Miindel, toen nog recensent 
bij De Morgen, de gevreesde 
Edward Van Heer. Al aan de 
Duvel, Edward? 

De deutsehe Welle 

Uit den vreemde. Kalldewey enHet 
Spaarvarken, drie produkties geïm-
porteerd vanuit de Schaubühne-stal , 
het gezelschap uit West-Berlijn dat. 
sinds Peter Stein er de leiding van 
nam in 1970, toonaangevend en zelfs 
t rendmaker werd voor het Europese 
theater. Uit het gesprek met Karl-
Ernst Herrmann (zie p. ) over 
Ti lus werd al duidelijk gemaakt hoe 
de scenografie mee dat nieuwe gezicht 
en aanpak ging bepalen, samen met 
vooral de regies van Peter Stein en 
Klaus Michael Griiber. Maar ook 
Botho Strauss is een naam die vast-
gehaakt zil aan dat theateravontuur. 
Van 1971 tot 1974 was hij er drama-
turg, o.a. van Het Spaarvarken. Niet 
als d ramaturg die erbij gaat zitten 
maar eerder als schrijvende co-regis-
seur. Voor hem bedachten de Duitse 
theatercritici de nieuwe theaterterm : 
'Produkt ionsdramaturg ' . Vanaf 1974 
gaat hijzelf stukken schrijven. Kallde-
wey is er zijn voorlaatste van. Het 
ging vorig jaar in West-Berlijn in 
creatie in een toneelbeeld van Herr-
mann. 

Uit den vreemde is ook zo'n typisch 
Schaubünneprodukt . Ellen Hammer 
die als 'P rodukt ionsdramaturg ' voor-
al 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 Dorn . 
Twee jaar later kwam het reeds in een 
Nederlandse versie terecht in Rotter-
dam, mei in de hoofdrol Rudi van 
Vlaenderen en onder regie van Ernst 
Wendt, ook al een erg grote naam uit 
de toplijst van Duitse regisseurs. 
In Etcetera 2 worden stukken bespro-
ken van Peter Handke, Franz Xaver 
Kroetz en Heiner Muller. 

De deutsehe Welle I 

Het Publiekstheater 
Amsterdam 

Het Spaarvarken 

Het Publiekstheater uit Amster-
dam bestaat al zo'n 10 jaar . In 1981 
speelde het Groot en Klein van Botho 
Strauss (regie Hans Croiset). Dit 
seizoen toert het Publiekstheater 
door de Nederlandse gewesten met 
Hel Spaarvarken, een vaudeville van 
Labiche die bewerkt werd door 
Botho Strauss en geregisseerd door 
Hans Croiset. Waar is mijn slachters-
mes ? 

'Al twintig jaar komen een paar 
vreedzame notabelen in een klein 
Frans provincieplaatsje wekelijks bij 
elkaar om te kaarten. Het spaarvar-
ken. 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 hoop 
als gevierde levenskunstenaars terug 
te keren in de provincie. Ze overval-
len Parijs met hun vraatzucht en 
kooplust en worden door Parijs over-
vallen. Een Parijs dat een grote 
puinhoop is, omdat alles wordt weg-
gebroken 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-restau-
rant, bijna in de gevangenis, raken 
verzeild bij een louche huwelijksma-
kelaar en moeten tenslotte, zonder 
een sous op zak, moe en hongerig 
overnachten op een bouwterrein. ' ... 
zo vat het programmablaadje Hel 

Spaarvarken samen en meteen kent 
men de inhoud van één van de 175 (!) 
vaudevilles die de Parijzenaar Eugène 
Labiche (1815-1881) bij mekaar fa-
briceerde. 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 knoop te compli-
ceren en de ontknoping 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. ' (Ar-
nold Hauser, Socialegeschiedenisvaii 
de kunst, SUN, reprint 13, p. 540). 

Labiche, 'le maître du rire sur la 
scène', wordt door sommigen wel 
eens geroemd voor zi jn '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 ge-
praat over sociale wetgeving, en resi-
deerde heel zijn leven lang in de 
veilige schoot van het burgerdom van 
Frankri jks 'Second Empire' . Eugène 
wilde mei zijn komedies zijn mede-
burgers alleen maar wal amuseren 
door ze voor schut te zetten ; hij had 
evenwel nooit de bedoeling om maat-
schappelijk geëngageerd te schrijven. 

Van 1970 tot 1975 was de toen nog 
onbekende Duitser Botho Strauss 
dramaturgisch medewerker bij hel 
West-Berlijnse theatergezelschap 
'Schaubühne am Halleschen Ufer ' . In 
september 1973 ging bij dit gezel-
schap Das Sparschwein in premère, 
Strauss ' vertaling en bewerking van 
'La Cagnotte ' , in een regie van Peter 
Stein. De enscenering door het Pu-
bliekstheater van die bewerking (ove-
rigens uitstekend vertaald door Ger-
rit Komrij) heeft mij op geen enkel 
moment duidelijk gemaakt waarom 
Strauss deze Labiche-vaudeville wil-
de bewerken. Hel Spaarvarken in de 
regie van Hans Croiset had op mij het 
effect van een t i jdmachine: onge-
vraagd werd ik teruggeslingerd naar 
het Parijs van 1860-70, naar een 
avondje gezelschapstoneel bij de hau-
te bourgeoisie die na een dag hautain 
rentenieren of voor zich laten werken 
zichzelf trakteert op moeiteloos amu-
sement, naar de oh 's en de ah 's van 
een bewust zichzelf bedriegende, hy-
pocriete elite-klasse. Hel Spaarvar-
ken van het Publiekstheater is ver-
foeilijk en muf nuiseumtheater, ge-
maakt , lijkt me, door domme, dikhui-
dige, luie en vooral bedrieglijke to-
neelmensen. 

Het bedrieglijke van heel de zaak is 
vooral dat het Publiekstheater onge-
geneerd uitpakt met 'een Strauss-be-
werking' en niet gewoon de tekst van 
Labiche speelt. Het onvermijdelijke 
tekstboekje begint met een paar diep-
zinnige 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 

59 ETCETERA 1/83 


