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jeugdtoneel klaagt migrantenbeleid aan 

W A L T E R T I L L E M A N S 
Tillemans na de KNS, de KNS na Tillemans 



NATIONALE 
OPERA 

DIRECTEUR GERARD MORTIER 

PREMEERE 21 april 1984 LE NOZZE Dl FIGARO 
Opera c o m i c a in quattro att i di Lorenzo da Ponte — M u s i c a di W o l f g a n g A m a d e u s Mozart 

Muzikale leiding: Sy lva in Cambrel ing — Regie: Christoph von Dohnanyi — Decors en kos tuums : Ach im Freyer 
II Conté Almaviva: Jean-Phi l ippe Lafont — La Contessa: Fel ic ity Lott /Karita Mat t i l a — Susanna : Britt-Marie Aruhn 
Figaro . Marce l Vanaud — Basilio: A lexander Oliver — Dott. Bartolo: Gérard Serkoyan — Marcellina: Linda Finnie 

Cherubino: Anita So ldh — Antonio: Roger H e y n e n — Barberina: Elzbieta S z m y t k a — Don Curzio: Guy De M e y 
Symfonie -Orkes t en Koor v a n de Nat ionale Opera 

Première: 21 april 1984 om 19.30 uur 
Voors te l l ingen: 24, 27 aprü, 2, 8, 10 mei 1984 om 19.30 uur ; 29 aprü 1984 om 15.00 uur 

P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstellingen vanaf 21 maart 1984 

PREMIERE 22 MEI 1984 
IDOMENEO 

Dramma per m u s i c a in tre att i di Giambat t i s ta Varesco — M u s i c a di W o l f g a n g A m a d e u s Mozart 
Muzikale leiding: Sir John Pri tchard — Regie: Gilbert Def lo — Decors: Ezio Frigerio — Kostuums : Franca Squarc iapino 

Idomeneo: Stuart Burrows — Idamante : Barry Mc Cauley — Ilia: Krisz t ina Laki — Elet t ra: Christ iane Eda-Pierre 
Arbace: A lexander Oliver — II Voce di Net tuno . Xavier Tamalet 

Symfonie -Orkes t en Koor van de Nat ionale Opera 
Première: 22 mei 1984 om 20.00 uur 

Voors te l l ingen: 25, 30 mei 1984 om 20.00 uur ; 27 mei om 15.00 uur 
P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstellingen vanaf 22 april 1984 

PREMIERE 16 JUNI 1984 
COSI FAN TUTTE 

Oss ia la sco la deg l i Amant i 
Dramma g i o c o s o in due atti di Lorenzo da Ponte — M u s i c a di W o l f g a n g A m a d e u s Mozart 

Muzikale leiding: Sir John Pri tchard — Regie : Luc Bondy — Decors : Karl-Ernst Herrmann — Kostuums : Moide le Bickei 
Fiordiligi: Barbara M a d r a — Dorabella: Al ic ia Nafé /Patr ic ia S c h u m a n — Despina: Georgina Res ick 

Ferrando: Jerome Pruett — Guglielmo: Mikae l M e l b y e — Don Alfonso: Claudio Nicolai 
Symfonie -Orkes t en Koor v a n de Nat ionale Opera 

Première : 16 juni 1984 om 20.00 uur 
V o o r s t e l l i n g e n : 19, 21, 26, 29 jun i 1984 om 20.00 uu r ; 24 juni, 1 juli 1984 om 15.00 uur 

P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstellingen vanaf 1 mei 1984 

CONCERTEN 
in het Pa le i s voor Schone K u n s t e n 

13 mei , 19.30 uur 
Dirigent: Sir John Pri tchard 

Edmond Carlier, cello 
Brahms (Akademische Festouverture) 

Dvorak (Celloconcerto) 
Sibe l ius (Symphonie nr. 5) 

5 mei , 19.30 uur 
Dirigent : Sy lva in Cambrel ing 
Solisten : Fel ic i ty Lott, sopraan 

Daphne Evange la tos , mezzo-sopraan 
Anthony Rol fe -Johnson, ténor 

José van Dam, bas 
Koor van de Nat ionale Opera 

M e n d e l s s o h n (Elias) 

3 iun i 19.30 uur 2 8 *uni' 2 0 0 0 u u r ( K o n i n k l i J k C i r c u s ) 
T,. . , „ . \ i c i j. Dirigent : Sir John Pri tchard 
Dirigent : M i c h a e l S c h e n w a n d t Gilbert Zanlonghi , cello 

Urszula Gormak viool Georges Longrée, altviool 
_ P f u l De Clerck, altviool Beethoven (Symphonie nr. 4) 

~ ^ f . Britten (Sinfoma da Requiem) R. S t r a u s s (Don ûuichot te) 
M o z a r t (Smioma concertante m Mi bemolle Maggiore, KV. 364) 

Beethoven (Symphonie nr. 5) 

RECITALS 
in de Koninkl i jke M u n t s c h o u w b u r g 

28 april , 20.00 uur 9 mei , 20.00 uur 23 me i , 20.00 uur 
Barbara Hendricks , sopraan Al ic ia Nafé , mezzo-sopraan Zeger Vanders teene , tenor 

Ralf Gothoni , piano M i g u e l Zanetti , piano Levente Kende, piano 

P l a a t s b e s p r e k i n g e n 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 N a t i o n a l e 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 — T e l . : 02 /219 63 41 

_ KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG BRUSSEL 
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I N D I T N U M M E R 

Pelléas et Mélisande 

Maeterlinck gaf Vlaanderen het imago mee 
van een wat zweverige mystiek. Toevallig is 
het André Delvaux die als cineast verder 
laboreert aan dat wazige beeld en is het deze 
Delvaux die in de Munt debuteerde als 
operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' 
van... Maeterlinck en Debussy. Pag. 46. 

Walter Tillemans 

Na twintig jaar verlaat regisseur Walter 
Tillemans de KNS. " D e evolutie binnen de 
schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij 
in ons interview, "het is geen instrument 
geworden dat zich ambachtelijk perfectio-
neert." Walter Tillemans over Brecht, 
Grotowsky, T68, acteurs e.a. En acteurs e.a. 
over Walter Tillemans. Pag. 2. 

De lege cel 

René Swartenbroeckx is bekend als jeugd-
schrijver. Onlangs schreef hij zijn eerste 
toneelstuk 'De lege cel', over het problema-
tisch samenleven van Vlamingen en immi-
granten in de Limburgse cité. Met onmiddel-
lijk succes opgevoerd door Limburgse 
amateurkringen, nu ook overgewaaid naar 
het KJT. De integrale tekst van 'De lege cel' 
op pag. 24. 

Starkadd 

In 1897 verscheen Alfred Hegenscheidts 
'Starkadd' in Van Nu en Straks. Het drama 
werd het boegbeeld van de toenmaligeavant-
garde en werd talloze malen gespeeld door De 
Gruyter. Voor het Arcatheater haalden 
regisseurs Gilis en Dehert 'S tarkadd ' van 
onder het stof. Een held wordt een anti-held. 
Pag. 38. 

In dit nummer ook nog 
Het surreal isme van het Epigonenthea te r , pag. 14 
Edward Bond, van 'Saved ' tot ' S u m m e r ' , pag. 17 
Driemaal een vrouw alleen, pag. 50 
C o l u m n s van Ritsaert ten Ca te en Jef De Roeck, pag. 22 en 55 
In de Kroniek berichten over ' G a t in K o p ' van de Mannen van den D a m , ' J a m b o r e e ' van 
T o m Lanoye, Het Koninkl i jk Landjuweel , Mar i jnen in H a m b u r g , Scènes van H T P en 
Théat re du Ciel Noir , ' O o m W a n j a ' bij N T G , 'He t belang van ernst ' d o o r Tonee lgroep Baal, 
tweemaal 'Susn ' , tweemaal ' M a h a g o n n y ' , 'Vier korte dansen ' van Mare Vanrunx t , 
' H o n g e r ' van De Wit te Kraai , het Keulse deel van Bob Wilsons ' the CIVIL warS ' , 
tentoonstel l ingsnieuws, boekbesprekingen en leestafelkruimels, pag. 54. 

Het crisistheater krijgt stilaan 
vaste vorm: de monoloog. De 
gebroken vrouw. Mama, Honger, De 
rat, De vrije madam, enzovoort, 
enzovoort. Afgeslankte groepen 
spelen kleine stukjes in armtierige 
decors. 

Evenzo een crisisfenomeen is de 
droom van het spektakel. De 
musical, de revue, de dansfilms: 
naïef en onbezorgd, simpel en zo 
'echt' . 

Ook op deze bladzijden hoor je 
het weemoedige zuchten: Le Grand 
Magie Circus, wie kan dat bij ons? 
Bob Wilson, aan België voorbijge-
gaan. Peter Brook, Strehler, 
Mnouchkine: 'Ie grand théâtre'. Dat 
bestaat hier niet. Driebaansvakken, 
prachtige klaverbladen, grote ton-
nenmaten. Maar overal kleine 
cultuurhuisjes. 

Zeker, er is de KNS. Een groot 
gebouw met veel mogelijkheden. 
Maar het theateravontuur is daar 
zelden te beleven, het handwerk niet 
zichtbaar, de artistieke honger niet 
voelbaar. Met het ontslag van 
Walter Tillemans is het een bezieler 
kwijt; zijn motivering, dromen, 
verleden, verlangens, leest u in dit 
nummer. 

Crisisbeleid ten slotte. Na lang 
trekkebekken over de juiste 
verdeling van kleuren en bekwaam-
heden werd een nieuwe Raad van 
Advies samengesteld. De 
dertien leden zijn: Eric Anthonis, 
Paul Elen, Fons Goris, Walter 
Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), 
Hugo Meert (adjunct), Marcel Van 
Spaandonck, Piet Thomas, Hilde 
Uitterlinden, Jaak Vandevelde, 
Boudewijn Van der Plaetse, René 
Verreth, Chris Yserbyt. Goed 
nieuws ook is dat de 'experimenten-
pot ' werd bijgevuld. De marge van 
het theater wordt iets ruimer 
uitgemeten. De verhouding decreet/ 
niet-decreet staat nu op 40 tegen 1. 

L.V.d.D. 

Administratie-adres ETCETERA 
Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 
B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64 

Redactie-adres ETCETERA 
August Ortsstraat 30 
B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18 

Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd, op welke wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. No part of 
this publication may 'be reproduced in any 
form. without written permission from the 
publisher. 



ALS JE MET THEATER BEZIG BENT, 
TIMMER JE AAN DE WEG. DE KLUITEN 
VLIEGEN VLAK IN HET GEZICHT. 
JE MOET JE BESMEUREN. 

T I L L E M A N S 
In de kantlijn 
vertellen Bert 

André, Charles 
Cornette, Luc 

Philips, John 
Bogaerts, Karei 

Vingerhoets, Jan 
Decleir e.a. over 

hun ervaringen 
met Walter 
Tillemans. 

Pol Arias, Johan 
Thielcmaiis en 
Marianne Van 

Kerkhoven hadden 
een gesprek met 

hem. 

Foto's van de 
KNS-produkties 

komen uit het 
archief van 

Tillemans: de 
KNS weigerde 

foto's ter 
beschikking te 

stellen. 

Dé gebeurtenis van het seizoen is 
ongetwijfeld het vertrek van Walter 

Tillemans bij de KNS, na 20 jaar 
dienst. Het valt af te wachten hoe men 

zich daar herstelt. Tillemans zelf is in 
goeie doen. Zoals altijd barstend van 

plannen: een theaterbezetene. 

Waar is je passie voor theater 
ontstaan ? 

Bij mij begint dat met De Nevel-
vlek in Antwerpen. Vanaf 1948-1950 
vonden jonge kunstenaars zich daar: 
Hugues Pernath, Jan Christiaens, 
Ferre van der Auvvera, Hugo Raes... 
En ook Lode Rigouts, de latere 
secretaris van de Studio. Hij had nog 
met Ernst Busch in Antwerpen ge-
werkt, toen Busch daar in balling-
schap was. Hij had het expressionis-
tische arbeiderstheater meegemaakt 
van de communistische partij in Ant-
werpen. Rigouts kreeg — na een mis-
lukking met Domien De Gruyter, die 
men gevraagd had om daar eventjes 
een toneelafdeling te leiden— de 
toneelgr ep van De Nevelvlek in 
handen. Dat was erg interessant om-
dat hij, direct na de premières in 
Parijs, lonesco, Beckett, Adamov en 

Walter Tillemans Foto Herman Sorgeloos 
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Tardieu in Antwerpen introduceerde. 
Bij De Nevelvlek was ik een manusje-
van-alles. Ik voelde me aangetrokken 
tot het toneel en ging naar de repetities 
kijken. Ik dacht: dat moet toch 
anders." 

"De Nevelvlek was een culturele 
beweging. Later zei men dat het een 
mantelorganisatie van deKP was, dan 
was het weer de BSP. Maar wij waren 
jong, wij hadden onze politieke over-
tuigingen, maar konden ons aan geen 
enkele partij binden. In Antwerpen 
wilden we het internationale culturele 
leven introduceren. Een echte pio-
nierstijd. Na een tijdje begon ik de 
toneelafdeling te leiden en ik heb 
Tardieu geënsceneerd. Adamov, De 
Meiden van Jean Genet (daar leerde ik 
mijn echtgenote, de actrice Julienne 
De Bruyn kennen), het eerste stukje 
van Jan Christiaens. Dit alles gebeur-
de op het Theater op Zolder. Daar 
was Tone Brulin toen bezig met een 
schunnig expressionisme, en zijn col-
lega's van de Studio met erg ouder-
wetse salonkomedietjes." 

"Julienne De Bruyn, mijn vrouw, 
ging naar het conservatorium, maar 
met mijn spraakgebrek zat dat ervoor 
mij niet in. Na een tijd ben ik dan toch, 
na een desperate brief aan Teirlinck, 
op een wat slinkse wijze in de Studio 
binnengeraakt, en daar begon ik on-
middellijk te werken met jonge ac-
teurs. Ik heb dus wel een acteursop-
leiding gekregen, en ik geloof van 
mezelf dat ik een speler ben. Ik doe 
nog altijd graag dingen voor, omdat 
me dat boeit." 

Bij een meester in de leer 
"Bij de Studio gingen we erg 

pragmatisch te werk: vanaf de eerste 
weken zaten we aan de Grieken te 
werken, aan Bredero, Vondel, etc. 
Teirlinck kwam alle weken langs, en 
dat was telkens een genade. Teirlinck 
was een groot man. Als ik The Emply 
Space van Peter Brook lees, denk ik : 
ik weet dat allemaal al. Dat komt 
omdat ik het bij Teirlinck reeds 
gehoord had. Hij was sterk beïnvloed 
door Gordon Craig, door Alain en 
Stanislawski. Teirlinck liet ons klima-
ten maken. We moesten dan een 
maquette maken: geen decor. Dat 
was wat de meesten probeerden, maar 
dat was een misverstand. Teirlinck 
wou een klimaat: een geste in een lege 
ruimte moest iets oproepen. Heel 
boeiend was dat. Teirlinck was een 
filosoof van het theater. Je kunt hem 
vergelijken met Bachdard,La poétique 
de 1'espace, en met Alain." 

Naast Teirlinck ontmoette je daar 
ook Fred Engelen. 

"Fred Engelen was een interes-
sante lesgever. Hij ging puur uit van 
instinct en dynamiek. Maar zijn bena-
dering van theater en teksten zat nog 
heel dikwijls vast aan het Duitse 
expressionisme van voor de oorlog. 
Dat was dan een verwaterde versie 
van Meyerhold en Tairov. Tussen 

haakjes, laten we niet onnozel doen: 
het Vlaamse Volkstoneel was slecht 
nagedane Meyerhold en Tairov. 
Daarom is het niet levensvatbaar 
gebleken. Hier gaf het een schok en 
het Vlaamse Volkstoneel kon gebruik 
maken van een typisch Vlaamse kwa-
liteit: onze acteurs zijn niet té be-
schaafd, zodat ze een grote directheid 
hebben. Maar verder was het erg 
oppervlakkig: men doorbrak de 
ruimte, en men had iets gehoord over 
ritme en dynamiek. Fred Engelen 
kwam uit die traditie." 

"Veel belangrijker voor mijn vor-
ming was Lea Daan. Zij kwam van bij 
Kurt Jooss. Ze maakte ons bewust 
van de mogelijkheden van het li-
chaam. Ze ging uit van het organische, 
van de relatie tussen lichaam en 
ruimte. Heel belangrijk werk." 

"De Studio was in die periode 
interessant, omdat Teirlinck zulke 
goede ideeën had. Hij wilde een 
school, die geen school was. Hij 
noemde dat (toen in 1950!) een 
workshop. Bij de genade van een of 
andere listige politieke zet, wist hij die 
Studio vast te knopen aan KNS-
Antwerpen, die toen, dank zij hem, 
het Nationaal Toneel was. De direc-
teur van de KNS was Firmin Mortier. 
Teirlinck zag de school als een soort 
atelier, een beetje naar middeleeuws 
model, toen men bij een meester in de 
leer ging. Vandaar dat hij ons 'gezel-
len' noemde. Hij wou dat de school 
geleid werd door vier dekens: een 
deken voor het spel (Walter Tille-
mans), een deken voor de lichaams-
beweging(Lea Daan), iemand voorde 
taal (professor Willem Pée) en iemand 
voor de algemene ontwikkeling en 
cultuur (Fons Goris). Deze prachtige 
structuur heeft Teirlinck niet over-
leefd : de administratie moest dat even 
rechttrekken, want de Studio hoorde 
administratief nergens thuis, kon niet 
gesubsidieerd worden enzovoort. Het 
werd dus vlug een school, zoals het 
Rites, met een directeur, die dan zo 
een beetje een dictator mag zijn. 
Precies wat Teirlinck niet wenste." 

"Ik ben dus uit de school gestapt 
op het ogenblik dat ik van de direc-
teur als argument te horen kreeg: "Ja , 
deze man blijft op mijn verantwoor-
delijkheid." Dus alleen het oordeel 
van Fons Goris was van belang. Dan 
hoef ik in geen jury's meer te zetelen. 
Trouwens, ik heb altijd ervaren dat 
mensen die zich op die eigen verant-
woordelijkheid beroepen, misluk-
ken. Een acteur mag niet door één 
man beoordeeld worden, want antipa-
thieën of sympathieën mogen niet 
meespelen. Een acteur is geen schil-
der. Die kan dertig jaar onbekend 
blijven, of zelfs na zijn leven ontdekt 
worden. Een acteur is een kunstenaar 
die onmiddellijk resultaat moet heb-
ben." 

Heb je de indruk dat hel peil van de 
acteurs dank zij de Studio verbeterdis? 

"Verbeterd kan je niet zeggen. In 
de KNS waren er al grote acteurs aan 

het werk. Jos Gevers b.v., was een heel Koning Lear (KNS) 
getalenteerde en boeiende acteur. Wat 
hij deed was niet altijd raak, maar 
door de veelheid van taken kon dat 
ook niet. Natuurlijk kregen de acteurs 
van de Studio een veel bredere oplei-
ding. Elke week kwam Teirlinck nieu-
we deuren openen. Ik geloof dat de 
acteurs die uit de Studio gekomen 
zijn, ons theaterleven wel uit het 
provincialisme hebben gehaald. Denk 
maar aan Julien Schoenaerts, of aan 
Jan Decleir, of aan Julienne De 
Bruyn. Vandaag is het moeilijk om te 
achterhalen hoe groot de directe in-
vloed van Teirlinck is geweest, want 
hij maakte indruk door zijn aanwezig-
heid. Nu heb je alleen zijn teksten, en 
die zijn wat cryptisch geformuleerd." 

Wrevels en vreugdes 
Dan ben je bij de KNS gegaan ? 
"Toen ik nog op de Studio was, 

hadden Mortier en Schoenaerts mij al 
gevraagd als regisseur. Maar een 
contract aanvaardde ik niet onmiddel-
lijk. Ik vond Mortier een bijzonder 
intelligente kerel, maar zijn opdracht 
liet hem niet veel ruimte: 36 stukken 
per jaar opvoeren is eigenlijk onmoge-
lijk. Maar in de Studio werd het dus 
onhoudbaar. Fred Engelen was weg-
gegaan, de school veranderde van 
sfeer, zodat ik uiteindelijk ja heb 
gezegd aan Bert Van Kerkhoven, die 
Mortier was opgevolgd." 

"Bij de KNS kreeg ik eerst de regie 
van De Wonderdoenster. Dat vond ik 
geen echt interessant stuk, en het was 
voor mij ook geen uitdaging. Maar ik 
begreep da t j e als jonge regisseur geen 
eisen kunt stellen. Na het succes van 
die eerste regie veranderde dat. Ik 
koos dan zelf voor Lijmen/Het been 
van Elsschot. Dat vond ik wel belang-
rijk, omdat het paste in mijn streven 
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O M T R E N T 

Bert André 
(werkte met WalterTillemans o.m. 
in Man is Man, Purper Slof, Maria 
vecht met de Engelen, Moeder 
Courage, De Huisbewaarder, De 
Speler e.a.) 

Vanaf het begin, reeds in mijn 
Studiotijd, wasereenenorm weder-
zijds vertrouwen. Hij is geen 
gemakkelijk man ; gelukkig maar. 
Ik maakte de sprong van Studio 
naar KNS met hem: de korte 
periode die ik daar doorbracht van 
67 tot 69 (nét voor de Werk-
gemeenschap van de Beursschouw-
burg) werkte ik vooral met hem. 
Daarna verloren we mekaar uit het 
oog. Toen we mekaar in 1980 met 
De Huisbewaarder opnieuw ont-
moetten, had ik niet het gevoel dat 
daar 11 jaar tussenzat. We namen 
de draad gewoon weer op. 

Twintig jaar geleden stond men 
te springen om met hem te werken. 
Eigenlijk was er geen verschil in 
zijn werkwijze als leraar of als 
regisseur: 't was dezelfde bezeten-
heid. Hij geloofde in ons en gaf ons 
kansen. Dat hij b.v. de hoofdrol in 
Coriolanus door Jan (Decleir) liet 
spelen die net uit de Studio kwam, 
was wellicht een probleem in het 
gezelschap. Wat je van hem leert is 
ten eerste een enorm spelplezier en 
ten tweede krijg je als acteur een 
zeer grote vrijheid, ook al startte 
hij steeds met een sterk gede-
finieerd opzet. Ik heb me ook nooit 
gefrustreerd gevoeld als we de bal 
eens missloegen. Met wie ik ook 
werkte — Decorte, Karge en 
Langhoff of Tillemans — ik had 
nooit het gevoel in een corset te 
zitten: ik heb me door Walter 
steeds democratisch behandeld ge-
voeld. Als je beslist met iemand te 
werken moet je loyaal zijn en 
openstaan voor zijn ideeën. 

Een andere grote kwaliteit is het 
enthousiasme waarmee hij zijn 
concepten kon verdedigen en ie-
dereen meetrok. De dag na een 
première was hij al met het 
volgende stuk bezig. Over zijn 
weggaan uit KNS zal hij wel lang 
nagedacht hebben. Hij laat er 
mensen achter met wie hij graag 
werkte. Ik wens niet mee te doen 
aan die kritiek op hem. België heeft 
al zo weinig consequente theater-
mensen. Laat het publiek maar 
uitmaken wat goed is en wat niet. 

De Wereld-
verbeteraar (Area) 

om intelligent volkstheater te bren-
gen. Volkstheater is een moeilijke 
term. In Nederland begrijpt men hem 
volledig verkeerd, b.v." 

Jij denkt hierbij aan Vilar? 
"Voilà. Volgens mij is er nog altijd 

een grote behoefte aan dat soort 
theater. Je zegt Vilar, maar je kan 
evengoed Strehler zeggen. Wat is dat 
'volkstheater'? Het heeft met stukken 
te maken die thema's aansnijden die 
sterk genoeg zijn om de mensen te 
treffen, die recht naar het essentiële 
gaan. Brecht schreef zulke teksten. En 
natuurlijk ook Shakespeare. Als ik 
aan Lear denk: welk een kracht 
schuilt niet in dat thema ! Ik vind iets 
van die kwaliteit terug bij Beckett of 
bij Thomas Bernhard. Het heeft ook 
met poëzie te maken : de tekst concen-
treert onze wrevels en onze vreugdes." 

Toen je bij de KNS ging werken, 
hoopte je dat volkstheater te verdedi-
gen. Ging dat ? 

"Ik had met de eerste twee direc-
teurs die ik gekend heb, uitstekende 
verhoudingen. Bij Mortier besliste de 
directeur alleen. Maar ik kon bij hem 
doen wat ik wou, want hij had een 
groot vertrouwen in mij. Bij Bert Van 
Kerkhoven werd ik eerst wat terugge-
plaatst als een beginneling. Hij wilde 
dat ik dat vreselijke stuk van Manuel 
van Loggem deed Jeugdproces. Maar 
ik bedankte. Ik kreeg dan maar 
Tartuffe. Dat werd, tot ieders verba-
zing, één van de zeldzame grote 
successen, die de KNS ooit gehad 
heeft. Het was de allereerste keer dat 
ze een stuk vijftigmaal voor volle 
zalen gespeeld hebben." 

Bert Van Kerkhoven had geen prak-
tische ervaring. 

"Het eerste jaar met Bert Van 

Kerkhoven was een bespottelijke ge-
schiedenis. Hij had wel de beste 
bedoelingen, maar hij kwam uit de 
ambtenarij van de BRT. Hij dacht dat 
er zoiets als achttien regisseurs in 
Vlaanderen waren. Die waren er na-
tuurlijk niet, dat zijn de naïeve denk-
beelden van de outsiders. Het is alsof 
je denkt dat er in dit land 150 goede 
jockeys zijn. Als directeur moet je 
natuurlijk iets van het vak kennen. 
Nu, Van Kerkhoven is vlug bijge-
draaid. Hij was de eerste, die een soort 
team vormde met de regisseurs om 
gezamenlijk het repertoire te bespre-
ken. Dat gebeurde dan bij hem thuis. 
Op die manier zijn we er toch in 
geslaagd om heel goede dingen te 
doen. We konden b.v. jonge mensen 
aanwerven als Jan Decleir en zijn 
broer Dirk. Ik deed Coriolanus als 
Studioproduktie, en meteen kon ik 
het daarop als openingsstuk van het 
seizoen doen met Jan Decleir, die pas 
was geëngageerd, in de hoofdrol. Ik 
vind dat toch iets, want het doorbrak 
patronen. Ik moet er onmiddellijk aan 
toevoegen dat het misgegaan is, vanaf 
het ogenblik dat Bert Van Kerkhoven 
opgestapt is. Het laatste jaar heb ik 
nog veel moeilijkheden gehad, omdat 
hij Tand om Tand van Hugo Claus niet 
wilde spelen. Maar goed. Na Bert Van 
Kerkhoven werd dan de zachtaardige 
Lode Verstraete aangesteld, en dat is 
het laatste waarmee je bij ons een 
theater kan leiden. Het is dan ook 
ontaard in de hypocriete waanzin van 
'68. Als reactie hebben ze Domien De 
Gruyter gekatapulteerd, weer iemand 
die tien jaar lang op de BRT had ge-
werkt." 

De BRT heeft vee! acteurs geënga-
geerd. 

"Dat is voor de acteur altijd fout. 
Een echt acteur zit niet op de BRT. Hij 
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W A L T E R T. 

Leo Madder 
De enigen waar je in de Studio 

toen je vak van kon leren, dat 
waren Lea Daan en Walter Tille-
mans. Wat we vooral van hem 
geleerd hebben was het inzicht dat 
elke tekst een spelontwerp is, en het 
belang van de methodiek in het 
theaterwerk. Door zijn leraar-
schap in de Studio groeide binnen 
het KNS-gezelschap een groep van 
mensen die zijn taal van jongsaf aan 
geleerd hebben. Er was echter 
nooit een optimale doorstroming 
van al zijn basismateriaal naar de 
acteurs. De verhouding leraar/ 
leerling bleef bestaan: ook al kreeg 
je het inzicht dat het om méér ging 
dan je eigen rolletje, toch wist de 
regisseur steeds méér. In de struc-
tuur van het produktieproces kon 
dat ook niet anders: er was geen 
tijd om 3-4 weken te lezen. In zijn 
werkwijze (het vertrekken van een 
duidelijk concept) is in het midden 
van de jaren 70 een evolutie 
gekomen onder invloed van pro-
cessen die hij elders zag: de acteurs 
kregen meer kans tot inbreng. 
Toch verwachtte hij steeds de 
bereidheid zich in te schakelen in 
wat hij in zijn hoofd had. Hij 
werkte vaak met dezelfde mensen, 
die hij kon modelleren en die ook 
verkozen zo te werken. Breuken 
met de medewerkers lagen vaak op 
momenten dat deze hun eigen 
model naar voren schoven of 
bediscussieerbaar stelden. Zo ge-
beurde het o.m. met Dirk Decleir 
toen die zijn eigen inzichten formu-
leerde. Ook mijn breuk met Walter 
dateert van het moment waarop ik 
zelf begon te regisseren. 

Toen Walter zijn carrière begon 
en na het vertrek van Fred Enge-
len, was hij eigenlijk de enige echte 
regisseur: dat bleek een voor- en 
een nadeel. Op de duur wordt het 
alléén zijn een conditio sine qua 
non. Het feit dat hij ook geen les 
meer gaf in de Studio, maakte dat 
er meer en meer acteurs binnen 
kwamen die niet door hem ge-
vormd waren. De backing die hij 
vroeger had in het gezelschap is nu 
grotendeels weggevallen. De reac-
tie op zijn weggaan in het gezel-
schap is enerzijds opluchting om-
dat heel wat spanningen zijn 
opgeheven en anderzijds spijt om 
het verlies van zo'n groot vak-
manschap. Zijn monopoliepositie 
en zijn manier van werken zijn op 
termijn nefast gebleken: op de 
duur ga je niet meer (mee)denken. 

kan er alleen kapot gaan. Ik weet wel 
dat theaterspelen moeilijk is in dit 
land, maar een goede acteur zit niet op 
de BRT, dat kan niet. Hij staat op de 
scène, hij zit niet achter de microfoon, 
want dat heeft met het vak niets te 
maken." 

Het kruis van je muis 
De nieuwe directeur kwam dus uit de 

radiostudio. 
"Juist. Hij had absoluut geen visie. 

Hij zei zoiets als "Angelsaksisch", of 
"Shakespeare, dat heeft wat te maken 
met Burgersdijk" en zulke dingen. 
Voor mij werd het dus vechten tegen 
de bierkaai. Maar waar in Vlaanderen 
kan je anders vechten dan tegen de 
bierkaai, leg me dat eens uit. Hier is 
alleen maar een bierkaai. 

Wanneer je hoort dat directeurs 
bepaalde stukken niet aandurven, wil 
dat niet zeggen dat er zich autoriteiten 
boven hen bevinden, zoals een stadsbe-
stuur? 

"Dat is niet waar, dat is lulkoek. 
Het contract van de directeur is vrij 
eenvoudig: hij heeft artistieke vrij-
heid. Hij moet als een goede huisvader 
zijn gezelschap leiden, binnen de 
perken van het budget dat hij van de 
inrichtende macht krijgt. Zo simpel is 
dat. Waar wacht zo een directeur dan 
op om een echte artistieke politiek te 
voeren. Een directeur moet natuurlijk 
ook een vechter zijn. Je mag je niet 
laten doen door gelijk welke kerel van-
de administratie, want de directeur 
heeft rechten die goed omschreven 
zijn." 

Tand om tand kon in de KNS niet. 
Wat is er dan gebeurd? 

"Het kon niet omdat er woorden in 
de tekst stonden als "het snot van 
God" , en "het kruis van je muis". 
Toen konden zulke dingen niet: men 
vreesde dat men de ruiten van de KNS 
zou ingooien. Ik heb daarooi t eens op 
gezegd dat Vlaanderen alle kwali-
teiten heeft om de eerste volksrepu-
bliek van West-Europa te worden, 
omdat men hier geen civisme kent. 
Dat stuk van Claus kon dus volgens 
Bert Van Kerkhoven niet. Maar hoe 
kun je een belangrijk stuk van Claus, 
een stuk dat daarbij een belangrijke 
politieke boodschap bevat, weigeren? 
Een directeur kan dat toch niet uit 
persoonlijke overwegingen doen? Hij 
heeft toch een publiek mandaat. Dan 
heb je ook de democratische plicht 
zoiets op de affiche te nemen. Je kan 
even goed stellen dat een conservator 
van een museum "uit persoonlijke 
overwegingen" alle schilderijen van 
Picasso weghaalt, omdat hij ontdekt 
heeft dat Picasso wat met zijn vrouw 
had." 

"Ik kon mij bij deze beslissing dus 
niet neerleggen. Alleen vond ik moei-
lijk medestrijders. De Vlaamse pers 
liet het afweten, aan de progressieve, 
noch aan de conservatieve kant wou 
men voor een 'vuile' tekst van Claus 

Kill your darlings 
Terug naar je activiteiten bij de 

KNS tijdens de jaren zestig. Jij ont-
popte je tot de verdediger van Biecht. 

"Met Brecht was ik reeds geweldig 
bezig, voor ik bij de Studio kwam. Hij 
was toen nog volslagen onbekend 
terrein bij ons. Ik kon zijn teksten hier 
niet eens in het Duits vinden, dus las ik 
ze maar in het Frans, in de uitgave van 
L'Arche. Teirlinck kende alleen Die 
Dreigroschen Oper. Brecht, zo' dacht 
hij met vele anderen, bestond alleen 
dank zij de muziek van Kurt Weill. 
Tussen haakjes, er zijn nog altijd 
mensen die dat geloven. Als ik met 
Brecht bij Fred Engelen aankwam, zei 
hij: "Je moet dat niet doen, want het 
is alleen maar in de tijdsgeest te 
situeren. Het is alleen iets voor arbei-
ders-amateurkringen." Maar ik bleef 

iets doen. Maar dan kwam Vic de De Contrabas 
Ruyter van de KVS :' "Tillemans, wilt (Raamlheater) 
gij dat doen" vroeg hij, ik zei 
natuurlijk ja. Ik heb later voorde KVS 
nog Vrijdag geregisseerd, omdat ik het 
een prachtig stuk vond. Daarvoor 
moest ik wel een regie in München 
afzeggen. In Amsterdam had ik nl. 
Toller gedaan, en de auteur, Tankred 
Dorst, was komen kijken. Zes maan-
den later kreeg ik een brief waarin Urs 
Jenny me vroeg om hetzelfde werk in 
München te monteren. Ik had echter 
al toegezegd voor Vrijdag. Ik heb daar 
geen spijt van, ik deed het graag, maar 
ja, het kostte me München. Dikwijls 
gaat dat zo." 
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W A L T E R T. 

Luc Philips 
Ik heb ongeveer al mijn grote 

rollen met Walter gedaan en dat 
werk was altijd zeer positief. 
Tijdens dat werken heeft er zich bij 
mij een rijpingsproces voorge-
daan : hij heeft bij mij dingen 
losgepeuterd die nog sluimerden 
en die er toen pas uitkwamen, nl. 
een veel dieper ingaan op de 
(tekst)materie en een groter be-
wustzijn omtrent de rol. Er was een 
groot vertrouwen tussen ons. Ga-
lilei betekende voor mij een keer-
punt : daarvóór had ik ook belang-
rijk werk gedaan, o.m. onder zijn 
leermeester Fred Engelen — ook 
zo'n monstre sacré — maar Galilei 
was mijn eerste grote partij met 
Walter; vanaf dan kon ik tegen 
mezelf zeggen: 'je bent een acteur'. 
Daarna heb ik nog vele mee-
slepende momenten met hem be-
leefd : King Lear, Puntilla, De 
Vrek, Soldaat Schweik, August, 
Godot en ook Krapp's laatste band 
voor televisie. Hij is een moeilijk 
man en we hadden vaak harde 
discussies, maar met een positief 
resultaat. Zijn weggaan is een 
verlies voor KNS ; daar heerst zo'n 
malaise dat ze er — brutaal gezegd 
— nog alleen maar geheel met een 
schone lei kunnen beginnen. Die 
toestand is niet te wijten aan 
gebrek aan talent, maar aan de 
mentaliteit van de mensen. 

Denise Z immerman 
Het spijt me dat hij weggaat, 

want hij is een goed theaterman. 
Hij vraagt het uiterste van je, maar 
stimuleert je ook. Wat ik vooral 
van hem geleerd heb — ik was ook 
drie jaar zijn leerlinge in de Studio 
— is doorzettingsvermogen en 
observatie. Als hij je vertrouwt als 
speler, krijg je een grote vrijheid. 
Bij wie minder inbreng had, vulde 
hij zelf in wat nodig was. Heel 
boeiend vond ik het werk aan De 
schepping en andere zaakjes van 
Arthur Miller en ook aan De Drie 
Zusters en King Lear. Als hij voelt 
dat hij nu wegmoet, zal dat wel een 
goede keuze zijn. Een deel van het 
gezelschap voelt dit aan als een 
verlies. 

toch maar verder Brecht propageren. 
Firmin Mortier besloot dan Mutter 
Courage in de KNS op te voeren. Fred 
Engelen voelde zich daar niet gelukkig 
mee en zei: "Wil jij mijn assistent zijn, 
en de decors maken." Ik was natuur-
lijk dolgelukkig. We hebben daar 
hard, zeer hard aan gewerkt. De 
vertoning moest op veel te korte tijd 
worden klaargestoomd. Maar toch 
maakte het een geweldige indruk. Het 
was een grote voorstelling." 

Hoeveel tijd kregen jullie daarvoor ? 
"26 of 27 repetities. Veel te weinig. 

Met Courage was Brecht meteen ge-
lanceerd bij ons. Heel fier kondigde de 
KNS De Kaukasische Krijtkring aan. 
Daar kregen we dan opnieuw 26 
repetities voor. Verschrikkelijk. Je 
zegt dan: waar ben ik eigenlijk mee 
bezig! Het is een enorm veeleisend en 
moeilijk werk. Het vroeg zoveel tijd 
om iedereen duidelijk te maken dat dit 
geen Aziatisch sprookje was. Julienne 
De Bruyn moest daar alleen tegen 
ingaan, want wij kenden het Brecht-
theater. Fred Engelen wou er een 
soort 'Jonkvrouw Edelwater' van ma-
ken." 

Je was in Oost-Duitsland naar het 
Berliner Ensemble gaan kijken. 

"Inderdaad. Ik heb er gesproken 
met Erich Engel. Ik heb er ook 
repetities bijgewoond. Ik kende zulke 
repetities, het was niets nieuws voor 
mij. Maar het was bijzonder leerzaam 
een man als Engel aan het werk te 
zien. Hij was heel gevoelig en zeer 
veeleisend. Hij ging van dat goede 
Engelse principe uit: 'Kill your dar-
lings'. Acteurs mogen niet blijven 
steken bij dingen, waarmee ze succes 
hebben gekend. Ze moeten die trucs 
kunnen laten varen. Engel was daar 
zeer hardnekkig mee, ook al liep dat 
op stormachtige repetities uit. Ik zag 
Wolf Kaiser in de repetities van De 
Driestuiversopera. Heftige ruzie. 
"Maar meneer Engel, dit werkt elke 
avond!" en Engel: "Maar toch moe-
ten we dat anders doen, want kijk 
maar eens, probeert u maar eens..." 
Heel knap, heel correct. Niet dat het 
voor mij een ontdekking was. Ik 
kende dat van mijn eigen werk in de 
Studio. Het was eigenlijk werken in de 
lijn, die Teirlinck altijd had voorge-
staan." 

In de context van het Vlaams theater 
is het toch erg moeilijk om te werken 
zoals bij het Berliner Ensemble. 

"Dat is juist. Een schouwburg 
zoals de KNS is een conglomeraat van 
acteurs, die alleen op basis van hun 
persoonlijke kwaliteiten daar waren. 
Er was geen echte cohesie, er was geen 
echt 'gezelschap'. Hoe kan het ook 
anders: in de jaren vijftig speelde men 
36 stukken per jaar : elke week een 
ander stuk. Je moet mensen tijd geven 
om samen te werken. Vaak ontbrak 
het ook aan beroepsernst. Ik heb het 
onder Bert Van Kerkhoven meege-
maakt dat men liefst in de namiddag 

niet meer repeteerde. Dat kwam na-
tuurlijk goed uit, dan konden sommi-
ge acteurs in de namiddag gaan les ge-
ven. In die omstandigheden ben ik met 
de repetities van Wachten op Godot be-
gonnen. Dat was aanleiding tot een 
hetze: " Ja , wat krijgen we nu? Nie-
mand begrijpt da t ! " De acteurs lazen 
het stuk thuis, en snapten er geen bal 
van. Ik vind dat gewoon een fantas-
tisch stuk, maar veel kan er ook niet 
over gezegd worden. Er zit zoveel 
onuitsprekelijks in. Dan komt de 
lezing: na drie kwartier werd iedereen 
geëmballeerd tot en met. Dan zijn we 
daar echt beginnen aan te werken. Ik 
herinner me nog zeer goed dat Luc 
Philips mij kwam vragen: "Kunnen 
we 's middags niet repeteren, want ik 
krijg het er niet in." Zie je: men moet 
tijd krijgen om te repeteren." 

R o o f b o u w 
Luc Philips heeft in je opvoeringen 

weI zijn beste werk geleverd. In Puntil-
la was hij de onberekenbare meester; hij 
was een knappe Schweik; Koning Lear 
was misschien zijn mooiste prestatie; in 
Godot was hij de drijvende kracht van 
de vertoning. Je hebt veelaan zijn talent 
gehad. 

"Luc Philips is een zeer goed 
acteur. Telkens als je met hem in de 
boot stapt, werkt het. Hij stond open 
voor alle mogelijke nieuwe ideeën. Ik 
had echt grote plannen met hem, maar 
die heb ik niet kunnen uitvoeren, 
omdat de directeur daar niet op 
inging. De Vrede, b.v., had ik al tien 
jaren geleden met Luc moeten doen. 
Maar ze hebben hem bij de KNS laten 
weggaan, een verlies. Rond zulke 
acteurs moet men een repertoire op-
bouwen, die laat je niet weggaan. 
Denk je dat Strehler anders werkt? 
Zijn Lear, zijn Temperale, de Tempest, 
maakt hij toch ook omdat hij die 
goede acteur Tino Carraro heeft." Man is Man (KNS) 

MiLliS 
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John Bogaerts 
Ik wilde na mijn architectuur-

studies iets meer leren over decor-
en kostuumontwerp en vroeg aan 
Walter waar ik daarvoor terecht 
kon: "nergens," zei hij, " m a a r 
kom meewerken." Zo zijn we 
samen onze carrière begonnen. 
Mijn eerste werk met hem was De 
goede mens van Se-zouan in 1961. 
Ik herinner me dat hij het model-
boek van Brecht heel exact trachtte 
te volgen — voor zover dit budget-
tair mogelijk was. Dit betekende 
ook het introduceren van een 
nieuwe vorm van decor bij ons: 
iets met andere materialen, struc-
turen en kleuren, iets wat lijnrecht 
inging tegen de salon- en fond-
doekendecors van weleer. Yen 
Pernath werkte wat de kostuums 
betreft in dezelfde lijn. In het begin 
was werken met Walter zeer moei-
lijk. Hij was zo koppig en weigerde 
zijn ideeën los te laten. Later werd 
die samenwerking veel versoepeld, 
door het vertrouwen dat onts tond: 
het decorbudget werd geheel mijn 
verantwoordelijkheid. Reeds 
maanden voor de lezing begon, 
had hij zijn ontwerp op papier 
s taan; zelfs de ruimtelijke indeling, 
m.n. waar de acteurs moesten 
staan en hoe ze zich moesten 
bewegen: alles stond vast op 
voorhand. Nu laat hij wel meer 
improvisatie toe en hoopt hij dat 
de acteurs zelf een inbreng hebben. 

De produktie van De Vrede was 
de start van zijn weggaan. Die 
produktie is het kankergezwel van 
KNS waarin de verburgerlijking en 
de bediendenmentaliteit, die allang 
aan 't groeien zijn, een uitbarsting 
kregen: die mensen weigerden 
zelfs het avontuur met Tillemans. 
Hij werd een opgejaagde leeuw. 
Misschien wordt men zich nu 
stilaan van dit onvervangbare ver-
lies bewust. Zijn inbreng in het 
repertoire was steeds zeer groot. 
Hij verwachtte indertijd veel van 
het leescomité dat doodliep in 
persoonlijke conflictjes over 'het 
spelen van hoofdrollen'. Nu krij-
gen we in KNS het Anton Peters-
theater. Spijtig bij Walter is dat 
zijn bezetenheid hem verhindert 
tot rust te komen. Hij kijkt nog 
steeds vooral naar het Russische en 
het Duitse theater. Ontwikkelin-
gen in Amerika b.v. blijven hem 
vreemd. Little Murders heeft hij 
destijds m.i. 'vermoord ' omdat hij 
die maatschappij niet kent, niet wil 
kennen. Nu hij verplicht zal zijn 
'armer ' theater te maken, zal hij 
ook verplicht zijn inventiever om 
te springen met z'n acteurs. Hij zal 
misschien eindelijk zijn eigen ge-
zelschap hebben en dat is goed. Als 
hij mij nodig heeft, mag hij altijd 
bellen. 

Worden acteurs hier te lande goed 
gebruikt? 

" D a t is een teer punt. We hebben 
zeer veel goede acteurs gehad, maar 
men heeft ze uitgeperst. Men heeft er 
eigenlijk roofbouw op gepleegd. Men 
weet hier niet wat voor vak het is. Men 
begrijpt niet dat een goed acteur een 
zeldzaam verschijnsel is. Je kan Julien 
Schoenaerts toch geen ongelijk geven 
dat hij naar Nederland ging. Ze spelen 
daar beter, gewoon omdat je iets 
tachtig of honderd keer kunt doen. 
Pas dan kan je je als acteur ontwik-
kelen. Het is in het spel dat de acteur 
zijn soevereiniteit ontdekt ." 

"Maar kijk eens bij ons. Ik word 
kwaad als ik er aan denk dat 
prachtige vertoningen zo maar van de 
affiche worden afgevoerd. Bedenk 
eens dat bij Courage, na vijftien 
voorstellingen, men 200 mensen moet 
weigeren aan de kassa, en toch stopt 
men er mee. Ja , vijftien keer Courage 
en, dank je wel, je hebt je prestatie 
geleverd, je wordt betaald, het is goed 
geweest. Dat noem ik roofbouw." 

" Ik herinner me dat ik in Londen 
de fameuze Othello van Olivier heb 
gezien. Dat was één van de eerste 
voorstellingen. We waren daar met de 
Studio, iedereen was overweldigd. 
Maar ik dacht, dat zit nog niet goed. 
Uit tijdnood lost hij hier nog dingen 
op, die ik uit Henry V ken. Een paar 
maanden later kon ik de vertoning 
opnieuw zien in Chichester. En ja 
hoor, Olivier had alles verteerd, alle 
problemen waren opgelost. Een ver-
tolking heeft tijd nodig. Men moet een 
stuk dus lang spelen. Ik bedoel: een 
goed stuk. Ik hoor soms acteurs 
zeggen: "Honderd keer een stuk 
spelen, ben je gek, dat verveelt me". 
Maar honderd keer een grote rol 
spelen, is honderd keer een uiteenzet-
ting met een oneindige materie. Een 

Vrijdag (KVS) - Foto Julien Schoenaerts heeft daar geen 
Anton Wilsens problemen mee. Het evolueert altijd, 

het is nooit 'herhalen ' ." 

De kleren van de keizer 
Brecht tekende een hele generatie 

theatermakers na de tweede wereldoor-
log. Rond 1968 had Grotowski een 
enorme invloed. In je werk heeft dat 
nooit meegespeeld. Nochtans sprak het 
jonge mensen sterk aan. 

"Grotowski heeft veel invloed ge-
had op de opleiding, ik heb het 
allemaal meegemaakt, en ik vind het 
één groot misverstand." 

"Fons Goris bracht eerst heel 
klassieke opvoeringen van Griekse 
stukken, maar na het zien van een 
vertoning van het Living Theatre, 
schakelde hij over op die stijl. Ik vond 
het Living Theatre wel interessant, 
maar het was toch ook maar een 
hysterische sekte wat later duidelijk 
gebleken is. Het is niet omdat een 
Amerikaan plots iets over het Europe-
se politieke denken ontdekt en dat, op 
een typisch Amerikaanse manier, met 
de ijver van een zending gaat uitdra-
gen, dat ik daar als Europeaan een 
boodschap aan heb. Het leidde alle-
maal nergens heen. Het was ook veel 
te veel een terugkeer naar de O-
Mensch-expressie." 

"De eerste keer dat Grotowski in 
Brussel speelde, zaten Hugo Claus, 
Carlos Tindemans, Alex van Royen 
en ik daar te kijken. Dat was Akropo-
lis. De meester zat in zijn hoekje met 
zijn donkere bril. De acteurs stonden 
te zuchten en te kreunen, maar omdat 
dat in het Pools gebeurde, verstond je 
er toch geen bal van. Ik had altijd 
gedacht dat als je met het lichaam 
bezig was, men een taal zou kunnen 
vinden die het zonder woorden stelde, 
maar ik verstond er geen bal van. Wat 
is hier gaande, dacht ik. En waarom 
mogen we hier maar met tachtig 
mensen zitten? Ook al vreemd, want 
ik denk altijd: hoe meer mensen, hoe 
meer vreugd. Na de voorstelling ko-
men we buiten: niemand spreekt. Ik 
word daar kregelig van, want ik ben 
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Jan Christiaens 
(auteur van o.a. De parochie van 
miserie, De droom van zotte Rik, De 
Minerva) 

Met Walter Tillemans werk ik 
sinds 1956 nauw samen. Uniek is, 
denk ik, zijn inzet en bezetenheid 
bij de voorbereiding van een 
produktie. Het thema wordt niet 
alleen tot op het been geanaly-
seerd, ook het tijdperk wordt 
grondig doorgelicht aan de hand 
van bergen geschreven documen-
ten, fotomateriaal, fonoplaten en 
bandopnamen. Alle getuigenissen 
worden scrupuleus onderzocht. Bij 
geen enkel regisseur— ik heb met 
een 10-tal gewerkt — heb ik ooit 
grondiger voorbereiding gekend. 
Ook bij de repetitie werkt die inzet 
door en verlangt hij van de acteur 
een even hoge inzet en rendement. 
Dat hierbij niet altijd tactisch of 
diplomatisch te werk wordt gegaan 
vind ik bijkomstig. Met een regis-
seur als Walter Tillemans verkent 
de acteur de uiterste grenzen van 
zijn mogelijkheden. Het resultaat 
kan alleen maar kwaliteitstheater 
zijn. De rest is flauwe kul! 

Ann Nelissen 
Het Raamtheater, waarvan 

Walter Tillemans de bezieler is, 
heeft altijd een grote aantrekkings-
kracht op mij gehad. De produk-
ties die er geprogrammeerd wor-
den, eisen van de acteurs niet alleen 
een verbaal-poëtische begaafd-
heid, maar zijn zeker ook een 
uitdaging op het terrein van de 
lichamelijke expressie. En dat zijn 
dan ook meteen de kwaliteiten die 
Walter van zijn acteurs verlangt. 

De ervaringen bij het werk aan 
Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn 
een revelatie voor mij ; deze voort-
durende recherche naar elke nuan-
ce in de taal, het woord als het 
woord in zijn volle betekenis, 
gekoppeld aan de waarde van de 
kleinste beweging van het lichaam. 
Kan men zich als actrice iets beters 
wensen dan begeleid te worden 
door een man met deze kwali-
teiten, deze passie en twintig jaar 
ervaring met ontelbare acteurs? 

geen zwijger. Ik voelde me ronduit 
gefrustreerd. Ik vraag: "Wat dacht je 
ervan?" en het bleek dat niemand er 
iets van begrepen had. Dan kwam 
Fons aan, en die had het allemaal 
begrepen. Hij vertelde wat er in het 
programmaboekje stond. Ik heb me 
dan afgevraagd waarom toch iedereen 
hardnekkig achter die Grotowski 
aanholde. Maar kijk nu eens: doet 
Brook dat nog? Hij is wel wijzer. 
Maar wie toen op een blauwe 
maandag bij Grotowski geweest was, 
moest zeker gaan les geven in de 
Studio of het Rites. Laten we ernstig 
blijven, dat waren de kleren van de 
keizer. Als wij ooit op een festival in 
Polen hadden vertoond, wat wij deden 
bij Lea Daan, dan was van Grotowski 
wellicht geen sprake geweest." 

Volhard ings t raa t 
"Maar het heeft hier in de Studio 

een grote invloed gehad. Ik heb er 
Leonce en Lena gedaan. Ik kon het niet 
helemaal waar maken omdat er te 
weinig tijd voorzien was. Ik zeg: 
"Fons dat kan toch niet. Deze mensen 
gaan de eerste keer spreken" (want ze 
hebben twee jaar moeten improvise-
ren, mein Gott, stenen en planten 
uitbeelden en dat soort bullshit). Niets 
gebaat: 225 uur, ook al reken ik als 
vakman hem voor dat ik zeker 500 uur 
nodig heb. Antwoord: jamaar nee, 
iedereen gelijk. Ik heb er dan toch 400 
uur kunnen aan werken, al hebben ze 
me maar voor 225 betaald. Dat is ook 
mijn zorg niet: ik wil avontuur. Al 
ging het moeilijk. Als ik het stuk nog 
maar pas ineengezet heb, komen ze 
me zeggen: mijnheer Tillemans, u 
hebt nog 25 uur. Wij gaan kapot aan 
administratie. De adminstratie heeft 
een begeleidende, maar geen 
decreterende, bepalende rol. Er is 
maar één soort mensen die het recht 
hebben om iets over theater te zeggen: 
dat zijn de makers, en de toeschou-
wers." 

Je houdt van theateravontuur. Dat is 
het duidelijkst gebleken toen je mee-
marcheerde met het T-68-initiatief. 

"In de KNS was ik op dat ogenblik 
een soort cavalier seul. Ze noemden 
me daar een dictator. Ik woonde toen 
reeds hier, en Alex van Royen woonde 
daar een beetje verder, in de Rijck-
manstraat. Ik woon in de Volharding-
straat. Op een avond krijg ik een 
telefoontje om naar de Rijckman-
straat te komen, omdat er een verga-
dering is van de T-68 groep. Het 
manifest was al geschreven, alles 
stond op papier, er moest nog alleen 
maar een man uit het beroep worden 
bijgehaald. Ik ging er naar toe, want 
elk project dat poogt de beste acteurs 
en actrices van dit land te verzamelen 
rond een dichter en een regisseur, 
omkaderd met een man die theore-
tisch bezig is, is natuurlijk interes-
sant. Ik maakte geen problemen: ik 
wou zo ontslag nemen in de KNS. 
Hugo Claus wou zich daar ook hele-

maal mee bezig houden. Maar wie 
natuurlijk geen ontslag wou nemen uit Kaspar (Arca) 
het Rites, was Alex van Royen. Hij 
had daar een zending of zoiets —een 
Rijckmanszending, dacht ik. En wie 
ook geen ontslag kon nemen, was 
Carlos Tindemans, want hij moest 
nog hoogleraar worden. Le petit fla-
mand. Le plat pays." 

"Daarbi j kwam dat ze het bij de 
minste tegenwind voor bekeken be-
schouwden. Als ik er nu aan terug-
denk, valt het mij op dat het toch vrij 
potsierlijk en onwerkelijk was. Teir-
linck had mij reeds gezegd dat men bij 
ons geen duidelijk inzicht heeft in de 
werking van onze politieke samenle-
ving. Hier zijn we niet in Duitsland, 
Oostenrijk of Frankrijk, dus zal er 
zich nooit een minister rechtstreeks 
engageren. Maar de mannen van T-68 
dachten naïefweg dat Van Mechelen. 
de toenmalige minster van cultuur, 
dat wel even zou doen. Toen dat niet 
ging, zocht men een inrichtende 
macht in West-Vlaanderen. Maar in 
West-Vlaanderen, Westvlaams, hé, en 
in Antwerpen, Antwerps en in 
Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabants, 
zo gaat dat bij ons. En ik heb dan nog 
niets over de rivaliteit tussen Brugge, 
Kortrijk en Oostende gezegd. Het 
liedje was dus gauw uitgezongen." 

Toch leek het een mooie kans. 
"Zeer zeker. Ik ben versteld ge-

weest over de snelheid, waarmee men-
sen die later —en ik noem bij name 
Carlos Tindemans— altijd een grote 
bek opzetten over "het theater in zijn 
blootje zetten", toen al voor mij zeifin 
hun blootje stonden. Als je met 
theater bezig bent, timmer je aan de 
weg. De kluiten vliegen dan niet langs 
je oren, maar vlak in het gezicht. Je 
moet je besmeuren. Als je daar niet 
tegenkunt, hou er dan je handen af. 
En zwijg. Het is niet omdat je een paar 
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boeken gelezen hebt, die je slecht 
begrepen hebt, of omdat je een moei-
lijke taal schrijft om te doen alsof het 
geleerd is, dat je ook maar iets met die 
kunst te maken hebt. Alleen doeners 
hebben recht van spreken. Als men 
zoiets wil doen als T-68 moet men 
desnoods de hel bij elkaar schreeu-
wen, en niet zo rap afhaken. Men 
moet iets riskeren, en niet langs de weg 
der geleidelijkheid de carrière uitbou-
wen. Maar dat was het dan. Trouwens 
dat ellenlang manifest: alles staat op 
de eerste bladzijde, de rest is herha-
üng." 

Na T-68 moest je dus wel bij de KNS 
blijven ? 

"Inderdaad, ook al vond ik het niet 
altijd prettig. Ik had ervan gedroomd 
om met Claus te werken, om de beste 
regisseurs van Europa uit te nodigen. 
Maar nu moest ik terug naar de KNS. 
Let wel, daar waren ook interessante 
mensen : een Gaston van der Meulen 
b.v., wat een schitterende Gloucester 
is die in Lear geweest, of Mare 
Jansens, als nar. Ook in de KNS kon 
ik nog goed werk leveren." 

Cruciale ontmoet ing 
Je activiteiten bij de KNS werden 

zeker getekend door de ontmoeting met 
de schrijver Pavel Kohout. 

"Ik leerde Kohout kennen toen ik 
August, August, August deed. (Weetje 
nog hoe schitterend Luc Philips was, 
als clown? Het hele team clowns 
trouwens: Gaston, Mare & Julienne.) 
Ik voelde me sterk met de thematiek 
van het stuk verwant, en ik deed later 
Arme Moordenaar. Dan ontmoette ik 
hem op een cruciaal moment: ik was 
net in Tsjechoslovakije toen het Char-
ta 77 aan de overheid werd aangebo-
den. Ik was in Praag getuige van de 

De Huisbewaarder belegering van Kohouts appartement. 
(Arca) Ik zag zijn vrouw door de politie 

ontvoerd worden. Op dat ogenblik is 
er tussen Kohout en mij een diep 
menselijk contact ontstaan." 

Hij heeft voor jou Cyrano de Berge-
rac bewerkt. 

"Kohout vertelde me dat hij op 
dertienjarige leeftijd door het lezen 
van dat stuk door het theater gebeten 
werd. Ik keek daarvan op, en ben het 
stuk gaan lezen. Van het een komt het 
ander. Ik hou van wat Kohout 
schrijft. Ook van zijn romans. Hij zal 
nu voor ons Midzomernachtsdroom 
bewerken, en Hugo Claus zal het 
vertalen. Die twee, Kohout en Claus, 
zou ik graag samen brengen. Ik vind 
het erg dat Kohout geen voet aan de 
grond krijgt in Duitsland. Wat weer-
houdt Peter Stein ervan om Maria 
vecht met de Engelen te doen? Nu 
loopt in de Schaubühne De negers van 
Genet. Het is een schitterende voor-
stelling: maar het is drie uur verve-
ling. Ik geloof er niet in." 

Heeft je samenwerking met Jan 
Christiaens iets te maken met je idee 
over het volkstheater? 

"Dat is ook weer zoiets. Men 
beweerde dat ik erg intellectualistisch 
ben, en dat De Parochie van Miserie 
niets voor mij was. Wel, eerst had 
Jeanne Brabants dat verhaal van John 
Wilms als ballet willen doen, samen 
met acteurs. Het stuk bleef maar in de 
schuif van Lode Verstraete liggen. Elk 
jaar vroeg hij François Beukelaers om 
het te doen, maar dat is een Brusse-
laar, dus zag hij er niets in. Maar ik 
ben een volksjongen. Mijn grootou-
ders hebben me die verhalen in geuren 
en kleuren verteld. Die Parochie is 
voor mij wat Dublin voor Joyce was. 
Ik las het stuk en ik vond het prachtig. 
Er moest nog wat aan herschreven 
worden, maar dat kwam allemaal 
voor elkaar. Daarna deden we De 
Droom van Zotte Rik. Daar werd de 
utopie, die naar het socialisme ver-
wees, uit De Parochie getoetst aan de 
werkelijkheid van nu. Met De Minerva 
wilde ik iets tonen over de politieke 
ontwikkeling tussen de wereldoorlo-
gen. De crisis toen en nu." 

Was er in De Minerva geen invloed 
van Kleine man wat nu? 

" Ja , natuurlijk. Wat ik later van 
Zadek heb gezien, bevestigde mijn 
overtuiging dat het juist was om voor 
de kleine man De Parochie van Miserie 
enDe Droom van Zotte Rik temaken." 

Wacht maar 
Je hebt ook een aantal stukken meer 

dan een keer geregisseerd. Waiting for 
Godot ging eerst in de KNS en loopt nu 
in Arca. Het zijn verschillende vertonin-
gen. 

"De verschillen liggen op het vlak 
van het spelen. Met Julien Schoen-
aerts heb ik een aantal ervaringen 
achter de rug in verband met moeilij-
ke, listige teksten. We hebben samen-
gewerkt met Pinters Huisbewaarder. 
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Jan Decleir 
Toen ik hem als lesgever in de 

Studio ontmoette, waren wij volop 
in onze 'Sturm-und-Drang'-perio-
de en dat klikte heel goed met zijn 
ongelooflijke wil om dingen te 
doen. In die tijd had hij binnen de 
Studio nog geen tegenwerking: 
Teirlinck zweefde daar nog rond. 
Hij heeft mij een manier van 
analytisch denken bijgebracht, 
vooral in de tekstbehandeling; via 
heel klassieke dingen: Vondel b.v., 
maar wel boeiend. Dat heeft wel 
met zich meegebracht dat ik, tot 
lang daarna nog, telkens weigerde 
om emotioneel in iets te duiken. 
Maar achteraf bekeken was dat 
toch meer een voor- dan een 
nadeel. Hij is iemand die naar 
spelelementen zoekt en het specta-
culaire niet schuwt. Hij stelt belang 
in die virtuositeit, die handigheden 
die het theater interessant maken. 
Ik deed Coriolanus met hem als 
eindexamen. Heel plezierig. We 
waren ook met de praktische kan-
ten van het theater bezig, heel 
rudimentair. Zo van 'hoe zit een 
projecteur in mekaar?' , 'hoe knip 
je bandjes?' en zo. Walter knutselt 
graag. En er was ploeggeest; er 
werd op geen uur gekeken en die 
rare trekjes van hem hinderden 
toen niet. Ik bedoel dat Spartaan-
se, dat overdreven gedrevene. Als 
student, al lerend volgde je dat 
gemakkelijk. Maar in de schouw-
burg sloeg dat niet aan bij de 
Goden van toen, de generatie van 
een Jos Gevers, een Robert Mar-
cel, een Jan Cammans (alhoewel 
die laatste weinig problemen met 
Walter had). En omdat zijn aan-
pak daar niet vlotte, ging hij 
schipperen en speculeren. Wij van 
de Studio, werkten gewoon verder 
als voordien; zo fabriceerden we 
b.v. die botten met cothurnen uit 
Man is Man 's nachts in een 
galvanisatiefabriekje; dan moes-
ten we Walter buitenzetten, die het 
anders wou en het allemaal beter 
wist. 

Ik werkte met hem aan Koning 
Jan, Purper Stof, Little Murders, 
King Lear (de bastaard) en later 
Matti in Puntilla. Vanaf dat eerste 
seizoen ook was er die koppelvor-
ming tussen mij en Luc Philips en 
tussen Walter en Luc. In die 
periode onder Bert Van Kerkho-
ven en Lode Verstraete had hij 
armslag, kon hij zich wat permitte-
ren m.b.t. zijn honger (die honger 
waar een kunstenaar recht op 
heeft, die nooit groot genoeg kan 
zijn). Binnen de beperkingen had 
hij toen een serieuze stem in reper-
toire en casting. Daarna kreeg hij 
alsmaar meer moeilijkheden bin-
nen het gezelschap door die dras-
tische ommekeer toen Van Ele-
wijck (schepen van cultuur) een 
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partijpion in de schouwburg 
plaatste, maar ook omdat zijn 
vroegere compagnons zoals Dirk, 
mijn broer, en Rik Hancké en 
Mark Janssen een zekere zelfstan-
digheid kregen. Ze konden goed 
met hem werken, maar hadden 
hun eigen ideeën en ik vermoed dat 
Walter dit bijna als een soort 
'verraad' aanvoelde, zeker toen die 
weg begonnen gaan. Walter leefde 
nog steeds met die erfenis van 
Teirlinck, de idee een groot en 
voorbeeldig Nationaal Toneel uit 
te bouwen; en dat glipte door zijn 
vingers. Toen hij zijn vertrouwe-
lingen verloor, kreeg hij ook moei-
lijkheden aan de top. Hij ging zich 
bikkelhard verweren en dat leidde 
tot een soort verbittering; dat uitte 
zich in zijn omgang met mensen: 
hij werd solitair en tiranniek. 
Zachtzinnig is hij wel nooit ge-
weest, maar hij was vroeger geen 
kwaaie kerel. Ik begrijp dat alle-
maal zeer goed, hoor. Tenslotte 

Ihad hij dit gezelschap een serieuze 
duw gegeven; je kan niet zeggen 
dat al zijn voorstellingen 100% 
geslaagd waren, maar geen enkele 
was oninteressant. De neerslag van 
die verbittering begon je op de 
duur in zijn werk te voelen; hij 
kwam helemaal alleen te staan. 
Zijn beslissing nu om weg te gaan is 
prachtig, maar komt te laat. Hij 
heeft geprobeerd om dubbel te 
spelen, om te schipperen: de idee 
van Teirlinck, maar mét toegevin-
gen en dat remde zijn creativiteit 
af. Hij kreeg het hele gezelschap 
tegen en een klote gezelschap (op 
een aantal mensen na die niet 
opkunnen tegen de mediocriteit) 
dat möèt je niet tegen je krijgen. 
Hij heeft te lang gewacht; ofwel 
had hij nog meer stroop aan weet 
ik welke baarden moeten smeren 
en directeur worden ; ofwel had hij 
veel vroeger moeten weggaan. Nu: 
voor hem is 't een goede zaak, voor 
de KNS een ramp. 

Of ik nog opnieuw met hem zou 
willen werken? Door dat-verbitter-
de doordrammen van hem, ben ik 
wantrouwig geworden. Ik hoor 
stemmen opgaan over een groot 
gezelschap in het Raamteater, 
maar ik zie dat niet, noch doorzijn 
persoon, noch door de mogelijkhe-
den die daar liggen. Door zijn 
doordrammen ziet hij niet wat er 
echt gebeurt met de jonge mensen 
die hij daar rond zich heeft. Hij 
denkt dat het allemaal hetzelfde is 
als vroeger, maar — het kan pre-
tentieus klinken— er loopt daar 
geen Jan Decleir tussen, of een 
Bert André of een Charles Cornet-
te. En zijn idee 'ik stamp het er wel 
uit', daar geloof ik niet in. Dat 
heeft geen zin. 

met Handkes Kaspar, met Bernhard. 
Als je dan met Schoenaerts een Godot 
aanpakt, wordt dat een vrolijke voor-
stelling. De nieuwe voorstelling is veel 
ongegeneerder dan deze in de KNS. 
Dat wil niet zeggen dat Luc Philips en 
Martin van Zundert geen goede voor-
stelling hebben gemaakt, maar nu 
staan acteurs en publiek daar onge-
gegeneerder tegenover. Ze zijn er nu 
ook langer mee bezig geweest. Jo De 
Meyere b.v. had al in Eindspel een 
grote stap gezet. Hij kwam immers uit 
het realisme van Dagboek van een 
Herdershond. Maar Beckett is pure 
verbeelding. Vooraleer dat tot leven 
komt, moet een goede acteur een grote 
weg afleggen." 

In Godot-neee liggen de vier ac-
teurs op zeker ogenblik doodstil op de 
grond. Dat was in de KNS niet zo. 

"Dat heeft vooral met de zaal te 
maken. Bij Arca zitten de toeschou-
wers op een verhoog. Dus kunnen ze 
de grond goed zien. En er is ook een 
ander ritme: de spanning is op dat 
ogenblik van die aard, dat je je die 
stilte kunt permitteren. Het is bijna 
een muzikaal probleem: als Pozzo 
zegt dat hij zijn tekst vergeten is, volgt 
er een minuut stilte. Maar dat is een 
dynamische stilte. Het is ook helemaal 
Beckett." 

Schoenaerts. Je waagt het om twee 
stijlen tegen elkaar te laten opbotsen. 

"Natuurlijk, omdat Pozzo meestal 
als een bulderende man wordt ge-
speeld. Maar ik zie hem als een heel 
beschaafde man: hij heeft goede ma-
nieren, hij kan van een pijp genieten. 
Maar zijn beschaving is een vernis, 
want al buldert hij niet, toch gebruikt 
hij een mens als een hond. Pozzo blijft 
dus een onmens. Heidrich was een 
heel beschaafd man, vol van onmense-
lijke ideeën, nochtans. Pozzo is ook zo 
een paradox." 

Mark Verstraete zat dan weer op 
een heel andere golflengte. Zijn Lucky 
was schitterend. Kost dat veel moeite 
om hem zover te krijgen ? 

"Neen, want Mark is een zeer 
gevoelig acteur. Ik heb zijn kwalitei-
ten ontdekt in Eindspel. Zoals hij daar 
de vader speelde, doen weinigen hem 
na. Om zo een English comedy act uit 
te voeren, moet je heel wat ervaring 
hebben. Met zo een intelligente jongen 
maak je dan ook een fijne Lucky. Mark 
Verstraete is een heel interessante 
persoonlijkheid. Hij is ook met eigen 
dingen bezig: hij schildert b.v., zoiets 
heb ik graag. Maar wat u verschillen-
de stijlen noemt, zijn eigenlijk ver-
schillende personages." 

De Speler (KNS) 

De twee paren spelen in Arca in een 
verschillende stijl. Ook dat contrast zat 
niet in de eerste voorstelling. 

"Neen, absoluut niet. Kijk eens, 
een acteur is een autonoom iemand. 
Je kan acteurs dus niet uitwisselen: 
met een andere acteur krijg je een 
andere voorstelling, ook al lijkt het 
dezelfde regie. Dat was ook een 
misvatting met Brechts modelboeken. 
Je kon die boeken wel volgen en 
kopiëren, maar een goede kopie is een 
herschepping." 

In de KNS speelde Paul 'sJongers 
als Pozzo in dezelfde acteerstijl. Jo 
Decaluwé daarentegen is helemaal on-
realistisch, in contrast met Juli en 

Het nieuwe verlangen 
Bij het Raamtheater heb je een 

bijzonder succesrijke produktie lopen 
met Arme Cyrano. Die is nu reeds goed 
voor meer dan honderd voorstellingen. 
Bij de KNS was je laatste regie De 
Speler. Tussen die twee parallelle pro-
dukties zitten nogal wal verschillen op 
het gebied van de acteerstijl. Hoe komt 
dat? 

"Je mag niet vergeten dat Arme 
Cyrano de genade heeft van reeds 
zovele malen te zijn opgevoerd. Dat is 
een volledig ingespeelde voorstelling. 
De Speler heeft te kort geleefd. Bij het 
Raamtheater heb ik daarenboven een 
groep jonge mensen, met wie ik een 
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Arme Cyrano zeer intens contact heb. Ik kon repe-
(Raamlhealer) teren zoveel ik wou. De twee produk-

ties hebben wel gemeen dat ze met de 
meest economische middelen qua de-
cor, aankleding en rolbezetting een 
ingewikkeld verhaal vertellen." 

Toch valt het op dat Luc Perceval in 
De Speler met een andere gestiek 
speelt, dan zijn oudere collega's. Hij zit 
dicht bij de Cyrano-stijl. Bij Frank 
Aendenboom is daar niets van te mer-
ken. Gaat het om een generatiever-
schil? 

"Misschien wel. Luc Perceval heeft 
een soort elan vital, hij is een zeer 
lichamelijk acteur. Ik zie hem echt in 
een boeiende richting ontwikkelen. 
Dat is natuurlijk anders dan Aenden-
boom, maar die had hier de rol van 
een Engelsman, en als zodanig is hij 
lichamelijk eerder geremd. Maar ook 
hier zie ik geen stijlverschil, wel een 
verschil in rol." 

Desondanks was Aendenboom niet 
overtuigend. En ik wil hier niet eens 
spreken over Bert André als Russische 
generaal. 

"Ik vond Frank wel overtuigend, 
en Bert André ook. Je moet er echter 
rekening mee houden dat de KNS 
geen stijl heeft. Nu eens werken ze met 

Tillemans, dan komt Van Zundert, 
dan weer iemand anders. Maar de 
grote theaters, het Taganka, of het 
Piccolo, hebben het gemaakt omdat 
spelers en regisseur samen iets wilden 
vertellen op een bepaalde manier. Ik 
probeer die situatie nu te creëren bij 
het Raamtheater. Omdat ik geloof dat 
ik het kan, heb ik me in dat avontuur 
gestort. Ik heb daar minder middelen, 
maar ik wil het in de eerste plaats met 
acteurs doen. Ik wil geen decors meer 

zien. Ik ben gekomen tot de lege 
ruimte en de acteur." 

Heb je voor Cyrano voldoende 
respons bij de critici ondervonden ? 

"Critici zijn een deel van de vrije 
meningsuiting; ik vind alleen dat de 
jongste jaren hier een soort geleerde 
domheid heerst. Ik schrik me te pletter 
als iemand bij Cyrano zegt, dat deze 
problemen tot het verleden behoren. 
Dus: de problemen van de liefde en de 
timiditeit bestaan niet meer. Wel, dan 
heeft de mensheid een staat van 
perfectie bereikt, die ik vooralsnog 
niet om me heen zie. Ik begrijp ook 
niet altijd waarover men het heeft. Ik 
hou van alles wat met het menselijke 
avontuur te maken heeft. We kunnen 
b.v. niet met elkaar samenleven. Ik 
heb vele genres geregisseerd, maar 
voor mij zijn dat allemaal tekens van de 
menselijke gecompliceerdheid. Het 
gaat altijd over de spanning tussen 
droom en werkelijheid, over het 
nieuwe verlangen. Ik raak daar niet 
over uitgepraat. De auteurs trouwens 
ook niet. Het publiek staat daarbij aan 
mijn kant. Elkedagzittenzeopelkaars 
schoot. We kunnen Cyrano nog lang 
op de affiche houden, want het is nog 
niet uitgespeeld." 

Hel is een vertoning waarbij alle 
aandacht geconcentreerd is op de ac-
teur. 

"Carlos Tindemans heeft tijdens 
een voordracht in ' tStuc te Leuven 
eens gezegd dat Vlaanderen nog 
steeds zweert bij de dominante functie 
van de acteur. Volgens hem is dat 
ouderwets en achterhaald. De regis-
seur moet nu centraal staan. Dat is, 
excuseer de uitdrukking, prietpraat. 
De acteur is voor mij nog altijd de 

W A L T E R T. 

Charles Cornette 
(Regie-assistenties van Galilei, 
King Lear, Purper Stof, De Vrek...) 

Hij en ook Rik Hancké hebben 
mij Brecht leren kennen. Nu ik zelf 
regisseer, ontdek ik wat ik van hem 
geleerd heb: een groot gevoel voor 
timing en een zeer secure methode 
om teksten te ontleden. Om te 
improviseren was er toen in het 
spel weinig plaats; iedere repliek 
had haar intentie in het kader van 
zijn concept, dat reeds aan het 
einde van de lezing — en het waren 
zeer lange periodes van lezen — 
vaststond. Nu zou ik daar proble-
men mee hebben, vooral na zo 
tegengestelde ervaringen als b.v. 
met Arturo Corso. 

Karei Vingerhoets 
Leonce in Leonce en Lena van 

G. Büchner was de eerste rol die ik 
met Walter speelde, op Studio 
H.Teirlinck. De enorme hoeveel-
heid materiaal, mij door hem 
aangereikt, woog me toen te 
zwaar: ik herinner me het gevoel 
steeds achter de rol aan te hollen. 
Vier jaar later vond ik hem voor 
een korte tijd terug in de KNS en 
het ging merkelijk beter. Vooral als 
Lancelot Gobo in De Koopman van 
Venetië, kon ik hem al minder 
struikelend volgen op het pad van 
de creatie. Weer vier jaar later 
werd onze samenwerking steviger, 
en mijn ondertussen wat zoek-
geraakte zelfvertrouwen opgevij-
zeld in het Raamtheater. Eerst in 
August, August, August, daarna in 
de titelrol in Arme Cyrano. Vooral 
door de, bescheiden, assistentie bij 
het vertalen van Rostands meester-
werk begon ik klaarder te zien (en 
later op de repetities klaarder 'mee 
te spelen') in Walters werkwijze. 

Geen hoogdravend, hypothe-
tisch, wereldverbeterend 'concept', 
waarin geen acteur zich een plaats 
weet te vinden, maar de wonder-
lijke, wrede, ontroerende of ko-
mische realiteit van de paradox. 
Het poëtische raadsel van de auteur 
uitvergrotend, voor en met de 
toeschouwer. In het dagelijkse, 
soms banale, meestal concrete en 
technische gevecht van het theater 
maken, voel ik me als acteur 
gewapend met Walter als onfat-
soenlijk speelse generaal. 
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r 
grote drager van de poëzie in het 
theater." 

" Ik onderschat mijn taak als regis-
seur helemaal niet, maar ik heb. een 
enorme behoefte aan heel verbeel-
dingrijke en uitdrukkingsvolle ac-
teurs. Teirlinck wist reeds hoe belang-
rijk een acteur is, vandaar dat hij altijd 
sprak over de soevereiniteit van de 
speler. Hij bedoelde daarmee dat op 
het moment dat een goede speler staat 
tegenover een goed, ontvankelijk pu-
bliek, het toneel bestaat. Alleen op dat 
moment. Daarna bestaat het niet 
meer. En vooraf ook niet." 

Catch 
Je ongenoegen met de KNS is 

andermaal tot een hoogtepunt geko-
men. Deze maal heb je ermee gekapt. 
Ben je opgelucht ? 

"Ik neem ongaarne afscheid van de 
KNS. Ik heb daar twintig jaar met 
meer dan gewone inzet gewerkt. Ik 
geloof nog altijd, net zoals Teirlinck, 
dat Antwerpen een nationale op-
dracht heeft. In het verleden heb ik 
aanbiedingen uit het buitenland naast 
me neergelegd omdat ik me met hart 
en ziel aan die taak wou wijden. Maar 
de evolutie binnen de schouwburg 
heeft me ontgoocheld. Het is geen 
instrument geworden dat zich am-
bachtelijk perfectioneert. Ondanks de 
nieuwe bouw en de nieuwe mogelijk-
heden blijft men ter plaatse trappe-
len. Daarbi j komt dat er nu van een 
artistiek beleid geen sprake is. De 
regisseurs en de directeur vormen niet 
eens een gespreksgroep. Ik zei het al: 
ik ben er cavalier seul. Na al die jaren 
moet ik nog altijd met te weinig 
repetitietijd dingen als De Drieslui-
versopera doen. Ik vind dat onverant-
woordelijk." 

Vroeger zei men dat de KNS revo-
lutionair was omdat een leescomité was 
opgericht waar leden van het gezel-
schap stukken konden voorleggen. Het 
repertoire zou in samenspraak met het 
voltallig gezelschap worden samenge-
steld. Mooie woorden? 

"Ja . Het kan alleen gebeuren als er 
een zekere beleid aanwezig is. Maar 
hier waren het niet meer dan rituele 
zittingen, eindeloze praatnamidda-
gen. Daar kwam de grootste verwar-
ring uit voort. Een directeur moet 
autoriteit hebben en toch openstaan. 
Hij moet zeker een ongelooflijk grote 
liefde hebben, maar met onverschillig-
heid of laisser-aller komt men ner-
gens." 

In de KNS kon je niet verder meer 
werken. 

"Neen, het werd een te grote last. 
Ik wilde vrij zijn, opnieuw de spel-
vreugde vinden. Een groep creatieve 
geestdriftige, bezielde mensen, dat is 
nooit een blok aan het been: dat stuwt 
je vooruit, maakt je rijker. Bij de KNS 
waren de repetities van De Vrede een 
soort hel. Dat wil ik niet meer meema-
ken." 

Watter TiUemans 
Foto Herman 
Sorgeloos 

Nu wordt hel dus helemaal het 
Raamtheater. 

"Ik heb het zes jaar geleden met 
een aantal vrienden opgericht, omdat 
ik behoefte had aan een andere werk-
sfeer." 

Wat wil je met hel Raamtheater 
spelen ? 

" Ik heb vele plannen. Ik wil wer-
ken met Hugo Claus, Pavel Kohout , 
Walter van den Broeck, ik wil b.v. 
Koning Lear met Julien Schoenaerts 
doen. Er zijn een heleboel dingen die 
ik terug wil doen: Tsjechov, Molière, 
Leonce en Lena. Ik voel dat ik het 
rijker kan maken, en dat ik het ook 
anders zou doen." 

Wat wordt de volgende produktie ? 
"Pak'm Stanzi, een Engels stuk. 

Het speelt zich in een catchring af. Het 
vertelt het leven van een vrouw, vanaf 
haar kinderjaren. Ze is een worste-
laarster. In feite is het een idee van 
Brecht. De acteurs moeten leren cat-
chen, de coach is een echte worstelaar 
(Al Bastian, vier maal Europees kam-
pioen), en die catchmensen zelf spelen 
theater in de ring. Ongelooflijk. Daar-
bij moeten ze een fantastische licha-
melijke conditie hebben. Mijn acteurs 
kunnen nu ook door de lucht gekeild 
worden en vallen zonder iets te bre-

ken. Ze trainen alle dagen: om negen 
uur 's morgens gaan ze zwemmen, om 
tien uur trainen ze. Ik heb er zes 
maanden repetitietijd voor uitgetrok-
ken, want ik wil natuurlijk geen 
ongelukken hebben. Het wordt dus 
heel langzaam opgebouwd. Maar het 
wordt een heel direct spektakel, met 
veel muziek. Ik hoop dat de lezer van 
de sportkrant ook komt kijken." 

Walter TiUemans zit dus niet stil. 
"Ik heb het gevoel dat ik heel veel 

moet kunnen maken. Ik begrijp niet 
waarom sommigen zo een moeite 
hebben om een repertoire samen te 
stellen. Hoe kan dat toch? Er zijn 
zovele knappe ontwerpen in de mo-
derne literatuur, om van de wereldli-
teratuur niet eens te praten. Er zijn 
ook zoveel interessante dingen, die ik 
aan schrijvers zou willen voorstellen. 
Ik geloof dat het iets met de leeftijd te 
maken heeft. Er is nu een soort 
accumulatie gekomen. Tien jaar gele-
den was ik meer beschroomd. De 
laatste jaren heb ik minder angst, al is 
faalangst een onderdeel van mijn 
beroep. Ik waag nu meer, want ik kan 
meer." 

Pol Arias, Johan Thielemans, 
Marianne Van Kerkhoven 



Ceci n'est pas 

Het werk van het 
Epigonentheater 

verwijst naar 
surrealistische 

vormen en thema's, 
maar vooralsnog 

heeft de groep geen 
Chi en Antlaloii 

gemaakt. Zijn er 
nog pijlen te snijden 

van het 
surrealistische 

hout? Bart Patoor 
en Paul De Bruyne 

hakken een 
boompje. 

De Struiskogel 
(Epigonentheater) 

Foto Ghislain 
Behnans 

het Epigonentheater 

Café 'Schicksal' in Antwerpen is de 
rendez-vousplek bij uitstek van De 
Epigonen en hun entourage. Het is 
een open, kleurig wit café waar de hele 
nacht de nieuwste video-clips te on-
dergaan zijn, maar waar terzelfder tijd 
James Dean en Marilyn Monroe de 
muur versieren. Een mengeling van 
cool en sympa. Doorheen de Schick-
sal-Noodlotaankleding piept voort-
durend een ouderwetse gezelligheid. 

Die cool-warme aanpak kun je ook 
bij Het EpigonentheaterZLV meema-
ken. Op het eerste gezicht modieus-
agressief en snob theater, maar bij 
nader inzien niet opdringerig en best 
aardig. De voorstellingen letten bij-
zonder sterk op hun uiterlijk, maar ze 
suggereren ook dat er iets achter de 
fagade zit. Het Epigonentheater ZLV 
gebruikt de motoriek van het snelle 
leven, maar eigenlijk is het tempo van 
hun produkties verrassend rustig. 
'Schicksal' dus, maar wel met mate. 

Naar eigen zeggen is het Epigonen-
theater ZLV een zeer flexibele horde 
van vijf tot vijftien muzikanten-spe-
lers die zowel strikt repetitief theater 
als luchtig vermaak op hun repertoire 
hebben. In de loop van hun vierjarig 
bestaan bewezen ze dit door drie 
avondvullende theaterprodukties en 

verschillende losse animatieprojecten 
te realiseren. 

Als de creaties van deze groep 
afwijken van het traditionale theater, 
dan is dat in de eerste plaats te wijten 
aan het feit dat ze een eigen plaats 
hebben te midden van termen als mini-
malisme, repetitiviteit, fragmentari-
teit, formalisme, a-lineariteit en post-
modernisme. De creaties van het Epi-
gonentheater duiden op een onder-
zoek naar de gronden van het mense-
lijk handelen zonder in realisme, psy-
chologie of symbolisme te willen ver-
zeilen. 

Maar niet alleen het eindprodukt, 
ook het werkproces verschilt in be-
langrijke mate van de conventionele 
theatermachine. ZLV (zonder leiding 
van) betekent immers dat iedereen 
even verantwoordelijk is voor elk 
element in de opbouw, de organisatie 
en de uitvoering van het stuk. De 
leden van de groep bepalen allen de 
totaliteit van het werk, zowel tech-
nisch als artistiek. Hun werkwijze is 
dus gebaseerd op improvisaties in 
workshopverband. 

Het Vlaamse 
Surrealisme 

Als er één term is die bij benade-
ring de eigenheid benoemt van het 
Epigoonse gebruik van het theatrale 
tekenarsenaal dan zal dat wel 'surrea-
lisme' wezen. Wat doet Het Epigo-
nentheater meer dan pakweg de we-
relden van De Chirico (soms zelfs 
Magritte) of Bunuel/Dali op de plan-
ken transponeren? Niet veel eigenlijk. 
Maar dat hoeft vanzelfsprekend ook 
niet om eigenzinnig toneel te produ-
ceren. 

De ruimtes waarin de Epigonen-
voorstellingen spelen doen verdomd 
vertrouwd aan, maar zijn terzelfder 
tijd eigenlijk nooit te plaatsen. De 
ruimtebepalende attributen zijn in 
hun details verzorgd en accuraat alsof 
het precieze weergaven zijn van wat 
buiten bestaat. Maar het geheel blijft 
onherkenbaar en op de een of andere 
manier toch bijzonder nabij. 

De personages die in die ruimtes 
evolueren lijken wel opgewonden 
clockwork etalagepoppen. De perso-
nages zijn altijd bezig. Maar waarmee 
in godsnaam? De personages schijnen 
zich de hele tijd te verhouden. Maar 
tot wat zou ik niet weten. 
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De lichamen van de Epigonen zijn 
autonome dingen. In elk geval lijken 
ze geen gerichte wil te hebben. En 

| communicatie op het toneel? Dat is 
een notie van de vorige eeuw, mijn-
heer. En de zon schijnt altijd op de 
Epigonenwereld. Met de intensiteit 
van een theaterspot. Of beter, met de 
intensiteit van de lampen in een 
operatiekamer. De voorstellingen to-
nen uitdrukkelijk nadrukkelijk ver-
borgen plekken en ingewanden aan 
het publiek. De surrealisten noemden 
het een poging om het onderbewuste 
uit te beelden. Hier lijkt het, iets 
algemener, een poging angsten en 
nachthengsten zelf te construeren om 
ze niet te moeten ondergaan. 

Reeds Gewond 
Het eerste produkt van de groep 

heette Reeds gewond en het is niet eens 
oorlog. Een tiental fragmenten, zon-
der onderling logische structuur, spe-
len zich af in een decor dat tegelijk 
oerwoud, stad, station, concentratie-
kamp kan zijn. Minimale stukjes 
tekst, brokjes bewegingen, flarden 
muziek creëren obsederende en be-
dreigende patronen die elke individu-
ele actie doen oplossen in de omge-
ving, of die nu het decor, een steeds 
herhaalde beweging of een muzikale 
structuur is. Alle elementen die de 
eigenheid van het Epigonentheater 
ZLV zouden uitmaken waren reeds in 
deze produktie aanwezig: reeksen 
associatieve beelden (i.p.v. een ver-
haal), repetitieve opbouw van scènes, 
fragmentaire structuur, life-muziek, 
door de spelers uitgevoerd, het uitpu-
ren van minimale en vaak banale 
handelingen, tekst als auditief en niet 
als communicatief gegeven. Ondanks 
de drempelfouten was Reeds gewond 
en het is niet eens oorlog toen (1980) 
een revelatie voor velen in Vlaande-
ren. 

De Demonstratie (1983) was het 
tweede produkt van de groep. De 
voorstelling speelde simultaan in een 
aantal op elkaar gestapelde houten 
containers. Ook hier kleine scènetjes 
die voortdurend herhaald werden. 
Het totale beeld was een soort Dali-
schilderij: uit een groot lichaam zijn 
een paar schuifjes getrokken waar bij 
nader toezien alleen maar smurrie in 
zit. De morbiede sfeer werd echter 
kunstig doorbroken door personages 
die boven en buiten het container-
lichaam opereerden. Zij slaagden erin 
de dodelijke statigheid van het ene 
beeld open te breken met een aantal 
slimme practical jokes. De Demon-
stratie werd zo een plezierig levend 
schilderij. 

De Struiskogel 
In tegenstelling tot de twee vorige 

produkties is er in De Struiskogel 
(1983) een vage chronologische lijn 
aanwezig, waardoor een verhaalstruc-
tuur geconstrueerd kan worden. 

Er wordt een feest, een banket 
gegeven. Twee paren maken zich 
klaar, ontmoeten elkaar, dansen, pra-
ten, lachen, vrijen, worden dronken, 
eten. Het thema waarrond dit alles 
draait is Macht. Macht van de man 
over de vrouw, van de vrouw over de 
man, van het paar over het indivi-
du, van de gasten over de gastheer, 
van de fotograaf over het gefotogra-
feerde, van de televisie over de kijker, 
van de eter over het voedsel. En van de 
slachter over de kip. Want naast, 
door en onder dit verhaaltje loopt, als 
een rode draad, een andere gebeurte-
nis: het slachten, pluimen, klaarma-
ken, braden, opdienen en verorberen 
van een kip. Deze handeling bege-
leidt, als een basso continuo, de hele 
voorstelling. Het is het meest vernieu-
wende en meteen ook het meest 
interessante van deze produktie. Ver-
nieuwend in zijn duidelijk en perma-
nent motief-aspect en in de a-theatrale 
manier waarop het uitgevoerd wordt, 
nl. als een reële taak die haar ritme en 
spanning krijgt door de moeilijkheids-
graad van de handeling (slachten, 
pluimen, braden). Interessant is de 
wijze waarop dit in de voorstelling is 
geïntegreerd als een onnadrukkelijk, 
maar constant 'leitmotiv' en zo het 
thema extra dimensie geeft. 

In het eerste deel, terwijl de paren 
zich klaarmaken, ziet men op de 
achtergrond iemand een levende kip 
slachten en schoonmaken; in het 
tweede deel, terwijl het feest aan de 

gang is, staat de kip opzij van het 
speelvlak te braden ; in het spel van de 
acteurs duiken voortdurend verwij-
zingen op naar dit 'kippenmotief 
(blv. het fladderen met de armen als 
een driftige kip of een bronstige 
haan); in een laatste beeld ziet men 
een nieuwe levende kip de restanten 
van haar soortgenote oppeuzelen. De 
cirkel is gesloten, de parallel komt 
cynisch en onverbiddelijk op je af. Dit 
getuigt van vindingrijkheid en thea-
terfeeling. 

Dat kan helaas niet altijd van de 
andere elementen in De Struiskogel 
beweerd worden. Beelden, emoties en 
handelingen worden op een repetitie-
ve en fragmentaire manier getoond, 
maar de associaties of gevoelens die 
opgeroepen worden zijn ofwel bekend 
vanwege al gezien ofwel vervelend 
vanwege slechte ritmische opbouw. 
Vaak duren scènes net te lang om hun 
kracht te behouden en net te kort om 
mogelijkerwijze toegang te geven tot 
nieuwe associaties. En dat is jammer 
want sommige flitsen in de voorstel-
ling bewijzen anderzijds dat deze 
manier van theatermaken boeiend is 
en rijk aan mogelijkheden. Ik denk 
b.v. aan een scène waarin twee vrou-
wen als kemphanen tegenover elkaar 
bewegen of aan een steeds herhalende 
beweging waarin mannen vrouwen D e S l r u i s k o g e l 
pijnigen en de vrouwen deze beweging (Epigonentheater) 
blijven doen ook al hebben de mannen foW Gliislain 
zich na een tijd verwijderd. Belmans 
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dE demonstratie 
(Epigonentheater) 

Foto's Herman 
Sorgeloos 

De Moraa l en 
De Toekomst 

Met De Struiskogel is het Epigo-
nentheater ZLV binnen de matrix van 
het surrealisme gebleven. Maar er lijkt 
een verschuiving plaats te vinden van 
een plastische instelling a la De Chiri-
co naar een meer filmische aanpak 
zoals in Le Chien Andalou van Bunuel 
en Dali. 

De schijn van een verhaalstructuur 
en het verschijnen van een duidelijk 
thema doen aan de surrealistische film 
denken. Maar de vergelijking valt 
voorlopig dik in het voordeel van de 
oudjes uit. De film zit vol vulgaire, 
cynische boosaardigheid en vol met 
platte onderbroekenlol. En dat regis-
ter ontbreekt in grote mate bij de 
Epigonen. 

Het is overigens de vraag of het 
surrealistische register überhaupt niet 
te beperkt is voor snijdend actueel 
theater. Het is tenslotte niet voor niks 
dat de surrealistische markt in mekaar 
is gedonderd. 

Het basiskenmerk van het surrea-
lisme, en van Het Epigonentheater, is 
dat het literaire kunst lijkt zonder 
woorden. En na een tijdje, vrees ik, 
pikt het publiek die vrijwillige ver-
minking niet meer. Woorden zijn er 
om gebruikt te worden. Het is in het 
voetbal ook irriterend wanneer een 
briljant aanvaller als Preben Larsen 
zichzelf oplegt een middenvelder te 
worden uit angst voor kwetsuren in de 
voorlijn. 

Een tweede zwakte van het surrea-
lisme, en mogelijk ook van Het Epigo-
nentheater, is dat de wereld van de 
verschrikking een pose blijkt. Wie 
vaak met uitdrukkelijk geëtaleerde 
angst wordt geconfronteerd, ver-
moedt snel dat het allemaal toch maar 
fa<?ade is, een truuk om snel(h)erkend 
te worden. Een Dali-spel. Opzichtig, 
luid en heel snel 'boring'. 

Bart Patoor en Paul De Bruyne 

DE DEMONSTRATIE 
groep: Epigonentheater ZLV; 
spelers: An Carpentier, Erik 
Clauwens, Lieven De Maes-
schalk, Linda Gaethofs, Joost 
Gils, Jan Lauwers, Simonne 
Moesen, Andre Pichal, Steven 
Stas, Geert Van Boxelaere, 
Patrick Van der Auwera, 
Mark Willems 

DE STRUISKOGEL 
groep: Epigonentheater ZLV; 
spelers: Erik Clauwens, Linda 
Gaethofs, Jan Lauwers, Si-
monne Moesen, Mark Wil-
lems 
De struiskogel wordt nog 
gespeeld van 27 tot 31 maart 
in Mickery, Amsterdam, 8 
april leper, 14 april 
St-Niklaas, 15 april Diks-
muide. 
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Van schandaalauteur tot didacticus 

De zomer van Edward Bond 
De naam Bond doet de meesten 

onder ons meteen aan Saved (1965) 
denken, het stuk waarin een baby met 
zijn eigen faeces besmeurd en daarna 
gestenigd wordt, en dat de Britse 
censuur in de persoon van Lord 
Chamberlain weigerde in het publiek 
te laten opvoeren zonder aanpassing 
van aanstootgevende scènes en uit-
drukkingen. Early Morning (1968) 
werd in zijn geheel verboden wegens 
vermeende laster aan publieke symbo-
len zoals Queen Victoria, Disraeli en 
Florence Nightingale en allicht we-
gens zijn centrale metafoor, het kan-
nibalisme. De herrie die deze stukken 
schopte, leidde alvast tot het afschaf-
fen van de toneelcensuur in 1968 en 
bezorgde Bond een reputatie die een 
onpartijdig oordeel over zijn toneel-
werk bemoeilijkt. Het duurde dan ook 
een tijdje vooraleer hij echt naar 
waarde werd geschat. 

Brutale beelden 
Bond is in 1934 in Holloway, 

Noord-Londen geboren uit een arbei-
dersgezin. Op zijn vijftiende verliet hij 
de school en pas na diverse jobs, twee 
jaar militaire dienst in Wenen (1953-
55), wat (slechte) poëzie en enkele 
kortverhalen begon hij zich op toneel 
toe te leggen. In een vijftiental kortere 
(niet-gepubliceerde) stukken (waar-
van vijf voor radio en één voor t.v.) 
leerde hij het ambacht vooraleer hij 
The Pope's Wedding opstuurde naar 
de English Stage Company, een to-
neelgezelschap dat nieuwe schrijvers 
kansen wou bieden. Het werd in 1962 
in het Royal Court Theatre opge-
voerd. Daarmee startte een jarenlan-
ge samenwerking tussen Bond en het 
Court. In de twintig jaar die volgden 
legde Bond een zeer grote activiteit 
aan de dag. Naast dertien lange en een 
drietal kortere (Stone, Grandma Faust 
en The Swing) schreef hij ook gele-
genheidsstukken voor de anti-apart-
heids- en de anti-nucleaire bewegin-
gen (Passion en Black Mass), filmsce-
nario's (waarvan Blow Up en Walk-
about de gekendste), libretto's (We 
Come to the River, The English Cal), 
teksten voor ballet (Orpheus), adap-
taties (van Middleton, Webster en 
Ibsen), vertalingen (van Tsjechov en 
Wedekind), songs en poëzie en heel 
wat theoretische teksten al dan niet in 
aanvulling op zijn creatief werk. 

Bond verdeelt zijn toneeloeuvre tot 
op heden in drie reeksen. AI is 
dergelijke indeling ietwat arbitrair 
— bepaalde thema's en methodes ke-
ren terug— toch is ze min of meer 
bruikbaar. De eerste reeks eindigt met 
The Sea (1973) en omvat naast The 
Pope's Wedding, Saved en Early 
Morning nog Narrow Road to the Deep 
North (1968) en Lear (1971). In deze 
stukken zoekt het hoofdpersonage 
kennis en wil het inzicht in zijn situatie 
verwerven. Tijdens zijn 'Bildung' 
dient het af te rekenen of tot een 
compromis te komen met een tegen-
stander, veelal een afsplitsing van 
zichzelf. Bond is hierbij niet geïnteres-
seerd in psychologie of psychoanalyse 
en wenst evenmin het vaak dodelijke 
conflict of het moment van inzicht 
klassieke allures te geven (geen anag-
norisis, dus). Theater schrijven bete-
kent voor hem sociaal engagement: 
de zieleroerselen van het individu 
gaan hem niet aan en de tragedie vindt 
hij te reactionair omdat de strijd van 
de held met een hem ongunstig nood-
lot meestal eindigt met zijn dood of 
edelmoedige berusting. Het absurd 
theater verkondigde indertijd een 
soortgelijke cynische en pessimistische 
boodschap. Het leven heeft natuurlijk 
zin, zegt Bond, maar het is de mens die 
er die zin aan geeft en dat kost, zoals 
de ervaring leert, soms moeite. Bonds 
realisme houdt het midden tussen een 
nefast pessimisme en een naïef opti-
misme. 

Bond neemt ook afstand van het 
naturalisme. Hij gelooft meer in het 
sociaal determinisme van de omge-
ving dan in erfelijkheid maar herhaalt 
dat de mens in staat is zijn omgeving 
om te vormen, geschiedenis te schrij-
ven in plaats van ze te ondergaan. In 
de praktijk dringt hij in het begin aan 
op sobere, bijna abstracte enscenerin-
gen gekenmerkt door het expressief 
gebruik van slechts enkele betekenis-
volle rekwisieten. Het toneelbeeld 
moet de relevante maatschappelijke 
kenmerken bezitten, ze niet zomaar 
afbeelden. Voorts is de belichting 
vaak symbolisch. Het dialect en idio-
matisch taalgebruik van Bonds perso-
nages is minder bedoeld als lokale 
kleur dan wel als klassekenmerk. De 
personages zijn immers geen afge-
ronde, individuele karakterstudies 
maar sociale functies zoals bij Brecht. 
Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe 
op de relatie tussen het individu en zijn 

maatschappij en vervangt psycholo-
gische motivatie door maatschappe-
lijke causaliteit. De sociale situatie 
heeft steeds voorrang op het persona-
ge waarvan we geen totaalbeeld te zien 
krijgen maar contrasterende facetten, 
verschillende reacties op verschillen-
de situaties, met het gevolg dat dit 
personage ook nooit echt centraal 
komt te staan. Deze contrastieve 
(overigens postmodern aandoende) 
methode verklaart Bonds overvloedig 
gebruik van anachronismen waarbij 
onverhoedse juxtaposities van stand-
punten, waarden, personages of toe-
standen met een schok bij het publiek 
een licht doen opgaan. Ze bepaalt de 
episodische structuur van zijn eerste 
stukken die zorgt voor het discontinue 
verloop van het verhaal of de discon-
tinue ontwikkeling —bete r verande-
ring dus— van de personages. Ze 
voert uiteindelijk naar.het gebruik van 
simultane scènes in We Come to the 
River (1976), een opera op muziek van 
Hans Werner Henze en later in The 
Fooi (dit keer zonder simultane dia-
loog). 

Bonds eerste toneelstukken zijn 
eerder dramatisch dan narratief: veel 
moet blijken uit de actie want de 
dialoog is geconcentreerd en de korte 
replieken (vooral in The Pope's Wed-
ding en Saved) zijn staaltjes van 
ellipsis en understatement waar David 
Mamet jaloers op mag zijn. De tekst 
moet de acteurs beschermen tegen 
overdreven emoties of 'method ac-
ting'. Daartegenover staan enkele ex-
treme beelden en handelingen —Sho-
go's in stukken gesneden lijk in Nar-

Edward Bond 
bruskeerde het 
theater met zijn 
stuk Saved, lang 
geleden ook door 
het MMT 
gespeeld. Zijn 
recentste stuk 
Slimmer werd 
door de Duitse 
pers tot beste 
buitenlandse stuk 
bekroond. De KVS 
bracht er een 
'arme' voorstelling 
van. Tussen beide 
stukken liggen 
twintig dicht 
beschreven jaren. 
Johan Callens 
geeft een overzicht 
van Bonds œuvre 
en bespreekt de 
KVS-produktie. 



Zomer (KVS) 

row Road\ Lear die met de handen in 
de ingewanden van zijn dochter woelt 
en ze aan het publiek toont ; of Hatch 
die in The Sea als razend Colins lijk 
doorkerft . Bond wil met deze 'agro-
effecten' (zoals hij ze noemt) zijn 
bourgeois publiek niet zomaar schok-
ken, maar aan het denken zetten. 
Waar Brecht zijn publiek vervreemd-
de, betrekt Bond het op brutaal-
emotionele, allesbehalve melodrama-
tische wijze. Daar is een dubbele reden 
voor. Ten eerste loopt Bond zo niet 
het risico zijn publiek te verliezen en 
ten tweede is geweld het symptoom bij 
uitstek van onze maatschappij. 

Gesimplifieerd komt Bonds argu-
ment hierop neer: geweld, dat in 
wezen irrationeel is, is inherent aan 
het kapitalisme. Het concurrentie-
principe verplicht zowel de kleine 
handelaar (Hatch in The Sea) als de 
multinational om agressief op te tre-
den om te overleven. Het winstbejag 
betekent zoveel als uitbuiting en geld 
corrumpeert de mens emotioneel en 
moreel. De sociale hiërarchie, bureau-
cratie en technologie bestendigen de 
sociale onrechtvaardigheid door de 
mens van zijn zelfbeschikkingsrecht 
en de natuurlijke levensomstandighe-
den te beroven. Enerzijds creëert de 
consumptiemolen met zijn reclame-
slogans een groeiende hebzucht (de 
kannibalistische honger in Early 
Morning) die het systeem niet wil en 
niet kan bevredigen. Anderzijds ge-
bruikt de leidende klasse een haai" 
dienende sociale moraal, de wet en het 
recht om diezelfde mensen in te 
tomen. Dergelijke contradicties ver-
oorzaken spanningen die de overheid 
op zijn beurt ertoe nopen agressiever 
op te treden. Zo escaleert het geweld 
tot het menselijk ras nu zelfs met 
zelfvernietiging bedreigd wordt. 

Dit kan en moet vermeden wor-
den, aldus Bond. De mythe van de 
aangeboren menselijke agressiviteit 
(verspreid door o.a. de televisie), net 
zoals de mythe van de erfzonde 
(verkondigd door de Leger des Heils 
karikatuur, Georgina, in Early 
Morning), is verzonnen om gezag en 
repressie te verantwoorden. Niet dat 
Bond Rousseau's stelling over de 
natuurlijke onschuld van de mens 
bijtreedt. De mens wordt geboren met 
een aanpassingsvermogen (zijn dierlij-
ke overlevingszin) en een nood aan 
redelijkheid (zijn eigen menselijke 

natuur), beweert Bond. Een agressieve 
maatschappij kweekt schizofrene 
mensen omdat ze agressief en irratio-
neel sociaal gedrag uitlokt dat indruist 
tegen het menselijk verlangen naar 
redelijkheid. De mythe van de natuur-
lijke gewelddadigheid laat toe dat 
mensen zich gedragen als kannibalen 
ofwel maakt de sociale moraal van 
hen spoken, slaapwandelaars, zom-
bies, levende doden, gekken of blin-
den (allemaal terugkerende beelden in 
Bonds werk) gevangen in leugens over 
zichzelf. Wat erger is, ze verspreiden 
die leugens en houden zo het systeem 
dat hen gevangen houdt, in stand. De 
vermeende neutraliteit of onschuld 
van velen is daarom een waanbeeld 
volgens Bond: wie geen vijand van het 
kapitalisme is, is partizaan. Mensen 
zoals Basho in Narrow Road, Shakes-
peare in Bingo (1973) en John Clare 
(de Engelse natuurdichter die uit-
muntte in morele taferelen) in The 
Fooi (1976) bewijzen dit. 

Verklar ingsdrang 
De laatste twee stukken behoren 

reeds tot de tweede reeks en handelen 
over de maatschappelijke rol van de 
schrijver in het algemeen. De reeks in 
haar geheel, afgesloten door The IVo-
man (1978), bundelt 'geschiedenis'-
stukken: ze spelen zich af in periodes 
waarin de geschiedenis een belangrij-
ke wending nam, rond het einde van 
Shakespeares leven (1616), aan het 
begin van de industriële revolutie 
(1815) en tijdens en na de val van 
Troje. Ze fungeren als dramatische re-
interpretaties van het verleden. Ver-
mits Bond voortaan zijn stukken 
systematisch inleidt met steeds langer 
wordende en zich herhalende essays 
(Lear anticipeerde dit) profileren zijn 
bedoelingen zich duidelijker. Theater 
(en kunst in het algemeen) moet ratio-
neel, sociaal en moreel zijn (dit laatste 
wil zeggen, praktische criteria inbou-
wen). Dan alleen kan het waar zijn en 
zijn ruimere culturele functie vervul-
len, namelijk de menselijke natuur 
affirmeren (haar nood aan redelijk-
heid en rechtvaardigheid) om het 
voortbestaan van het ras te waarbor-
gen, controle uitoefenen op technolo-
gische en politieke veranderingen en 
bijdragen tot de toenemende bewust-
wording (dit lijkt verdacht veel op een 
combinatie van een Hegeliaanse ver-
geestelijking en een Marxistische te-
leologie). Concreet betekent dit dat 
theater (1) recreatie van de werkelijk-
heid is (geen mechanische reproduktie 
die natuurlijk het bestaande systeem 
bevestigt); (2) analyse en kritiek van 
het heden en (3) prefiguratie van de 
utopie. In Bonds 'rationeel' theater 
primeert uiteraard de analyse — hij 
noemt zijn stukken dramatiseringen 
van een analyse in plaats van een 
verhaal — hoewel de analyse nooit 
de sociale werkelijkheid mag verdrin-
gen. Deze moet in al haar complexi-
teit helder en begrijpelijk voorgesteld 
worden. Bovendien moet getoond 

worden hoe de overgang van heden 
naar toekomst praktisch kan gereali-
seerd worden. 

In deze tweede reeks beperkt Bond 
zich vooralsnog tot de eerste twee 
functies van theater. Terwijl de eerste 
reeks in zijn hoofdpersonages de 
groeiende bewustwording schetst van 
de morele noodzaak van sociale ver-
andering, benadrukt de tweede de 
moeilijkheden om deze bewustwor-
ding in daden om te zetten en de 
gevaren van een mislukking. (Daarom 
spreekt Bond ook wel over de 'pro-
bleem'-stukken.) De onderwerpen be-
staan uit tegenstellingen van verwan-
te begrippen, weergegeven in de anti-
thetische ondertitels: "Scenes of mo-
ney and death", "Scenes of bread and 
love", "Scenes of war and freedom". 
Ze vergen een meer uitgesproken 
dialectische dramatische methode 
waarvan we de aanzet reeds vroeger 
zagen. Dat het (zoals in Jan Decortes 
Scènes/Sprookjes) expliciet om 'scè-
nes' gaat, verraadt een open structuur 
die door het publiek moet voltooid 
worden. Hieruit blijkt weer een dub-
bele verwantschap met Brecht die het 
publiek actief wou betrekken in zijn 
theater en dat theater tijdens zijn 
laatste levensjaren dialectisch wilde 
noemen in plaats van episch of niet-
Aristotelisch. Uiteraard keren in de 
tweede reeks heel wat vroegere the-
ma's terug (zoals gevangenschap, 
krankzinnigheid en de dood-in-het-
leven) alsook het gebruik van schok-
kende beelden. Opvallend is verder de 
meer uitgesproken socio-politieke 
commentaar en het groeiend belang 
van het narratieve element. 

The Woman is in twee opzichten 
een overgang naar een nieuwe fase. 
Ten eerste drukt de overwinning van 
een mijnwerker op de vertegenwoor-
diger van de klassieke wereld (bete-
kenisvol Heros genoemd) een her-
nieuwd geloof uit in het vermogen om 
een onrechtvaardige sociale orde te 
veranderen. Ten tweede begint Bond 
nu zelf de eerste produktie van zijn 
stukken te regisseren wat wijst op een 
toenemende drang om zijn werk te 
verklaren. Dit laatste geldt ook voor 
de steeds omvangrijker wordende 
stroom aan theoretische geschriften 
culminerend in The Activists Papers 
(1980). Bond beschouwt het onder-
richt over kunst en theater immers 
even belangrijk als de creatie ervan; je 
moet de mensen leren kijken naar 
kunst. Deze didactiek doet vragen 
rijzen, precies nu Bond aan komt 
draven met zijn zo geheten 'ant-
woord'-stukken. 

Met deze term bedoelt hij niet dat 
zijn recentere stukken (de derde reeks, 
waaronder The Bundie, 1978; The 
IVorlds, 1979; en Resloration, 1981) 
pasklare antwoorden bieden, wel dat 
ze sociale verandering als een voldon-
gen feit voorstellen. Het slot van The 
Bundie speelt zich af na de revolutie, 
niet in een naïeve idylle, maar in een 
reële wereld waar mensen oud wor-
den, ongevallen gebeuren en tragedie 



bestaat. Terwijl Bond in 1972 nog 
volhield dat het doel niet de midde-
len heiligt, wil hij er nu (links, dus 
goed-bedoeld) geweld bijnemen in-
dien andere, rationele en vredelieven-
der, middelen falen. Onder die andere 
middelen valt geen liefdadigheid om-
dat zoiets slechts de pijn van onrecht 
zalft en niet zijn oorzaken verwijdert. 
Daartoe behoort wel Bonds theater, 
dat onder invloed van zijn radicalise-
ring veel weg krijgt van agitprop, 
letterlijke aansporingen tot actie, in 
tegenstelling tot de overheersend dia-
lectische propaganda van de vorige 
fase. Om de term 'propaganda' van 
zijn negatieve gevoelswaarde te ont-
doen, moet vermeld worden dat alle 
theater propagandistisch is in de mate 
dat het informatie selecteert vanuit 
een ideologisch standpunt. Terwijl 
voor de heersende klasse de subtielere 
behoudsgezinde integratie-propagan-
da volstaat (de termen komen van 
Jacques Ellul) omdat ze de media 
controleert, moet de oppositie af en 
toe op retorische maar daarom niet 
noodzakelijk schematische wijze te 
werk gaan om de massa te overtuigen 
van het onrecht dat hun aangedaan 
wordt. De dialectische vorm is na-
tuurlijk de oprechtste en minst mani-
pulatieve omdat ze de relativiteit van 
beide standpunten beklemtoont en 
het oordeel overlaat aan het publiek. 
Desondanks opteerde Bond de laatste 
jaren voor meer demonstratief, vor-
mend theater. De 'Bildung' van zijn 
hoofdpersonages, de rode draad van 
zijn oeuvre, is nu meer expliciet 
bedoeld voor de toeschouwers. Dit 
komt vooral tot uiting in 'publieke 
alleenspraken', passages (deels analy-
se, deels parabel) waarin op het eerste 
gezicht Bond het publiek direct aan-
spreekt maar waarin feitelijk het per-
sonage tijdelijk vanuit de post-revolu-
tionaire toekomst praat, d.w.z. ratio-
neler en met meer politiek inzicht. 
Bond bekeert zich nu meer openlijk 
tot Brechts episch theater: de drama-
tische werkelijkheid wordt tegelijk 
verteld, geanalyseerd en in een histo-
risch kader geplaatst. 

Vermeende onschuld 
Het is tegen de achtergrond van 

deze recente ontwikkelingen dat de 
produktie van Slimmer (1982), Bonds 
laatst gepubliceerde stuk, door KVS-
Brussel in een regie van Senne Rouf-
faer, gezien moet worden. Het is het 
verhaal van Xenia (Ivonne Lex), de 
dochter van een grootgrondbezitter 
uit een Oosteuropees land, die jaar-
lijks met haar dochter Ann (Sien 
Eggers) naar het ouderlijk huis aan 
zee terugkeert. Na de oorlog en de 
daaropvolgende socialistische revolu-
tie die aan haar vader het leven kostte, 
vluchtte zij naar Engeland. Het huis 
Wordt nu bewoond door Marthe (Ju-
lienne De Bruyn), de vroegere dienst-
meid en haar zoon David (Vic De 
Wachter). Xenia leeft nog steeds in het 
verleden ; ze hoopt Marthe ooit eens te 

overtuigen dat zij en haar familie 
altijd aan haar kant hebben gestaan. 
Redden ze niet Marthes leven tijdens 
de oorlog en speelden ze geen infor-
matie door aan het verzet? Marthes 
vastberaden vijandigheid en haar na-
kende dood wegens een bloedziekte 
dwingen Xenia tot een confrontatie 
die in haar nadeel beslecht wordt. 
Xenia's nederlaag en Marthes dood 
doen het verleden verstommen; door 
de liefde tussen Ann en David krijgen 
het heden en een positievere toekomst 
een kans. 

Zelfs deze korte samenvatting ver-
duidelijkt dat Bond hier weer het 
thema van de vermeende onschuld 
opneemt. Over Xenia's schuld bestaat 
geen twijfel. Haar ouders verhuurden 
de eilanden voor de kust aan de 
Duitsers om er een concentratiekamp 
te bouwen waarin Marthe opgesloten 
werd samen met een honderdtal ande-
ren als vergeldingsmaatregel voor de 
dood van enkele Duitsers. Xenia 
beseft haar medeplichtigheid wanneer 
ze van een oud-bewaker van het kamp 
(Vik Moeremans) die als toerist het 
eiland bezoekt en al evenzeer in het 
verleden leeft, verneemt dat zij als 
kind voor de Duitsers een symbool en 
een vriend was. Haar schuld is volgens 
Bond ook te wijten aan het feit dat 
oorlog een uitwas is van een onrecht-
vaardig systeem opgelegd door Xe-
nia's sociale klasse. Naast dit thema 
van de valse neutraliteit, merken we 
verder de dialectische tegenstellingen 
tussen de vier hoofdpersonages en 
Bonds dogmatisme dat in Marthe 
meer dan doorschemert. 

Andrei Ivaneanu koos als decor 
een neutrale, grijze set, louter een 
verhoogd podium dat het balkon van 
het huis voorstelt. Met daarenboven 
een minimum aan rekwisieten viel het 
volle gewicht van het stuk op de 
vertolking. De acteurs stonden er wat 
ongemakkelijk bij en de lange replie-
ken (monologen eigenlijk) maakten 
dit nog erger. Ivonne Lex stak meestal 
de handen in de zakken van haar jurk, 
zelfs op de meest dramatische mo-
menten; Julienne De Bruyn haalde al 
te vaak met de vinger uit of gesticu-
leerde zoals men op school een slecht 
gedicht declameert. De belichting(Jos 
Mahu) had nochtans gezichten of 
handen expressiever kunnen maken; 
spijtig genoeg zorgde ze enkel voor 
wat mooi gekleurde achtergronden en 
warme overgangen tussen de scènes. 
(Een uitzondering hierop was het 
geslaagde beeld in de voorlaatste scène 
van de ontbijttafel badend in een 
scherp, wit licht.) Tijdens die over-
gangen sloeg een cello een sombere 
toon aan: de acteurs misten niettemin 
de verwijzing naar kamertoneel. Toen 
Bond de term op Bingo toepaste, 
dacht hij aan een heldere, nauwgezette 
vertolking van het verhaal en zijn 
betekenis. Tijdens de lange alleen-
spraken zou de tekst zelf een steun 
betekend hebben indien hij met een 
grotere controle, een formele precisie 
was gebracht. Het stuk kwam veel te 

statisch over mede omdat de dyna-
miek van de taal over het hoofd werd Zomer (KVS) 
gezien. 

In plaats daarvan kregen we een 
matte Ivonne Lex, een soms zeurderi-
ge Julienne De Bruyn, kinderachtige 
verliefden en een chargerende Vik 
Moeremans. Terwijl deze laatste mis-
leid moet geweest zijn door de ge-
meenplaatsen van zijn personage (de 
Duitse arbeidsethiek, spaarzaamheid 
en eetlust) lag in Marthe de sleutel 
voor een meer geslaagde enscenering. 
De nadrukkelijkheid waarmee zij tij-
dens de voorlaatste scène de ontbijt-
tafel dekt, verraadt niet dat ze haar 
dood aan voelt komen en zich wanho-
pig of halsstarrig aan het leven vast-
klampt. Julienne De Bruyn grijpt 
precies deze psychologische verkla-
ring aan om haar toe te laten het 
dramatische einde van de scène te 
anticiperen. In de tekst dekt Marthe 
het ene moment de tafel met liefde en 
is ze het volgende moment dood. Heel 
gewoon. Er is geen psychologisch 
verband tussen de twee ogenblikken. 
De scène en haar slot concretiseren 
wel allebei de natuurlijke alledaags-
heid van leven en dood in een socialis-
tische maatschappij die fel afsteekt 
tegen de irrationaliteit van Xenia's 
wereld met haar oorlogen en onrecht-
vaardigheid. Enkele goed gekozen 
rekwisieten tot dewelke Marthes on-
gekunstelde, natuurlijke relatie aan-
gebracht werd, hadden misschien de 
weerklank van de voorlaatste scène 
doorheen het stuk mogelijk gemaakt. 
De abstracte enscenering leek daarom 
een verkeerde optie, een overdreven 
eenvoud die als armoede en niet als 
rijkdom overkwam. In die leegte 
waren de acteurs ook zodanig ge-
desoriënteerd dat hun naturalistisch 
acteren eveneens in gebreke bleef. 
Bonds nieuwste stuk, Human Camion, 
biedt misschien nieuwe kansen. 

Johan Callens 

ZOMER 
auteur: Edward Bond; vertaling: 
Mare Van Wesemael; groep: KVS ; 
regie: Senne Rouffaer; decor en 
kostuums: Andrei Ivaneanu ; spe-
lers: Julienne De Bruyn, Vic De 
Wachter, Sien Eggers, Ivonne Lex, 
Vik Moeremans. 
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IVde NACHT VAN DE POEZIE - zaterdag 19 mei 1984 - 20 u - Vorst Nationaal Brussel - toe-
gangsprijs 200,-fr - zeker zevenduizend mensen luisteren naar dichters, muzikanten & kabarettiers - in 
de wandelgangen standjes van allerlei pluimage, zoals het Nieuw Wereldtijdschrift, het Poëziecentrum, 
De Zwijger; redakteurs van Knackmagazine achtervolgen hostessen van Het Nieuwsblad, de uitgeverij 
Kritak blijft naïef. Op datum van, 1 maart 1984, zijn de namen van de volgende deelnemende dichters 
bekend : voor VI. België : Maja Panajotova, Freddy de Vree, Tom Lanoye, Chris Yperman, Roger 
M.J. de Neef, Gust Gils, Geert van Istendael, Herman De Coninck, Pjeroo Roobjee, Marcel van 
Maele, Eddy van Vliet, Hugo Claus; voor Fr. België : Guy Denis, William Cliff, Eugène Savitzkaya; 
voor Nederland : Judith Herzberg, J. Bernlef, Jules Deelder, Benno Barnard, Remco Campert, Anton 
Korteweg, Simon Vinkenoog, Jan Eijkelboom, J.P. Guépin, Julian S. With (Suriname), en Cees Noo-
teboom; uit de USA : Allen Ginsberg, Peter Orlovsky & Steven Taylor; uit de USSR : Yevgeny Yevtus 
henko. Twee namen zijn nog onzeker, maar valt er iemand uit, dan plaatsen wij onmiddellijk een andere. 
Aan dichters geen gebrek. Ook niet aan muziek : Patricia Beysens Kwartet, de Simpeltones, het Metasta-
tisch Noten krakersensemble, het Belgisch Pianokwartet olv Fred van Hove, het Rijnmond Saxofoonkwar-
tet, de Marokkaanse - in België levende - groep El Kholoud & de Zangeres zonder Naam. Als u dan 
nog niet genoeg zal hebben, kan u nog luisteren naar de Spin, door Freek de Jonge, uit zijn programma 
De Mythe; naar een sketch van Kamagurka & Herr Seele, of naar een kort verhaal door Jan Decieir. 
We verwachten ook nog Ramses Shaffy & de wonderboy Hans de Booy, samen in een gelegenheidsnum-
mer, waarvan ik zelfs nog het fijne niet weet. Stan Milbou, een blinde voordrachter zal 5 gedichten van 

5 grote Vlaamse doden voorlezen, op 5 verschillende tijden. - De regie is in handen van grootmeester 
François Beukelaers, die ook de presentatie doet samen met Betty Mellaerts, de geluidsregie is in 
handen van Mare Van Hecke & zolang hij niet in slaap valt zal het niet muisstil worden. Links van het 
podium zal Albert Szukalsky een spookbeeld van een toeschouw(st)er gieten; Franky De Coninck (jeune 
Peinture belge) - zal een schilderij van 12 op 8 meter schilderen; hij begint eraan om 20 u & om 6 
u. moet het klaar zijn; verbeeldend een ochtend. Er worden 500 flessen Gebottelde Gedichten van Marcel 
van Maele verloot, als troostprijzen in de Loterij van de Nacht - andere prijzen zijn : een schilderij van 
Kamagurka, 3 ingekaderde etsen van Miki Van der Eecken, een ingekaderde tekening van Pjeroo Roobjee 
6 3 bibliofiele boeken van Hugo Claus, uitgegeven door Zigurat Antwerpen. Al deze prijzen worden verloot 
via het nummer op uw toegangskaart. Bewaar deze dus goed ! Fabiola (het levend kunstwerk) zal in 
de wandelgangen rondlopen. U ziet, wij zorgen een ganse nacht voor degelijke hersenslijtage; zorg dat 
u er bij bent; het is beter daar te zitten, dan misschien onder de wielen van een diesellok te sukkelen. 
Opgelet, want de Spoorwegen lokken u met 50 % korting op de treintarieven naar de nacht. Van 1 april 
is de voorverkoop der toeganskaarten open op de volgen adressen : Antwerpen : Boekhandel Landschap 
- Brugge : De Streekkrant / Knack - Gent : het Poëziecentrum - Leuven : Kritakboekhandel - Mechelen 
: De Streekkrant/Knack - Kortrijk : De Streekkrant / Knack - Roeselare : Roularta/Knack - Oostende 
: De Streekkrant / Knack - Dendermonde : De Streekkrant / Knack - Hasselt : Boekhandel de Markies 
van Carrabas - Sint Niklaas : De Streekkrant / Knack - Brussel : De Beursschouwburg. Indien u nog 
inlichtingen wenst kan u bellen - de organisatie is gevestigd op de Franklin Rooseveltlaan 101 te Gent, 
het is de bekende vzw Kunst & Ontmoeting. - Ring : 091 - 24.00.67 & 091 - 25.48.81. - Welkom. En 
was de Nationale Loterij geen 50 jaar jong geworden, dan lag ik nu nog in armoe. guido lauwaert 
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R i t s a e r t t e n C a t e 

Jack Lang, minister van cultuur voor Frankrijk. Dit 
jaar voorzitter van de Europese ministerconferentie die 
een aanzet gaat geven tot een actief cultuurbeleid. 

Twee beelden die me in het geheugen gegrift s taan: 
Een goed in een modieus pak zittend persoon, gezond 
ogend, goed gebruind en gekapt, zich vlot bewegend 
tussen en omstuwd door prominenten uit de 
internationale theaterwereld en figuren uit het politieke 
en sociale leven van Frankrijk. Naast hem een ernstig 
kijkende Mitterrand, eromheen flitsende fotografen en 
alsof dat alles niet genoeg is, kleurig opgedoste, van 
top tot teen met glitter beplakte wonderbaarlijke 
restanten van de flower power, opererend onder de 
toepasselijke titel 'de Angels of Light'. Jack Lang heeft 
nog de leiding van het Nancy Festival, Mitterrand is er 
regelmatig vaste gast en nog lang niet gekozen. Er 
wordt aan gewerkt, zoveel is duidelijk. Het jaar is 1975. 

Tweede beeld: een groot lichtblauw zonovergoten 
zwembad, omgeven met her en der verspreide zitjes en 
parasollen. Flanerende mooi ogende mensentypen, één 
ervan nog wat bruiner, nog frisser, nog charmanter, 
waarin we de vrolijke jongenskop herkennen van Jack 
Lang. Lichtgrijze slacks, en zo'n mooi wit zijden, om 
hals en borst openvallend perzische geval met garnering 
van kleine witte balletjes. Glas champagne in de rechter, 
schotel met niet onaantrekkelijk bergje glinsterende 
kaviaar en toast binnen handbereik van de andere hand. 
Festival van Hiraz een jaar na Ka Mountain van Bob 
Wilson, de tijd waarin het behoorlijk kwestieus was of 
je je wel door de Farah Dibbah en haar door God 
gegeven echtgenoot mocht laten vertroetelen op een 
Festival dat in een onderdrukt land met veel geld 
belangrijke culturele activiteiten ontwikkelde. 

Het gaat me om de beelden. Niet om de voor toen 
terechte of onterechte aanwezigheid van Lang of (voor 
wat dat betreft) mijzelf. Zo we elkaar niet in Nancy 
veelvuldig troffen, dan toch ook op vele internationale 
festivals op zoek naar de nieuwste theaterpracht, of om 
in de wandelgangen hoogte te krijgen van de 
ontwikkelingen. 

Het is nooit iets moois geworden tussen ons, tussen 
Lang en mij. We waren allebei met iets anders bezig, 
blijkt in retrospectie. Of wie weet, iets vergelijkbaars 
maar op een andere manier. M'n Frans was redelijk 
maar haalde bij benadering niet de razende 
dicteersnelheid van Lang, die het toen al verdomde om 
op Engels over te gaan, een taal die wat mij betreft tot 
een gesprek had kunnen leiden. Er bleef me dus veel 
onduidelijk van zijn denkbeelden op technische 
gronden. Bleef over het beeld van iemand die zich 
makkelijk bewoog, iemand met een duidelijk doel voor 
ogen. Dat doel leek me toen Jack Lang. Dat doel, 
blijkt nu, had ook met de kunsten te maken. Wat goed 
is voor Jack Lang blijkt goed voor de kunsten, in 
historisch perspectief dwingt dat bewondering af. In 
Frankrijk, en nog meer in Parijs broeit het en bruist het 
van belang. Het cultuurbudget bleef stijgen ondanks het 
feit dat er ook in Frankrijk een economische recessie 
heerst. 

Op het moment dat deze bespiegelingen bij u in de 
bus glijden, is het bezoek van Mitterrand aan Nederland 
weer achter de rug. Veel berichten lees je op dit 
moment over de veiligheidsmaatregelen. Wel de 
vermelding van de door Mitterrand aangeboden 
voorstelling, die van Carmen van Peter Brook, maar tot 
nu heeft er nog niemand gerept over het feit dat met 
name dat laatste nogal bijzonder is. 

Geen nationale export — ook al werkt Brook in 
Parijs met o.a. Frans geld — maar een duidelijke keus 
voor kwaliteit. Geen gelegenheidsgebaar gezien het feit 
dat Strehler werd uitgenodigd het Théâtre de l 'Europe 
maar eens vorm te geven in het Odeon, en meer 
recentelijk Ingmar Bergman, nog voor hij met een cast 
van 53 in Stockholm ging werken aan King Lear 
(première medio maart in Dramaten), werd gepolst of 
die première eigenlijk niet beter in Parijs kon plaats 
vinden, ook de laatste maand in Frankrijk repeteren 
zou geen probleem zijn. Kortom er wordt groot en ruim 
gedacht en blijkbaar worden de middelen er voor 
gevonden. 

Dat levert al met al een ander beeld op dan de wat 
mysterieuze boekhoudkundige algebra opgetekend uit 
de mond van uw eigen culturele gezagsdrager, de heer 
Poma, in Etcetera van januari. Groepen en 
kunstverschijnselen worden doorgenomen in een 
virtuoos versluierend politiek jargon ; de kunsten 
teruggebracht tot onderling uitwisselbare nummers op 
een stukgoederenlijst. Ook iemand die over kwaliteit 
praat, welke politicus niet tegenwoordig, maar die al 
doende duidelijk maakt dat hem daarbij volstrekt niets 
anders te binnen schiet dan mooie ronde getallen. 

Ook onze eigen minister, Brinkman is de naam, heeft 
het over kwaliteit. Hij gebruikt de term top-kunst. Een 
redelijke definitie van wat we ons daarbij moeten 
voorstellen ontbreekt nog. Concertgebouworkest, 
Rijksmuseum en Nationaal Ballet, denk ik. Misschien is 
het verhelderend om eens een fotoreportage te maken 
van de huiselijke omgeving van Poma, Brinkman en 
anderen om te weten te komen in welke omgeving ze 
zich thuisvoelen. Ondertussen blijven we gluren bij de 
buren: Strehler, Brook, Bergman, Chereau, Wilson, 
Foreman, Stein, Ronconi, Mnouchkine, allen als 
vanzelfsprekend op de hitlijst en jaarlijks zich, voor de 
algemene controle om te zien of dat terecht is, 
presenterend in de lichtstad. 

Goed klimaat om over kwaliteit te praten. Goeie 
plek dus voor die eerste 'aanzet tot een actief Europees 
cultuurbeleid', waar het keurkorps van de Europese 
cultuurministers zich gezamenlijk zullen verstaan. Nu 
maar van harte hopen dat iedereen vlot Frans spreekt 
of dat er in ieder geval smakelijk wordt vertaald. 
Kunnen ze allen vervuld van prachtige ideeën over 
kwaliteit ten strijde trekken en er zo mogelijk 
doordrenkt en verlicht weer vandaan komen. Jacques 
Lang (de andere schrijfwijze dateert van na Nancy) is 
voorzitter. Er is hoop want wat goed is voor Jacques 
Lang is goed voor de kunsten zo is gebleken. Vive La 
France. Nu wij nog. 
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De tweede generatie in 

De lege cel 
van René Swartenbroeckx 

In de uiterste marge van het 
theater- en vormingswerk kun je zien 
dat Vlaanderen een multi-raciale ge-
meenschap geworden is. Ongeveer 
gelijktijdig lopen drie produkties over 
en/of door tweede generatie immi-
granten. In El Mosamaha staan voor 
het eerst sinds Charkawa van Tie Drie 
weer Vlaamse Marokkanen op het 
toneel. Samen met wat Kopspel-
mensen hebben ze een jaar gezwoegd 
aan een stoere-jongensverhaaltje: wat 
gebeurt er wanneer een Marokkaan en 
een Belg op hetzelfde meisje verliefd 
raken. Het Cité Theater, een groep 
Vlaamse en buitenlandse jongeren, 
heeft onder leiding van Jef Ulburghs 
een produktie gemaakt over de slui-
ting van de mijn in Zwartberg en de 
gevolgen ervan voor Vlamingen en 
gastarbeiders. En ten derde is er het 
stuk De lege cel, hierbij afgedrukt, van 
René Swartenbroekx. 

René Swartenbroekx is op zijn 
vijftigste voor het eerst met het 
medium toneel aan de slag gegaan. Hij 
is bekend als jeugdschrijver. Zijn 
eerste toneeltekst, De lege cel, is een 
bewerking van een roman van hem 
met dezelfde titel. Aanleiding voor 
boek en stuk is de moord op een oud-
leerling van onderwijzer Swarten-
broekx. Enkele jaren geleden werd een 
Limburgse jongen van zestien thuis 
vermoord door een Turkse gast-
arbeider. Op zoek naar de achter-
gronden van de moord verzamelde de 
schrijver het materiaal dat tot De lege 
cel zou leiden. Hij interviewde de 
dader en zijn omgeving en ook de 
vrienden en familieleden van het 
slachtoffer en langzaam zag hij klaar 
in het conflict met noodlottige afloop. 

Het Koninklijk Jeugdtheater heeft 
het stuk geproduceerd nadat het al 
seizoenen een groot succes is bij 
Limburgse amateurgroepen. En ook 
de KJT-produktie is een hit. Drie-
kwart van de tijd hangt er elektriciteit 
in de zaal. De acteurs krijgen open 
doekjes en harde discussies op het 
toneel lokken applaus en ijzige stiltes 
uit. Weliswaar is De lege cel een wat 
ouderwets well-made play, maar het 
publiek vindt die vorm niet uitge-
molken. En, toegegeven, technisch zit 
het allemaal knap in mekaar en je 
gooit het wiel toch ook niet weg 
omdat het lang geleden is uitge-
vonden. De personages zijn in tekst en 
spel (oer)degelijk uitgewerkt. En de 
aristotelische ontwikkelingslijn werkt 

hier dwingend en sterk. Wel is het zo 
dat de dood van de jongen bij het 
begin verteld wordt, zodat alle aan-
dacht kan uitgaan naar de vraag 
'Waarom is het gebeurd'. Die vraag 
wordt talloze malen herhaald door 
een verteller, de zuster van het 
slachtoffer. 

De meest nijpende beperking van 
De lege cel is de worsteling van 
Swartenbroekx met het Schoonschrift. 
In de wat achterhaalde opvatting over 
dialoog-schrijven moeten de perso-
nages het goed kunnen zeggen. En 
vooral, bij vlagen hoort de tekst 
poëtisch te zijn. Met name de verliefd-
heidsscènes lijden onder de nostalgie 
van de vijftiger die een tienerliefde 
tracht te verwoorden en dus veel te 
aardig bezig is. Die kloof komt nog 
eens extra in de verf omdat de acteurs 
twintigers zijn die tien jaar en meer 
achterom moeten kijken. Wat bij een 
echte zestienjarige onredelijke, puber-
achtige koppigheid kan zijn, wordt 
hier te automatisch zelfbewuste vol-
wassen keuze. 

Maar toch zijn de bepekeringen 
van tekst en spel in De lege cel geen 
echte obstakels voor een sterke voor-
stelling. De maatschappelijke stof, 
uiteindelijk de actuele stand van het 
immigrantenprobleem, komt helder 
en met een groot waarheidsgehalte 

naar voren. De voorstelling ontvouwt 
onontkoombaar de logica die tot de 
moord moest leiden. De arbeider 
vermoordt de jongen omdat die zijn 
dochter met wie hij een verhouding 
heeft 'ontvoert ' net voor ze op de 
trein naar Achter-Anatolië moet stap-
pen om daar te trouwen. De Turkse 
vader moet zijn kind naar Turkije 
sleuren op straffe van het verlies van 
eigen eer, zelfvertrouwen, bruidschat 
en (mentale) eigenheid. De Vlaamse 
jongen moet voor zijn vriendin vech-
ten op straffe van het verlies van eigen 
eer, zelfvertrouwen en (mentale) ei-
genheid. Het Turkse meisje valt tussen 
de twee culturen kapot. Zij formuleert 
de maatschappelijke conclusie van de 
gebeurtenis. "Naast de cel van mijn 
vader staat een lege cel klaar voor hen 
die de gastarbeiders naar de mijnen 
haalden zonder te willen aanvaarden 
dat het mensen waren. Een cel voor 
hen die niet zagen dat er geld en 
energie moest zijn om Vlaamse en 
vreemde arbeiders te leren samen-
leven." Een voorstelling die zo'n 
conclusie echt kan dragen is auto-
matisch een daad in het Vlaams 
toneel. 

Paul De Bruyne 

In het theater is 
Vlaanderen een 
niultiraciale 
gemeenschap 
geworden. De 
tweede generatie 
immigranten geeft 
aanleiding tot 
gerichte theatrale 
produktie. Over de 
moord van een 
Limburgse jongen 
door een Turkse 
arbeider leest u in 
De lege cel van 
René 
Swartenbroeckx. 
Paul De Bruyne 
leidt in. 

René Swartenbroeckx 
Foto Ivo Hendrikx 
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René Swartenbroeckx 

DE LEGE CEL 

Creatie op 26 september 1981 
door het Nieuw Genker Toneel 

in een regie van Willy Vanheesvelde 

(Eén decor mei drie speelvlakken. Rechts, de 
woonkamer van Depoorier met fonddeur, een 
trap naar boven, een deur naar de keuken. Muren 
worden aangegeven door decorstukken, die 
suggestief verder lopen. Meubelen: canapé, tafel, 
4 stoelen, kastje met telefoon en platenspeler. 
Kitcherig. In hel decor neemt de woonkamer van 
Depoorter de grootste plaats in. Links achter, op 
een hoger vlak. een hoekje van de woonkamer 
van Keiman. Fonddeur. Die leidt naar een 
gangetje vanwaar je én naar builen én naar boven 
kimt gaan. Meubelen: tafeltje, drie stoeien, 
kastje of rekje. Ramen in de woonkamers kunnen 
worden gesuggereerd. Voorplan links: bankje. 
Hier speelt hel buitengebeuren zich af. 
De drie speelvlakken kunnen afzonderlijk worden 
belicht. Ook voor Hilde, die het verhaal vertelt, 
is een lichtbron voorzien voor als zij uit de 
toneelhandeling stapt. (1 op bank en 1 in 
woonkamer) Indien de ruimte grool genoeg is, 
kan, achter de decorstukken, hel silhouet van de 
schachttoren of van een puinkegel worden 
aangebracht. 

De jongelui spreken keurig Nederlands. De 
ouders Depoorter spreken volks en o.a. in de gij-
vorm. De ouders Keiman spreken gebrekkig 
Nederlands en soms Turks. 

I . 

Hilde (met een opgeplooide krant) Goeie avond, 
dames en heren. (Kijkt naar hel decor) Ik snap 
wel dat jullie zich afvragen : Wat stelt dit 
allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt 
het één of twee kamers voo r : het lijkt erg 
verward. Maar dat is het niet. Het is een 
logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie 
ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles 
geconcentreerd rond het kamertje van het 
Turkse gezin Keiman — daar heb je het — 
rond dit plekje o p de tuinwijk, vanwaar je de 
puinkegel en de schachttoren kunt zien, en 
rond onze eigen woonkamer . 
Sorry, ik heet Hilde Depoorter . Aangenaam. 
Als het verhaal gaat leven, zul je merken dat 
vooral deze drie plekjes belangrijk zijn. Dus 
horen ze bij elkaar. En dan is er nog dit. (laat 

krant zien) Het is de krant van 16 oktober . 
Jullie hebben hem zeker al weggegooid. 
Trouwens, waarom zou je hem bewaren? Op 16 
oktober is er immers niets spektakulairs 
gebeurd: geen landing op de maan, geen begin 
van een nieuwe oorlog, geen aardschok. Het 
was een doodgewone dag. Maar ik heb die 
krant WEL bewaard, want in de nacht van 
15 oktober werd Johan , mijn broer, vermoord. 
Z o s t a a t he t e r : TURK V E R M O O R D T 18-JARIGE. 
PRILLE V E R L I E F D H E I D AAN D E BASIS VAN 
H E T D R A M A . 
Waarschijnlijk omdat er, voor de wereld, niets 
bijzonders was gebeurd, haalde Johan de 
frontpagina, (leest in de krant) In de nacht van 
donderdag op vrijdag kwam het tot een 
handgemeen tussen de 40-jarige Yusuf Keiman, 
wonende Heidestraat nummer 23, en Johan 
Depoorter , Kastanjelaan 15. O p zeker ogenblik 
bracht Keiman de jongeman enkele messteken 
toe, die achteraf fataal bleken te zijn. 
Inderdaad, Johan Depoorter overleed tijdens de 
overbrenging naar het André-Dumontzieken-
huis. Hij zou morgen net achttien jaar worden. 
Tragische bijzonderheid: de moord vond plaats 
in het huis van Johan Depoorter , waar op dat 
ogenblik Immihan, de zeventienjarige dochter 
van Keiman aanwezig was. Naar men ons 
meedeelde zouden Johan en Immihan beste 
maatjes geweest zijn, zodat het niet is 
uitgesloten dat een onbegrepen, prille liefde aan 
de basis van het drama ligt. (op de achtergrond 
hoor je een voorbijrijdende trein) 
Hilde 's Anderendaags zou het gezin Kelinan 
naar Turkije afreizen om er de vakantie door te 
brengen. (Hilde stopt met lezen. Tegen het 
publiek) Daar heb je de trein. Hij speelt een rol 
in deze geschiedenis. Met de trein van kwart 
over vijf zou Immihan afreizen naar Turkije. 
" O m er de vakantie door te brengen", schreef 
de krant. Onzin. Ik weet wel beter. 
(leest weer) Het lot heeft er anders over beslist, 
schreef de journalist verder. Keiman werd 
diezelfde nacht nog gearresteerd. Het parket 
kwam ter plaatse en deed de nodige 
vaststellingen, (einde van het relaas in de krant) 
(Hilde telt de lijntjes) 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 -
1 8 - 2 0 - 2 2 ... drieëntwintig lijntjes. Maar het 
leven van Johan. . . 
Hoe kon het toch? Wij waren een normaal, 
doodgewoon gezin, met momenten dal we 
gelukkig waren en met momenten dat er werd 
geruzied. En Yusuf Keiman was de patriarch in 
een doodgewoon Turks gezin. Zo wonen er 
duizend in de mijnstreek. Hoe kon het dan 

zover komen? Zwavelzuur en water. Als je ze 
gescheiden houdt , gebeurt er niets, bewaren ze, 
elk voor zichzelf, hun geheimzinnige, 
sluimerende kracht. Maar als je water wil 
vermengen met het zuur, krijg je de 
onverwachte reactie: sissende stoom, die je 
ogen verblindt. 
Johan was op leercontract bij een garage-
houder. Immihan bij een kapper, 's Woensdags 
kregen ze les 'Algemene vorming'. Daar is het 
begonnen. In het klaslokaal was de wereld voor 
hen dezelfde. Maar ' savonds kwam Immihan in 
een andere wereld terecht: een eilandje Turkije. 

(Turkse muziek. Licht op Hilde dooft. Licht op 
woonkamer van Keiman. Muziek uitfaden. Yusuf 
timmert een stoelleke in elkaar. Fatima naait. Er 
wordt gebeld. Er blaft een hond.) 
Yusuf Git kapiyi a?. (Ga de deur open doen) 
Fatima (staat op. Af. Komt een ogenblik later 
binnen mei madame sociale.) 
Yusuf Dag, madame sociale. (Fatima pakt flesje 
reukwater. Giet ervan in de handen van de gaste, 
van Yusuf en van haarzelf. Ze wrijven voorhoofd 
en handen in.) 
Yusuf Hosgeldin. (welkom). 
M. Soc. Dank je. Dag, Yusuf. Dag, Fatima. 
Yusuf Madame sociale zitten. Hier ene stoel. 
(tegen Fatima) Cay yap. (zorg voor thee) 
Fatima Iyi ben fayi hazir edeyim. (is zo klaar) 
(Af) 
M. Soc. God, Yusuf, wat ben je nu aan 
't t immeren? 
Yusuf Dat ene stoelleke. 
M. Soe. Zo 'n kleintje? 
Yusuf Ene stoelleke voor de schaap. 
M. Soc. Yusuf, je gaat me toch niet vertellen 
dat je schaap op een stoel zit. 
Yusuf Haha, goeie! Nee, mijne vrouw aan de 
been dikke... (zoekt naar het woord spataderen. 
Vindt het niet. Zegl dan maar in het Turks) 
Onuii bacagi aciyor. Veel pijn. Veel pijn aan de 
been. Als zij pakken de melk van de schaap 
(doel beweging alsof hij melkt) — verstaan ? — 
dan zij zitten op deze stoel. Dan geen pijn. 
Verstaan ? 
M. Soc. O, het is een inelkstoeltje? 
Yusuf Ja , ene melkstoelleke. 
M. Soc. Dat heb je knap gedaan zeg. Prima. 
Yusuf Och, ' t i s maar ene kleine stoelleke. 
M. Soc. Maar toch. Je bent handig. 
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De lege cel (Hel Nieuw Genker Toneel) 

Yusuf Handig? Ik hier ene stok van de hout in 
mijne vinger. 
M. Soc. Splinter. 
Yusuf Ja, sp..., ene stok. Met ene naald zo 
eruit. Nu is weg. 
M. Soc. Yusuf, ik heb hier nog enkele adressen 
van mensen die je niet mag vergeten uit te 
nodigen bij de opening van de moskee. 
Yusuf Niet verstaan. 
M. Soc. Als moskee is open... 
Yusuf Moskee open, ja. Volgende week. 
M. Soe. Goed. Er komen nog méér mensen. 
Yusuf schrijven. Hier. (leesl) De heer en 
mevrouw Vanlaer, schepene van Welzijnszorg, 
de voorzitter van het O.C.M.W. en zijn dame, de 
heer Demeuter van de Provinciale onthaaldienst 
voor gastarbeiders. 
Yusuf Madame sociale schrijven. Ik geven de 
papier. Madame sociale schrijven de namen. Ik 
nie goeie schrijven. Wel maken ene kleine 
stoelleke, maar niet goeie schrijven, (staal op. 
gaal naar de kas! en pakt enveloppen) 
M. Soc. Jullie beginnen toch zeker stipt om 
drie uur, hé. De consul komt én de minister. 
Die kunnen we niet laten wachten. 
Yusuf Hier vele brief. Madame pakken. Drie... 
vijf? 
M. Soc. (pakt de enveloppen) Zo, dank je. 
Yusuf Ja , drie uur. Eerst kijken naar de 
moskee. Ene mooie tapijt in de moskee, 
madame. Z o ! (kust de toppen van zijn vingers) 
Dan de Iman uit Brussel zeggen met ons de 
koran. Hoe gij zeggen... 
M. Soc. Bidden. 
Yusuf Ja , bidden. Daarna grote feest. Wij 
maken ene vuur en dan eten vele vlees van de 
schaap. 
Fatima (op met een prachtig theeservies) Al 
burda ?ay. (De thee!) 
M. Soc. God, wat hebben jullie een mooi 
theeservies, zeg. 
Yusuf (Alsof hij het normaal vindt, maar toch 
fier) Beetje zilver. (Fatima giet een glaasje vol. 
Inhoud terug in de pot. Giet dan een klein beetje 
in hel glas van Yusuf. Die proeft en knikt.) Cay 
tatli. (Hij is goed) (Fatima giet van hoog de twee 
glaasjes vol) 
M. Soe. Dankjewel, Fat ima. 
Fatima Al bunu. 
M. Soc. Zeg dat nou es in het Nederlands. 
Fatima Astoeblieft. 
M. Soc. Prima. Zeg, waarom kom je niet naar 
onze naailessen, Fa t ima? Elke woensdag. 
(Fatima kijkt even naar Yusuf, glimlacht naar 
madame sociale en Irekl zich lenig. Er is een wal 

onbehaaglijke stilte ontslaan. Madame sociale 
doel een poging om het gesprek weer op gang 
Ie krijgen.) 
M. Soc. Yusuf, hoe lang woon je hier nu al? 
Yusuf Veertien jaar . In Turkie ik wonen in 
Akoy, ene kleine dorpje in Anatolië. Gij weten 
Anatol ië? 
M. Soc. Ja , ja . 
Yusuf Ik daar wandelen met schapen. Hoe dat 
zeggen in de Vlaams? 
M. Soe. Herder. 
Yusuf Ja , ik herder. Nie goeie. Nie vele geld. Ik 
denken : vijf jaar werken in deze land, v i j f j a a r 
kolen maken. Vele sparen. Dan ik rijk. Ik 
kopen de grond en de huis in Akoy, en de 
mensen zeggen: Die Yusuf is veel rijk ; die 
Yusuf is grote man. Ja , v i j f j a a r . Nu al veertien 
jaa r in deze land. 
M. Soc. Maar je woont hier toch graag, hé, 
Yusuf? 
Yusuf Goeie. België goeie land. Maar die man 
neven mijne huis is nie goeie. 
M. Soc. Wie woont daa r? 
Yusuf Een Polak. 
M. Soc. Waarom is die nie goeie? 
Yusuf Allé, ik hebben ene schaap. Als mijne 
schaap zeggen bèèè, dan die man kwaaie. Weet 
ge wat hij dan zeggen? Vuile Toerk. J a ! Maar 
hij hebben ene hond, zo ene grote. Die maken 
veel lawaai... 
M. Soc. Blaffen. 
Yusuf Wat? 
M. Soc. Blaffen. Waf, waf! 
Yusuf Ja , blaffen. Vele blaffen. Maar ik dan 
zeggen: Vuile Polak. (Op dal ogenblik blaft de 
hond) Gi j hoort ? Vuile Polak! 
M. Soc. (lacht) Yusuf toch! 
Yusuf Elk keer als iemand komt naar mijne 
huis, de hond.. . 
M. Soc. Blaft. 
Yusuf Ja , blaft. En elke keer als iemand gaat 
weg van deze huis, de hond ook blaft. (Je hoort 
een deur die open gaat) 
M. Soc. Je krijgt bezoek, Yusuf. 
Yusuf Immihan, mijne dochter. 
M. Soc. Hoe oud is ze n u ? 
Yusuf Achttien jaar . Bijna. Zij vier jaar toen ik 
komen naar deze land. Zij nu werken in ene 
winkel voor maken de haren mooi van 
madame. 
M. Soc. In een kapsalon ? O, j a ? 
Yusuf Volgend jaar zij zelf hebben ene winkel. 
Vele geld verdienen. 
Immihan Hos geldin baba. (Dag, papa) (2e ziet 
M. Soc.) O, sorry. (wil zich terugtrekken) 

M. Soc. Immihan, wacht even, laat me je 
bekijken. 
Immihan Dag, mevrouw. 
M. Soc. 't Is toch niet waar! Toen ik je de 
vorige keer zag, was je nog een klein meisje 
met een schort je aan en met vlechten. En nu... 
Lieve mensen. Vertel eens even: Wat doe je 
n u ? Je werkt in een kapsalon, heb ik gehoord. 
Immihan Ja , bij mevrouw Vandijk. 
M. Soc. Holala, een prima zaak. 
Immihan Ja , hé! Ik ben er op leercontract. 
Laatste jaar . 
M. Soc. Nou, je maakt reclame voor je 
patroon. Je kapsel ziet er geweldig uit. 
Immihan Dank je. (M. Sociale kijkt vragend 
naar de boekentas in de handen van Immihan. 
Die bemerkt de blik en verklaart:) O, elke 
woensdag krijgen we lessen 'Algemene 
vorming'. Ik kom er net vandaan. Als u me nu 
wilt excuseren, ik heb een huistaak 
meegekregen en... 
M. Soc. O, je krijgt huistaken? 
Immihan We moeten een factuur opstellen. Ik 
heb geen blanco formulieren meer en ik heb 
afgesproken ze te halen bij een jongen uit mijn 
klas. 
(Tegen vader) Ben okul ifin kitap almaya 
gidiyorum. (Ik ga even weg, documenten halen 
voor school) 
Yusuf Iyi. (O.K.) 
Immihan Dag, mevrouw, (hand) 
M. Soc. Ik ga met je mee, Immihan. Ik zal je 
papa niet langer storen, of hij krijgt zijn 
melkstoeltje nooit klaar. Dag, Yusuf, ik zorg 
voor de brieven. 
Yusuf Goeie, (roept) Fa t ima! (Fatima op) 
M. Soc. En volgende week vieren we feest! 
Yusuf Ja , feest. 
M. Soc. Een groot feest en we eten... 
Yusuf en M. Soc. ... vele vlees van de schaap. 
M. Soc. Fat ima, dankjewel. 
Fatima AI bunu. 
M. Soc. Nee, nee. 
Fatima Alstoeblieft. 
M. Soc. Zo, j a ! (Dan zegt ze in liel Turks 
"goeie dag") Allah Smarladic. 
Yusuf Haha . Bravo. Allah Smarladic! Goeie, 
madame sociale praten Turks! 
(Madame sociale, Immihan en Fatima af. Yusuf 
drinkt zijn thee verder en werkt verder aan zijn 
stoel. Deur slaat toe. Fatima komt binnen en 
gaal dicht bij Yusuf zitten naaien. De hond blaft. 
Yusuf kijkt verstoord en mompelt iels. Dan blaat 
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een schaap. Zijn gezicht verheldert. 
Yusuf Ha, goeie! (Falima kijkt naar hem en 
glimlacht. Hij merkt het en legt zijn hand op 
haar knie. Een intiem ogenblik. Licht uit.) 

(Licht aan op het builengebeuren) 

Immihan (Op) Johan. . . ? 
Johan (Duikt vanachter een bank op. Draagt een 
helm.) Strangers in space! (Kan eventueel met de 
bromfiets opkomen) 
Immihan Johan , je hebt me laten schrikken. 
Johan (Imiteert ruimtepersoon die op dal 
ogenblik 'in' is) Nanoe, nanoe. 
Immihan Gekje. Ben je met de bromfiets? 
Johan Nee, met Sky-lab. Dip, dip, dip, dip, 
dip... Ik ben neergestreken op het mooiste 
plekje van de wereld. 
Immihan Phoe. Is dat hier? 
Johan Als jij er bent: j a ! 
Immihan (Stilte. Even verward) Je zou me 
blanco facturen geven. 
Johan (Gaat zitten) Sommige mensen vinden de 
schachttoren en het 's tort ' niet mooi. Ik wel. Ze 
zijn met het landschap vergroeid. Weet je dat 
op het stort zich een heel nieuwe flora 
ontwikkelt? Je vindt er Kleine Pimpernel, 
Akkerwinde, zelfs een bepaalde soort orchidee. 
Geweldig, hé, hoe alles zich aanpast. . . We 
moesten er eens gaan wandelen. 
Immihan Wat probeer je me voor te stellen? 
Johan Wel... eu. 
Immihan Een romantische bui? 
Johan Omdat dit zo'n mooi plekje is. Hier zou 
ik wel eens iemand willen... kussen. 
Immihan Phoe! ... Geef ze nu maar. 
Johan Ik... N u ? 
Immihan De facturen. 
Johan De facturen? O. Ik heb ze niet. 
Immihan Johan , je had me beloofd... 
Johan Heb ik. Maar ik kom, net als jij, recht 
van de cursus. Als ze in mijn boekentas staken, 
had ik ze je al eerder kunnen geven. 
Immihan Ik dacht dat... Waar zijn ze? 
Johan Thuis. Kom je mee? 
Immihan In je Sky-lab, zeker. 
Johan Nee, op mijn bromfiets. Daar staat ie. 
We zullen eerst een ritje maken. 
Immihan Ik heb geen helm. 
Johan Je bent met de helm geboren. 
Immihan Maar dat merkt de politie niet. 
Johan Hier, je krijgt de mijne. (Doet helm af. 
zet hem op het hoofd van Immihan. Klopt erop) 
Tok, tok, tok, ja , binnen! 
Immihan En j i j? 
Johan Eens heeft een agent me tegengehouden 
toen ik zonder helm reed. Hij vroeg mijn 
identiteitskaart. Had ik niet op zak. Dan wilde 
hij weten hoe ik heette. Hij stond al klaar om 
te schrijven: notaboekje en balpen in de hand. 
Ik zei: Oumzil, Achmet Aittalfassi. Hij bekeek 
me met zo'n ogen, klapte zijn boekje dicht en 
zei: Rij maar door, 't is goed voor ene keer! 
Immihan Johan , je bent een clown. 
Johan Zijn we ermee weg? 
Immihan Ja. Waar wacht je o p ? 
Johan Op... (Wil zijn arm om Iwar heen slaan. 
Houterig. Geraakt niet uil zijn beweging en 
prutst dan maar aan de mouw van zijn jas.) 
Nergens op ... Ik ben klaar. 
Immihan Vooruit dan. (Af) 
Johan (Zucht. Haar achterna. Er slaat een 
bromfiets aan. Licht uit.) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Bank) 

Hilde Zo is het begonnen tussen Immihan en 
Johan. Hij had er mij niets over verteld. Bij 
andere gelegenheden schepte hij op als hij weer 
eens een lief aan de haak had geslagen, net of 
het een buit was, een jachttrofee. Ik heb daar 
dikwijls ruzie over gemaakt en hem gezegd dat 
de tijd voorgoed voorbij is dat de man de jager 
en de vrouw het wild is. Maar hij zei dat die 
vergelijking niet opging, dat ik het beter zou 
hebben over een magneet die, in welke tijd dan 

ook, altijd het ijzer aantrekt. En hij was 
natuurlijk de magneet. Ja , hoe kon je anders 
verklaren dat Goedele en Veerle zomaar in zijn 
armen kwamen gelopen. Maar over Immihan, 
geen woord. Hi j vond het te delicaat om erover 
te praten, was blijkbaar bang dat iemand haar 
zou beschouwen als een buit. Of misschien 
realiseerde hij zich, al was het maar in zijn 
onderbewustzijn, dat er moeilijkheden op 
komst waren en wilde hij die omzeilen of 
uitstellen door te zwijgen. Maar ik wist wat er 
aan de hand was. In elk klein gebaar, in elke 
blik, in... Als jong meisje ben je gevoelig voor 
seinen die de liefde uitstraalt. Trouwens, zo 
fijngevoelig hoefde ik ook weer niet te zijn. Als 
ik zag hoe ze vaak samen van school kwamen, 
hoe hij haar soms een plaatje bracht om te 
beluisteren... Nou, dan weet je wat er aan de 
hand is. 

En dan dat ritje met de bromfiets waar hij het 
zoeven over had : gewoon berekening. Hij wist 
dat mama en papa over een half uurt je naar 
Hasselt gingen. Die tijd moest hij dus zoek 
brengen om daarna met haar alleen te kunnen 
zijn. Ja , alleen, want hij dacht dat ik die avond 
bij mijn vriendin zou zijn. Maar hij vergiste 
zich, die afspraak ging niet door . Ik kwam dus 
gewoon naar huis op het ogenblik dat mama 
het vieruurtje klaar maakte. 
(Licht uil. Hilde af.) 

(Licht aan op de woonkamer van Depoorler.) 

Emma (Dekt de tafel. Leo leest de kram achter 
de lafel. Emma gaal naar de keuken. Op dal 
ogenblik komt Hilde binnen via fonddeur. Ze 
gooit haar boekentas op de grond. Emma, 
onzichtbaar vanuil de keuken:) Boekentas op uw 
kamer. (Hilde trekt een grimas, pakt boekentas, 
loopl ermee naar boven en komt zonder weer 
naar beneden.) 
(Emma nu binnen:) Hoeveel keer moet ik u dat 
nog zeggen? 
Hilde (Nadrukkelijk:) Dag, ma! 
Enima Dag, ma! Dag, ma! Ik wil een proper 
huis. Verstaat g e ' t ? Hier, zie, dek de tafel, dan 
ga ik verder koffie zetten. (Emma af. Hilde dekt 
de tafel) 
Hilde Ma, krijg ik 160 f rank? 
Emma (In de deuropening) Waarvoor nu weer? 
Hilde Voor op school. Een boek. 
Emma Bij die nonnen is het ook altijd iets. 
Dan is het voor de missies, dan is ' t voor een 
boek, dan is ' t voor de A-ll . 
Hilde De 11-11-11, ma! Niet de A-ll . 
Emma 't Kan me niet schelen hoe het heet, 
maar het kost geld. Welk boek? 
Hilde De hygiëne van de baby. 
Emma De hygiëne van de baby? Moet gij dat 
uit boeken leren? Toen gij geboren werd... 
Hilde Ja , ma, ik weet het. Maar als ik later 
mijn diploma van kinderverzorgster wil halen 
en later dat van verpleegster, moet ik studeren 
en om te studeren heb ik boeken nodig. Ik wou 
dat ik mijn examens kon afleggen zonder dat ik 
er iets voor hoefde te doen. Gi j kunt het 
misschien. Ik niet. 
Emma Niet 'as t rant ' zijn, hé, ik zèg het u. 
Vraag het geld maar aan pa. Is de tafel gedekt? 
Dan ga ik zien of de koffie is doorgelopen. 
Hilde Pa. (Pa reageer! niet) Pa! Paaa! 
Leo (Achter zijn kram) H m ? 
Hilde 160 frank. 
Leo 160 f rank? (Kram neer) Waarvoor? 
Hilde Voor een boek. 
Leo Welk boek? 
Hilde (Mei een zuclil) De hygiëne van de baby. 
Emma (Binnen met koffiepot en pan spek) In 
godsnaam, als ge niet altijd met uw neus in die 
smerige gazet zoudt zitten, hoefde ge niet te 
vragen waarvoor dat geld moet dienen. Leo, 
geef dat kind 160 frank, 't Is voor een boek. Ze 
heeft hel nodig op school. Als ze haar diploma 
van verpleegster wil halen, moet ze studeren, en 
om te studeren heeft ze boeken nodig. Kom, ik 
zal die gazet op de canapé leggen, (ze doet hel) 

Leo Als ik naar alles moest luisteren, wat hier 
wordt verteld, wist ik 's avonds niet meer waar 
m'n kop stond. Hier, tweehonderd f rank. Hou 
de rest maar. 
Hilde D a n k u, pa. 
Emma (Terug aan lafel. Vist een plakje spek op) 
Eén of twee braaien? 
Leo Géén! Spek is slecht voor m'n cholesterol. 
Emma Zie hem daar zitten. Ge zijt juist 
cholesterol. 
Leo Wat te? G e weet wat de dokter heeft 
gezegd: "Vetstoffen verhogen het cholesterol-
gehalte in het bloed". 
Emma Hoe kan dat nu? Is er nog iets gezonder 
dan een braai spek? Waar of niet? Maar kom, 
ik zal u een eitje bakken. 
Leo Dat zegt ge voor expres, hé! Geen ei, da's 
slecht voor m'n lever. 
Emma Zeg, Depoorter , ziet ge die kast? Daarin 
staat een pot stroop. Ge kunt hem pakken als 
ge uwe boterham niet droog wilt eten. G e kunt 
hem ook laten s taan als ge misschien 
suikerziekte hebt. (Tegen Hilde) Twee, Hilde? 
(Leo slaat op, haalt de stroop en gaat terug aan 
lafel) 
Hilde J a , ma. We eten zo vroeg? Johan is er 
nog niet. 
Emma Ik moet naar de bazar in Hasselt, kind. 
Ik moet waspoeder hebben. Da ' s daar stukken 
goedkoper. Waar of niet? En een nieuw 
tafellaken moet ik ook hebben. Bezie die 
eens, dat durf ik niet meer op te leggen. En een 
paar bijzettafeltjes. En 't schijnt dat de bloesjes 
daar zo goedkoop zijn. (Leo houdt op mei 
boterham smeren en kijkt Emma aan) En ik heb 
een rok nodig. (Bemerkt blik van Leo) G e hoeft 
niet zo te kijken. Wat weet gij van wat er in 
een huisgezin nodig is? 
Leo Ik zeg toch niks. 
Emma Maar ge wilde iets zeggen. Gi j kent 
alleen maar uw machines. 
Leo J a ! Maar daar weet ik dan ook alles van. 
(Eet) Deze morgen nog... Ik was aan 't werk op 
1040 meter. O p zeker ogenblik kwamen ze me 
halen; de snelschaaf was kapot. Ik er naartoe. 
Daar stond ingenieur Deleu — ge kent hem 
wel, hij woont in die witte villa tegenover de 
directeur. " L e o " , zei hij, "da t zijn nogal 
lappen", zei hij. "Hier ligt de productie zeker 
voor drie dagen stil." Ik ging er eens op mijn 
knieën bijzitten. "Meneer de ingenieur", zei ik, 
"over drie uur zijn ze hier terug kolen aan het 
maken". Die hadt ge moeten zien kijken, zeg. 
"Depoor t e r " , zei hij, "geen grapjes", zei hij. 
Emma Zeg, Leo, ik heb gisteren gesproken met 
Virgenie van hier tegenover. 
Leo Ik had direct gezien wat er aan de hand 
was. De stalen as van de hefboom was 
gesprongen. Afin, ik klopte ze eruit en ik ermee 
naar boven naar het atelier. 
Emma En weet ge wat die zei? Dat ze o n z e j o h a n 
al verschillende keren met een meisje heeft gezien. 
Leo Ik zei: "Jongens , draai me eens rap zo'n 
aske". Zei die kakjan van een werkleider: 
"Heb t ge ' n b o n ? " "Vergeet het maar" , zei ik. 
" Ik zal zelf wel zo'n spul draaien". Ge weet, op 
de kolenmijn zoudt ge zelfs 'n bon moeten 
hebben om te gaan kakken. Ze zouden 
tweehonderd man met hun duimen laten 
draaien omdat ge godverdomme gene bon hebt. 
Emma Leo, elke keer als hij naar de lessen 
'Algemene vorming' gaat. 
Leo Onze J o h a n ? Ja vrouw, hij is achttien 
jaar, hé. Wat wilt ge... Wel, ik draaide dat stuk. 
Zo 'n ogen trokken ze. En toen ik terug naar 
beneden. Ik zei: "Meneer de ingenieur, zeg 
maar tegen de mannen dat ze zich klaar 
houden om te beginnen." Ik monteerde dat 
stuk... 

Emma Potverdomme, Leo... 
Leo Hela, hela... 
Emma ... Ik ben u iets aan 't vertellen. 
Leo ... Ge doet me verschieten. Moet ge 
daarom zo schreeuwen? Ge weet, als ik me 
opwind is dat slecht voor... 
Emma Wel? 
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Leo ... mijn bloeddruk. 
Hilde Hihi. Pa, gij hangt ook met haken en 
ogen aan elkaar, geloof ik. 
Emma Wel, ik ga u iets vertellen dat nog 
slechter is voor uwe bloeddruk. Onze J o h a n 
loopt regelmatig met een meisje. 
Leo Dat hebt ge al gezegd. 
Emma Het is een Turkse. 
Leo Nondemilliaar. 
Hilde O ... 
Leo Wat zegt ge daa r? 
Hilde Da ' s Immihan. 
Emma Immihan? Wat weet ge daarvan? 
Hilde Da 's de vlam van Johan . 
Emma Vlam? O, noemen ze dat een vlam? 
Hilde Turks fruit hadden we al. Nu hebben we 
een Turkse vlam. 
Emma Wel, als die vlam hier een voet over de 
drempel durf t te zetten, weet ge wat ik dan 
doe? Vlam! 
Hilde Ma.. . ! 
Emma De deur voor haar neus dicht. Dat zal 
ik doen. 
Hilde Ma, het is een heel sympathiek meisje. 
Emma Kind, zwijg, daar kunt gij niet over 
meespreken. Weet ge hoe ze dat in Turki je 
doen? Ze zetten de poorten van de 
gevangenissen open en, roeffel, heel dat gespuis 
komt naar hier om in de 'put ' te werken. Afin, 
werken... Tot ze kunnen gaan doppen, 
natuurlijk. 
Hilde Da 's niet waar, ma. 
Emma Gi j zijt veel te goedgelovig, kind. Gi j 
denkt dat alle mensen zijn zoals gij. 
Hilde JIJ bent lichtgelovig, ma. Stel je voor, ze 
zetten de poorten van de gevangenissen open. 
Wie trapt daar nu in. 
Emma Ts, ts, ts, gij zult nog veel moeten leren, 
maar kom... Als onze Johan met zo'n vreemde 
wil gaan, leg ik hem over mijn knie en ik breek 
hem in tweeën. Wat zegt gij, Leo? 
Leo Awel, ingenieur Deleu stond te kijken toen 
ik die snelschaaf gerepareerd had. "Depoor t e r " , 
zei hij, "da t zullen er u niet veel nadoen" , zei 
hij. 
Emma Maar zijt gij nu nog altijd aan 't lullen 
over Deleu? Ik probeer u te vertellen dat uw 
zoon aanpapt met een of andere Turkse griet 
en als antwoord krijgt ge te horen dat Deleu u 
toch zo'n knappe vent vindt. Wel, ik vind u een 
nul. G e interesseert u nog niet voor uw 
kinderen. Goed, ik zal het wel weer zelf 
opknappen. Hebt ge gedaan met eten, dan 
kunnen we vertrekken. Ruimt gij op, Hilde? 
Hilde Ja , ma. 
Emma Een Turkse, ' tza l bij mij niet pakken. 
Dat verzeker ik u. (Tegen Leo) Hebt ge centen 
bij? 
Leo Ja. 
Emma Genoeg? 
Leo Waarschijnlijk niet. Als ik hoor wat ge 
allemaal nodig hebt... We zullen het cheque-
boekje ook maar meepakken. 
(Emma is naar de keuken gegaan om 
boodschappentas te halen. Terug op met tas) 
Emma Hebt ge mi jn 'pas? 
Leo Ja. 
Hilde Identiteitskaart. 
Emma Wat zegt ge? 
Hilde Identiteitskaart. Op school mogen we 
nooit " p a s " zeggen. 
Emma Echt iets voor die nonnen. Die hebben 
nooit hun pas op zak. Kom, Leo, we zijn weg. 
Leo Ik zal de wagen al buitenrijden. (Af) 
Emma O, Hilde... 
Hilde Ja , ma? 
Emma Johan komt zo dadelijk terug van de 
cursus. Laat die teljoor en die tas maar staan. 
(Emma af. Auto vertrekt) 
Ililde Bord en kopje, ma. (Imiteert moeder) 
Echt iets voor die nonnen! (Lacht. Pakt 
weekblad en leest) Heeft prinses Margareth een 
geheime minnaar? Whaaw! Elke donderdag om 
drie uur in de nacht, gaat het licht aan op haar 
kamer... Hm.. . Als 't nu nog uit ging. 
(Hilde gooit het blad op de canapé. Met borden 

en kopjes naar de keuken. Deur toe. Even later 
komt Johan binnen, kijkt rond en laat Immihan 
binnen.) 
Johan Hier woon ik. 
Immihan Mooi. 
Johan Ja . . . ! Nee, niet mooi, ik zou het heel 
anders inrichten: ander behang; en die 
goedkope kitschpullen aan de muur zou ik in 
de vuilnisbak kieperen. Nou ja, ouwelui... 
(Het gesprek loopt heel onwennig. Er wordt 
duidelijk niet gezegd wal ze denken.) 
Immihan Ja , nu je het zegt. Maar toch vind ik 
het gezellig. 
Johan Maar ga toch zitten, jong. Hier, in de 
canapé. 
Immihan Dank je. Waar zijn je ouders? 
Johan Ze zijn weg. Da ' s ook een toeval, hé. Ze 
zijn naar de bazaar in Hasselt. Kijk, ze hebben 
eten voor mij op tafel laten staan. 
Immihan Eet maar rustig, hoor. 
Johan Nee, ik heb geen honger. Jij, misschien? 
Immihan Nee, dank je. 
Johan (Ziet dat Immihan nog altijd de helm 
draagt) Oh ! 
Immihan Wat scheelt er? 
Johan Je helm. 
Immihan Helm? Lieve help, wat ben ik een 
d o m m e gans. Ik zit met een helm op mijn 
hoofd : in de canapé. 
Johan Da's mijn schuld natuurli jk, jong. Ik heb 
hem je opgezet. Kom, geef hier. (Neemt helm 
en legt hem op de kast) 
Immihan Phoe. . .! (Schikt haar haren. Pijnlijke 
stilte) 
Johan/Immihan (samen) (Johan) O p de brom-
fiets moet je altijd... (stopt) — (Immihan) Toen 
ik straks van huis... (stopt) 
Johan Sorry, zeg jij het maar. 
Immihan O, 't was onbelangrijk. Wat wilde jij 
zeggen? 
Johan Gewoon dat.. . Och, 't was ook 
onbelangrijk, (stille) De facturen! Ik ga de 
facturen halen. Ze liggen hier in de la, geloof 
ik. (Haalt ze uileindelijk echter uit zijn 
boekentas) 
Immihan Cromme ook altijd met zijn 
huistaken. 
Johan Dat z e g j e goed. Of we nog geen werk 
genoeg hebben. Als hij thuiskomt gaat hij 
lekker languit naar de TV kijken. (Vindt 
facturen in zijn boekentas) Ja , hier zijn ze. Drie 
exemplaren, volstaat d a t ? 
Immihan Twee is genoeg. 
Johan Alsjeblieft. Apropos, over die fac turen: 
de BTW voor boeken bedraagt toch 2 5 % ? 
Immihan Nee, gekje, zes procent. 
Johan O, zes procent. Goed dat ik het je vroeg. 
Ik zou het weer verkeerd gedaan hebben, jong. 
Zes procent dus. 
Immihan Ja. 
Johan Ik weet wel dat hel voor parfumerie 
30 procent is. 
Immihan En op het werkloon... 
Samen Zeventien procent. 
(Het gesprek heeft nu werkelijk een dieptepunt 
bereikt. Immihan staal op.) 
Immihan Bedankt, dan ga ik maar. 
Johan Nee, Immihan, ga niet weg. 
Immihan Hoe bedoel j e? 
Johan Immihan, het is geen toeval dat er 
niemand thuis is. Ik wist het. Daarom bracht 
ik je mee naar hier. 
Immihan Je had dus wél facturen in je tas? 
Johan Ja . Ik wilde je iets zeggen. W e e t j e nog 
toen je pech had met je fiets? 
Immihan Het regende en de auto 's en 
bromfietsen reden me voorbij. 
Johan Je ketting zat geklemd tussen naaf en 
kamwiel. 
Immihan J i j stopte. 
Johan Je haren waren drijfnat, en ook je jurk. 
Maar je lachte. Immi, jong, sinds dat ogenblik 
heb ik veel aan je gedacht. Dag, nacht, mijn 
werk, thuis, 't bestond niet meer. ' t W a s 
allemaal Immihan. Heb jij ook een beetje aan 
mij gedacht? (zij knikt) Ik hou van je. (Keert 

zich af en wacht) Je zegt niks. Je zegt 
godverdomme niks, Immi. 
Immihan Ben senide seviyorum. 
Johan Ik versta geen Latijn. 
Immihan Het is Turks . 
Johan Wat betekent het? 
Immihan Ik hou ook van jou. 
Johan God , Immihan, jong. Echt waar 1 (neemt 
haar handen vast) Ik kan het niet geloven. 
Geweldig. (Drukt haar tegen zich aan) Hoe 
dikwijls heb ik het je al willen zeggen. Ik heb 
gerepeteerd hoe ik het zou doen : honderd keer. 
Maar als je dan bij me was, leek mijn tong een 
lap leer. Voel mijn hart eens. Dokkedok , 
dokkedok. . . Net een dieselmotor, jong. Zeg, 
wist je dat ik verliefd op je was? 
Immihan Natuurli jk. 
Johan Je wist het? 
Immihan Dat voel je. 
Johan Had ik dat maar geweten, jong. We 
moeten onze schade inhalen. Kom. (Omhelst 
haar) 
Immihan Je zult iets moeten bijleren, Johan . 
Johan Kus ik niet goed? 
Immihan Je kust heerlijk. Maar ik ben geen 
' jong' . Ik ben een meisje. 
Johan (Drukt haar tegen zich aan) Nu je het 
zegt, ik voel het. Kom, jong. (Omhelst haar 
weer) Laat me in je ogen kijken. Er springen 
lichtjes uit, zo scherp als de vlam van een 
lasapparaat. Yè, ik ben gek. Ik ga zingen, in de 
garage onder de vuilste auto, op straat , in 
't bad, in bed: Joehoeeee! Ik ben verliefd. Weet 
je wat ik ' savonds deed in mijn bed? Dan 
pakte ik mijn kussen en ik dacht dat jij het 
was. En ik dan maar kussen... kussen. Maar nu 
heb ik jou, écht. 
Immihan J o h a n ? 
Johan H m ? 
Immihan Ik ben een Turkse. 
Johan Je bent mijn wereld. 
Immihan Moslim. 
Johan Mijn godinnetje. 
Immihan Zo arm als een luis. 
Johan Mijn r i jkdom. 
Immihan Nou ja, je zégt dit wel allemaal. 
(Pauze) Weten je ouders dat je met mij 
bevriend bent? 
Johan Wel, eh ... ik ... 
Immihan Nee! 
Johan Maar ik zal het hun vertellen. Vandaag 
nog. Ik haal je hier binnen als een prinses. 
Immi! 
Immihan (plotseling ernstig) Weet je nog toen ik 
het eerste jaar het leersecretariaat volgde? Ik 
ging die woensdag naar de cursus 'Algemene 
vorming'. Ik was een vreemdelinge. 
Johan Er waren tientallen vreemdelingen. 
Immihan Er zijn soorten. Twee weken geleden 
wilde een Italiaanse jongen met een 
Marokkaans meisje trouwen. Weet je hoe de 
Italiaanse vader reageerde? " J e trouwt nooit 
met een vreemde", zei hij. Snap je? Hi j 
beschouwde zich zelf niet meer als vreemd. Ik 
was toen, meen ik, het enige Turkse meisje. Ik 
stond op de speelplaats en plotseling — ik weet 
niet waarom — kwamen een tiental jongens 
rond mij staan. Ze begonnen vragen te stellen. 
Hé, draagt je moeder ook een broek met 
elastiekjes? Staat het schaap bij jou in de 
salon? Hebben jullie thuis een toilet met een 
kraant je? En dan maar lachen. Idioot. Eentje 
lachte niet. 

Johan Dat was J o h a n Depoorter , alias Kung 
Fu. De held van het witte doek greep in. A a a a ! 
Oe! (Karale-bewegingen) En hij zei: "Laat haar 
met rust, of ik trap je onder je kont dat je zelf 
elastiekjes in je broek zult nodig hebben om je 
billen bij elkaar te houden" . A a a a ! Oe! (Op 
andere toon) Waarom vertelde je dat, Immi? 
Immihan Ik ben bang, Johan. Ik ben bang dat 
de mensen het niet zullen begrijpen. 
Johan Och, gekje, ze kunnen de pot op. 
Immihan Dacht je dat ik niet van jou heb 
gedroomd? Maar als we dan samen waren, zag 
ik de mensen rond mij staan, net zoals die 
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jongens toen. Ze keken dreigend en vroegen: 
" W a t kom je hier doen? Je hoort in Azië. 
Trouw met iemand van je streek en draag een 
doekje op je hoofd en een pofbroek. Wees de 
slavin van je man . " 
Johan Nee, Immi, dat kan niet meer. 
Immihan Nee, dat kan niet meer. Mijn moeder 
is Azië, maar ik ben Europa en ik ben bang dat 
de mensen dat niet snappen. Johan , als wij 
samengaan, zou ik niet kunnen verdragen dat 
ze je van mij afpakken. 
Johan Immi, wat haal je toch in je hoofd. Ik 
laat je niet in de steek, jong. Laat ze maar 
komen met een heel leger en met een berg 
vooroordelen. Ik zal ze opwachten met een 
Engelse sleutel in mijn hand. Immihan, ik 
trouw met je. Dit jaar krijg jij je getuigschrift 
en ik het mijne. Ik zal een garage beginnen. 
Garage J . Depoorter — streepje — Keiman! En 
dan zal ik voor jou een auto kopen. Kopen? 
Nee, ik zal er zelf een bouwen. Een vierkante, 
oerdegelijke bak, waarmee je over de keien 
kunt hossen, over de bosweggetjes en zelfs over 
de pistes in de woestijnen van Anatolië. Ik zal 
hem beschilderen met alle kleuren van de 
veldbloemen die je in de weiden, in de grachten 
en aan de rand van het bos vindt: rood, geel, 
groen, violet. En hij zal een naam hebben. Je 
mag één keer raden. 
Immihan Zot teke! 

Johan Mis! Immihan zal hij heten, (speelt) 
Hier komt hij aan. Brrrm, brrrm. Wil je 
instappen, mevrouw? H u p , hup! (Doet teken 
dat Immihan op zijn rug zou springen) 
Immihan Och jij... 
Johan K o m ! 
Immihan Gekje! (Maar ze doet het) 
Johan Brrrm, brr rm! (Loopt met haar de kamer 
rond; stopt plotseling) Geen benzine meer. 
Bijtanken. (Geeft Imihan een zoen) Weg 
vervolgen. H u p ! (Immihan terug op rug) Brrrm, 
brrrm. (Loopt de trap op, enkele treden maar, 
kijkt naar Immihan en dan veelbetekenend naar 
boven. Vragend) Brrrm? 
Immihan Heb je een rem? 
Johan Jap . 
Immihan Ik t rap hem in. Iiiiiiii! 
Johan Brrrm, achteruit. (Johan ioopt door de 
kamer. Ondertussen is HUde in de keukendeur 
verschenen en slaat het schouwspel gade) 
Hilde (wuift) Taxi! (Johan stopt. Hij en 
Immihan schieten in de lach) 
Johan Ji j hier? Ik dacht dat jij... 
Hilde Mag ik mee in je au toot je? 
Johan Het is maar een tweezitlertje. Zeg, zus, 
stond jij achter die deur te luisteren? 
Hilde Nee. 
Johan Dan heb je dus niets gehoord? 
Hilde Alles! De deur is maar zo dik. Maa r 
zelfs als ze zö dik was (wijst) had ik het nog 
gehoord. (Immiteert Johan) Joehoeeee, ik ben 
verliefd! 
Johan En hoe groot is het sleutelgat? 
Hilde Ik weet het trouwens al lang. 
Johan Hoe? 
Immihan (kijkt op haar horloge) O, het is de 
hoogste tijd om naar huis te gaan. Ik moet het 
eten helpen klaarmaken. 
Johan Ik breng je wel met de bromfiets. 
Immihan Ik kan te voet gaan. 
Johan Geen sprake van. Hier is je helm. 
Immihan Dag, Hilde. 
Hilde Dag, Immi. 
Johan Kom, we zijn ermee weg. (Arm rond leest 
van Immi) 
Hilde O, Johan. 
Johan (Terug bij HUde) J a ? 
Hilde Hou ze goed vast. Ze zou kunnen vallen. 
Johan Val dood! (aj) 
(Hilde reageert op het woord 'dood) 

(Licht op Hilde — Face publiek) (Orgelklanken 
— woonkamer) 

Hilde Toen Johan werd begraven was het kil in 
de kerk. Oktober . ' t W a s nog te vroeg om de 

centrale verwarming aan te steken. Vandaar de 
vochtige lucht met een geur van natte, 
afgevallen blaren. Mensen kuchten en niesden. 
Stoelen verschoven: pijnlijke doordringende 
geluiden die me kippevel deden krijgen. 
Twee priesters aan het altaar. Eentje was 
verkouden en moest voortdurend zijn neus 
snuiten. Routine. ' t W a s allemaal routine en ze 
zegden teksten die ze al bij vijftig 
uitvaarplechtigheden hadden gebruikt. Net of 
Johan geen eigen ideeën, geen eigen lief en leed, 
geen eigen dromen had gehad. 
Immihan was niet in de kerk. Maar toen we 
voorbij haar huis kwamen, toen we door de 
motregen naar de begraafplaats gingen, hoorde 
ik een gil. Ze had het niet kunnen laten, ze had 
door het raam gekeken, naar het sombere 
groepje mensen in verschillende tinten van grijs 
en blauw achter de lijkwagen. Alleen tante Vera 
droeg die dag een kanariegele plastic-regenjas. 
Regen! Mist! Gaten in de weg. Want in de 
Kastanjedreef wonen vooral gastarbeiders en 
die hebben geen stemrecht. En dan die gil... 
Ze hadden zoveel van elkaar gehouden. Ik had 
wel moeilijkheden verwacht. Johan en Immi 
trouwens ook. Maar we hadden ons voorbereid 
op een aanval uit een andere hoek. Daartegen 
hadden we ons gewapend. We hadden gedacht 
te vechten op vertrouwd terrein. We begonnen 
al met onze mentale bewapening, net nadat 
Johan Immi naar huis had gebracht.. . 

(Licht aan in de woonkamer van Depoorter) 

Johan (Binnen. Gooit zijn helm in de lucht) 
Hilde, die Immi is het mooiste, liefste, 
intelligentste meisje van de hele wereld. 
Hilde O ja? Dat betwijfel ik. 
Johan Hee! 
Hilde Als ze intelligent was, zou ze niet op jou 
verliefd worden. 
Johan (dreigend) Hilleke...! Ze is zo! (pakt een 
kussen en zoent het) 
Hilde Zot . 
Johan Apropos, wat stond jij achter die deur te 
luisteren? 
Hilde Luisteren? Ik was de afwas aan ' t doen . 
Kan ik het helpen dat jullie hier ondertussen 
Love-story spelen? Daar , de tafel staat nog 
gedekt voor je. Spek? 
Johan Nee, gewoon een boterham met kaas. 
Haal jij even de... (HUde wijst naar de kast) 
Okee, ik zal het zelf wel doen. Bedankt. (Naar 
de kast. Haalt kaas, smeert boterham. 
Ondertussen zingt hij) Love is in the air... 
Hilde J o h a n ! 
Johan H m ! 
Hilde Mama weet het! 
Johan Wat bedoel je? 
Hilde Van jou en Immi. 
Johan M a m a ? Hoe weet ze godverdomme.. . J i j 
hebt het verteld. 
Hilde Je bent gek. Nu moet je eens goed naar 
me luisteren. Ik heb niets tegen mama gezegd, 
ik heb niet aan de deur geluisterd en ik heb niet 
door het sleutelgat gekeken. Duideli jk? 
Johan Sorry, kruidje-roer-me-niet. Wie dan 
wel? 
Hilde Virgenie van hiertegenover. 
Johan Dat scharminkel. Ze heeft een tong als 
een boa constrictor. 
Hilde Ze zag je met Immi naar de cursus gaan. 
Johan Wat zei m a m a ? 
Hilde O, als je met die Turkse over de vloer 
durft komen, maakt ze brandhout van je. 
Johan Godverdomme, ik wist het. Honderd 
keer heeft ze gezegd: "Ik hoop dat je een 
fatsoenlijk meisje leert kennen." Goed. Is 
Immihan niet fatsoenlijk? Maar het is toevallig 
een Turkse, en dan begint het gedonder. 
Hilde Je hoeft niet boos te worden op mij, 
Johan . Ik vertelde je alleen wat mama zei. Een 
verwittigd man... Capi to? Trouwens, ik heb je 
verdedigd. Ik heb gezegd dat ik Immi lief en 
sympathiek vond. Dat meen ik. 
Johan Ze kent haar niet, ze heeft haar nooit 

gezien, nooit mee gepraat, haar nooit zien 
werken, lachen, huilen. Wat zei papa? 
Hilde Die was bekommerd om zijn bloeddruk, 
zijn lever en zijn cholesterol. 
Johan En n u ? 
Hilde Koffie? 
Johan Nee. (Er stopt een auto. Het portier klapt 
dicht.) 
Hilde (Aan het raam) Hemel, daar is mama 
terug. 
Johan Nu al? Dat kan niet. 
Hilde Ze is alleen. Johan , praat. Je moet 
praten. 
Johan Heb je mama ooit weten luisteren? 
Hilde Nee! Maar het is gewoon eerlijk als je ze 
een kans geeft. 
Johan Praten! Heeft ze geluisterd toen ik haar 
zei dat ik 'de moderne ' niet aankon en dat ik 
automecanicien wilde worden? Ik was lui, een 
vaatdoek, een mossel. Mijn leraar moest haar 
komen overtuigen. Naar mij luisterde ze niet. 
Ik herinner me nog toen ik klein was... Ik had 
een gele bal, een prachtbal , die je kon 
oppompen. Ik was er ontzettend gelukkig mee. 
O p weg naar school wilde Joris Duys, die grote 
loebas van de Horensberg, hem van me 
afpakken. Dat nam ik niet, ik schopte hem 
tegen zijn schenen en toen gaf hij me een 
rammeling dat ik er een gescheurd jasje aan 
overhield. Ik wilde het mama uitleggen, maar 
die zag alleen maar mijn kapotte jas, hoorde 
zelfs niet wat ik probeerde te vertellen... 
Hilde Je moet er eens doorheen. Waarom niet 
meteen? 
Hilde Heeft ze naar jou geluisterd toen je voor 
het eerst je menstruaties kreeg en je, daar in de 
hoek, zat te huilen van mizerie. Praten.. . Kom 
nou. Ik heb ooit eens... 
Hilde Nu ben jij het die niet wil luisteren. Weet 
je da t? 
Johan Okee, ik zal het proberen. Je mag erbij 
zijn. Ik zal kalm en vriendelijk zijn, redeneren. 
logisch denken. Maa r verdomme, ik weet 
vooraf hoe het zal aflopen, (eet) 
Emma (Buiten) Ge zijt bedankt, hé. Als ik u 
ooit eens een plezierke kan doen, moet ge het 
maar zeggen. (De auto vertrekt. Emma binnen.) 
Hilde Hee! Mama , ben je al terug? 
Emma Terug? Ik ben nog niet weggeweest. 
Hilde Hoe komt d a t ? 
Emma Hoe dat komt? Door uw vader, die 
fameuze ' technieker' . Hij weet alles van 
machines, maar zijn au to valt in panne. 
Gelukkig kwam Erik van de ijzerwinkel juist 
langs. Ik zei tegen Leo: "Terwijl gij die 
rommel repareert, ga ik met Erik terug naar 
huis." Hebt ge al gegeten, J o h a n ? 
Johan Ik ben nog bezig. 
Emma Ik ga ook een tas koffie drinken. Om 
mijn zenuwen te kalmeren. 
Hilde Ma , da 's juist slecht voor de zenuwen. 
Emma En de mijne kalmeren ervan. G o d , wat 
ben ik blij dat ik zit. Hoe was het in de cursus, 
J o h a n ? 
Johan Een pak werk meegekregen. Die knul is 
niet goed bij zijn hoofd. Hij weet dat ik van 
's morgens tot 's avonds in de garage werk en 
toch moet ik nog drie oefeningen maken: twee 
facturen en een postwissel. 
Emma Zeg eens, een beetje kalm. Ge praat of 
ik die leraar ben. Daarbi j , 't is voor uw goed. 
Als ge later een eigen zaak hebt, moet ge die 
papieren ook na uw uren invullen. Of denkt ge 
dat ge u direct een bediende kunt permitteren? 
Hilde, die koffie is koud. 
Hilde H u m ! H u m ! (Kijkt naar Johan, wil hem 
aanporren) 
Emma Zijt ge verkouden? 
Hilde Precies. Ik heb zo'n droge keel. 
Johan (Agressief) Immihan zou het kunnen. In 
een wip is ze klaar met zo 'n factuur. 
Emma O ja? Wie is Immihan? 
Johan ' t l s een Turkse. Ze heeft altijd de meeste 
punten van de klas. Frans, sociale wetgeving, 
handel, wiskunde, Nederlands, op alles is ze 
zo! (Duim omhoog) 
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Emma Aha . 
Johan (Agressief) E n ze is o o k nog lief. E n 
vriendelijk. Z e vechten om naast haar in de 
klas te kunnen zitten. 
Emma En wie zit er n a a s t ? 
Johan Wel ... eh ... ik. 
Emma Hebt ge hard moeten vechten? 
Johan Hoe bedoelt ge? 
Emma Wel, ge zei dat de jongens vochten om 
naast haar te kunnen zitten. 
Johan Bij manier van spreken natuur l i jk . 
(Pauze) Ik h e b haar gezegd dat ze eens naa r 
mijn plaat jes moet komen luisteren. 
Emma Ik ga u eens iets zeggen: als ge hier met 
dat kind b innenkomt , zwier ik haa r en u en u w 
plaatjes de s t raat op . 
Johan Ik wist het, godve rdomme . 
Emma K a l m a a n , manneke . G e spreekt tegen 
uw moeder . 
Johan Immihan is een heel def t ig meisje. 
Emma Ze mag zo deft ig zijn als Onze Lieve 
Vrouw van Salette, m a a r 't is een vreemde en 
het blijft een vreemde. 
Johan V r e e m d e ? Ze is van haar vierde j aa r in 
België. G i j doet aan rassendiscriminat ie . 
Emma Natuur l i jk . Als ik het niet d a c h t : 
rassendiscriminatie. G e hoor t niets anders o p 
de televisie: Zu id -Af r ika , Amer ika . . . iedereen 
praat maar over rassendiscriminat ie . M a a r als 
die heren, die daa r hun m o n d van vol hebben , 
naast een M a r o k k a a n zouden wonen , zoals die 
twee huizen verderop, die de d a r m e n van zijn 
schaap in de zon laat liggen zoda t ge nog geen 
raam van uw s l aapkamer kunt open t rekken , of 
ge valt omver van de s tank , dan zouden ze wel 
anders pra ten. Rassen. . . dinges, laat me niet 
lachen. 

Johan W e hebben het niet over die M a r o k k a a n , 
maar over I m m i h a n . En t rouwens , als ze aan 
die M a r o k k a a n zouden vragen zijn rotzooi o p 
te ru imen, zou hij da t misschien wel doen. Die 
man heeft nooit geleerd wat hygiëne is. M a a r ze 
vert ikken het. He t is veel gemakkel i jker te 
roepen : "Vui le M a r o k k a a n ! " 
Emma Luister eens, jongen , het zijn o o k 
mensen. Iets anders hoor t ge mij niet zeggen. 
Maa r ze zijn anders . 
Johan Iedereen is a n d e r s : gij, pa, ik, Hilde, 
nonkel Louis , koning Boudewijn . W e zijn 
allemaal anders . 
Emma Bon. Awel, ik zeg u dat er niets in huis 
komt van dat p laat jes-draaien. Als ze 
po tve rdomme tegenwoordig een s tukske willen 
vrijen, zeggen ze: " W e gaan plaat jes d raa i en" . 
Tussen haakjes , ik wist al lang dat er iets niet 
in de haak was. W a a r o m zoudt ge anders met 
die Turkse griet naar school lopen. 
Johan Dat komt van Virgenie, hier tegenover. 
Emma D a a r heb ik Virgenie niet voo r nodig. 
Ik zie wat ik zie. A h ! Of denkt ge da t ik onde r 
een dooie hen ben ui tgebroed. D a t kind zou 
lachen, zeg. N a a r België komen zonder broek 
aan haar gat. . . 
Hilde M a ! 

Emma ... bij manier van spreken. En dan 
t rouwen met een Depoor te r . 
Johan Een Depoor t e r . G e spreekt het uit of we 
van adel zijn. Met een kleine ' d ' . Wi j zijn toch 
ook m a a r gewoon werkvolk . En daarb i j , één 
van mijn opa ' s was... 
Einma G a a t ge uw manieren h o u d e n ? 
Johan G i j lokt het uit. 
Einma Luister eens, J o h a n , gij zijt een f l inke 
jongen. G e moogt gezien worden. . . 
Hilde Baah . . . ! 
Emma (Tegen Hilde) Is 't goed, j a ? (Tegen 
Johan) G e kunt wel honderd meisjes kri jgen, 
goeie meisjes, aan elke vinger tien. Zelfs 
Moniek van ingenieur Toebae r t is gek o p u. 
W a a r o m zou ze hier anders tien keer per dag 
voorbi j f ie tsen? Ik d raag mijn ogen ook niet in 
mijn zak. En dan zoudt gij precies o p een 
Turkse vallen... 
Johan Die honderd meisjes interesseren me niet 
en die spichtige plank van Toebae r t he lemaal 
niet. 

Hilde Is het absoluut nodig dat ge zo 
schreeuwt? 
E m m a (Tegen Hilde) Ik vraag u niks. (Tegen 
Johan) Ik heb er niks o p tegen dat ge met een 
meisje wilt gaan. M a a r luister eens: ge t rouwt 
niet alleen met een meisje, ge t rouwt ook met 
de familie. Ziet ge mij al samen met zo 'n wijf 
met een violette pofb roek . . . Ik mag er niet aan 
denken. Ik had gedacht da t ge in een deft iger 
familie zoudt t e rech tkomen. 
Johan Def t ig ! Deft ig . D a a r moet gij net over 
pra ten. Weet ge wanneer Hi lde geboren werd? 
Emma Zwijg! 
Johan Zeven m a a n d e n nada t jullie get rouwd 
zijn. Of denk je dat ik niet kan tellen? 
Hilde Als tubl ief t ! 
Emma E n dat gooit gij me voor mijn voe ten? 
We hebben toch gedaan wat we moesten doen . 
W e zijn toch ge t rouwd. Of niet s o m s ? 
Johan ' t K a n me niet schelen dat jullie zijn 
get rouwd. ' k W i l alleen m a a r zeggen dat j i j niet 
hoeft te beslissen wie def t ig is en wie niet. Weet 
je hoe ik dat n o e m : Hypocr is ie ! 
Hilde In godsnaam. 
Emma Primit ief! Ze zijn al lemaal pr imit ief : het 
hele zoot je , da t van miserie naar ons land is 
gekomen en nu o p de cité hok t . En daa r gaat 
gij mee om. G e moest u schamen. 
Johan Canai l le ! 
Emma E n dat tegen uw moeder . Luister eens, 
jong. Als het u niet aans taa t , d a n kunt ge uw 
pakske maken. D a a r s taal het gat van de deur. 
Johan D a t zal er zeker van komen. J e zult er 
mij toe dwingen. 
Hilde H o u nu in g o d s n a a m o p met ruzie 
maken . 
Johan (Pakt zijn helm) Ik moet hier weg, of ik 
bega ongelukken. 
Hilde T o c h niet met de b romf ie t s? 
Johan Ik heb frisse lucht nodig, wind rond 
mijn oren, snelheid. H ie r ga ik kapot . (Tegen 
Emma) Als hier iemand primitief is o p de cité, 
dan ben j i j het! (Af. Stille) 
Hilde Ma. . . 
Emma Zwijg, gij! 
Hilde M a , j e hebt niet willen luisteren. 
Emma G i j zijt van hetzelfde soor t . 
(HUde keen zich om. Emma ruim! de tafel af. 
Wil met het porcelein naar de keuken. Zei hel 
lenig neer op tafel en begint, bijna hysterisch te 
huilen. Licht dooft.) 

(Licht op Hilde. Face publiek. Het orgel speelt.) 
(Bankje) 

Hilde Het orgel in de kerk. A k k o o r d e n die 
beelden bij me oproepen. Eigenaardig hoe je 
muziek kunt zien, in funct ie van je eigen 
gedachtenwereld, net zoals je in wolken aan de 
hemel het land kunt zien waarvan je d r o o m t . 
Orgelk lanken en beelden van J o h a n : 
- J o h a n toen ik hem de eerste keer met een 
meisje zag. H i j kreeg een kleur, m a a r zwaaide 
ui tdagend. 
- J o h a n , toen hij geld genoeg had gespaard en 
naar huis kwam met een bromfie ts . Zi jn ogen 
schi t terden als kool t jes onde r zijn rode lefhelm. 
- J o h a n en Immi . " I k zal een au to voor je 
bouwen , een vierkante , oerdegeli jke bak . Ik zal 
hem beschilderen met alle kleuren van de 
veldbloemen die je in weiden, grachten en aan 
de rand van hel bos vindt. En hij zal een naam 
hebben . . . " Soms vraag ik me in alle ernst af of 
een mens niet voorbes temd is, of elke 
handel ing, elk detail in je leven niet leidt tot 
da t wat sinds eeuwen voor jou vasts taat . 
Misschien was J o h a n onherroepel i jk voor-
bestemd om s lachtoffer te worden , terwijl 
Ke iman o p reis moest o m hier te komen doen 
wat al lang was uitgestippeld. D e tu inman en 
de d o o d , weet je wel. 
Ik huiver als ik e raan denk dat ik mijn leven 
niet in eigen handen heb. M a a r als dat zo is, 
ben ik niet schuldig. D a n was mijn naïeve 
p lannet je gewoon een schakel in de lange 
ket t ing van de voorbes temming . T rouwens , het 

p lannet je was zo doorz icht ig dat het, in 
no rma le oms tand igheden , niet kon slagen. 
J o h a n zat, na die ruzie thuis , zo in de put , dat 
ik hem persé wilde helpen. En toen on tmoe t t e 
ik I m m i h a n . 

(Licht aan op het buiiengebeuren) 

Immihan (Op mei een flesje melk) Hi lde! 
Hilde Hé , Immi. H e b je een vrije dag? 
Immihan Nee hoor . Ik ben aan ' t w e r k . 
Hilde Met een fles melk in je h a n d e n ? Of 
gebruiken ze die in de salon als 
schoonhe idsmelk? (Leest) Lilac, dr iedubbel 
gepasteuriseerd. 
Immihan (Lacht) He t is de gewoonte dat de 
dames in de kapsa lon een kopje koffie krijgen. 
Het gebeurt wel es vaker dat de melk 
opgeraakt . 
Hilde En dan moet j i j er gaan ha len? 
Immihan J a . Als je op leercontract bent , moet 
je wel es meer zulke karweit jes o p k n a p p e n . Ik 
geef er niet om. Ik heb niet het gevoel dat ze 
van me prof i te ren . Bij sommige pa t roons 
moeten de meisjes een halve dag stofzuigen en 
s c h o o n m a k e n eer ze aan 'I werk mogen. 
Hilde Tja. . . 
Immihan Tja . . . (Geluid van trein) D e trein. Elke 
morgen om kwarl over vijf maak t ie me 
wakker . Ik geraak er nooit aan gewend. D a t 
geratel van die wielen over de rails vind ik zo 
akelig. D a n s top ik mijn hoofd onder de dekens 
o m het niet meer te horen. 
Hilde Za l ik J o h a n de groeten van je d o e n ? 
Immihan Hilde, heeft hij met je ouders over mij 
gep raa t? 
Hilde G o d , Immi , wat heb j i j een k n a p kapsel , 
zeg. Ik ben ja loers o p je. 
Immihan Nee, hé. H i j is bang. 
Hilde O, jawel . M a a r hij bereidt het zacht jes 
voor. J e kunt niet meieen met een meisje op de 
p r o p p e n komen. 
Immihan Voora l niet als het een T u r k s e is... 
Hilde Ben je gek, Immi . J e woont hier vanaf je 
vierde j a a r in België. Kijk es naar mijn haren. 
Ik ben net een wilde kat. Zeg, kun je mij niet 
eens komen k a p p e n ? 
Immihan G o e d . W a a r ? 
Hilde Thuis . 
Immihan Hebben ze daa r niets o p tegen? 
Hilde O p tegen? Als j i j me komt kappen , 
betekent dat een besparing. En nu moet je 
moeder kennen. Ze kan een f r ank in tweeën 
bijten. T r o u w e n s , j i j bent mijn vriendin. Of niet 
s o m s ? 
Immihan M o r g e n , na zeven uur. G a a t d a t ? 
Hilde Pr ima. 
Immihan D a t is dan afgesproken. Sor ry , Hi lde , 
ik moet nu d o o r g a a n , of mevrouw Van 
Puynbroek moet haar koffie zwart dr inken. T o t 
morgen. 
Hilde To t morgen. En, Immi , je hoef t geen 
melk mee te brengen. (Immihan af. Licht dooft.) 

(Licht aan op Hilde — Face publiek) (Bankje) 

Hilde Ik had m a m a alleen maar verwittigd dal 
een vriendin me kwam kappen , had haar , 
u i te raard , niet verteld wie die vriendin was. 
Geef toe dat hel naïef was. O m iemand te 
a anvaa rden , m o e t j e hem eerst leren kennen. 
Geef ze dus de kans onbevooroordee ld kennis 
te maken , dacht ik... 

(Licht op de woonkamer van Depoorter) 

(Vader leest de krant, moeder strijkt. Er wordt 
gebeld. Hilde stapt het spel in .) 
Hilde Dat zal Immi zijn, m a m a . Ik ga wel. (Af. 
Onzichtbaar) Zie je wel. Dag , Immi , kom 
binnen. (Hilde en Immihan binnen) Ik had mijn 
haren moeten wassen, da t was tijd gespaard . 
Immihan Allicht. Dag , mevrouw. (Hand) 
E m m a Dag, j u f f rouw. Fijn dat ge Hi lde wilt 
komen kappen . De salons zijn tegenwoordig 
ook zo duu r , hé, en het geld groeit niet op onze 
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rug. 
Immihan Graag gedaan, mevrouw. Dag, 
meneer Depoorter . (Hand) 
Leo Eh ... dag, juff rouw. Die vrouwen toch, 
hé, ze willen allemaal om' ter mooist zijn. 
Hahaha. . . (tast plotseling naar zijn rug) Zeg 
Emma, ik heb het nog niet willen zeggen, maar 
ik heb al een hele tijd zo'n pijn aan mijne rug... 
En nu lees ik hier juist in de 'gazet ' dat ge per 
dag zeker vier liter moet drinken of ge krijgt 
het aan de nieren. 
Emma Leo, gaat ge potverdomme.. . (realiseert 
zich dat Immihan er is en bindt in) Onze papa is 
zo'n kastplantje, juffrouw. Maar da's oud 
nieuws, hé: de mannen kunnen tegen niks. Als 
die iets mankeren. Amaai. 
Leo Ge hebt goed zeggen. 
Hilde Zelfs als ze denken dat ze iets mankeren. 
Emma Een beetje meer respect voor uwe pa, 
gij. (Tegen Immihan) Wel, meisje, kan ik u 
helpen? 
Immihan Hilde zei dat u een haardroger had, 
mevrouw. 
Hilde Die staat al klaar, Inimi. 
Immihan Fijn, dan kunnen we meteen 
beginnen. Ik heb ook een plix meegebracht. 
Misschien hoeft het niet of misschien heb je er 
zelf een in huis. 
Hilde Nee, ik heb er geen. Doe maar zoals je 
denkt dat het hoort. 
Immihan Hou je het bij een lijn? Of wil ik je 
haar naar voren kammen. (Aanpassen volgens 
kapsel actrice) 
Hilde (Wijst) Zo... En hier een beetje naar 
achter. Zie j e? 
Immihan Prima, (ze werkt) 
Emma Maar gij zijt een echte coiffeuse, Mimi. 
Immihan Bijna, mevrouw. Dit jaar krijg ik mijn 
getuigschrift. Daarna ga ik zelf een zaak 
beginnen. Misschien... Want de leersecretaris 
heeft me aangeraden nog twee jaa r 
patroonsopleiding te volgen. 
Emma Maakt dat een verschil? 
Immihan Dan mag ik ook personeel in dienst 
nemen, mevrouw. 
Hilde Ik ga mijn haren wassen. (Af, naar de 
keuken. Haar volgende replieken hoor je door de 
openslaande keukendeur.) 
Emma Ge kunt nooit teveel, kind. Dat zeg ik. 
Hoe meer ge leert, hoe meer ge later zult 
verdienen. W a a r of niet? 
Immihan U hebt gelijk, mevrouw. Ik zal het 
een paar jaar wel niet erg breed hebben... 
Emma Later denkt ge daar niet meer aan, kind. 
Toen wij trouwden — toen was het natuurlijk 
helemaal anders dan nu — hadden we niets 
anders dan een bed, een tafel en vier stoelen, en 
verder alleen maar onze blote handen. 
Hilde Waren alleen maar je handen bloot, 
mama? 
Emma Ja , kind, en... Och, nu snap ik het. 
Zottin. Als ze tegenwoordig het woord bloot 
horen, beginnen ze te fantaseren. Ge denkt dat 
het iets betekent, hé, maar 't is allemaal... Afin, 
daar gaan we niet met jonge meisjes over 
praten. Wat moet. zo 'n deftig kind als Mimi wel 
van ons denken. 
(Leo is naar builen gegaan en komt nu uil de 
keuken met een flesje bier dal hij leeggiel in een 
glas) 
Hilde Mama, Immi! Niet Mimi. 
Emma Immi? Welke namen geven ze 
tegenwoordig toch, hé. Vroeger was het 
allemaal Jan , Thieu, en Lies. Maar nu... Weet 
ge hoe het kind van Marijke Deboer heet? 
Gwendol ina! Ge kunt me geloven of ge wilt of 
niet. (Ziel Leo) Gi j gaat zeker aan uw vier liter 
beginnen? 
Leo Emma, de dokter zal het toch zeker beter 
weten dan gij. Ik drink... 
Emma Ik weet het: voor uw nieren. Ik zal 
maar stoppen met strijken. Morgen komt er 
nog een dag. Dat zeg ik. Z o ! Wel, Immi, kunt 
ge geloven dat het al twee maanden geleden is 
dat ik naar de coiffeuse geweest ben? Ik zie 
eruit als een boskat. Het wordt de hoogste tijd 

dat ik nog eens ga. 
Immihan Als u wilt, zal ik u wel komen 
kappen, mevrouw. 
Emma J a ? Wel, da's vriendelijk, zeg. 
Immihan U hebt mooie haren. Gaa t u eens 
even zitten. Kijk, als ik uw haren hier wat zou 
bijknippen en ze dan zo zou nemen... Vindt u 
niet dat u er zo jonger uitziet? (klein spiegeltje) 
Emma (Kijkt) Wel... Leo, loop eens naar boven 
en haal de spiegel op de badkamer. 
Leo Wat moet ik? 
Emma De spiegel. 
Leo Welke spiegel? 
Emma Laat maar, eer gij terug zijt heeft de koe 
al lang gekalfd. Ik zie het zo ook wel. Hm, nu 
ge het zegt, Immihan, ik geloof dat ge gelijk 
hebt. Willen we het zo eens proberen? 
Immihan Graag, mevrouw. U hebt trouwens 
echt gezonde haren. Dat zie je niet meer zo 
vaak in de kapsalon. 
Emma Is 't echt? (Recht) Wel kind, 't is te zien 
dat gij uwe stiel kent. Ik heb nog verse koffie 
staan. Ik ga rap een tas halen. (Naar keuken) 
Immihan Gaat het, Hilde? 
Hilde (Vanuil keuken) Ja , ja ! 
Emma Hier zie, een tas koffie en een koekje. 
Immihan Dank u, mevrouw. 
Einma Suiker? 
Immihan Nee, mevrouw. Een klein beetje melk. 
Een wolkje. Dank u. 
Johan (Op via keukendeur) Hai ! Hé, Immihan, 
jij hier? 
Immihan Ja , Hilde had me gevraagd haar te 
komen kappen. 
Emma Ha, gij kent elkaar. 
Immihan Natuurli jk, mevrouw. We zitten 
samen in het laatste jaar 'Algemene vorming' . 
Emma Ach zo! 
Johan Nog een paar maanden en we zijn er 
vanaf, hé, Immihan? 
Immihan Een paar maanden, plus nog twee 
jaar . Dat heeft je moeder me aangeraden. 
Emma Hoe zegt ge dat ze heet? 
Johan Immihan. 
Emma Immihan? Ik dacht dat ze Immi heette. 
Hilde (Op me! handdoek op hoofd) Z o heet ze 
ook, mama. Immi is de afkor t ing van Immihan. 
Emma O, juist. Zeg, Immihan is dat geen 
Turkse naam? 
Immihan Ja , mevrouw. Ik bén een Turkse, 
maar ik woon al vanaf mijn vierde jaar in 
België. 
Emma Ja , ja ... (Johan fluit. Mama kijk! naar 
hem) 
Immihan (drinkt) Lekker, mevrouw. Ik heb nog 
nooit zo'n lekkere koffie gedronken. Thuis 
maken ze hem altijd klaar met het koffiedik 
onder in het kannetje. 
Emma O, ja ... Wel, ik doe er altijd een flink 
schepje op. En altijd een snuifje zout. Wel ... 
(Luid legen Leo, die zit te dutten) Leo, wat ligt 
gij daar nu te s lapen!? 
(Leo schrikt wakker. Licht uil. Doek.) 

II 

(Licht op Hilde — Face publiek — Bankje) 

Hilde Ik zou liegen als ik vertelde dat nu alles 
koek en ei was. Moeder hing verwarde verhalen 
op van mislukte huwelijken met vreemdelingen, 
van Turken die in het verkeer amok maakten 
met niet verzekerde auto 's en ze praatte over de 
drugrafiek bij de gastarbeiders alsof ze 
jarenlang connecties in de onderwereld had 
gehad. Maar mijn naïeve plannetje had, 
ondanks alles, tot gevolg dat ze niet kon 
wegpraten dat Immihan een charmant meisje 
was. Ze kwam nu ook vaker over de vloer, 
ongecompliceerd-eerlijk en zo gewoon, dat het 
bijna geraffineerd leek. 
Ze riep beelden op van vreemde bloemen en 
vruchten, van lavendel en bloeiende kerselaars. 
De magie van haar Oosterse charme raakte ons 
allemaal. Ik kon begrijpen dat Johan stapelgek 

was op haar. Soms was ik een beetje jaloers en 
voelde ik mij, in vergelijking met haar, een 
houterig, onbeholpen wezentje in een mistige, 
koude wereld. 
Toen mama merkte dat het tussen Immi en 
Johan toch wat ging worden, veranderde ze, 
alleszins voor de buitenwereld en misschien uit 
een soort zelfverdediging, het geweer van 
schouder. Waar ze vroeger zei: " J e trouwt niet 
alleen met een meisje, maar ook met haar 
familie", keerde ze dit nu probleemloos om en 
beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, 
en niet met de familie". Allebei te verdedigen 
en allebei fout. (Licht uil en a f ) 

(Licht op woonkamer van Depoorter) 

Emma (Aan de telefoon) Ja , Marja . Ja. . . Wel, 
hij kent ze nu toch al meer dan een maand. 
Hoe. . .? Immihan, heet ze. Ik zei vroeger altijd 
Immahin ... Ja , een Turkse. Maar vriendelijk! 
Ge kunt het niet geloven. En ze kan werken als 
een paard. Ze heeft me geholpen bij de grote 
schoonmaak. Dat hadt ge moeten meemaken. 
Ge kent me, hé, Marja , ge weet dat ik er geen 
ben van alle uren ene lepel! Wel, ik kon haar 
bijna niet volgen. Echt waar ... Watbl ief t? Ja , 
't valt mee. Ge denkt : een Turkse, wat gaan we 
nu toch in huis halen. Maar ze is vanaf haar 
vierde jaar in België ... Ja , ge zoudt kunnen 
zeggen dat het een Vlaamse is ... Ja , juist, 
Marie, ik heb liever dat hij op zo eentje valt 
dan op zo'n modepoppeke, dat de hele dag 
niets anders doet dan haar ogen blauw verven 
en met haar kontje draaien. Dat zeg ik. (Hilde 
op) Ze komt ook altijd mijn haren doen. De 
beste coiffeuse doet het niet beter. Echt waar. 
J a ... Wat zegt ge? ... Onze J o h a n ? Die is zo 
zot als een schup. Hij staat met Immihan op en 
gaat ermee slapen. 
Hilde Maar , mama! 

Emma Wat te? Och gij, zottin! Nee, Mar ja , het 
is niet tegen u. Hilde zit hier grimassen te 
trekken. Ge kent dat jong volk wel, hé. Het 
was natuurlijk bij manier van spreken. Ge 
verstaat me wel ... Ja , Mar ja , we staan gereed 
om naar u toe te komen. Leo heeft de auto al 
buitengereden. Ja ... we brengen de appelen 
mee ... Goed, daar gaan we samen naartoe. Dat 
is gezelliger. Tot seffens, Mar ja ! (Hoorn neer. 
Johan holderdebolder de trap af.) Hé, brandt 
het? 
Johan Immi is er. Ze komt achterom. 
Emma Ge zult ze nog dikwijls genoeg zien. 
Later zult ge niet meer zo rap zijn als ze 
binnenkomt. Vraag dat maar aan uwe pa. 
Johan Stik. 
Immi (Op via keukendeur. Draagt twee pakjes) 
Dag, allemaal. 
Johan Schatje. (Kust) 
Hilde Ahum, ahum. 
Johan M m m ! (steekt zijn long uil naar Hilde) 
Immi (lach!) Hier, mevrouw, ik heb een 
cadeautje voor je meegebracht. 
Emma Voor mij? 
Leo (Op via voordeur) Ik heb de auto 
voorgereden en... O, dag, Immihan. 
Immi Dag, meneer. 
Emma Maar kind toch, wat is dit? 
Immi Een stuk van het schaap, mevrouw. 
Zeventig dagen na het einde van de ramazan, 
vieren we het feest van Abraham. Dan slachten 
we een schaap. Dat verdelen we. Een gedeelte is 
voor de armen, een gedeelte voor de vrienden, 
een gedeelte houden we zelf. Jullie zijn 
vrienden... 
Emma Wel, da 's schoon van u. W a a r of niet, 
Leo? 
Leo Fijn, fijn. Echt waar. Verdomme, 
Immihan, da 's een flink stuk, zeg. Wie zijn 
feest was het ook weer? 
Immi Het feest van Abraham. 
Leo Wel, zeg tegen Abraham dat hij bedankt 
is, hé. 
Emma Zot ! Ze bedoelt Abraham uit de bijbel. 
Daar hebben we toch ook over geleerd op 
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s c h 0 0 | . Toch kurieus, we hebben allemaal 
verschillende godsdiensten an toch dezelfde 
Abraham. Weet ge wat ik denk? Dat het 
a l l emaa l é é n p o t n a t is. D a t z e g i k . 
jninii En a ' s i e Turkse recepten wil, zal ik ze je 
araag geven. Ik wil je er ook bij helpen... 
Enima Ge zijt een braaf kind, maar nu moeten 
we weg. We praten er nog wel eens over. Hilde, 
legt g'j ' , e t v ' e e s ' n de koelkast? 
Hilde Ja , ma. 
[ninii Meneer Depoorter , dit is voor u. 
Leo Voor mij? Wel, wel, wel. 
Johan Open doen, pa. 
Leo Een fles. 
Hilde En meedelen. 
Leo Eens kijken wat erop staat. Raki. 
Inimi Dat is Turkse likeur. Als u het aanlengt 
niet water, krijgt u een anijsachtig drankje. 
Leo Wel, ge doet me daar een heel groot 
plezier mee, kind. 
Emma Ik ben er anders zeker van dat het 
slecht is voor uwe lever. 
Leo Anijs? Dat geven ze zelfs aan kleine 
kinderen. Deze avond zal ik het drankje eens 
proeven. O p uw gezondheid, natuurlijk. Immi. 
Hier, zie! (geeft haar een kus) 
Emma Ouwe zot! Kom, laten we nu gaan want 
tante Marja staat te wachten. Johan , pak die 
kist appelen eens en zet ze in de koffer. J a ? 
Johan J a p ! ( a f ) 
Emma Tot straks. 
Immi en Hilde Tot straks. 
Emma En braaf zijn. 
(Immi en Hilde bekijken elkaar en lachen. Emma 
af. Na een stilte geeft Hilde een vriendelijk 
boksje tegen de schouder van Immi. Hel 
betekent: Ik mag je wel. Immi idem.) 
Hilde Je had het zoéven over Abraham. Ben je 
gelovig? 
Immi Wat betekent 'gelovig'? Mijn ouders zijn 
het wel. Ze zeggen hun gebeden, houden zich 
aan de rituele reinigingen, onderhouden de 
vasten van de maand ramazan, eten geen 
varkensvlees en papa gaat regelmatig naar de 
moskee. 
Hilde En j i j? 
Immi Ik onderhoud de ramazan: niet eten van 
zonsopgang tot zonsondergang. 
Hilde Waarom doe je het? 
Immi Omdat mama geen eten klaarmaakt . 
Hilde Dat klinkt niet overtuigend. 
Immi Ik weet niet meer wat ik moet geloven. 
Dit is een andere wereld. Wie heeft het bij het 
rechte eind. Mijn ouders? Jullie? Geen van 
beide? Of allebei? (Johan verschijnt in de 
deuropening met appel in zijn hand; eet) 
Hilde O, je bent er al. Had je ook maar een 
appel voor ons meegebracht? 
Johan Wil je eens bij ten? (Hilde bijt) Immihan? 
(Zij bijt ook evenals Johan) 
Hilde (Onverstaanbaar) Anieprovozemolle. 
Johan (idem) Agremaru. 
Immi (idem) Sarejumvo.. . 
Johan (slikt) Wat zeg je, Hilde? 
Hilde Dat je niet mag praten met volle mond. 
En nu ga ik studeren. Boven. (Trap op. Stopt 
halfweg.) En als ik terug naar beneden kom, zal 
ik eerst heel hard met de deur slaan. (Immi en 
Johan bekijken elkaar en glimlachen) 
Johan Immihan. 
Immi Johan . 
Johan Immijohan. Onze twee namen bij e lkaar : 
zoals wij later. Ik ga een plaatje draaien. (Doet 
het. Langzame, zachte muziek) Dansen we? 
(Doen ze) Hoe voel je je? 
Immi Geweldig. Je hebt het zelf gezien, we 
hebben het thuis niks gezellig. Zoveel mogelijk 
geld moet worden opgestuurd naar Akoy in 
Anatolië. Oma en opa leven ervan. Papa wil 
een huis kopen in Akoy. Ik mocht vroeger 
nooit mee op schoolreis. Zo een uitgave voor 
een kind. Weet je dat papa me eens slaag heeft 
gegeven omdat ik een poster had gekocht om 
mijn kamer een beetje op te vrolijken? Ik 
moest de poster terug naar de winkel brengen 
en het geld terugvragen. 

Johan Hemel. Heb je dat gedaan? 
Immi Ik heb hem in honderd kleine stukjes 
gescheurd en heb papa terugbetaald van mijn 
zakgeld. 
Johan Geen enkel l ichtpuntje? 
Immi Jawel. Ik ben blij met kleine dingen. 
Johan Als we trouwen, zul je ook nog vrij zijn. 
Immi Een weelde. 
Johan Wat zul je ermee beginnen? 
Immi Leven. Intens leven. Met jou. Turkije is 
een mannenland. Ik had geen naam. Toen 
kwam jij en je zag dat ik Immihan was. En, 
Johan . dat was geweldig. 
Johan Ik zal je verwennen. Je zult jezelf zijn en 
ook een beetje van mij. 
Immi Veel. Heel veel. Maar ik ben bang. 
Johan Voor mij? 
Immi Ik stap van de ene wereld in de andere. 
Kan da t? Zal de wereld zich niet wreken? 
Johan Welke? 
Immi Die waar ik uitstap ... maar ook die 
waarin ik terecht kom. 
Johan Zie je deze handen? 
Immi (guitig) Ik heb ze ook al gevoeld. 
Johan Desnoods bouw ik er een satelliet mee 
voor ons tweeën en we brengen die in een baan 
rond de twee werelden. Zeg me na: Ik geloof... 
Kom, kom! 
Immi Ik geloof. 
Johan Ik geloof dat Johan me gelukkig zal 
maken. 
Immi Ik geloof dat J o h a n me gelukkig zal 
maken. 
Johan Hee, je glimlacht weer. En je ogen 
schitteren: Bengaals vuur. Ik trouw met je en... 
we gaan op huwelijksreis naar Akoy in 
Anatolië. 
Immi Ik zal met je pronken. Je zult in alle 
gezinnen worden uitgenodigd, hectoliters thee 
en koffie moeten drinken, je volproppen met 
zoete gebakjes en maanden later zul je nog 
geuren naar reukwater. De mensen zullen 
zeggen: Die J o h a n en Immihan zijn een fijn 
paar. Allah zal hen goedgezind zijn. 
Johan En ik zal dansen op het feest, samen met 
de mannen. Hé, ik heb hier jouw Turks plaatje 
nog liggen. Ik draai het even. (Verwisselt de 
plaat. Turkse muziek. Johan pakt een zakdoek 
en danst.) Hup, hup ... 
Immi Johan , je kunt het. Prachtig. 
Johan Dans mee! 
Immi Mannen dansen alleen. 
Johan Niet in mijn land. Niet in ONS land. 
(Immi danst mee. Plotseling stopt ze) 
Immi Zeg, Johan , ik heb een prachtig nieuw 
plaatje gekregen van een oom die met vakantie 
is geweest. Ik ga het halen. Het is voor jou. 
Johan Nee, Immi, we hebben het nu zo 
gezellig. Blijf hier. 
Immi Vijf minuutjes. Kun je me vijf minuutjes 
missen? 
Johan Nee. 
Immi Bij jou zou ik vrij zijn, weet je? 
Johan Chantage. 
Immi Ik wip op mijn fiets. Ik ben zo terug. 
(Vlug kusje en Immi af. Johan zet plaatje af en 
gaat zitten. Hilde komt naar beneden.) 
Hilde Ik zag Immi wegfietsen. 
Johan Ze is een plaatje gaan halen. Een Turks. 
Hilde Je bent wel erg verliefd, hé? 
Johan Het was een prachtig plannetje van jou. 
(Hilde lacht) Waa rom lach je? 
Hilde Ik denk aan ... het feest van Abraham. 
Johan Ik zie niet in... 
Hilde Om wat papa zei. 
Johan O, ja ! (lacht ook) 
Hilde (lachend) Zeg tegen Abraham ... dat hij 
... bedankt is ... (Beiden lachbui) 

(Licht afwisselend in de woonkamer van Keiman 
en Depoorter) 

(Hond blaft. Immi binnen. Recht naar de kast. op 
zoek naar het plaatje. Keiman zit te eten. 
Gesprek loopt in het Turks. Ondertussen wordt 
er ook in de kamer bij Depoorter verder 

geacteerd.) 
Immi Pilak almaya gidiyorum. (Ik kom een 
plaatje halen) 
Yusuf Immihan ben, sana sonra haber getirim. 
Bir, iki haf ta sonra benimle Türkiyeye 
gidiyorsun. Sen Mohammed Zatiyle evlene-
ceksin. ( Immihan, ik heb nieuws voor je. 
Binnenkort reis je met me mee naar Turkije. Je 
zult er trouwen met Mohammed Zati.) 
Immi Een Mohammed Zatiyi hip tanimiyorum. 
(Mohammed Zat i? Die ken ik helemaal niet.) 
Yusuf Seninonu tanimanigin?ij sebeker var. (Je 
hebt een heel leven om hem te leren kennen.) 
Johan Het feest van Abraham. Lieve help. 
Maar toch, Immihan is hier nu altijd welkom, 
alhoewel... 
Immi Ben tanimadigim adamla evlenmem. (Ik 
trouw niet met iemand die ik niet ken.) 
Hilde (Imiteert moeder) Er heeft weer een Turk 
een ongeval veroorzaakt. Niet verzekerd, 
natuurli jk! 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin. (Je zult 
gehoorzamen.) 
Johan (Idem als Hilde) Heb je het gelezen in de 
krant? Honderd kilogram hasj ontdekt in 
bestelwagen van een Turk . 
Immi H19. Hig. Ben istedigim adamla 
evlenirim. (Nooit , nooit. Ik wil zelf iemand 
kiezen.) 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin. (Je zult 
gehoorzamen) (De muziek zwelt aan tol ze 
pijnlijk klinkt) 
Immi Hi?! 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin! 
(Yusuf slaat Immihan. Gil. Licht uit. Muziek 
breekt af. Deur slaat dicht. Hond blaft. Ook in 
de woonkamer van Depoorter dooft het licht.) 

(Licht aan op Hilde — Face publiek — 
Woonkamer) 

Hilde Z o ongeveer heeft het zich afgespeeld. 
Terwijl Johan en ik ons zaten vrolijk te maken, 
werd in het huis van Kelman de klok honderd 
jaar teruggedraaid, of, in afstand gemeten, de 
grens 4.000 kilometer naar het oosten verlegd. 
Toen we achter de lijkwagen voorbij het huis 
van Kelman stapten, wist ik het: in feite werd 
Johan daar en op dat ogenblik vermoord. 

Licht aan op de woonkamer van Depoorter 

(Johan is ongeduldig. Kijkt op zijn horloge, dan 
door het raam. Hij glimlacht. Hij ziet Immihan 
aankomen. Hij zet terug het Turks plaatje op en 
danst.) 
Hilde (Als Immi in paniek binnenkomt) Immi, 
wat is er gebeurd? 
Immi (met een gil) Johan ! 
Johan (verschrikt) Immi... 
Immi Johan , verschrikkelijk! 
Johan Vertel het me. Is er een ongeluk gebeurd 
bij je thuis? J e moeder, je vader, het huis... 
Immi Ik ... ik kwam zoéven thuis. Vader was er 
al en ... 
Johan Zeg het, Immi. 
Immi Ik moet trouwen, Johan. (Ijzige stilte. Ze 
bekijken elkaar) 
Hilde Sorry, ik wil me niet .... (wit naar boven 
gaan) 
Immi Blijf, Hilde, alsjeblief. 
Johan Immi, ik snap het niet. 
Hilde Kom, wees es kalm en vertel het es 
rustig. 
Immi Ik kwam thuis. Vader was aan ' te ten en 
zei: " Immihan , volgende maand re i s je mee 
naar Turkije. Je zult er trouwen met 
Mohammed Zat i ." 
Johan Wie voor de drommel is Mohammed 
Zat i? 
Immi Weet ik niet. De zoon van een vriend van 
papa in Akoy. Weet ik veel. Ik heb de jongen 
nog nooit gezien. 
Johan Maar hoe kun je dan in 's hemelsnaam 
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met hem t rouwen? 
Immi Het kan. Het gebeurt nog dikwijls in 
Turkije dat de huwelijken geregeld worden 
door de ouders. Ze vinden het vanzelfsprekend. 
Johan Maar ji j leeft in België. (Plaat a f ) 
Immi Ik wel. Papa en mama niet. Zij denken 
dat ze Turkije mee naar hier hebben gebracht. 
Johan H e b je niet gezegd dat je die Mohammed 
helemaal niet kent? 
Immi Jawel. Ik heb het uitgeschreeuwd. 
Johan En? 
Immi " J e hebt een heel leven om hem te leren 
kennen", zei hij. O, Johan , ik weet niet meer 
wat ik heb gedaan. Ik ben gaan gillen, heb een 
stoel omvergegooid... 
Johan En je vader? 
Immi Die was verbaasd. Precies of hij niet kon 
begrijpen dat ik er iets op tegen had. Ik heb 
geroepen dat ik het niet zou doen. Nooit . Toen 
heeft hij me geslagen. Kijk! Johan , ik ben het 
huis uitgelopen en naar hier gerend. 
Hilde Immi, dat kan toch niet. Iemand moet 
hem vertellen dat dit onmogelijk is, d a t j e dit 
niet kunt doen : niet in dit land. 
Immi Ze hebben hem wel verteld hoe hij kolen 
moet hakken, maar niemand is op het idee 
gekomen hem te vertellen dat hij me niet meer 
kan behandelen alsof ik een boerenmeisje ben 
uit een godvergeten dorpje in Anatolië. 
Johan Het is niet mogelijk. 
Immi Jawel! Er zijn al tientallen meisjes uit de 
mijnstreek naar Turkije gereisd om er te 
trouwen. 
Johan H e b je hem verteld dat je van mij hield? 
Immi Ik zei dat ik een Vlaamse jongen kende. 
Johan En? 
Immi Wat hij zei drong niet tot mij door. Ik 
was verdoofd. 
Hilde Het komt vast in orde. Z o een vaart zal 
het wel niet lopen. 
Immi Ik ben driemaal in Turki je met vakantie 
geweest. Ik heb er huwelijksfeesten meege-
maakt : drie dagen in het do rp van de bruid, 
twee dagen in het dorp van de bruidegom. Heel 
het dorp vierde mee. Dans. Muziek. Geweldige 
kleuren in de zon. Maar ik heb ze gezien, de 
vrouwen, die onmiddellijk reageerden als de 
man met zijn vingers knipte, die zich 
uitsloofden op de akker met een kind op de rug 
... Jonge meisjes waren d r i e j a a r later oude 
vrouwen geworden, die niet mochten 
meepraten, niet mochten intelligent zijn... 
Johan Kom nou, Immi. Kom nou! 
Immi Zij weten misschien niet beter, maar ik 
leef HIER. Ik praat mee over politiek, film, 
toneel, muziek ... En ik heb er een eigen 
mening over. Ik dacht : dit is jouw wereld, 
Immihan. Je hebt hem verworven. Het is een 
vrije wereld. En toen kwam jij, Johan . Toen 
vond ik het helemaal geweldig. Nu wil papa me 
in de handen stoppen van een onbekende 
Mohammed Zati. 

Johan Verdomme. (trekt zijn jasje aan) 
Hilde Waar ga je naar toe? 
Johan Naar haar vader. 
Immi en Hilde Nee! 
Johan Ik wil hem zeggen dat hij dit met jou 
niet kan doen. En als hij niet redelijk is, zal k 
er op los timmeren. Ik zal bereiken dat... 
Hilde Dit zul je bereiken. (Wijst naar de wang 
van Immihan) Immi zal straks terug naar huis 
gaan en je mag raden wat er zal gebeuren als j i j 
de zaak eerst bent gaan verknoeien. 
Immi Niet doen. 
Johan Verdomme. 
Immi Geen enkele Turkse vader neemt het dat 
een buitenstaander zich bemoeit met zijn gezin. 
Hilde Toch moet je geholpen worden. Er zijn 
toch diensten: de onthaaldienst voor gast-
arbeiders, de sociale dienst van de politie. 
Johan Ik zal er naartoe gaan. 
Immi Och. 
Johan Ik wil het proberen. Ik wil alles 
proberen. Wat zegt de wet? Mag je vader je 
meeslepen naar Turkije als je dat niet wil? 
Immi Ik... weet het niet. 

Johan Het zal niet gebeuren. God , wat moeten 
we beginnen? 
Hilde Zeggen we het tegen mama en papa? 
Johan Nee! 
Hilde Waa rom niet? 
Johan Heel het gezeur zal herbeginnen: " I k 
heb het altijd wel gedacht. Heb ik je niet 
verwittigd? Ik wist dat het zo zou eindigen.. ." 
Ik zou het niet kunnen verdragen. (Stilte) 
Immi, als ik nu eens met je vader zou gaan 
praten, van man tot man... 
Immi Nee, Johan , het zal je niet lukken. Niet 
nu er zo een grote som ... 
Johan S o m ; 
Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een 
huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de 
vader van de bruidegom een som geld geeft aan 
de vader van de bruid. 
Johan En? 
Immi Papa zou honderdduizend frank krijgen. 
Johan Voor j o u ? 
Immi Voor mij. (stilte) 
Johan En dat heeft hij zomaar gezegd? 
Immi (knikt) Zati heeft natuurlijk niet zoveel 
geld, maar.. . 
Johan Hoe betaalt hij dan? 
Immi Er mogen geen gastarbeiders meer het 
land binnen. Maar als een vreemdeling trouwt 
met iemand die in België woont en die er werk 
en een woning heeft, dan mag het wel. 
Mohammed Zati zou dus met me trouwen, mee 
naar hier komen, werk zoeken en... papa 
betalen. 
Johan Immi, je wordt verkocht! 
(Stilte. Johan gaat naar de telefoon, draait een 
nummer.) 
Hilde Wat ga je doen ? 
Johan Ik bel de politie. (Licht uit) 

III 

(Licht op woonkamer van Depoorter) 

(Keiharde muziek in de woonkamer. Hilde leest. 
Vader maakt z'n Raki-drankje klaar. Moeder 
breit.) 
Emma Hilde, zet die muziek stil. (Wacht) 
Hoort ge me niet? 
Hilde (kijkt op) Hee? 
Emma Die muziek! (Hilde op. Radio uit. Leest 
verder.) Ik vraag me af hoe gij kunt lezen bij 
zo'n lawaai. 
Hilde Lawaai? Dat zijn de Holiday-singers. 
Emma Hoe ze heten weet ik niet, maar ik ben 
er zeker van dat ze haren tot op hun gat 
hebben. 
Leo (heeft water bij de raki gedaan) Kijk eens, 
kijk, kijk... Hoe dat van kleur verandert. Juist 
melk. (proeft) Hmmm.. . en lekker. Juist zoals 
Immihan heeft gezegd: ' t smaak t naar anijs. 
Wilt ge ook eens proeven, E m m a ? 
Emma Ik moet van die smeerlapperij niet 
weten. Als die fles uit Turkije komt, godweet 
wat er dan allemaal inzit. 
Leo Da 's zuivere drank, Emma. 
Hilde Ma, gij denkt zeker dat Turkije aan het 
ander eind van de wereld ligt en dat er nog 
geen beschaving is doorgedrongen ? 
Emma ' tZa l niet veel schelen. 
Hilde Als je eens wist welke kunstschatten er in 
Turkije zijn. 
Emma U maken ze ook wijs wat ze willen. 
Hilde Het staat in de boeken. 
Emma Papier is verduldig. 
Leo En daarbij , Immihan zou me die fles toch 
niet geven als ze niet zeker wist dat het goed 
voor mij was. (proeft) En het IS goed. 
Emma Leo, ik moet u iets zeggen. Nu ge toch 
over Immihan bezig zijt... Er is iets niet in 
orde. 
Leo Hoe "daa r is iets niet in o rde"? 
Emma Daar stinkt iets. Dat zeg ik. 
Leo Gij ziet spoken. Zeg, da 's sterk spul. Laat 
eens zien: 48 graden. Da 's sterker dan whisky. 
Emma Zet die fles neer en luister. Voelt ge niet 

dat er iets veranderd is? Ziet ge Johan nog 
lachen? Ziet ge Immihan nog lachen? 
Leo Bah, onze Johan is een beetje kribbig. Dat 
zal wel voorbijgaan. 
Emma Een beetje kribbig, noemt hij dat . 
's Morgens komt hij naar beneden met zo'n 
gezicht. Als ge hem een vraag stelt, krijgt ge 
geen antwoord. Meneer sluit zich op in zijn 
kamer, komt alleen naar beneden om te eten, 
doet geen bakkes open en slaat met de deuren 
als hij naar buiten gaat. 
Leo Misschien heeft hij woorden gehad met 
Immihan.. . Hoe dikwijls hebt gij vroeger geen 
ruzie gehad met mij? 
Emma Ja , maar nooit een week lang. Ge liept 
de benen onder uw kont uit om het terug goed 
te maken. En nochtans, gij waart een koppige 
ezel, dat weet ge zelf ook. Nee, ' t i s geen ruzie. 
Dat zeg ik. 
Leo Hoe weet ge dat ? 
Emma Omdat ik het weet! 
Leo Ah! 
Emma 't Is niet dezelfde Immihan van een tijdje 
geleden. Dat zeg ik. 
Leo Ik vind het een goed kind. 
Emma Daar hebben we het verdomme niet 
over! 
Leo Hee, hee! 
Emma Er scheelt iets. Als ze bij elkaar zijn en 
ge komt onverwacht binnen, ziet ge ze ook niet 
meer vrijen. Nee, ze zitten te fezelen met zo'n 
gezichten. Dat is niet normaal. Dat zeg ik. En 
dan is er nog iets... Zijn baas heeft gebeld. 
Leo Meneer Vils? 
Emma Ja , meneer Vils. Hij heeft maar één 
baas. Waarom vraagt gij altijd naar uwe 
bekende weg? 
Leo Wat zei hi j? 
Emma Hij vroeg me wat Johan tegenwoordig 
mankeerde. 
Leo Mankeren ? Er mankeert niets aan. Hij is 
een goed vakman. Ge weet toch wat André van 
hier tegenover altijd zegt: " In de garage van 
Vils mag alleen Johan een poot naar mijn 
wagen uitsteken." Toch een teken dat hij 
content is. 
Emma Ja , dat was twee weken geleden. Vils 
heeft vandaag gebeld en hij zei dat Johan 
precies met zijn gedachten niet bij zijn werk 
was. Vroeger, zei hij, was het een plezier om 
hem bezig te zien, maar nu vergist hij zich tien 
keer per dag. Ge kunt hem niet meer alleen 
laten werken. Dat zei hij. En of wij soms wisten 
wat er scheelde. 
Leo Wat hebt ge gezegd ? 
Emma Wat kunt ge daarop zeggen? Dat hij in 
huis ook vervelend was en dat ik eens met hem 
zou praten. Leo, het is precies of er een 
ongeluk boven ons hoofd hangt. Ik voel dat . 
Weet ge wat ik denk dat er is gebeurd? 
Leo Hmm'? 

Emma Ik denk dat ons Johan. . . en Immihan.. . 
Het is me allemaal te geheimzinnig. 
Leo H o e ? 
Emma (Na blik op Hilde) Niks. Ik zal het u 
straks wel vertellen. 
Leo Wel, ik ga nog een slokje van dat goedje 
pakken. Ik had nooit gedacht dat ze in 
Turkije... 
Emma Potverdomme, Leo, een mens zit in 
spanning, uw zoon slaat met de deuren en 
behandelt u alsof ge een stuk stront zijt, en 
Depoorter gaat een slokje drinken. Ge voelt 
met uw ellebogen dat er iets in de lucht hangt. 
Zijt gij potverdomme een vader? De baas van 
Johan belt op om te vragen wat er de jongen 
scheelt. Da 's een vreemde, maar hij merkt het. 
Gij niet, Depoorter . Laat de poes maar pissen! 
Het zal allemaal wel in orde komen. God 
schept de dag en Depoorter loopt erdoor. Hoe 
ben ik met zo iemand kunnen trouwen. Zijt gij 
een m a n ? 
Leo Met zo iemand zijt ge niet getrouwd. Gij 
hebt me zo gemaakt . 
Emma Depoorter , nu ga ik u eens iets zeggen. 
Leo Ge hebt al genoeg gezegd. Ik heb altijd 
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moeten zwijgen. Gij hebt het allemaal geregeld, 
ook voor de kinderen. Ik kende er niks van en 
alles wat ik deed was verkeerd. Nu het misloopt 
ben ik plotseling de man. Nu zou ik de zaak 
moeten oplossen. Wel, regel gij het nu ook 
maar, godverdomme. (Af. Klapt de deur toe.) 
Hilde Pa taa t : 't is weer kermis. (Leest een 
spreuk aan de muur) "Beter een thuis dan een 
pracht van een huis ." Bond zonder naam. Wel, 
het is hier nogal een thuis. 
Emma Zwijg, snotbei, gij weet niet wat een 
moeder is. (Huilt en loopt de trap op. Halfweg 
stopt ze.) En gij weet ook van niks, hé. Gij 
speelt het spelletje mee! Goed, ge hebt gelijk. 
Hou uw moeder maar overal buiten. 
Hilde Maar ma... (Emma af. Hilde liaalt haar 
schouders op. Buiten stopt een bromfiets. Hilde 
kijkt door het raam. Johan op met helm. Wil 
doorlopen naar boven.) J o h a n ! (Johan blijft 
slaan) 't Is weer kermis. 
Johan Da's geen nieuws, ' t l s hier elke dag 
ruzie. 

Hilde Om jou. Mama weet da t er iets hapert. 
Johan Ik vraag alleen maar dat ze me met rust 
laten! (af) 
Hilde Johan , dit is niet meer te harden.. . 

(Licht op Hikte. Face publiek. Woonkamer) 

Hilde Het was niet meer te harden. Er moest 
iets gebeuren. De situatie werd stilaan op de 
spits gedreven. Er zou een uitbarsting komen, 
misschien zelfs fysiek geweld. De beste 
oplossing zou een gesprek zijn. En dat kwam 
er. Ik was mama dankbaa r dat ze de eerste 
slap zette. Maar waar ik dacht da t ze tot de 
kern van de zaak was doorgedrongen, merkte 
ik dat haar onrust een andere voedingsbodem 
had : egoïsme. 

(Licht in de woonkamer van Depoorter) 

(Johan terug binnen, wil naar boven gaan.) 
Emma (komt naar beneden) Waar gaat ge 
naar toe? 
Johan Naar boven om... 
Emma Dat kan wachten. Hilde, ga de 
handdoeken op de drooglijn hangen. 
Hilde Is al gebeurd. 
Emma Ga dan opruimen in de keuken. 
Hilde In de keuken? 
Emma Ik wil Johan onder vier ogen spreken. 
Hilde O ! Zeg dat dan ! (af) 
Emma Wel, meneer? 
Johan H o e ? 
Emma Juist of ge uit de lucht komt gevallen. 
Ge kunt uw moeder niet voor de gek houden, 
jongen. Meent ge nu werkelijk dat ik niet merk 
dat er iets scheelt? Zo dom ben ik ook niet. 
(Johan wil weggaan) Nee, ge blijft hier. Zeg op. 
Johan Maar , ma... 
Emma Niks te maren. Wat zit er scheef tussen 
u en Immi? 
Johan Niets. 
Emma Maak me geen blaaskes wijs. Ik heb 
mijn ogen niet in mijne zak. Als er dan toch 
geen vuiltje aan de lucht is, waarom loopt ge 
dan rond met zo'n kop en zijt ge te mottig dat 
ge op een fatsoenlijke vraag een fatsoenlijk 
antwoord geeft. Waarom snauwt ge uw moeder 
af als een stuk vuil? En waarom stapelt ge in 
de garage de ene stommiteit op de andere zodat 
Vils moet telefoneren wat er aan de hand is? 
Johan Heeft Vils...? 
Emma Deze middag. Ge zijt trouwens een uur 
Ie laat op uw werk gekomen. 
Johan Vils is een azijnpisser. 
Emma Vils is een baas die van u een serieuze 
stielman wil maken, dal weet ge zelf goed 
genoeg. Wel... Ziet ge Immihan niel meer 
graag? 
Johan Niet meer graag? Maar jawel, ma. Immi 
is... Kom, waarom zou ik haar niet meer graag 
zien? 
Emma Wel, als ge ze graag ziet is er iets anders 
gebeurd. En ik kan al raden wat. (Stilte) Is het 

da t? 
Johan Ik weet niet wat je bedoelt. 
Emma Dan zal ik het u zeggen. Ge hebt 
Immihan zwanger gemaakt. 
Johan Zwanger? 
Emma Ze moet een kind krijgen. 
Johan Wie heeft gezegd dat Immi een kind 
moet krijgen? Ik zal hem... 
Emma Niemand heeft dat gezegd. Ik vraag het 
u. 
Johan Je bedoelt zwanger van mij? Maar ma, 
ben je gek? 
Emma Ja of nee? 
Johan Nee, natuurli jk. 
Emma Wel, da 's een pak van mijn hart. Het is 
of er honderd kilo van me is afgevallen. De rest 
is bijzaak. Met uw kleine ruzietjes hou ik me 
niet bezig. Dat komt vanzelf in orde. Ik ben 
alleen maar blij dat... Afin, zie dat ge in 
't vervolg een andere kop opzet en dat ge een 
beetje hartelijk zijt tegen uw moeder. En tegen 
uw vader ook. Voila! O, ik ga eens kijken of 
mijn was droog is. (af) 
Johan (Perpleks) Zwanger... Lieve mensen. 
Hilde (Op) Johan . 
Johan Zwanger... 
Hilde Wat bedoel j e? 
Johan Wee t j e waarom jij moest verdwijnen? 
Hilde Geen idee van. 
Johan Mama vroeg me of Immi zwanger was. 
Stel je voor... 
Hilde O, en is dat zo? 
Jolian Zijn jullie allemaal getikt? 
Hilde 't Zou toch kunnen, hé. Of denk je dat 
het nog nooit is gebeurd dat een meisje... 
Johan Wel, ik heb mama gerustgesteld. Immi is 
niet zwanger. 
Hilde Als jullie toch aan 't praten waren, heb je 
dan niet meteen verteld waar het op s tond? 
Johan Ik kreeg de kans niet. Mama was 
gerustgesteld. Immihan was niet zwanger. 
Hoera! De eer van de familie blijft ongerept. 
Alsof er geen honderd dingen kunnen gebeuren 
die veel erger zijn. Verdomme, ik wilde dat ze 
zwanger was, dan moesten we wel... 
Hilde Johan , je hebt de politie gebeld. Ben je 
naar de afspraak gegaan? 
Johan Ja. 
Hilde En? 
Johan Och... Een agent luisterde naar de radio, 
een andere las de krant en dronk koffie. En 
dan m o e t j e vertellen... Och, verdomme. 
Hilde Waren ze niet vriendelijk? 
Johan Ik kreeg zelfs een kopje koffie. Maar het 
was alsof je je moest uitkleden waar anderen bij 
zijn. 
Hilde En het resultaat? 
Johan Het komt hierop neer : Yusuf Keiman 
mag rustig met zijn dochter naar Turkije reizen. 
Immi is minderjarig en Yusuf is het hoofd van 
het gezin. De politie kan het niet verhinderen. 
Hilde Is dat alles? 
Johan Ze zullen een maatschappelijk werkster 
naar Keiman sturen om over de zaak te praten. 
Hilde E n ? 
Johan Weet niet. En laat me godverdomme nu 
met rust. (af) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Woonkamer) 

Hilde De maatschappelijk werkster liep 
inderdaad binnen bij Keiman. En we zouden 
vlug ondervinden welk resultaat dit opleverde. 
(Licht dooft) 

(Licht op de woonkamer bij Keiman) 

(Madama sociale is te gast bij Keiman) 
M. Soc. Waarom, Yusuf? Je weet toch dat 
kinderen anders gaan denken, voelen, leven dan 
hun ouders. 
Yusuf Immihan mijne kind, madame sociale. 
Als de papa zeggen " ja" , ook de kind moeten 
zeggen " j a" . Als de papa zeggen "nee" , ook de 
kind moeten zeggen "nee" . Gij hebben ene 
kind? Als gij zeggen " j a " en de kind zeggen 

"nee" , wat gij d o e n ? Klets, klets, klets. Ik ook, 
madame sociale. 
M. Soc. Nee, Yusuf, ik zal met mijn kind 
praten en het proberen te begrijpen. 
Yusuf Niet goeie. 
M. Soc. Wel goeie. Je mag toch niet beslissen 
over het leven van je dochter? 
Yusuf Ik weten wat goed zijn voor de meisje, 
madame sociale. Ik kennen de jongen 
Mohammed Zati waar zij mee trouwen. Goeie 
jongen. Waarom zij niet trouwen met goeie 
jongen ? 
M. Soc. Maar je woont in België, Yusuf. 
Immihan leeft vanaf haar v ie rde jaa r in dit 
land. Laat ze zelf beslissen. 
Yusuf Wat zie ik in deze land? De meisje of de 
jongen kiezen met wie trouwen. J a ? Na ene 
jaar de meisje gaal weg of de jongen gaat weg. 
Familie kapot . Niet in Toerkie, madame 
sociale. In Toerkie goeie familie, madame 
sociale. 
M. Soe. Maar Immi houdt niet van 
Mohammed. 
Yusuf Hoe zij welen? Als zij Mohammed zien 
drie keer, zij zeggen : Goeie jongen ! Ik weten! 
Want ik Mohammed wél kennen, en de papa 
van Mohammed en de papa van de papa. 
Allemaal goeie, madame sociale. Gisteren jaar 
ik in Toerkie. Vakantie. Papa Zati mij vragen: 
Immihan worden de vrouw van Mohammed. Ik 
zeggen: goeie. 
M. Soc. Maar Immihan hield van een andere 
jongen. 
Yusuf Dan waarom Vlaamse papa niet komen 
naar mij? Hij zeggen: Ik wille uwe meisje voor 
mijne jongen. Ik geven zoveel geld. 
M. Soc. Zati zou je 100.000 frank geven. 
Yusuf Hoe gij weten? 
M. Soc. Bijzaak, ik weet niet. 
Yusuf 100.000 f rank nie vele, madame sociale. 
Immihan goeie meisje. Vele geld verdienen met 
de haren. En Mohammed komen naar België. 
100.000 f rank is vier maanden werken. Daarna 
altijd geld verdienen. Ook als geen werk meer. 
Dan doppen, madame sociale. 100.000 frank 
nie vele! 
M. Soc. Yusuf, je woont nu toch al veertien 
jaar in België. Je weet dat het er hier anders 
aan toe gaat. Er zijn heus ook goeie families in 
ons land. Ik ben ook getrouwd en we hebben 
een fijn gezin. Mijn familie is niet 'kapot ' , 
Yusuf, en zo zijn er heel veel. 
Yusuf Madame sociale is uit deze land. Goeie. 
Maar ikke Toerk. Als ik ga terug naar Akoy in 
mijne land, wat de mensen zeggen? " D a a r is 
Yusuf Keiman. Die hebben gezegd: zijne 
dochter trouwen met Mohammed Zati" . En 
dan, als zij niet t rouwen? Zij zeggen: "Die 
Yusuf vele beloven, maar niet doen" . 
M. Soc. Nu denk je aan jezelf, Yusuf. Je bent 
bang om terug naar Turkije te gaan. Je bent 
bang om ze in Turkije te vertellen dat in België 
een meisje zelf een man kiest... 
Yusuf Madame sociale, waarom gij binnen in 
deze huis? Gij hebben ook ene huis. Wal gij 
zeggen als ene man komt binnen uwe huis en 
zeggen: Daar moet staan de tafel, daar moet 
staan de stoel. Wat gij zeggen? Gij geven s tamp 
onder de kont en zeggen: "Weg! Dit mijne 
huis. Ikke baas in mijne huis." 
M. Soc. Yusuf, natuurlijk ben je baas. Maar 
begrijp nu toch eens dat je niet meer in Turkije 
woont. Ik ken een heleboel Turken die wel 
beter weten. Die hebben zich aangepast . 
Yusuf Dat gene goeie Toerken. 
M. Soc. Dat zeg jij. Waarom denk je dat je 
gelijk hebt? Heeft Atatürk niet zelf gezegd: 
Eén van de dwingendste eisen van dit ogenblik 
is de emancipatie van onze vrouwen, op alle 
gebieden. 

Yusuf Madame, is verboden van nemen mijne 
dochter mee naar Toerkie? 
M. Soe. Niemand kan je dat beletten. 
Yusuf Goeie. Dan, ga weg, madame, (slaat op. 
Deur open) 
M. Soc. Laten we praten, Yusuf. 
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Yusuf Praten, praten, praten. Waarom pra t en? 
Ikke baas. Immihan luisteren. In deze land 
kinderen niet luisteren. En wat ik zie? Jonge 
mensen in deze land maken vele kapot , vele 
protesteren, vele vechten, vele stelen, vele 
doodmaken . Mijne Immihan wél luisteren. 
M. Soc. Yusuf, je kunt altijd bij mij terecht als 
je mij nodig hebt. (Af. Hond blaft) 
Yusuf Fa t ima! 
Fatima (op) Evet. (Ja?) 
Yusuf Nerede Immihan? (Waar is Immihan?) 
Fatima Isinde. (Op haar werk) 
Yusuf Ceketimi ver. Ben onu getirmeye 
gidiyorum. (Geef mijn jas, ik ga ze halen.) 
(Trekt jas aan. Af. Deur klapt toe. Hond blaft. 
Licht uit.) 

(Licht aan op Hilde. Hilde face publiek. 
Woonkamer) 

Hilde De traditie van het patriarchaat heeft 
diepe wortels, die niet door een reisje naar het 
westen worden aangevreten. Twee werelden 
lijnrecht tegenover elkaar. Het werd op de spits 
gedreven. Wat er precies na deze scène 
gebeurde, werd me duidelijk toen papa enkele 
ogenblikken later binnenkwam. (Licht dooft op 
Hilde) 

(Licht aan op woonkamer Depoorter) 

Leo (komt binnen met schoffel) Wel, godver-
domme. 
Hilde Wat is er, p a ? 
Leo Dat heb ik in mijn hele leven nog niet 
meegemaakt. Waar is E m m a ? 
Emma (komt uil keuken) Botten ui t ! En sinds 
wanneer komt ge met een schoffel de kamer in? 
En ik maar op mijn knieën liggen om schoon te 
maken. (Pakt hem de schoffel a f , verdwijn! 
ermee in de keuken en kom! dan terug binnen.) 
Leo Ja , ja, maar luister nu eens. Ik stond aan 
de straatkant te schoffelen. Kwam er een man 
aan op het pad achter de bomen. Hij joeg een 
meisje voor zich uit. Ik dach t : dat is precies 
Immihan. Ze kwamen dichterbii en... 
potverdomme, hel was Immihan, maar met zo'n 
ogen van het huilen. Ge kunt denken hoe ik 
daar stond te kijken. De man — een kerel met 
een zwarte snor — riept iets tegen haar . Ik 
verstond het niet. Ik veronderstel dat het Turks 
was. Hij kwam me voorbij. Alleen de haag 
tussen ons. Begon hij tegen mij te schreeuwen! 
Ik verstond er geen bal van. Ik wou nog 
beleefd blijven en zei: meneer, comprend pas. 
Pakte hij me bij de kraag van mijn jas, zo over 
de haag, en schudde me door elkaar. Zo 'n 
poten had die kerel. En maar schreeuwen. Het 
enige wat ik verstond was : "mi jne dochter.. . 
Politie... Vlaamse j ongen ! " Ik dach t : meteen 
trekt hij nog een mes. Maar nee, hij liet me los 
en liep achter Immihan aan. 
Johan (Op. Heef! laaisle zinnen gehoord) 
Immihan? 

Leo Zou dat haar vader zijn? 
Johan Waar is ze n u ? 
Leo Wel, ze was ondertussen doorgelopen. 
Johan De smeerlap! (loopt naar buiten) 
Hilde Johan , nee! 
Emma Herbegint het spelletje? 
Hilde God, pa, ik ben bang. Zouden ze al thuis 
zijn ? Hoe lang is het geleden ? 
Emma Mag ik weten wat er aan de hand is? 
Hilde Ik hoop dat hij nu geen stommiteiten 
doet, ma. Vooral nu niet. 
Emma Wat is hier gaande? 
Hilde Het interesseerde je alleen maar of 
Immihan zwanger was. Of niet? 
Emma (Geeft Hilde een klap. Stille) Och nee, 
dat had ik niet mogen doen. Maar ziet ge dan 
ook niet hoe ge mij opjaagt? Een mens zou 
nog gek worden ! (kijkt naar Leo. Die voelt zijn 
pols.) Wel. ge staat daar precies gelijk een 
standbeeld. 
Leo (wijst op zijn pols) Honderdvijl 'entwintig. 
Dat kan niet goed zijn. (Licht ui!) 

(Licht op woonkamer Keiman) 

(Yusuf rookt. Immihan haakt. Fatima ook. Hond 
blaft. Er word! gebeld. Fatima en Immihan 
kijken op. Yusuf staal op en kijkt naar builen. 
Doel Fatima teken te blijven staan. Nu wordt er 
op de deur gebonsd.) 
Johan (Onzichtbaar) Immi! Immi, ben je daa r? 
(Immihan wil opslaan. Yusuf doel leken le 
blijven zit ten.) Immi, verdomme! Immi! (Turkse 
muziek. Geluid van een trein. Licht dooft.) 

(Licht op Hilde. Hilde J'ace publiek.) 

Hilde Immi werd bewaakt als in een sprookje 
uit duizend en één nacht. Als haar vader aan 
het werk was, trok oom Kasim de wacht op. 
Voor Johan was het onmogelijk bij haar te 
komen. Ik speelde het wél klaar toen ze terug 
kwam uit de kapsalon. Ze was er nog enkele 
spullen gaan halen. Ze was ontslagen nadat 
Yusuf haar uit de salon was komen sleuren, 
want zo'n incident konden ze bij Vandijk niet 
hebben : hun reputatie, weet je. Yusuf werkte 
's morgens. Kasim had middagpost. De tijd die 
er nodig was om elkaar te kruisen, was de enige 
mogelijkheid voor Johan en Immi om elkaar te 
ontmoeten. Ik regelde de afspraak. (Liclil dooft) 

(Licht op het builengebeuren) 

Johan (Bij de bank. Wacht op Immihan. Die 
komt eraan.) God, Immi. 
Immi J o h a n ! Het is verloren. (Omarming) 
Johan Nee! Nee. 
Immi Ik voel het. 
Johan Hebben ze je geslagen? 
Immi Och. 
Johan Je bent mager geworden. 
Immi Ji j ook. Mijn schuld. 
Johan Jouw schuld ? Verdomme, Immi, je weet 
dat het niet waar is. Je weet best wie z'n schuld 
het is. 
Immi Nee, ik weet het niet. 
Johan Weet je wat ik altijd gedacht heb? Als ik 
soldaat moet worden en het wordt oorlog, zal 
ik nooit iemand doodschieten. Ik zal nooit de 
trekker over halen. Ik zou het niet kunnen. 
Immi Traditie. Kan de traditie schuldig zijn? 
Johan Maar ik heb me vergist. Ik zou je 
vader kunnen kapot schieten 0111 wat hij je 
aandoet . 
Immi Zijn hoofd is in Turkije. Alleen zijn 
handen werken in België. 
Johan Godverdomme, ik hou van je. 
Immi Vergeet het. 
Johan Wat moeten wij doen? 
Immi Doen? Vrijdag om kwart over vijf 
vertrekt een trein naar Turkije. Ik zal erin 
zitten. 
Johan Nee, godverdomme, nee! Al moest ik op 
de rails gaan liggen. Al moest ik... ik-weet-niet-
wat! Je gaat niet naar Turkije. Immi, vecht, 
godverdomme, jong. 
Immi Vechten ? Ik heb nooit anders gedaan. Ik 
vocht op school omdat ze zegden dat ik een 
Turkse was en ik vocht thuis omda t ze zegden 
dat ik geen Turkse was. Wat kan ik doen? Op 
de hoek van de straat gaan staan en het 
uitschreeuwen : mensen, luister eens wat er met 
ons is gebeurd! Hoeveel mensen zijn er in onze 
gemeente? 
Johan Immi, zo bedoelde ik het niet. 
Immi 60.000! Ze zullen voorbijlopen. Alle 
60.000. Even kijken... en voorbijlopen. En alles 
wat je vandaag 0111 je heen ziet, zul je dan ook 
zien: de groenteboer, die met zijn wagen over 
de tuinwijk rijdt, de kinderen die naar school 
gaan, een zweefvliegtuig, hoog in de lucht. 
Alsof er niets aan de hand is. 
Johan Je moet weglopen. 
Immi E11 in Akoy weet een zekere Mohammed 
Zati dat ik in de trein stap die mij naar zijn bed 
zal brengen. Traditie! Misschien is hij verlegen 
of misschien zal hij me bespringen als een 
hengst; maar hij zal proberen van mij een 

vrouw te maken die luistert als hij met z'n 
vingers knipt. Traditie. 
Johan Weglopen. 
Immi Ik houd het nooit vol. 
Johan Godverdomme, je moet weglopen! 
Immi Weglopen? Waarheen? Naar het s tor t? 
Het bos? Het hou tpa rk? 
Johan (Denkl even na) Traditie. Immi, traditie, 
jong! 
Immi Hoe bedoel j e? 
Johan Niet elke man in Turkije trouwt met het 
meisje dat zijn vader voor hem heeft uitgezocht. 
Het gebeurt dat een jongeman een meisje graag 
ziet dat niet voor hem is bestemd. En dan 
vlucht hij met haar. Dat heb je me zelf verteld. 
Ja , in het bos, in het houtpark. . . 
Immi Johan. 
Johan En als ze samen zijn geweest, twee, drie 
dagen, dan geven de ouders toe. Traditie, 
godverdomme. 
Immi Waar zou je me naartoe brengen? 
Johan Ik bedenk wel iets. 
Immi Je ongeluk. 
Johan Ons geluk. Weet je nog, ik zou een auto 
voor je bouwen met de kleuren van wilde 
bloemen erop. En we zouden samen een zaak 
uitbouwen : Depoorter — streepje — Keiman. 
We zouden een sateliet in een baan om onze 
werelden brengen. 
Immi Ik moet naar huis. 
Johan Immihan. 
Immi Vader kan elk ogenblik thuiskomen. 
Johan Goed, luister. Speel het spelletje van : ik-
heb-er-me-bij-neergelegd. Maar luister nu goed, 
Immi : Misschien zul je nog strenger worden 
bewaakt en zullen we elkaar niet meer zien. In 
dat geval kom ik je donderdagnacht halen. Iets 
na middernacht zal ik onder je raam staan. 
Kijk uit, en als je me ziet, kom dan naar 
buiten. 
Immi Johan . 
Immi Immihan, niet bang zijn. (Licht dooft) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Woonkamer) 

Hilde Johan vertelde me van zijn plan. Maar 
thuis leefden ze nog altijd naast elkaar door. 
Het was niet meer te harden. Ik besloot er zelf 
iets aan te doen. 

(Licht op woonkamer Depoorter) 

(Vader met krant. Moeder veegt stof. Johan 
nukkig in de canapé.) 
Hilde (Resoluut) Ma, Johan heeft u iets te 
vragen. 
Emma Nu komt de a a p uit de mouw. Het werd 
tijd. 
Hilde In godsnaam, ma, begin nu niet 
opnieuw. Luister. 
Emma Zeg eens, een beetje kalm, hé! Moet ik 
me in mijn eigen huis door mijn eigen kinderen 
de les laten spellen? 
Leo Emma, zwijg nu even. 
Emma Gij ook al. Wilt ge soms zeggen dat... 
Leo Godverdomme, zwijg!! (stille) 
Emma Voila, nu ziet ge zelf wie hier de baas is. 
(Johan loopt weg. Hilde houdt hem legen.) 
Hilde Nee. 
Johan Het interesseert me niet. Geen bal. 
Alleen maar hun eigen snertwereldje is 
belangrijk. 
Hilde Als je niet dur f t , zal ik het vragen. Ma, 
mag Immi hier een paar dagen blijven logeren? 
Emma Logeren? Wat is er gebeurd? Moet haar 
moeder misschien naar de kliniek? Ge weet, als 
er zo iets gebeurt, sta ik altijd klaar om te 
helpen. Ik heb Germaineke drie weken thuis 
gehad toen tante Clare geopereerd werd aan de 
gal. Waar of niet, Leo? 
Leo Dat klopt. 
Hilde Immi moet trouwen. 
Emma Moet t rouwen? (Tegen Johan) En gij 
zegde nog... 
Johan Het is niet w a t j e denkt ! Precies of dat 
het enige is wat er kan gebeuren. Hij is bijna 
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een obsessie. Yusuf Kelman wil Immihan 
nieeiiemen naar Turki je en ze daa r laten 
trouwen. 
Emma 't Is niet waar . Heef t ze d a a r dan 
kennis? 
Johan Nee, ze heeft die jongen nooit gezien. 
Emma Lieve god , dat bestaat toch niet. 
Johan En of het bes taa t ! 
Hilde J i j kunt haa r helpen. 
Emma I k ? 
Hilde Laat Immi een paa r dagen naar hier 
komen. 
Emma Weg lopen? D a a r lost ge niks mee op. 
Als er ruzie in de familie is, moet ge p ra ten . 
Johan (Tegen Hilde over ouders) Ze snappen het 
niet. 
Hilde Het is de enige mogel i jkheid. 
Emma G o d weet wat er zal gebeuren. 
Misschien komt hij hier de boel kort en klein 
slaan. Ik heb het altijd wel gezegd dat die 
Turken halve wilden zijn. W a a r of niet, Leo? 
Gi j hebt die Kelman toch ze l fgez ien . 
Leo Hi j zag er verschrikkel i jk uit. 
Emma Als haar moeder moest worden 
geopereerd, zou ik direct zeggen... 
Johan Haa r moeder moet ve rdomme niet 
worden geopereerd ; m a a r volgende vr i jdag 
vertrekt er een trein naar Turki je . D a a r zullen 
ze Immihan ins toppen en ze zal in een 
bergdorp — tussen die halve wilden, zoals j i j 
zegt — in het bed moeten kruipen met een vent 
die ze niet kent . 

Emma Aan deze a f fa i re ve rb rand ik mijn 
vingers niet. Ik zeg : nee! Verstaat ge m e ? Nee ! 
Nee, nee! En 't is niet da t ik o p zie tegen de 
moeite om dat kind hier over de vloer te h a l e n ; 
maar niet als ze thuis wegloopt . D a n kun t ge 
hier o p uwe kop g a a n s taan , m a a r het zal niet 
lukken. (Loopt de trap op. Halfweg blijfi ze 
staan.) In H o u t h a l e n hebben ze vorige week een 
Turk uit een café gezet. Weet ge wat er toen 
gebeurd is? Met zijn dert igen zijn ze 
teruggekomen en hebben er de boel kort en 
klein geslagen. 
Johan Bang! Je bent bang . Mensen interesseren 
je niet als je bang bent . 
Emma Weet ge wat gij z i j t? Een har tef re t te r . 
( a f ) 
Hilde Ma , k o m nou , laat ons eens rustig 
pra ten . (Hilde gaat Emma achterna. Johan gaal 
zitten. Leo legt zijn hand op zijn schouder.) 
Johan Dur f t ge d a t ? 
Leo Wat , j o n g ? 
Johan Je hand o p mijn schouder leggen. 
Leo W a a r o m zou ik dat niet d u r v e n ? 
Johan Als je je hand op mijn schouder legt, wil 
dat zeggen dat je a an mijn kan t s taat . 
Leo En wie zegt da t dit niet zo i s? 
Johan En als ma zo dadeli jk de t rap a f k o m t , 
zul je dan die hand weghalen? 
Leo (Hand weg) J o n g , als ge eens zo oud zult 
zijn als ik... Denkt ge dat ik nooit heb 
gedroomd dat ik de wereld ande r s zou m a k e n ? 
Denkt ge dat ik nooit van mijn ouders heb 
gedach t : die ouwe zakken, wat weten zij van 
wat er in de jeugd omgaa t . Ik was vroeger een 
voetballer, een goeie. Ik speelde mee in derde 
nat ionale. Ik leerde uw ma kennen. Ze waren er 
thuis o p tegen. Ik ben toch met haar g e t r o u w d ; 
en in ons gezin zou hel a l lemaal anders 
worden. Anders . . . O, hel begon met 
kleinigheden. Of ik mijn voeten niet op het 
salontafel t je wilde leggen als ik naar de televisie 
keek. Ik haalde mijn voeten eraf. Of het nodig 
was dat ik elke d o n d e r d a g een pintje ging 
dr inken bij Mariet te . Ik ging toch, m a a r een 
week lang sprak ze geen bakkes tegen me. Mi jn 
vrienden kwamen me bezoeken. Ze zagen dat 
ze niet welkom waren. Ze bleven weg. Er 
kwamen kinderen. Ik wilde er eent je een pak 
voor zijn broek geven omdat hij de koni jnen 
had uitgelaten. Maa r " W a t weet gij van 
kinderen a f !? Bemoei u met uw eigen z a k e n ! " 
En ik liet begaan . En sti laan geraakte ik 
gevangen, alsof een inktvis één voor één zijn 
tentakels om mij heen sloeg zodat ik niet meer 

kon bewegen. 
Johan Argumenten van een versleten generat ie . 
Je bent je aan 't verdedigen omda t je laf bent. 
Leo Het is geen verdediging. Het is een 
verklaring. 
Johan Is het leven zo r ap o p g e b r u i k t ? 
Leo Zo rap. Ik had nog één h o o p dat het 
anders zou worden . 
Johan T o c h ? 
Leo Gij . 
Johan I k ? 
Leo Als ge volgend j a a r een eigen zaak zoudt 
beginnen. Ik d a c h t : ik ga helpen. Niet alleen 
met geld, m a a r ook met mijn handen . Ik heb 
verstand van machines. Hoe klein ik hier ook 
in huis ben , op de kolenmijn heb ik een 
reputat ie . Als de mensen zouden weten dat ik 
achter uw zaak sta, zouden er klanten komen. 
Ik d a c h t : we bouwen samen een zaak op. En ik 
zal naast hem staan : als een vriend. We zullen 
samen een pint je gaan pakken in uw s tamcafé 
en we zullen samen proberen een a u t o m e r k 
voor u te vinden. En ge zult t rouwen met 
Immihan . Ik had direct gemerkt dat het een 
goed kind was, nog niet bedorven d o o r onze 
welvaart . Ze zal een goeie v rouw voor u zijn. 
En ik zal kleinkinderen hebben, die mijn naam 
dragen. . . 

Johan Dromen is niet genoeg. 
Leo Nee. 
Johan Kun je niet knokken ? G a naar boven en 
zeg tegen ma dat Imma naar hier moet komen , 
dat je achter me s taa l . (Boven is er lawaai. Een 
Jlarde van een gesprek dringt tot beneden door.) 
Emma ... niet één keer. Als het hier zo verder 
gaat , trek ik er uit. Hel is schandalig. . . (Een 
deur klapt dicht. Hel geluid verstomt.) 
Leo (Trekt zijn bonen terug aan) Ik heb 
geprobeerd het 11 uil te leggen. (Aarzelt, gaat 
naar het raam) Het gaat regenen. Ik wil het 
voor tu in t je in orde hebben eer het zondag is. 
(Gaal naar de deur) 
Johan P a ! ! (Licht uil.) 

IV 

(In de woonkamer bij Kelman slaan de koj'fers 
gepakt. Nacht. Immihan binnen met zaklamp. 
Draagt nachtjapon. Ze trekt hem uit, stopt hem 
in een tas, samen met wal ondergoed dat ze uil 
een koffer pakt. Uit de koffer ook kleren die ze 
aantrekt. Schoenen aan. Jasje aan. Kijkt door 
hel raam. Wacht. Zaklamp uil. 
Gelijktijdig in de woonkamer bij Depoorter. 
Johan naar beneden. Staande lamp aan. Trekt 
zijn schoenen aan. Jas aan. Kijkt op zijn horloge. 
Knipt licht uil. Vertrekt.) 
Hilde (Komt naar beneden met zaklamp) J o h a n ! 
J o h a n , ben je daar ? (Loopt naar de keuken. 
Komt terug.) G o d , ik wist het. (Zaklamp uil) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek.) 

Hilde Ik wist het. Het was naïef te 
veronderstel len dat hi j zich bij de situatie had 
neergelegd. O m kwart over vijf zou de trein 
ver t rekken met Immihan erin en hij zou 
gewoon naar zijn bed zijn gegaan en s l apen? 
Onmogel i jk . Ik wist waar hij naar toe was. Had 
ik mijn ouders moeten verwit t igen? D a n 
s tuu rde ik misschien het hele plan — wat het 
ook mocht zijn — in de war. Hi j had het me 
nooit vergeven. Ik besloot te wachten. G e w o o n 
te wachten , de tergend trage minuten te 
verbij ten. (Gaal op de nap zitten. Licht uil.) 

(Licht op buitengebeuren. Nacht.) 

Johan (Voor hei huis van Immihan) Immi, 
I m m i ! 
Immi (Ingebeeld raam open) De voordeu r is 
gesloten. Hier, mijn tas. 
Johan K o m ! (pakl las, zet ze neer, helpt 
Immihan. Die huilt uil bij Johan.) Het ergste is 
voorbi j . Alles komt in orde. Het ergste is 

voorbi j . 
Immi Ik was bang. . . Z o bang dat je niet zou 
komen. 
Johan Ik ben er. K o m , laten we geen tijd 
verliezen. 
Immi W a a r b reng je me n a a r t o e ? 
Johan Naa r huis. 
Immi Je oude r s? 
Johan Komt voor e lkaar . 
Immi Als papa me morgen mist, zal hij me bij 
jullie komen zoeken. (Geluid van een trein) 
Johan D a a r heb ik aan gedacht . 
Immi De laatste trein. 
Johan De laatste trein vertrekt om kwart over 
vijf. Z o n d e r j o u . 
Immi K o m , we ver t rekken . (Ze vertrekken. Op 
dat ogenblik begint de hond le blaffen. Ze blijven 
even staan.) 
Johan R o t h o n d , ve rdomme. 
Immi Sssst! 
(Immi samen met Johan af. Yusuf op in pyama. 
Licht aan. Kijkt door het raam. Gesprek in het 
Turks.) 
Yusuf Fa t ima , Immihan evden kaybo ldu . 
( Immihan is verdwenen) 
(Yusuf trekt broek aan over pyjama + trui.) 
Fat ima (Op in nachtjapon) Immihan oda sinda 
yok. (Ze is niet o p haar kamer) 
Yusuf Immihan evden kayboldu . (Ze is 
verdwenen) Ceket imi ver. (Geef mijn jas) 
Fat ima (Geeft hem) Nereye g id iyorsun? (Wat 
ga je doen ?) 
Yusuf Ben unu get irmeye g id iyorum. (Ik ga ze 
halen) 
Fatima Yusuf , yaptigin ise bak . (Yusuf , pas 
toch op) 
Yusuf Sus ! (Zwijg) (Hij vertrek!, slaat de deur 
we. De hond blaft. Fatima knipt hei licht uit. 
Af.) 

(Toneel in de woonkamer bij Depoorter) 

Johan (Ko)nl binnen met Immihan) Pas o p met 
de stoelen. Kom, ga zit ten, ik zal het licht 
aankn ippen . 
Immi Nee ! 
Hilde Niet schr ikken, ik ben het. 
Immi O ! (Gedempte gil) 
Johan en Hilde Pssst! 
Hilde W a a r o m heb je me niet gezegd w a t j e 
van plan w a s ? J e weet dat ik wil helpen. 
Immi Ik ril. 
Hilde G a toch zitten. (Knipt de staande lamp 
aan) 
Immi O, ik ben bang van het licht. 
Johan Hoeft niet. 
Hilde Wat ga je d o e n ? Blijf je h ie r? 
Johan Nee. 
Immi Wa t d a n ? 
Johan Ik heb geld gespaard . Als het licht 
word t , ver t rekken we. 
Hilde Met de t re in? 
Immi Niet met de trein. 
Johan Met de bromfie ts . We rijden naa r 
An twerpen . In een d rukke s tad vallen we 
minder op. 
Immi W a a r o m bracht je me h ier? 
Johan Even maar . Als je midden in de nacht 
met de bromfie t s rijdt, s toot je allicht o p een 
poli t iepatrouil le. Als ze dan morgen j o u w 
persoonsbeschri jving doorgeven , zullen ze zich 
ons her inneren. 
Immi Het is alsof het allemaal niet echt 
gebeurt , net een g o e d k o o p verhaal in een 
sner tmagazine . 
Johan We vertrekken als de eerste mensen naar 

.hun werk r i jden. We huren een kamer in een 
hotel. 
Hilde Gaa t het beter, I m m i ? (Immihan knikt) 
Johan Wil j e iets d r i n k e n ? 
Immi Ja . 
Johan F r u i t s a p ? 
Immi Om het even. 
Johan Ik haal het. (af naar keuken) 
Immi Wat een nacht . 
Hilde De nachtmerr ie is voorbi j . 
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Immi Ik heb het allemaal meegespeeld. Hoe 
kon ik he t? Gisteravond had mama schapevlees 
klaargemaakt. Ik heb meegegeten... Dan naar 
bed. Maar papa voelde de spanning. Hij kwam 
twee keer kijken of ik sliep. 
Hilde Het is voorbij. 
Immi Ik stond op. Het motregende en de 
straten glommen. Wat er dan allemaal door je 
hoofd speelt. 
Hilde Pssst! Het komt wel in orde. 
Immi Nog niet. We zijn nog niet in dat hotel. 
En als we er zijn, kunnen we er toch niet 
eeuwig blijven. En mijn vak. Wie wil me nog in 
dienst nemen na alles wat er is gebeurd? 
Hilde Het komt voor elkaar. 
Immi Papa zal het nooit begrijpen. 
Jolian (Op) Pssst! Het fruitsap. (Fles en drie 
glazen) J i j ook, Hilde? 
Hilde (Knikt) Hm. 
Johan Nog een paar dagen van spanning. 
Immi Ik kan niet geloven dat alles nog goed 
komt. 
Johan We zullen trouwen en heel gelukkig zijn. 
Al mijn vrienden zullen jaloers zijn dat ik zo'n 
knap vrouwtje heb. Als ze je zien glimlachen, 
zijn ze zo weg van je. Kijk, daa r komt zo'n 
glimlach. Een... twee... drie... (Immihan 
glimlacht) Alsjeblief! 
Immi Gekje toch. 
Hilde Ik laat jullie alleen. 
Immi Nee, asjeblief, je hoort erbij. (Er wordt 
gebeld aan de voordeur. Hilde, Johan en 
Immihan bekijken elkaar verschrikt.) 
Johan Nu nog? Kwart voor twee. 
Immi Niet opendoen. Alsjeblief! 
Hilde Pssst! (Nu wordt er op de deur gebonsd) 
Immi Johan , ik ben bang. Het was te mooi om 
waar te zijn. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ik 
voel het. Ik voel het. 
Hilde Ik hoor voetstappen. Iemand komt 
achterom. 
Immi De deur. 
Hilde Heb je de achterdeur gesloten? 
Johan Nee, ik zal even... (Gestommel in de 
keuken) 
Immi Te laat. (Er valt een stoel omver in de 
keuken. In de deuropening verschijnt Yusuf 
Keiman. Immihan gilt.) 
Yusuf (Tegen Immihan) Orospu ! (Hoer) 
Immi Johan ! (Klampt zich aan hem vast) 
Yusuf Sen benle ?abuk eve geleceksin. (Ga 
onmiddellijk mee naar huis.) 
Immi Yok, yok, ben seninle gitmiyorum. (Nee, 
nee, ik ga niet met je mee.) 
Hilde (Loopt de trap op) Ma, kom vlug naar 
beneden. 
Johan Wat zegt hij, Immi? 
Immi Hij wil me mee naar huis nemen. Maar 
ik ga niet, Johan. Nooit . 
Johan (Tegen Keiman) Eruit , j i j ! 
Yusuf Dat mijne dochter. Zij moeten mee naar 
huis. 
Johan Zij blijft hier. 
Yusuf Niet hier. Naar huis. 
Johan Denk je godverdomme dat Immi een 
schaap is? 
Yusuf In Toerkie, de kind... 
Johan Hier! Hier leef je. Niet in Turkije. 
Yusuf Ik zeggen: Immihan mee naar huis. 
Emma (Samen met Leo de trap aj) Wat gebeurt 
hier in 's hemelsnaam ? (Knipt het grote licht 
aan) 
Yusuf (Tegen Leo) Dat mijne dochter. Waarom 
mijne dochter in uwe huis? Spreek. 
Emma Wilt ge verdomme eens vertellen wat er 
gebeurd is? 

Johan Morgenvroeg, nee, vandaag om kwart 
over vijf zou de trein naar Turkije vertrekken. 
Maar dat ben jij natuurli jk vergeten. Ik heb 
Immi helpen vluchten. 
Emma Ik had het je verboden. Nu zie je wat er 
van komt. 
Johan Je kunt me niet verbieden mijn eigen 
leven in handen te nemen. (Tegen Leo) En j i j ? 
Wat zeg j i j? 
Leo Ge hadt het niet mogen doen. 
Johan Lafaard. 
Emma Let op uw woorden. (Geeft hem een 
klap) Hi j is uw vader. 
Johan Als hij nog een greintje zelfrespect heeft, 
gooit hij die kerel op straat. 
Emma Zwijg nu eens, snotneus. Laten we orde 
op zaken stellen. Laten we eens praten. 
Yusuf Wat pra ten? Politie praten, Immihan 
praten, madame sociale praten, gij praten. 
Praten, praten, praten, praten. Ik zeggen: niks 
praten, Immihan mee naar mijne huis. 
Johan In geen geval. 
Yusuf (Dreigend) Immihan? 
Immi en Johan Nee! 
Yusuf Ik zeggen : j a ! (Loopt in richting van 
Immihan) 
Immi Nee! (Ze vlucht. WH weg via voordeur.) 
Johan Blijf van haar af. (Probeert Yusuf tegen 
te houden) 
Yusuf Weg, gij. (Duwt Johan van zich af. Die 
struikelt.) En nu komen! Naar huis. (Loopt 
haar na in de gang) 
Immi Nee, nee, nee. 
Johan (Pakt fles met fruitsap) Verdomme! 
(Johan loopt Yusuf na. Schermutseling in de 
gang. — Kan ook op het toneel worden 
gespeeld.) 
Immi Pas op, een mes! 
Yusuf Wat gij willen in mijne familie. 
Johan Aaa ! (Tijdens de schermutseling heeft 
Yusuf Johan gewond. Deze drukt zijn hand op de 
plek waar hij gestoken is. Hij valt.) 
Immi Wat heb je gedaan? Kijk w a t j e hebt 
gedaan. 
Emma J o h a n ! (Knielt neer bij hem) 
Hilde Een dokter. 
Leo Ik zorg ervoor. (Loopt naar telefoon en 
draait 900) 
Hilde Misschien is het niet zo erg. Laat es 
kijken, Johan . Johan , hoor je me? Laten we 
hem op de canapé leggen. (Doen ze) 
Leo Hallo, met de 900? Hier bij Depoorter . 
Wilt ge direct een ambulance sturen?. . . 
Wablieft... Een vechtpartij. Ja , ook de politie... 
Kastanjelaan 16... Ja , in Waterschei. 
Immi Voorzichtig. 
Emma Johan. . . Johan toch. 
Hilde Pa! 
Leo (Kijkt op) H m ! 
Hilde (Wijst op Johan) Snel! 
Leo Hallo, zo snel mogelijk, alsjeblief. Ja, heel 
dringend, (hoorn neer) 
Emma Pak een kussen voor onder zijn hoofd. 
(Hilde doet hel) Verband. 
Leo (Tegen Yusuf, die er verslagen bij slaat. Het 
mes is na de schermutseling op de grond 
gevallen. Hij laat het liggen.) Smeerlap! 
W a a r o m ? 
Yusuf Ik niet willen. Waarom Immihan niet 
luisteren? Dan ik niks steken met de mes. Ik 
nie willen vechten tegen Vlaamse jongen. Hij 
pakken ene fles. Vechten met ene fles 
gevaarlijk. En ik... Vele mensen komen naar 
mij en... (gaat zitten, hoofd in zijn handen) 
Emma Waar blijft het ve rband? 
Hilde Hier, ma. 

Immi Johan , Johan , Johan , je moet leven, 
leven, leven! 
Hilde Kom nou, Immi. 
Immi (Voor zich uit) Hij zou een auto bouwen 
met honderd kleuren van wilde bloemen. Hij 
zou met me over de hoogvlakte van Anatolië 
rijden en dansen met de mannen van het dorp. 
Emma Kalmeer haar. Geef haar iets te drinken. 
Immi (Idem) Op het stort van de kolenmijn 
groeit een heel nieuwe flora. Je vindt er de 
Kleine Pimpernel, Akkerwinde en zelfs een 
bepaalde soort orchidee. Geweldig hé, hoe alles 
zich aanpast . Dat zei hi j : hoe alles zich 
aanpast . 
Emma (Geluid en zwaailicht van ambulance) De 
ambulance! (Toneel bevriest. Licht dooft.) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Bank.) 

Hilde Johan stierf terwijl hij werd overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hij is niet meer bij 
bewustzijn gekomen. Yusuf Keiman werd 
opgepakt. Hij ging gewillig mee. Yusuf wacht 
nu in een cel op zijn proces. Het duurde wel 
even eer ik Immihan nog zag. Misschien voelde 
ze zich schuldig aan de dood van Johan . Of 
misschien dacht ze dat wij haar mee 
verantwoordelijk stelden. Ik ontmoette haar op 
deze plek toen ze terugkwam van de kapsalon 
waar ze toch weer, na aandringen van de 
leersecretaris, in dienst was genomen. Het deed 
haar zichtbaar goed over Johan te kunnen 
praten. Daarna ontmoette ik haar regelmatig. 
Over wat er gebeurd was, had ze zich een eigen 
opinie gevormd. Ze vertolkte die aarzelend, 
beetje bij beetje, bijna bedeesd, ver-
ontschuldigend. Maar dat was maar schijn. De 
essentie was een aanklacht. Wat ze zei kwam 
hierop neer. (Hilde vervolgt. Na een paar zinnen 
neemt Immihan over. Het licht verzwakt op 
Hilde, wordt feller op Immihan, gelijklopend met 
het stemvolume.) 

Immi en Hilde In de gevangenis, waar mijn 
vader zit opgesloten, staat een cel leeg. Ze 
hebben Yusuf Keiman, mijn vader, naar België 
gehaald en ze hebben hein gezegd: Zo m o e t j e 
een drilboor vastpakken. Keiman, zo moet je 
de stempels aanbrengen, Kelnian ; als je in de 
pijler zit en de aarde kraakt , wees dan niet 
ongerust. Keiman, instortingen komen zelden 
voor. Zo m o e t j e de t ransportband plaatsen, 
Keiman, opdat er zo weinig mogelijk kolen 
verloren zouden gaan. V o o r e e n prikje kun je 
een woning huren. Keiman en je zult zoveel 
verdienen dat ook je ouders in Akoy ervan 
kunnen leven en dat je een huis kunt kopen in 
het land waar je vandaan komt. 
Dat hebben ze allemaal tegen Yusuf Keiman, 
mijn vader, gezegd. 

En Yusuf Keiman zorgde ervoor dat er kolen 
waren, dat de ovens in de staalfabrieken 
gloeiend konden staan, dat de elektrische 
centrales stroom konden leveren. Maar ze 
hebben vergeten dat Yusuf Keiman een man 
was uit een andere wereld. Hij dacht dat hij die 
wereld mee naar hier kon brengen. Niemand 
heeft hem verteld dat dit niet mogelijk was. 
Niemand heeft hem verteld dat zijn kind — IK 
— zou opgroeien in een wereld die niet de zijne 
is. Niemand heeft hem gezegd dat hij de stem 
van de muezzin niet meer zou horen en 
niemand heeft hem voorbereid op het heimwee 
naar de hoogvlakte van Anatolië. Dit was een 
verzuim, een misdadig verzuim en de cel staat 
leeg voor hen die dit verzuimden. (Turkse 
muziek. Doek.) 
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Area haalt Starkadc 

Lyrische held wordt 
Het regisseurs-

duo Gilis&Dehert 
blijft consequent 

romantische 
helden van hun 
voetstuk halen. 

Vorig seizoen 
vermorzelden zij 
Goethes Clavigo 

onder een 
genadeloze 

parodie. Nu komt 
Starkadd, ooit een 

flamingantisch 
boegbeeld, 

gehavend maar 
dramatisch sterker 

uit de 
beeldenstorm. 

Geert Opsomer 
tekent de evolutie 
van held tot anti-

held. 

In 1897 verscheen in Van Nu en 
Straks Alfred Hegenscheidts Star-
kadd. Dat neutraliseerde voor een 
ogenblik de contradicties binnen Van 
Nu en Straks (VN&S) en gold naar 
buiten toe als een zelf-affirmatie van 
de groep. 

Hoe kon een stuk als Starkadd het 
boegbeeld worden van een avant-
garde-orgaan? Er was vooreerst de 
psycho-sociale identificatie met de 
persoon van Hegenscheidt. Hij was 
een soort ' homo universalis', een syn-
these van wetenschap, kunstenaar-
schap, wijsgerig denken en menselijk-
heid, die de VN&S-ers vertrouwelijk 
'Hegen' o f 'Menonke l ' noemden. He-

Alfrcd Hegenscheidt 
(1906) 

genscheidt schreef de eerste twee be-
drijven van zijn drama in Verrewinkel, 
een idyllisch dorpje in het Brabantse 
heuvelland, waar vele VN&S-vrienden 
hem en Vermeylen, die daar logeerden, 
kwamen bezoeken. Via briefwisseling 
bleven de vrienden ook bij de verdere 
genese van het werk betrokken. Deze 
'Akademie van Verrewinkel', zoals 
Vermeylen de vriendenkring noemde, 
werd een ludiek VN&S-alternatief 
voor het officiële academische milieu, 
dat weigerde Starkadd te bekronen 
met de driejaarlijkse Staatsprijs voor 
Toneelletterkunde. In VN&S deed 
Vermeylen dan een scherpe aanval 
tegen de verroeste beoordelingscrite-
ria van de artistieke senatoren van 
deze Academie (W. de Vreese, P. 
Alberdingk Thijm, Th. Coopman, 
e.a.) en besloot zijn polemiek met een 
citaat van Maudsley: "Het is geluk-
kig... dat de dood der grijsaards den 
vooruitgang der beschaving verze-
kert" (1). 

Met deze polemiek raken we met-
een een tweede belangrijke factor voor 
de appreciatie van Starkadd binnen de 
VN&S-kring. Het stuk affirmeerde de 
VN&S-poétologie op artistiek en 
maatschappelijk vlak en bracht bo-
vendien de eerste dramatische realisa-
tie van de gemeenschappelijke poëti-
cale intenties van de groep, die af te 
lezen zijn uit een drietal artikels van 
Vermeylen, Van Langendonck en He-
genscheidt zelf (2). Vermeylen schreef 

zelfs dat "geen enkel gewrocht zo 
klaar en volledig de geest van die Van-
Nu-en-Straks-tijd belichaamt" als 
Starkadd. (3). 

Om de karakteristieken van de 
ARCA-interpretatie beter te kunnen 
contrasteren, schetsen we het traditio-
nele Starkadd-conct<p\. (in overeen-
stemming met de intenties van Hegen-
scheidt), aan de hand van enkele 
belangrijke aspecten als de eenheid 
van het kunstwerk, betekenisover-
dracht via welsprekendheid en muzi-
kaliteit, de monoperspectiviteit en de 
mogelijkheid tot identificatie met de 
held. Tegenover de klassieke eenheid 
van handeling, geordend door de 
rationele compositie, wordt hier de 
eenheid van ritme gesteld, met als 
ordeningsprincipe, het irrationele le-
ven, "als immanente beweging van 
zelf-organisatie" (4). Dergelijke visie 
is puur romantisch en vertoont vele 
raakpunten met de Wagneriaanse 
poëtiek. De toeschouwer moet het 
werk niet als geheel begrijpen, maar 
als eenheid voélen en ondergaan. 

De dichter-held 
Aangezien er maar één ritme is, is 

er ook maar één perspectief. Je zou dit 
het Starkadd-heldperspectief kunnen 
noemen. Het drama behandelt bijge-
volg de innerlijke ontwikkeling van de 
dichter-held. De sluwe intriges van 
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uit het museum 

dramatische anti-held 
Saemund, de lafheid van Ingel en de 
zwakke 'zusterliefde' van Helga kun-
nen het centrale ritme wel vertragen 
(4de bedrijO maar niet tegenhouden. 

Overeenkomstig Wagners opvat-
tingen over het Gesamtkunstwerk 
probeert Hegenscheidt de ritmiek op 
verschillende plannen en via verschil-
lende tekensystemen in de uitdruk-
king te versterken. In Starkadd evo-
lueert de ritmiek van samenklank en 
geestdrift, via een terugval naar een 
nog veel sterkere samenklank. Op het 
plan van het personage Starkadd zien 
we deze beweging het duidelijkst. De 
aanvankelijke geestdrift van Starkadd 
hangt nauw samen met zijn liefde voor 
Froth, in wie hij de levenskracht 
herkent. Terug van de veldslag tegen 
de Friezen, moet hij enkele tegensla-
gen incasseren. Hij hoort van de 
zelfmoord van koning Froth en ver-
liest Helga, de bruid die hem door 
Froth werd beloofd. Nu komt er een 
retarderingsmoment: Starkadd ge-
raakt vervreemd van zijn eigen levens-
krachten ("Is dan het leven nog het 
leven waard. Als heel zijn inhoud 
uitvloeit, nutteloos?"). Pas wanneer 
Starkadd van zijn knecht Wolf de 
waarheid verneemt over de intriges 
aan het hof en de moord op Froth 
komt hij tot inzicht en treedt op als 
wreker in naam van de kosmische 
gerechtigheid (een soort morele verta-
ling van de 'rythmus'). De natuurele-
menten (zeestorm, donder, bliksem) 
begeleiden zijn wraakactie. Naast de 
beweging van de macrokosmos zijn er 
nog andere niveaus die dit elementaire 
ritme versterken: het volk (van en-
thousiast via ontgoocheld naar hoop-
vol), de muziek(geconcretiseerd in het 
neerleggen van de harp in het vierde 
bedrijf) en de wraakzang op het 
einde... Men mag veronderstellen dat 
ook de intentie aanwezig was om deze 
ritmiek in de enscenering nog meer te 
versterken (cfr. muziek Rühlman). 

Aangezien het er Hegenscheidt om 
te doen was het monoperspectivische 
ritme zo adequaat mogelijk over te 
dragen op de lezer (toeschouwer) mag 
men, overeenkomstig de regels van de 
klassieke retoriek, een passende over-
eenkomst veronderstellen tussen wat 
hij uitdrukt (ritme) en de manier 
waarop hij het uitdrukt (de uitdruk-
king/verwoording) of tussen de ver-
woording (dramatekst) en de uitbeel-
ding (opvoering). Er bestond voor de 
dichter Hegenscheidt immers geen 

enkele reden om de ritmiek die hij uit 
wilde drukken ongeloofwaardig te 
maken of te modificeren. Evenmin 
was het op dat ogenblik gebruikelijk 
om zich via de enscenering van de 
verwoording te distantiëren. De de-
clamator was koning en handelde 
volgens de wetten van de retoriek. 

Al de hierboven genoemde procé-
dés appeleren maximaal aan het ge-
voel en het inleveringsvermogen van 
de toeschouwer, zodat deze zich zon-
der reserves gaat identificeren met de 
held, Starkadd. 

De Gruyter en de 
Vlaamse traditie 

De eerste opvoering van Starkadd 
(KVS Brussel, 1899) was niet meteen 
een monstersucces. J. Mesnil merkte 
n.a.v. die opvoering op dat het stuk 
eigenlijk best tot zijn recht kwam bij 
lectuur of bij lyrische declamatie. Eén 
van de grote pluspunten van het stuk 
vond hij dat het naast zijn magistrale 
compositie, bestemd voor een gelet-
terd publiek, toch ook een eenvoudig 
volkselement bevatte. Dit is een stel-
ling die ook Dr. J .O. De Gruyter zou 
bijtreden, toen hij Starkadd bracht 
voor de soldaten aan het front. 

Starkadd was het toneeldebuut van 
de jonge De Gruyter. Al in 1906 had 
hij het stuk voorgedragen op een 
literaire avond. In 1909,1910,1911 en 
1912 volgden dan de fameuze verto-
ningen door de Vereeniging voor 
Tooneel- en Voordrachtkunst . Met 
het Fronttoneel en het Vlaamse 
Volkstoneel voerde De Gruyter het 
stuk nog ettelijke malen op (1919, 
1921-1922) en tenslotte met de KNS 
(1923). 

De Gruyter is eigenlijk de regisseur 
en acteur gebleken waar het stuk op 
wachtte. Zijn toneelvisie sloot nauw 
aan bij de poëtica van VN&S. Ook bij 
hem waren ritme, synthese en muzi-
kaliteit centrale begrippen. Met uit-
zondering van enkele schaarse knip-
sels en enkele vergeelde foto's, is er 
niet veel meer overgebleven van De 
Gruyters ensceneringen. Wel kunnen 
we uit enkele getuigenissen van hem 
zijn belangstelling afleiden voor 'het 
uitgesproken woord' , hét distinctieve 
kenmerk van toneel t.o.v. de andere 
uitvoerende kunsten. Uit de zegging 
vloeiden automatisch gebaar, bewe-
ging en mimiek, volgens De Gruyter. 

J. O. De Gruyter als Starkadd 
(Vlaamse Vereniging voor Toneel en Voordrachtkunst, 1909) 



Starkadd Maat en soberheid in gebaar, dictie en 
(KNS, 1925) decor legden een zekere waardigheid 

over zijn voorstellingen en maakten 
sublieme taalregisters perfect bespeel-
baar (cfr. foto). 

Via de voorstelling van De Gruyter 
appeleerde het stuk ook aan het 
Vlaming-zijn van zijn publiek. De 
dromerig-dichterlijke en beschaafde 
Starkadd, die hij in de vooroorlogse 
jaren speelde, legde via zijn welspre-
kendheid een link met het taalflamin-
gantisme. Misschien bleef hij nog te 
veel een sprookjesfiguur. 

In latere opvoeringen zou De 
Gruyter de nadruk leggen op de 
heroïsche Starkadd, de man van de 
daad. Dit is zeker de interpretatie die 
met het politieke flamingantisme van 
die tijd de meeste raakpunten ver-
toonde: Starkadd, de wreker van het 
aangedane onrecht. Vele opvoeringen 
van De Gruyter werden afgesloten 
met een Vlaams lied (Klokke Roeland, 
Vlaamse Leeuw, enz...), wat erop wijst 
dat deze identificatiefunctie wel dege-
lijk speelde. 

Tot na de tweede wereldoorlog 
veranderde er weinig aan het Star-
kadd-concept in kritiek en opvoerin-
gen. In 1940 nog onderstreepte Joris 
Diels het romantische en heldhaftige 
karakter van het personage. 

De opvoering van Starkadd door 
het KNS-gezelschap (regie Walter 
Tillemans) in 1966 leunde gedeeltelijk 
aan bij het traditionele Starkadd-
concept, maar nam er toch geen vrede 
mee. Ten bewijze daarvan de vele 
tekstcoupures, die vooral pathetische 
passages, volkstafereeltjes en alleen-
spraken elimineerden. Aan de mono-
perspectiviteit van het drama werd 
nauwelijks geraakt. De klemtoon van 
deze enscenering lag op de geschema-
tiseerde dramatische ontwikkeling. 

Alleen al omdat ze de eerste histo-
riserende versie is in de reeks, is de 
ARCA-produktie van 1984 ontzet-
tend belangrijk. 

De Nederlandse receptie 

Dat het stuk in Vlaanderen, on-
danks de aanvankelijke reserves, toch 
goed speelbaar bleek, hangt voor een 
deel samen met de ontvankelijkheid 
van het publiek. Eerst bleef deze 
ontvankelijkheid beperkt tot een enge 
kring van VN&S-sympathisanten, la-
ter werd ze verbreed tot de hele 
Vlaamse beweging. Via de voorstellin-
gen van De Gruyter werd Starkadd 
een deel van de Vlaamse mythologie. 
Vanuit verschillende ervaringen (taal-
strijd, oorlogsonderdrukking, poli-
tieke intriges) kon de Vlaming zich 
identificeren met een ideaalbeeld van 
een heroïsch individualisme dat maat-
schappelijke, culturele, psycholo-
gische en materiële contradicties en 
ontgoochelingen neutraliseerde. In 
Vlaanderen was men bereid tot "a 
willing suspension of disbelief". In 
Nederland stond men eerder weiger-
achtig bij zoveel enthousiasme. 

De Nederlandse Tachtiger A. Ver-
wey weigerde zich te laten opsluiten in 
de door de VN&S-kring aangeboden 
monoperspectiviteit. Hij zag in het 
werk twee retorische formaties naast 
mekaar aan het werk: de apollinische 
overtuigingskracht van "den fijnen 
kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-
mund" en de wilde dyonische zang 
van de skald. De Nederlanders bleken 
over het algemeen gevoeliger voor de 
welsprekendheid van Saemund dan 
voor Starkadds retoriek die minder 
Salonhfahig was. Zo is het bekend dat 
de grote Louis Bouwmeester, die de 
hoofdrol vertolkte voor het Neder-
landsch Tooneel van Amsterdam 
(1900), de archaïsche, Germaanse ver-
woording van Starkadd niet- waar-
deerde. De Nederlandse vertoningen 
(ook die van A. Vogel en J. de 
Meester, jr. in 1920) vonden trouwens 
niet veel weerklank. Bij de laatste 
uitgave van het werk in 1939 (Stan-

daard Boekhandel) ontstond er een 
korte polemiek, waarbij Starkadd 
voorgoed naar het cultuurhistorische 
museum werd verwezen. M. Nijhoff 
had het in een bijdrage voor de 
Nieuwe Rotterdamse/ie Courant over 
'rijmloze verzen zonder welsprekend-
heid' en over de 'simplistische' psy-
chologische structuur (5). 

De ARCA-voorstel l ing 
De Starkadd-enscener'mg van Gilis 

en Dehert luidt een radicale breuk in 
met de traditie. Hun versie distanti-
eert zich van de poëtisch-ideologische 
functie die het stuk heeft waargeno-
men. Toch is hun historiserende inter-
pretatie heel behoedzaam voor reduc-
tionistische of parodiërende lezingen. 

In hun enscenering weigeren ze uit 
te gaan van het synthetisch-mono-
perspectivische model van de traditie. 
Zij aanvaarden niet dat allerlei maat-
schappelijke, psychologische en mate-
riële conflicten door het idealisme van 
een held worden geneutraliseerd. In 
hun versie is de sublimatie van al deze 
contradicties onmogelijk. Tegenover 
deze synthese wordt een analyse ge-
steld, die vertrekt van de presynthe-
tische werkelijkheid in de tekst, een 
werkelijkheid vol tegenstellingen. 
Consequent met hun uitgangspunt 
wijzen ze de retoriek en de muziek af 
als belangrijkste middelen van de 
synthese. Tegenover de eenzijdige 
identificatie van Starkadd, wordt aan 
de andere perspectieven meer gewicht 
en sympathie toegekend. Starkadd 
wordt als anti-held afgeschilderd. 
Merkwaardig genoeg weet deze eigen-
zinnige interpretatie de dramatische 
potentie van het stuk te herwaarde-
ren. Onder de verdoezelende laag 
retoriek en muziek blijkt interessant 
materiaal te liggen voor dramatische 
interactie. 

Sporen in het decor 
Het doek gaat op en de toeschou-

wer wordt geconfronteerd met een 
'eenheidsdecor', waar de eenheid zoek 
is. Het scènebeeld is fragmentarisch : 
een beschilderd negentiende-eeuws 
achterdoek (zee en rotskust), een 
piano, een stel muziekstandaarden, 
een kleerkast, koelkast en wastafel. 
Op de grond is een witte kring 
getekend. De voorwerpen roepen ver-
schillende codes en tijdskaders op, die 
mekaar onderling opheffen. Verwij-
zingen naar de Wagneriaanse opera-
code worden gerelativeerd door de 
simultane aanwezigheid van eigen-
tijdse voorwerpen. Een piano, tegen 
de zee aan geschoven, heft de perspec-
tiefillusie van achterdoek en coulissen 
op. De muziekstandaarden staan in 
een vergeethoekje, onbereikbaar voor 
een orkest. 

Via citaat, repetitie, intentie en 
scenische noodzaak zijn deze hetero-
gene elementen op de planken geko-
men. Betekenis krijgen ze pas door het 
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proces van de voorstelling. Heel in-
teressant worden ze, als ze een regie-
intentie demonstreren boven de tekst. 
Voor enkele van de genoemde voor-
werpen zullen we nagaan hoe ze 
functioneren als sporen voor een 
mogelijke interpretatie. 

De piano op de scène lijkt alleen 
maar een allusie op de vroeger zo 
geprezen 'muzikaliteit' van het stuk of 
een relikwie van het pan-muzikalisme 
van VN&S. In de ARCA-produktie 
heeft men de impact van muziek en 
ritme immers gevoelig gereduceerd: 
Starkadd verschijnt zonder harp en de 
speciaal voor het stuk gecomponeerde 
muziek wordt niet gebruikt. Op die 
manier wordt althans één kanaal voor 
de inleving van de toeschouwer afge-
sloten. Gilis en Dehert willen niet dat 
het publiek wordt meegesleurd in een 
machtige, grootse polyfonie, die de 
'levensrythmus' vertolkt (6). Het 
machtige effect van dergelijke muziek 
(cfr. versterking) wordt in de enscene-
ring verklaard als macht. Muziek is 
macht; en dat blijkt herhaaldelijk uit 
het gebruik van de piano door de 
personages. 

Zo zien we dat Saemund Ingel in 
het nauw drijft op de piano en hem tot 
medeplichtigheid dwingt op de aan-
dringende tonen van de muziek. Het 
klavier is het verlengstuk van de 
macht van de dirigent-dienaar, de 
koning is machteloos. Ook voor Star-
kadd, en hierin verschilt hij nauwe-
lijks met Saemund, wordt de piano 
een machtsinstrument. Hij begeleidt 
zijn wraakzang en geeft vervolgens 
Saemund de genadestoot op de piano. 
Een keer wordt er ook werkelijk 
gespeeld op de piano: nl. tijdens het 
feest in de troonhal, net voor de 
wraakactie van Starkadd. Hier zorgt 
de muziek voor sfeerschepping: de 
troosteloze atmosfeer van een stelletje 
Titanicpassagiers, met colbert, in af-
wachting van de catastrofe. Deze 
mensen worden door Saemund tot 
dansen gedwongen en luisteren ge-
dwee naar een charmezanger. Een 
doelbewuste dirigent als Saemund 
gebruikt het charmelied als zoethou-
dertje voor het volk. Vanop het 
podium wordt nu gedemonstreerd 
waar heroïsche (Starkadd), maar ook 
waar zoetgevooisde zang toe leidt. 
Hier is het onderscheid tussen het 
gezang van de charmezanger, als 
akoliet van Saemund, en het gezang 
van Starkadd maar gradueel. Allebei 
hebben ze iets demagogisch over zich. 
Even klinkt er nog een ander lied, nl. 
de 'Moritat ' uit de Dreigroschenoper 
van B. Brecht, gezongen door Ingel. 
Het lied raakt enkele analogieën aan 
met de situatie in Starkadd, de ont-
maskering van de demagogie wordt 
even aangeraakt, maar niet verder 
uitgewerkt binnen de fictieve commu-
nicatie zelf. 

Verder is er ook nog een kast. 
Daarin worden alle symbolen van de 
koninklijke macht bewaard en be-
heerd door Saemund: de k roon juwe-
len, purperen mantel. Zonder het 

minste ontzag gooit hij alles op een 
hoopje. Het begeerde goed is voor 
hem niet het ding zelf (cfr. Helga), 
maar de concrete macht die het 
vertegenwoordigt. Die macht is zijn 
doel (gemarkeerd dooreen witte kring 
op de vloer) en zijn middel is de 
intrige. Voor deze intrige heeft Sae-
mund spelers nodig, hij noemt ze zelf 
poppen. Sommigen heeft hij een num-
mer gegeven: Froth is nr. 1 en Helga 
nr. 2, Ingel nr. 3 ("Ik houd de draden 
van uw aller handlen", "voor de 
vorstin een nummer? Neen, niet no-
dig, alles is klaar, zoo in uw kast weer, 
poppen, uw meester wil alleen zijn met 
zijn vreugd."). Ingel is niet meer dan 
een zetstuk in Saemunds intrige. In de 
regie wordt dit nogal overduidelijk 
geïllustreerd door Ingel bij het begin 
van de voorstelling uit de kast te laten 
kruipen. Besluiteloos n.a.v. het 
moordplan van Saemund keert hij 
even later weer naar de kast terug. 

Saemund heeft ook Helga nodig om 
Starkadd uit te schakelen en zijn 
machtsdroom te Verwezenlijken. Na 
een zoetgevooisde verleidingsscène 
verdwijnt hij met Helga in de kast, net 
wanneer Starkadd op de scène komt. 

Men zou denken aan een citaat uit 
de negentiende-eeuwse intrigekome-
die en dat is het ook. Het tegengewicht 
dat Saemund biedt t.o.v. het synthe-
tische drama van Starkadd, mondt uit 
op een burgerlijk intrige-drama. Beide 
worden door het regieconcept in hun 
procédés ontmaskerd. 

Na de pauze ligt de kast plat op de 
grond. Deze ruimtelijke verandering 
gaat samen met een structurele wijzi-
ging in de handeling. De intriges van 
Saemund hebben het verwachte suc-
ces opgeleverd en hij hoeft niet meer 
van achter de schermen te opereren. 
Voortaan kan hij de gebeurtenissen 
dirigeren vanop een publiek forum. 
De kast is dan ook een soort podium 

Joris Collet als 
Starkadd 
(KNS. 1949) 

Starkadd (Area, 
1983-84) - Foto 
Luc Monsaert 
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geworden. Een podium voor Sae-
mund, de charmezanger, voor Ingel 
met zijn Brechtsong maar ook een 
podium voor Starkadd, die zijn lied 
van koning Froth als een rede van 
verontwaardiging laat weerklinken. 
Het concept van deze rede is op het 
laatste moment nog gewijzigd. In de 
try-outs werd hier een soort imitatie 
van de Hitlerredes geacteerd. Deze 
associatie maakte meteen een heldere 
politieke lezing van de enscenering 
mogelijk: de oude feodale structuur 
wordt vervangen door de kapitalis-
tisch-rationalistische ordening, waar-
in de macht niet bij de koning maar bij 
de intriganten ligt. Deze zijnsvorm 
creëert een forum dat de weg vrij-
maakt voor totalitaire personages als 
Starkadd. Gecombineerd met de 
bandopname van een Hitlertoespraak 
in het begin van de voorstelling 
plaatste deze lezing echter een zoda-
nige hypotheek op de interpretatie dat 
andere interessante lezingen (psycho-
logie, interactie) werden overscha-
duwd. Terecht heeft men dit effect dan 
ook afgezwakt. De voorstelling heeft 
aan show en externe visualisering 
ingeboet, maar is er subtieler door 
geworden. 

Een derde regiespoor vinden we in 
de spiegel. Het systematisch gebruik 
van de zelfontleding als karakterise-
ringsprocédé door Hegenscheidt, 
wordt voor Gilis en Dehert een 
signaal van de ziekte, het narcisme 
van enkele van de personages. Dit 
signaal wordt geconcretiseerd door 
Saemund, Ingel en Starkadd in de 
spiegel te laten kijken. Dit procédé is 
ARCA's trade-mark geworden. 

Karakterisering 
De spiegel laat ons toe de stap te 

zetten naar de karakterisering van de 
personages. Binnen het VN&S-con-

cept is de psychologische structuur 
heel simplistisch. Ze is gebaseerd op 
een consensus tussen de meeste perso-
nages : Starkadd is de held, Froth is de 
wijze koning, Ingel is laf en zwak, 
Helga is het naïef-onbewuste meisje 
en Saemund is de gewetenloze slech-
terik, de rationalistische intrigant. 
Deze trekken liggen vast van bij het 
begin en worden door de commenta-
ren van de andere personages voort-
durend bevestigd. De verdere uitdie-
ping van de personages gebeurt niet 
door evaluatie van anderen of door 
menselijke interactie, zoals in het 
moderne drama, maar vooral door 
verwoorde zelfanalyse. De pseudo-
aria's en alleenspraken die hieruit 
volgen, versterken alleen maar de 
consensus. De kritiek heeft dit karak-
teriseringsprocédé lyrisch genoemd. 

Consequent met hun afwijking van 
het synthetisch-monoperspectief mo-
del weigert de regie deze consensus te 
aanvaarden. Heel wantrouwig tegen-
over zoveel eensgezindheid, stellen zij 
een soort herorganisatie van de em-
pathie voor en een analyse van de 
verschillende perspectieven. Voor 
dergelijke interpretatie vinden ze ui-
teraard niet zoveel bevestiging in de 
verwoording (de Hegenscheidt-tekst). 
Hun concept leidt tot enkele minieme 
dramaturgische ingrepen en tot het 
opgeven van de traditionele overeen-
komst van verwoording en uitbeel-
ding, van woord en gedrag op de 
scène. Het gedrag van de personages 
wordt symptomatisch voor wat we in 
de verwoording niet te weten komen. 
Zo functioneert b.v. de zelfanalyse 
van Starkadd niet als versterking van 
zijn held-zijn, maar als symptoom van 
zijn onaangepastheid, van onderhuid-
se spanningen. Meer dan zijn dichter-
lijke bewoordingen raken het pathe-
tische staccato van zijn stem en de 
stereotiep-herhaalde begeleidende ge-

baren (herhaaldelijk slaat hij zich met 
zijn handschoen tegen het gezicht) de 
kern van zijn persoonlijkheid. 

Gilis en Dehert laten het Starkadd-
heldperspectief los en zetten boven 
zijn gevleugelde bewoording een 
vreemd taalgedrag en onaangepast 
handelen. Door dit procédé worden 
de inlevingskansen van de toeschou-
wer erg geminimaliseerd. In de negen-
tiende-eeuwse versie werd de identifi-
catie aangemoedigd door het frontaal 
acteren bij heftig-bewogen passages. 
In de ARCA-versie gaat Starkadd in 
dergelijke gevallen met zijn rug naar 
het publiek spelen. 

Met passages waarin Starkadd 
toch in staat blijkt te zijn tot positief 
affectief gedrag of tot min of meer 
sublieme liefde, kan men binnen dit 
concept niks aanvangen, zij worden 
dan ook consequent geschrapt. 

Van de Wagneriaanse held die de 
hele kosmos betrekt binnen de gren-
zen van zijn krachtige persoonlijkheid 
en die contradicties tot synthese 
brengt op het hogere niveau van de 
doorleefde kunst blijft weinig over. 
Starkadd streeft vruchteloos het beeld 
na, waaraan hij zelf wil beantwoor-
den. Innerlijke vertwijfeling en libido 
worden voortdurend onderdrukt. Dit 
leidt tot een ziekelijke beheersing 
die zich uit in geformaliseerde om-
gangsvormen (t.o.v. Froth en 
Helga) en een kordate, soms pathe-
tische spreektoon. Zijn krampachtige 
mimiek, plotse zenuwtrek en stereo-
tiep kuchje wijzen in de richting van 
een sluipende neurose. 

Als relicten van zijn heldendom 
blijven enkel zijn woorden en krijgs-
daden over. Starkadd kan zijn agres-
sie kwijt op het slagveld (waar hij als 
een soort kruisvaarder met doorbloe-
de handschoenen van terugkeert) en 
tegenover levenloze voorwerpen (ze-
tel, stoel), zijn narcisme sluit hem op 
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binnen zijn eigen verbeelding. Vanuit 
dit isolement komt Starkadd niet tot 
positieve affectieve omgang met Hei-
ga. Maar ook in andere confrontaties 
van individu tot individu faalt hij en 
komt niet verder dan geformaliseerd 
gedrag. 

Bij Starkadd is het van bij het begin 
duidelijk (kale kop, witte plastieken 
cape, militaire gordel), dat de regie 
zich distantieert van de traditionele 
Starkadd-uitbeelding, zoals we die 
kennen van op de foto's van De 
Gruyters ensceneringen (lange haren, 
vikingkledij, harp). Koning Froth's 
verschijning is daarentegen wel over-
eenkomstig met liet traditionele ver-
wachtingspatroon : een oude waardi-
ge koning met mantel en kroon. Zijn 
houding en gedrag is in overeenstem-
ming met zijn waardigheid en ver-
woording. Toch heeft de regie al te 
sterke empathie vanwege de toeschou-
wer voorkomen door Froth als een 
seniele grijsaard voor te stellen in het 
gesprek met zijn twee dochters. Daar 
vergelijkt hij, rondzeulend met een 
staande lamp, de liefde tot zijn eerste 
vrouw met de glans van een meteoor. 

De rol van Saemund is wellicht de 
enige, waar reeds binnen het traditio-
nele concept een discrepantie optreedt 
tussen de verwoording en de uitbeel-
ding als signaal. Traditioneel werd hij 
voorgesteld als een Shakespeariaanse 
schurk of als een melodramatische 
'vilain'. Saemund verschijnt in de 
ARCA-versie als een nette heer, die 
handelt volgens een cynisch-demago-
gische code. Zijn moraal is machia-
vellistisch. Elk woord van hem klinkt 
berekend, elke beweging is doelge-
richt. De zindelijkheid van Saemund 
fungeert als signaal van zijn klinisch 
cynisme (uitwringen van een dweil 
tijdens de sterfscène van Froth), maar 
neemt ook de vorm van een ziekte-
symptoom aan. Bezem, kleerborstel 

en dweil moeten hem vrijwaren van 
morele verontreiniging. Heel beteke-
nisvol wist hij clan ook het bloed van 
Froth uit zijn eigen spiegelbeeld. 

Als gevolg van de herordening van 
de perspectieven is Ingel, schitterend 
gespeeld door M. Verstraete, heel wat 
menselijker geworden. Hij is de sym-
pathieke mislukkeling, die het op het 
einde allemaal niet meer weet. Een 
kleine dramaturgische ingreep laat 
hem in extremis een offerdood ster-
ven. Hij gooit zichzelf tussen Star-
kadd en de aanvallende Saemund in. 
De getoonde lijdensweg van Ingel 
wordt aangevuld door een gesugge-
reerd innerlijk proces bij Hilde, zijn 
gemalin. Een van de laatste taferelen 
verenigt hen in een piëta, die eventjes 
in de marge van het gebeuren rond 
Starkadd, de focus van de empathie 
op hen plaatst. 

Naast enkele minieme wijzigingen 
in functie van de herverdeling van de 
empathie, zijn er slechts een tweetal 
fundamentele toevoegingen t.o.v. de 
oorspronkelijke tekst. Bij Hegen-
scheidt wordt de heropstanding van 
Starkadd gemotiveerd door het 
nieuws van de moord op Froth. Deze 
mededeling van zijn knecht Wolf 
wordt nadien nog bevestigd door een 
visser. In de ARCA-versie laat men 
het verhaal vertellen door de geest van 
Froth. De opdracht komt hier, zoals 
in Shakespeares Hamlet, van de ver-
moorde koning zelf, die verder als een 
zwijgzame getuige het gebeuren volgt. 
Deze ingreep bevestigt nogmaals het 
geestelijke isolement van Starkadd. 
Hij verneemt de waarheid niet van 
tastbare individuen, maar van een 
hersenschim. 

Ook de slotscène, 'de gerechtvaar-
digde wraak', die in de Hegenscheidt-
versie wordt begeleid door kosmische 
krachten (donder, storm), is gevoelig 
veranderd. Gilis en Dehert ironiseren 
deze 'ritmische' versterking en daar-
door ook de kosmische gerechtigheid, 
waarvan ze een symbool is. De storm, 
die de intrede van Starkadd vergezelt, 
is geen illusiescheppend stijlprocédé 
maar een ironisch citaat. Op de 
feestvierders blijkt het althans weinig 
indruk te maken. De zegevierende 
held, die zijn bevrijdende bruid, de 
zee, tegemoet loopt, op weg naar 
nieuwe tochten, is in de ARCA-voor-
stelling vervangen door een zieke en 
verontwaardigde Starkadd. Hij slaagt 
er niet in de kroon, symbool van de 
macht, te breken. De zee wordt zijn 
bruid maar ook zijn graf: de zee als 
schavot. Hiermee stelt hij een einde 
aan zijn illusie. 

Het doek valt over Starkadd zon-
der dat hij erin geslaagd is een brug te 
slaan naar zijn medepersonages, zijn 
volk of het publiek. 

Gilis en Dehert slagen er wel in de 
afstand naar het hedendaagse publiek 
te overbruggen. Hiervoor worden de 
oude bruggen opgeblazen. De regie is 
explosief en centrifugaal. Ze verwij-
dert zich van het centrum van de 
oorspronkelijke tekst. Dit betekent 
dat er geen centraal ritme meer is dat 
samenvalt met Starkadds ontwikke-
ling. De woorden van Starkadd heb-
ben niet meer geloofwaardigheid dan 
die van om het even welk personage. 
Ook het doelgerichte, synthetische 
procédé van de uitdrukking wordt 
losgelaten. Muziek en welsprekend-
heid worden getoond als middel en 
niet als doel op zichzelf. Tegenover de 
coherentie van de verwoordingstellen 
Gilis en Dehert tegenontwerpen op 
het vlak van het onuitgesprokene. De 
handeling wordt niet gemotiveerd via 

Starkadd (Arca, 
1983-84) - Foto 
Luc Monsaert 

Dramaturg ische 
ingrepen 
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Concentratie op tegenspraak de verwoording, maar via gedrag en 
interactie. Hoe heldhaftig Starkadds 
woorden ook klinken, hij is een anti-
held door zijn neurotisch gedrag en 
zijn relationeel isolement. 

Het procédé is duidelijk. De AR-
CA-ploeg heeft om de mythologische 
macht van het stuk tegen te gaan zijn 
traditionele kwaliteiten (muzikaal, 
welsprekend) in vraag gesteld en heeft 
op basis van spanningen in de oor-
spronkelijke tekst de dialogische 
zwakte omgebouwd in een drama-
tische meerwaarde. Gebrekkige dia-
loog wordt symptoom voor mislukte 
interactie. Net deze dramatische 
meerwaarde bleef afwezig in de Clavi-
go-voorstelling van vorig jaar, waar 
een skeletachtige analyse leidde tot 
een parodie bedolven onder een bonte 
chaos van regievondsten en redun-
dante visualisering. Een gunstige ont-
wikkeling dus... 

Geert Opsomer 

(1) A. Vermeylen, "Starkadd en de Acade-
mie", in Van Nu en Straks (Nieuwe 
Reeks), 3 (1898), p. 196. 

(2) A. Hegenscheidt, " R y t h m u s " , in Van 
Nu en Straks (Eerste Reeks), 8-10 
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pp. 52-56 en 8-10 (1894), pp. 2-9. 
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Gemeenschap", in Van Nu en Straks 
(Eerste Reeks), 6-7 (1894), pp. 52-56 en 
8-10 (1894), pp. 2-9. 

(3) A. Vermeylen, Of Vlaamse letteren van 
Gezelle tol heden, Amsterdam, 1938, 
p. 80. 

(4) /bid, p. 68. 
(5) A. Verwey, "Hegenscheidts Star-

kadd" , in Stille Toernooien, Amster-
dam, 1901, pp. 252-281. 
M. Nijhoff, "Al thans cul tuurhistorie" 
(NRC, 12 augustus 1939), in Verz. 
Werk 2, pp. 899-903. 

(6) Voor Hegenscheidt is de 'machtige 
indruk' , 'de eurythmie ' het enige 
waardecriterium van een kunstwerk. 
Hij vergelijkt Vondels Lucifer o.m. met 
een 'machtige' polyfonie van Bach. cfr. 
A. Hegenscheidt, "Rythmus ' , o.c. 

STARKADD 
auteur: Alfred Hegenscheidt, 
groep: ARCA-NET, 
regie Herman Gilis & Pol 
Dehert, dramaturgie: Ivo 
Kuyl, decor: Mark Cnops, 
spelers: Dries Wieme, Mark 
Verstraete, Mark Steemans, 
Bert Van Tichelen, Carmen 
Jonckheere, Netty Vangheel, 
e.a. 

Geert Opsomer heeft overduidelijk 
het belangwekkende van de Starkadd-
opvoering aangetoond. Ik wil hier 
even op aansluiten, met een korte 
bedenking over de betekenis van deze 
opvoering binnen de evolutie van het 
regisseursteam Dehert-Gilis. Bij hen 
zit een bekommernis voor om 'oude ' 
teksten voor het heden weer relevant 
te maken. Dat doen ze door een 
systeem van visuele vertalingen toe te 
passen. Prinsessen b.v., zouden de 
hedendaagse toeschouwer niet meer 
aanspreken. Om een tekst over zo een 
personage weer boeiend te maken, 
moet de toeschouwer eerst een relatie 
met een herkenbare vrouw kunnen 
opbouwen. Daarom worden de per-
sonages dan ook in een kleedje gesto-
ken dat licht belachelijk (kritiek), licht 
ouderwets is (een spoor van de histori-
citeit) en licht van slechte smaak 
getuigt (alsof kleinburgers voor prin-
ses spelen). Het merkwaardige is dat 
uit gesprekken bijkt dat Gilis hiermee 
meent dat hij het stuk dichter bij zijn 
publiek brengt, terwij het net anders-
om is: al deze elementen onderstrepen 
slechts de vervreemding tussen pu-
bliek, tekst en personage. Het is een 
gewelddadige ingreep. 

Deze vervreemding, die bij de 
regisseurs steeds het resultaat is van 
een reflectie op de 'echte' inhoud van 
de tekst, sluit zeer veel gevaren in. Als 
de vertaling klopt, staat men, als 
toeschouwer, met open mond te kij-
ken. Bij Starkadd gebeurt dat b.v., 
wanneer de oude koning door zijn 
dochters omringd is. Dit is niet een 
scène bij de adel, maar een tafereel 
thuis. Het toont, onder meer, dat 
Hegenscheidt een psychologisch ver-
loop binnen de familiekring perfect 
kan simuleren, iets wat doordeingreep 
van Dehert en Gilis veel duidelijker is 
dan bij een historische aanpak: de 
vertaling dient het talent van de 
schrijver en geeft aan de tekst een 
extra gewicht (als hij daarbij zo juist 
gezegd wordt, als hier het geval is bij 
Dries Wieme, Carmen Jonckheere en 
Netty Vangheel, scoort de produktie 
op alle punten. De zwarte figuur van 
Carmen Jonckheere, die spreekt van-
uit de donkerste hoek van de scène, is 
een bijzonder sterk moment.) 

Maar juist bij deze vertalingen 
loopt men de grootste risico's. Im-
mers, eens men aan deze vertalingen 
begint, en men daarbij als regel aan-
neemt dat men niet alles 'adapteert ' 
naar een andere, duidelijke sociale of 
historische context, betreedt men een 
veld waar alles kan, en waar men zich 
meteen veelvuldig kan vergissen. In de 
vorige produkties bij ARCA wou het 
op dit punt wel eens fout gaan: bij zo-
wel De Opdracht als De Idioot en de 
Dood als Clavigo ging men van geluk-
kig moment naar wilde inval in een niet 
te voorspellen reeks. 'Alles mag' is het 
gevaarlijkste principe waaraan een 

kunstenaar zich houden kan. Maar 
met Starkadd hebben de regisseurs 
een zeer overtuigend evenwicht ge-
vonden. De kritiek op de tekst is juist, 
zonder dat deze de waarde ervan 
ondergraaft. (Men zal zich herinneren 
dat er bij Clavigo van de tekst niets 
overeind bleef)- Meteen blijven be-
paalde scènes een harde kern bewa-
ren, die ervoor zorgen dat ze de 
onderneming zelf rechtvaardigen. 
Hier wordt weggegooid wat onbruik-
baar is, en duidelijk naar voren ge-
bracht wat nog steeds werkzaam is. 

Het totale evenwicht is nog niet 
gevonden, want het verschijnen van 
een song als 'Mackie Messer' lijkt mij 
misplaatst, misschien omdat deze 
song voor mij een te grote culturele 
lading heeft. ('Mackie Messer' in het 
Engels b.v. heeft precies die kitsch-
waarde, die hier veel beter van pas zou 
zijn gekomen). Maar de smartlappen 
met de daarop volgende commentaar 
van Starkadd zijn dan weer schitte-
rend. 

De werkmethode van Dehert-
Gilis reveleert vooral de verschil-
lende elementen die een tekst door-
kruisen. Ze weigeren de tekst als een 
organisch geheel te zien, en ze concen-
treren zich op de tegenspraken. Ook 
hier hadden ze aan .SWA'afMhetjuiste 
object: de toeschouwer ziet hoe He-
genscheidt Koning Lear combineerde 
met Hamlet, Macbeth, De Vliegende 
Hollander en De Meesterzangers van 
Nürenberg. Precies deze bundel van 
heterogene teksten, laat toe dat men 
de tekst laat openbarsten in een 
waaier van iconen, clichés, verwijzin-
gen, parallellen, omkeringen. In de 
vorige produkties van Dehert-Gilis 
kon men zien dat ze met passie aan het 
zoeken waren. Met Starkadd hebben 
ze het gevonden. 

Johan Thielemans 
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Glittenberg, een geniaal scenograaf 

Waarom brengt de 
Munt Franse 

opera's? Heeft 
regisseur Delvaux 

Pelléas et 
Mélisande tot leven 

gewekt ? Het was 
prachtig, meent 

Johan Thielemans, 
maar... 

Over de 
compliciteit van 
cultuurwerkers. 

Vooraleer we ons willen bezighou-
den met de concrete opvoering van 
Pelléas et Mélisande willen we een 
basisvraag stellen: moet zo een op-
voering eigenlijk wel? Ware ik direc-
teur van een schouwburg, ik zou het 
nooit op mijn affiche plaatsen, laat ik 
dat alvast maa r bekennen. Wat drijf t 
anderen dan om deze opera op de 
planken te brengen? 

Bij Gera rd Mortier is dat ant-
woord duidelijk : hij heeft zich als taak 
gesteld Franse opera 's te vertonen, 
omda t zoiets bij de traditie van de 
Munt hoort . Maar als Mort ier deze 
optie eenmaal genomen heeft , zit hij 
wel in moeili jkheden. Want , zo bekent 
hij volmondig, van Franse opera 
houdt hij niet. De muziek is vaak te ba-
naal, en de onderwerpen vallen buiten 
zijn literaire smaak. Blijft dan niet veel 
anders dan een halve mislukking als 
Pelléas et Mélisande over. De tekst-
dichter is een Belg, het stuk heeft 
literaire allures, de muziek is van één 
van Frankr i jks begaafdste en ver-
fijndste componisten. Een Maeter-
linck en een Debussy laat men, in deze 
visie, niet links liggen. En dus staat 
Pelléas op het p rogramma. 

D e afwezigheid 
van de mens 

Het probleem van Pelléas schuilt 
reeds in het gegeven. Maeterl inck was 
aangetrokken door ballade-achtige 
thema's . Zijn symbolisme kon slechts 
openbloeien als alles vaag en simpel 
gehouden werd. Vaagheid riep de 
illusie van diepere betekenis op. " Ik 
weet wat me hindert en wat iedereen 
h inder t , " schrijft Delvaux in het pro-
g rammaboek . " D e Mélisande van 
Maeterl inck die in kleine alledaagse en 
al luderende zinnen onvol tooide raad-
sels ui tspreekt ." Nu is dat 'hinderl i jke ' 
precies een p roduk t van Maeterl incks 
filosofische opvat t ingen, die een kri-
tiek vormden van het natural isme. 
" O m geloofwaardig te z i jn ," schrijft 
Pierre Macherey, "moe t het geschre-
ven of gespeelde gedicht op de eerste 
plaats on tdaan worden van zijn realis-
me. Maeterlinck gebruikt daar toe de 
techniek die hij ontleent aan het 
schaduwthea te r : hij toont alleen maar 
onduideli jke, veranderl i jke, verwar-
de, gehallucineerde personages in een 
toestand tussen slapen en waken, en 

wier aanwezigheid (...) slechts allu-
sief is." Ze zijn dus van bij hun 
verschijnen niets anders dan legenda-
rische profielen, zuivere fictie. 

W a a r o m werd het karakter op 
dergelijke manier gereduceerd? Welk 
is de winst die dat verlies moest 
opleveren ? Maeterlinck schreef in 1890 
in Nouvelle Belgique er het volgende 
over : " H e t poëtische verdwijnt naar-
mate de mens meer op de voorgrond 
t reedt ." Hi j stipt aan dat de mens als 
levend wezen misschien best niet op 
het toneel verschijnt, en drukt hiermee 
een gedachte uit die de avant-garde 
van die jaren kenmerkte . G o r d o n 
Craig d roomde ook van een theater 
met abstracte vormen, en met acteurs 
die perfecte marionet ten zouden zijn. 
Maeterlinck stelde dat heel sterk : " D e 
afwezigheid van de mens lijkt mij van 
essentieel belang te zi jn." 

Vanuit dat s tandpunt is Pelléas 
dan ook bijna perfect. Men heeft 
inderdaad niet veel meer dan bloedlo-
ze, vluchtige wezens. 

Met dit vreemde ideeëngoed kan 
men alle kanten op. Gesteld dat men 
zo levensvreemd wil zijn, welk soort 
taal zou men dan gebru iken? Bij 
Maeterlinck krijgt dat een verrassend 
antwoord : hij koos voor het alledaag-
se. Hij opteerde voor een nederige 
tragiek (zijn eigen term). Pierre Ma-
cherey merkt hierbij o p : " H e t nieuw-
soortige drama zal zich dus afspelen 
aan een haardvuur , bij het vallen van 
de dag, waar alledaagse mensen met 
zeer ordinaire woorden nietszeggen-
de dingen tegen elkaar zeggen." M a a r 
deze banaliteit is listig, want Maeter-
linck wil langs deze holle woorden 
toch heel diepe lagen van de persoon-
lijkheid raken. Achter dit 'niets der 
woorden ' spreekt een tweede stem, 
hoort men een andere boodschap . De 
banaliteit en het sublieme hebben hier 
dus een merkwaardige verhouding. 
Het resultaat is een uiterste gekun-
steldheid. Men hoort woorden die de 
moeite niet waard zijn, maa r die toch 
kraken onder het gewicht van de 
'toevallige' betekenis. Zulk een pro-
ject loont de moeite om het eens uit te 
proberen. Het resultaat van het expe-
riment is eerder negatief. Het is in de 
handen van Maeterlinck een dode tekst 
vol gewildheid geworden. De theater-
makers hebben dat reeds lang inge-
zien: Maeterlinck wordt niet meer 

opgevoerd. Zijn Nobelpri js heeft hem 
niet op de affiche kunnen houden. 

Bij Pelléas et Mélisande koos Mae-
terlinck een wat uitzonderli jk thema. 
Hi j ging uit van een doodgewone 
dr iehoeksverhouding en pepte die op 
door ze te plaatsen in een onduide-
lijke Keltische context. Mélisande ver-
schijnt uit het niets in het woud waar 
Golaud op jacht is. Hi j wordt onmid-
dellijk op haar verliefd, neemt haar 
mee naar zijn kasteel, en is gelukkig. 
Hij heeft echter een jongere broer, de 
knappe Pelléas, en deze wordt op 
Mélisande verliefd. Zij beantwoordt 
zijn gevoelens. Het stuk is op dit punt 
wat onduide l i jk : de tekst insisteert 
voor tdurend op de schone gevoelens, 
en het zou allemaal een vorm van 
uitzonderlijke, onschuldige vriend-
schap kunnen zijn. G o l a u d krijgt 
achterdocht , wordt jaloers en ver-
moord t tenslotte zijn broer. Mélisande 
sterft van verdriet. Go laud vraagt 
vergiffenis. Doek. 

Ondanks de duidelijke 'verheven' 
sociale laag tot dewelke de personages 
behoren, spreken ze toch even banaal 
als altijd. Wat daarachter schuilt is 
niet het onderbewuste maar een vage, 
mystieke religiositeit. Maeterl inck, 
met zijn belangstelling voor mensen 
als Ruysbroeck, heeft Vlaanderen, 
onder meer, een image van zweverige 
mystiek meegegeven (en het is toeval-
lig André Delvaux die als cineast aan 
dat wazige beeld verder laboreert) . 

Het geluid van de wind 
W a a r o m viel precies deze tekst bij 

Debussy in de s m a a k ? Vooreerst ging 
het einde van de negentiende eeuw 
volledig gebukt onder het verplette-
rende voorbeeld van Wagner. Debus-
sy zei wel dat hij van de grote meester 
afs tand nam, maar als we nu op zijn 
opera terugblikken, valt vooral de 
erfenis van de Duitse voorganger op. 
Wagner had zich uitgeleefd in de 
Germaanse mythologie. Bij Maeter-
linck vond Debussy iets parallels. 
Daarb i j beviel hem vooral de dimen-
sie van het niet gezegde. Hier zag hij 
grote gaten in de tekst, die door de 
muziek zinvol konden opgevuld wor-
den. "Muziek is geschreven voor het 
onzegbare ," zei hij eens, " Ik zou 
willen alsof zij uit een schaduw kwam 
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en er op sommige momenten zou 
weerkeren en dat zij altijd discreet zou 
zijn. Maar welke dichter zal ons het 

gedicht' bezorgen?" De vaagheid 
van Maeterlinck, die zeer veel drie 
puntjes gebruikte, waarbij men meer 
moest begrijpen dan er geschreven 
stond, leek natuurlijk gesneden 
brood. De muziek moest niet alleen 
ondersteunen of illustreren, ze kon 
zelf meer zeggen. Ze kreeg een auto-
nome rol. Dat nam niet weg, dat zo 
een onderneming alleen kon werken 
als men ook de tekst volledig ver-
stond. Debussy wilde dus een nieuw 
huwelijk tussen tekst en muziek. 

Dat is een nobele gedachte. De-
bussy heeft zelf gezegd dat men in het 
muziektheater te veel zingt. "Men 
moet zingen als het verantwoord is en 
zuinig omspringen met pathetische 
accenten. Er moeten verschillen be-
staan in de energie van de expressie. 
Op sommige momenten moet men 
zich tot één enkele kleur beperken, of 
genoegen nemen met een grijze tint. 
(...) Niets mag de ontwikkeling van 
het drama in de weg staan. Elke 
muzikale ontwikkeling die niet opge-
roepen wordt door de tekst is fout ." 
Met weinig verbeelding hoort men zo 
dat de opera, zoals Verdi hem schreef, 
hier als schietschijf dient. Debussy 
zou het dus beschaafder en complexer 
doen. Maar hij vergat één ding: de 
tekst van Maeterlinck blijft banaal 
klinken. In het begin van het stuk kan 
men het volgende beluisteren : "Ne me 
touchez pas ! Ne me touchez pas... ou 
je me jette a l'eau !... — J e ne vous 
touche pas... Voyez, je resterai ici, 

contre l'arbre. N'ayez pas peur. Quel-
qu'un vous a-t-il fait du mal ? — Oh !, 
oui, oui, oui." Ik kan begrijpen dat 
Debussy alle 'drie puntjes' met iets 
wilde opvullen, maar geen mens kan 
mij aanpraten dat de woorden zelf 
ook maar op één noot muziek zitten te 
wachten. Als deze woorden opgebla-
zen worden door zangers en een groot 
symfonieorkest, klinkt hetbanaledub-
bel banaal en dus licht belachelijk. 
Het is iets waar de eerste kritische 
luisteraars niet doof voorwaren. Jules 
Renard zei terecht: "Het is een gezon-
gen conversatie (...) En dan die opeen-
volging van noten. Als het geluid van 
de wind. Ik hou meer van het geluid 
van de wind." Ik kan in deze opmer-
king inkomen, want het geluid van de 
wind heeft zin. De notenkronkels in 
deze opera zijn in grote mate gratuit, 
slechts het produkt van een conventie. 
Meteen mankt zijn hele opzet. Als 
men iets beluistert, dat echt niet hoeft, 
geen duidelijke vorm heeft, en maar 
zonder ophouden doorgaat, dan 
krijgt men de indruk dat men met 
drukdoend gebabbel te maken heeft. 
Het is een aberrante opvatting, die 
veel muziektheater van de twintigste 
eeuw teistert: men vindt het terug bij 
Strauss en bij Britten. 

In het geval van Debussy is dat erg 
spijtig, want als men zijn oor te 
luisteren legt bij het orkest, hoort men 
niets anders dan een prachtige, subtie-
le sliert van klankkleuren, al zal ook 
hier de afwezigheid van echte span-
ning en ontspanning wel aanleiding 
geven tot een zekere eentonigheid. 
Het gevolg is dat, hoe men het ook 

draait of keert, deze opera de indruk p e U é a s f), M é U s a n d e 
nalaat veel te lang te .zijn. Enkele (KMS) 
momenten zijn dramatische uitschie- Foto J.P. Bauduin 
ters, maar heel grote delen zijn niet 
veel meer dan stilstand. Bij de sterfscè-
ne van Mélisande komt er niet veel 
inspiratie meer aan te pas, zodat het 
geduld van de operaliefhebber erg op 
de proef wordt gesteld. 

E.T. als femme fatale 
Al deze tekortkomingen van het 

werk als dramatische structuur nemen 
niet weg dat André Delvaux er veel 
voor voelde om dit werk op de scène te 
brengen. Zijn eigen filmoeuvre valt 
trouwens ook niet op door zijn 
boeiende narratieve karakter. Op dat 
punt vindt Delvaux Maeterlinck mak-
kelijk. Nochtans was Delvaux niet 
volledig tevreden met de vertelling. 
Hij is alleen verslingerd op de muziek. 
Twaalf jaar geleden reeds wilde hij 
van het gegeven een film maken. 

"Die film zou ik gemaakt hebben 
in de lijn van het magisch realisme," 
zegt hij, "ik zou uitgaan van bestaan-
de decors. Ik dacht aan de monding 
van de Schelde, waar zee, land en riet 
samenkomen, waar men het verschil 
tussen ebbe en vloed nauwelijks 
merkt. Voor het huis van Golaud had 
ik een rotsige locatie in Bretagne 
gevonden. Ik wilde toen reeds uitgaan 
van de aftakeling van een tirannieke 
macht. Dat zou geen politieke versie 
van het verhaal opleveren. Ik wilde 
alleen laten zien hoe het gezag teniet 
gaat. Golaud heeft een teer pun t : zijn 
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Als men Delvaux zo beluistert, 
lijkt hij wel uit te gaan van een 
interessant standpunt. Des te meer 
omdat hij meent dat de muziek een 
steviger aanpak in deuitbeeldingnodig 
heeft. "Debussy helpt me meer dan 
Maeterlinck," zegt hij. Door de in-
greep van Delvaux, wordt Mélisande 
een volledig ander personage. Im-
mers, nu is ze niet langer een onbe-
kende, maar gewoon een pion in een 
groot complot. Haar eerste replieken 
kan men dus alleen maar begrijpen als 
listige leugens. Meteen gaan ook de 
andere personages een andere beteke-
nis krijgen : Golaud wordt een slacht-
offer ; Arkel, de grootvader van Go-
laud, wordt iemand die er niets van 
begrijpt: als hij op het einde zingt dat 
Mélisande altijd "un petit être mysté-
rieux, comme tout le monde" is, 
klinkt dat nu als tragische ironie (bij 
de gewone lezing klinkt het gewoon 
irritant). 

Als we het concept van Delvaux 
vanop afstand bekijken, lijkt het dus 
allemaal wel interessant. Maar de 
concrete oplossingen overleven geen 
ernstig onderzoek. Delvaux had een 
complot nodig en hij heeft er niets 
beter op gevonden om Mélisande per 
raket naar Golaud te laten verzenden. 
Ze is dan een negatieve E.T. (laat ik 
opmerken dat ze een vrouw is: de 
femme fatale uit de ruimte). De vraag 
van Delvaux die ernstig leek, wordt 
dus duidelijk op een onernstige ma-
nier beantwoord. 

Dat zou niet erg zijn als daaruit een 
kritische lezing van de tekst zou 
ontstaan, maar daar is niets van aan : 
het probleem Mélisande — één van de 
weinige gelukkige dramaturgische in-
vallen van Maeterlinck — wordt hier 
genaturaliseerd naar een hedendaags 
cliché. Mijn ongenoegen met de tekst 
wordt er alleen maar groter door. 

Delvaux noemt Golaud de tiran, 
die van binnenuit uitgehold wordt 
door zijn eros, maar als ik de tekst een 
minuut au sérieux neem, is het gezag 
in handen van Arkel, de oude koning. 
Het is dus zijn rijk, dat er moet aan 
geloven. Hij zou dus dramatisch ster-
ker naar voren moeten komen, maar 
dat kan binnen de tekst en de muziek 
niet. De onduidelijkheid van Maeter-
linck, die hijzelf vanuit een poëtisch 
credo wenste, is hier vervangen door 
de onduidelijkheid van de verwarring 
en het cliché. 

Een onthull ing 
In het theater gaat het er soms 

wonderlijk aan toe. De zwakte van 
Delvaux' idee wordt in de materiële 
uitwerking het sterke punt van de 
voorstelling. Het idee van Mélisande-
uit-de-ruimte heeft hij doorgespeeld 
aan de Duitse decorontwerper Rolf 
Glittenberg. Deze heeft de gedachte 
van Delvaux vertaald in een prachtige 
grafische en plastische vorm. 

"Ik heb aan Gerard Mortier ge-
vraagd," vertelt Delvaux, "of hij een 
decorateur kende, die nog nooit eer-

eros. Hij is overgevoelig voor een 
soort vrouwen. De anderen, wie dat 
ook mogen zijn, weten dat, en beslui-
ten om zo een vrouw voor zijn voeten 
te werpen. Dat vind ik nog altijd een 
sterk dramatisch idee, zodat ze na al 
die jaren ook bij deze mise-en-scène 
terug te vinden is. Ik was nooit 
tevreden geweest met vroegere opvoe-
ringen van Pelléas et Mélisande, om-
dat ik vond dat er altijd een tegen-
spraak was tussen de vaagheid van de 
regie en de juistheid en precisie van de 
muziek van Debussy. Tenminste als ze 
uitgevoerd wordt door mensen als 
Boulez, of Ansermet. Ik wilde elke 
vaagheid uit de opvoering bannen. Ik 
wilde weg van de symbolische aspira-
ties van Maeterlinck: ik vind dat 
voorbijgestreefd. De cinema en de 
televisie hebben zijn leefwereld wegge-
veegd. Ik zocht dus naar een stijl met 
zeer precieze lijnen. Ik wilde niet dat 
de dramaturgie zou verglijden tot een 
versuikerd gegeven. Dat is typisch 
voor alle impressionistische mise-en-
scènes. Alles wordt dan slap. Maar de 
muziek van Debussy is veel drama-
tischer. Er zijn duidelijke lijnen, met 
veel meer contouren dan bij Wagner. 
Ik ben dus gaan zoeken naar een 
lezing die afstand doet van de symbo-
lische sfeer. Ik stel dan heel eenvou-
dige vragen : wie is Mélisande ? Wat is 
de situatie? Ik ben uitgegaan van de 
volgende idee: Mélisande weigert te 
zeggen wie zij is. Waarom blijft zij in 
het vage ? Is dat een gevolg van de stijl 
van Maeterlinck, of heeft dat een 
precieze reden? Als je aan Maeterlinck 
houdt, is het vage het vage. Punt. Ze 
weet niet wie zij is, en ze is de speelbal 
van een vaag noodlot. Dus gaat ze 
tastend en twijfelend de weg op waar 
ze Golaud ontmoet. Maar dan heb je 
de tweede mogelijkheid: waarom 
spreekt ze zo vaag? Ze zou kunnen 
redenen hebben om te zwijgen. In dat 
geval wordt ze een heel sterk omlijnd 

Pelléas et Mélisande personage. Ik heb hier dus een hypo-
(KMS) - Foto Paul these bij gemaakt en vanuit die hypo-

Versele these heb ik mijn regie opgebouwd." 

der Pelléas et Mélisande gedaan had, 
en Mortier heeft me met Rolf Glitten-
berg in contact gebracht. Ik kende 
hem niet, maar de foto's die ik te zien 
kreeg, overtuigden me dat hij de 
geknipte man voor me was. Ik had 
iemand nodig die een totale geometrie 
van de dramaturgie kon opbouwen. 
Glittenberg heeft, geloof ik, genie. We 
hebben met elkaar gesproken en drie 
maanden later is hij teruggekomen 
met een totaalproject. Ik zag onmid-
dellijk dat ik met zijn materiaal kon 
werken." 

De inbreng van Glittenberg is dus 
kapitaal. Hij heeft twee ideeën van 
Delvaux uitgewerkt: vooreerst heeft 
hij de raket omgezet in een aanvaard-
bare theatervorm. Wanneer het pu-
bliek binnenkomt, ontdekt het een 
groot grijs doek, waarover een paar 
koele, grijze lijnen lopen. Er is een 
cirkelsegment tegen de vloer, waarin 
men een film ziet van woelige baren. 
Bovenaan is er een raadselachtig klein 
vierkant. Een lamp zakt tergend 
traag, in een wijde cirkelboog van 
boven naar beneden, snijdt het doek 
open en laat een lichtend spoor achter. 
Wanneer dit raadselachtige licht de 
grond bereikt, stapt Mélisande de 
scène op : de raket is geland. De 
lichtende cirkelboog zal Glittenberg 
in een ganse reeks decorstukken be-
waren. De idee van een lichtende 
streep verwerkt hij later in een vier-
kant dat met een rood neonlicht is 
uitgesneden. 

De tweede idee komt via Delvaux 
van bij Debussy. Deze wilde graag De 
Val van het Huis Usher van Poe in 
muziek omzetten. Delvaux meent dat 
Pelléas een soorgelijk thema insluit, 
zodat hij ook een gebouw wilde zien 
desintegreren. Glittenberg heeft ook 
dat idee heel abstract vertaald. Hij 
heeft een reeks grote schermen voor-
zien, die het ene na het andere opge-
haald worden. De scenische ruimte 
wordt dus steeds groter. Maar de vrij-
gekomen ruimte wordt ook kaler. Er 
is een kleurendegradatie van zilverig 
grijs, over rood naar zwart. Het hele 
proces eindigt bij de uiterste conse-
quentie : een scène zonder één decor-
stuk. De laatste akte laat ons dus niets 
anders dan de immense scène van de 
opera zien. De wat verzakte achter-
wand is een prachtig gezicht. 

Tot op dit punt is alles erg zuiver en 
streng doordacht. Het is ook, zon-
der meer, indrukwekkend. Het werk 
van Glittenberg alleen al rechtvaar-
digt een bezoek aan deze voorstelling. 

Maar ook hier zijn er een aantal 
zaken die wat kraken: de suggestie 
van de aftakeling blijft erg zwak. Het 
schuifjes ophalen heeft veel meer het 
effect van het publiek te blijven 
verrassen door een herhaalde onthul-
ling. Het laatste geheim dat prijs 
gegeven wordt, is dan precies het 
nooit geziene : een scène ontdaan van 
al zijn illusieverwekkende machinerie-
en. 

De belichting valt op door een 
veelheid aan stijlen: soms is het 



modieus modern , wanneer er neon-
licht gebruikt wordt , dan is het pijnlijk 
hard, zoals de hedendaagse moderne 
Duitse stijl dat wil, dan is het plots een 
lichtgordijn zoals we dat uit het 
Bayreuth van de jaren vijftig kennen. 
De strakheid van de gedachte wordt 
dus niet echt volgehouden. 

Een moment 
Wat kan men van Delvaux als 

operaregisseur zeggen ? Vooreerst dat 
hij blijk geeft van heel wat talent voor 
het toneel, iets wat hem zal geruststel-
len, want het was met een zekere 
zenuwachtigheid en vrees, dat hij de 
première tegemoet zag. (Wellicht 
denkt niet iedereen hetzelfde, want de 
regisseur werd in de Munt op boe-
geroep onthaald.) Van zichzelf zegt 
hij: " Ik ben een echt risico". 

Men kan wel zien dat hij voorzich-
tig te werk gaat. De personages 
worden dus vaak bevroren, omda t 
zo onhandige bewegingen uitgeslo-
ten worden. Dat leidt dan wel tot een 
zeer statische opvoering, waarbi j de 
lichamen weinig aan bod komen, iets 
wat verwonderen kan bij een film-
regisseur. Hierdoor wordt Mélisande 
een koele, mooie verschijning. Het is 
zowat de oplossing a la Gilbert Deflo. 
Een paar keer komt Delvaux daarvan 
los, en dan scoort hij precies zijn 
grootste successen. Dat gebeurt voor-
al in de scène tussen Golaud (Jean-
Pierre Lafont) en Yniold (Luc Som-
men). Vader en zoon bespieden de 
'overspelige' s t iefmoeder. Debussy 
weet plots heel goed wat hij te vertel-
len staat, en deze vonk springt op 
dirigent, regisseur en zangers over. Er 
valt onverwachts zoiets te bespeuren 
als het leven zelf. Een gespannen 
dramatisch moment lang kan men 
zelfs denken dat Debussy inderdaad 
een bevredigende opera zou kunnen 
schrijven. Voor Delvaux is dat het 
ogenblik waarop hij de lichamen 
loslaat. Alles k l ik t : het is meteen een 
schitterend moment . 

Bij een beginneling wil men wel 
wat door de vingers zien, maar een 
zware vergissing, zoals de breuk voor 
het laatste tafereel, kan men toch niet 
goedpra ten : ettelijke minuten lanp 
ligt alles stil, opdat de machinisten 
voldoende sneeuw zouden kunnen 
rondstrooien. Een slepende vertoning 
— want dat blijft deze o p e r a — gaat 
plots dood. Een groot gat leegte. Geen 
wonder dat Mélisande daarna dood 
gaat, zonder dat bij het publiek de 
adem stokt. 

De verhulling 
Zo levert deze opvoering verschil-

lende inhouden op, die met elkaar 
licht in botsing zijn. Maeterlinck wou 
Debussy niet meer bekijken, want hij 
voelde zich door diens muziek verra-
den. Sylvain Cambrel ing heeft een 
uitzonderlijke lezing van de par t i tuur 
geleverd door alle mogelijke drama-

tiek uit de noten te halen. Delvaux 
heeft de vaagheid van het stuk willen 
scherp zetten. De decorateur heeft 
alles naar een abstract spel van vor-
men vertaald. Het blijft echter een 
hybride opvoering. Daarb i j is de 
operat ie niet volledig gelukt door 
verkeerdelijk te hopen dat een wat 
extravagante inval meer betekenis zou 
opleveren. Het resultaat is dat het stuk 
nu helemaal niet ernstig meer geno-
men kan worden. 

Hier is wellicht het punt gekomen 
om even te verwijzen naar de aanpak 
van Herman Gilis en Pol Dehert bij 
Starkadd(zie ook pag. 38,). Zij werden 
met problemen van dezelfde na tuur 
geconfronteerd. Maar zij stellen vra-
gen van bui tenaf : wat heeft deze 
inhoud ons rog te zeggen ? In hoeverre 
heeft het ideologische klimaat de 
auteur verhinderd om ons nog recht-

streeks aan te kunnen spreken? Zulke 
reflecties leiden tot een radicale cul-
tuurkrit iek. 

Bij de Munt zit men in een totaal 
ander perspectief te werken. Men stelt 
zich daar binnen de cul tuur als institu-
tie op. Welke verrassende vormen 
men aan de geijkte teksten ook geven 
mag, het instituut zelf wordt onaange-
roerd gelaten. Dus is men verheugd 
als men met het foefje van een 
Mélisande-uit-de-ruimte enig schijn-
leven kan inblazen aan een produkt 
dat alleen maar kan bestaan dank zij 
de totale compliciteit van de cultuur-
werkers. In het geval van Pelléas is het 
resultaat duidelijk : al deze inspanning 
en al dit talent dient de verhulling. Het 
was prachtig, maar het bleef dood. 

Johan Thielemans 

Pelléas el Mélisande 
(KMS) 
FoioJ.P. Baiidiiin 
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In het teken van de recuperatie 

Driemaal een vrouw alleen 
'Mannelijke' mono-
logen handelen over 

alles en nog wat. 
'Vrouwelijke' mo-

nologen lijken 
alleen vrouwen-

levens te vertellen. 
Het gaat niet goed 
met de vrouwelijke 

bewustwording in 
het theater, meent 

Marianne Van 
Kerkhoven 

Mama (Vertikaal/ 
Pulpitum) 

Het aantal in Vlaanderen circu-
lerende solo-theaterprojecten wordt 
stilaan ontelbaar . De omvang van dit 
aanbod aan monologen heeft ener-
zijds een economisch, anderzijds een 
artistieke oorzaak . Het tekort aan 
financiële middelen — zeker na de 
laatste subsidie-aderlating — drijf t 
vele van de kleine theaters naar 
s tukken met zeer beperkte bezetting. 
Een beleid van nivellering en ver-
gri jzing: een repertoire dat overal 
eender is, met eendere schaarse (niet-
inventieve) middelen gerealiseerd ; een 
keuze van teksten niet omwille van 
hun reële kwaliteit, maar omwille van 
hun niet-acteursintensieve rolverde-
ling, enzovoorts . De vraag naar de 
nood aan het voortbestaan van een 
aantal van deze niet-meer-gedifferen-
tieerde initiatieven mag terecht ge-
steld worden. 

Aan de andere kant heb je ook die 
acteurs wier solo-trip berust op een 
bewuste keuze, en vaak een reactie is 
op vroegere collectieve of groeps-
ervaringen : de carrière van Jan De-
cleir bij voorbeeld, na zijn wegstappen 
bij de Internationale Nieuwe Scène. 
Deze terugslag nà het groepsge-
beuren, dat in het begin van de jaren 
70 hoogtij vierde, blijkt t rouwens een 
internationaal fenomeen ; denken we 
maar aan Spalding G r a y (Wooster 
Group) en Philippe Caubère (ex-
Théâtre du Soleil), om er maar twee te 
noemen, wier werk ook bij ons te zien 
was... 

Als we al deze recent gespeelde 
monologen op een rijtje zetten, blijkt 
een inhoudelijke k l o o f d e 'mannel i jke ' 
teksten van de 'vrouweli jke ' te schei-
den. De 'mannel i jke ' monologen (ze 
zijn ook nog steeds veel talrijker in 
aantal) kunnen zowat over alles gaan. 
Ze handelen meestal over mannen in 
zeer specifieke situaties, die doorheen 
een relaas over hun persoonlijk leven 
een bredere maatschappel i jke proble-
matiek aan bod kunnen laten komen : 
Hess (Malpertuis) de visie van een 
oorlogsmisdadiger op een oorlog die 
hij lang overleefd heeft ; Adieu sans 
rancune (Paljas), een scheidend poli-
ticus en zijn houding tegenover cor-
ruptie ; Damiaan (Teater 19), het leven 
van een religieus idealist, Belgisch 
held en derde-wereldwerker avant la 
lettre ; Hamlet of de gevolgen van een 
kinderliefde (Theater 19), een nieuwe 
kijk op Shakespeares universele pro-
blematiek ; De Contrabas (Raam-
theater), het gevecht van een muzi-
kant met zijn instrument of de 
indringende invloed van een profes-
sioneel op een privé-leven ; Honger 
(De Witte Kraai) omtrent de integri-
teit van een kuns tenaar en de honger 
die daar eventueel mee gepaard gaat ; 
of nog de zedenschets De Raadsheren 
van Nevele (Arca) ; of de twee gekken 
in De Fetisjist (Controverse) en De Rat 
(Mark Bober) ; en ook nog Wel-
bespraakt en veelbesproken ( M M T ) 
enzovoorts. . . 

De vrouwenmonologen kunnen 
bl i jkbaar maar over één ding gaan : 
vrouwen die iets over hun leven 
vertellen kunnen nog altijd niet om 
hun eigen rol lenpatroon heen. Een 
bekijken van zich zelf is hier steeds 
gelijk aan een zich zelf bekijken als 
echtgenote en moeder. Het ' femi-
nisme' heeft het s tadium van de 
biografie nog niet overschreden. Of 

heeft dit niks met feminisme te 
m a k e n ? 

Het onderwerp van de bewust-
wording van de vrouw werd bij ons op 
de scène geïntroduceerd doo r het 
vormingstheater in zijn tweede adem. 
Na het wegvallen van de verwach-
tingen omtrent 'de grote revolutie' 
s tort te het politieke theater zich op de 
kleinere bovenbouwrevolut ies : een 
verschuiving van de buitenwereld 
naar de binnenwereld. Het verdwijnen 
van de brede maatschappel i jke con-
text, die in een marxistische analyse 
ook bepalend is voor de deelgebieden, 
maakte dit soort onderwerpen mak-
kelijk recupereerbaar binnen een thea-
terwerkelijkheid die veel minder of 
helemaal niet begaan was met het 
maatschappeli jk bewust maken van 
zijn publiek. 

Van al deze onderwerpen (psycho-
analyse, mil ieuproblematiek, de on-
derdrukking van alle mogelijke min-
derheden, enz.) bleek de vrouwelijke 
bewustwording de meest vruchtbare 
en dankbare — want de meest 
acceptabele — d.w.z. zonder proble-
men te integreren in een vrijblijvend 
repertoire. De vraag rijst hierbij in 
hoeverre we hier te maken hebben met 
een achterhoedegevecht , het achter-
nahollen van een in zijn vernieuwende 
kracht reeds uitgewerkt maatschap-
pelijk k l imaa t ; een mode dus, een 
trend die gerecupereerd en gecommer-
cialiseerd kan worden ; ofwel met een 
integere opstelling die een na-werking 
wil begeleiden en de reeds door een 
voorhoede geassimileerde ideeën wil 
uitdragen naaar een breder publiek. 

' M a m a ' 
Mama (co-produktie Ver t ikaa l / 

Pulpi tum vzw) is een autobiograf ische 
monoloog geschreven door de Cana-
dese actrice-schrijfster Louisette Dus-
sault. Het wellicht ten dele geïmpro-
viseerde karakter van de tekst levert 
een zwak gestructureerd verhaal o p : 
een vrouw maakt een busreis oni haar 
twee dochter t jes — een tweeling van 
drie — weg te brengen naar hu n vader 
van wie ze gescheiden leeft. In de 
f lash-backs links op de scène speelt ze 
de verwording van de relatie tussen 
haarzelf en haar m a n ; rechts op de 
scène de evolutie van haar verhouding 
met haar moeder . Af en toe zingt ze 
ook , evoluerend rond het midden-
vlak ; in dat centrale veld wordt het 
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verhaal verteld van de bustrip. Suzan-
ne Juchtmans speelt de vrouw, maar 
ook de dochtertjes en de andere 
busreizigers; ze speelt ook haar man 
en haar ouders. 

Dit is niet het eerste solo-project 
van Suzanne Juchtmans (De Kinder-
kruistocht, Gesprek in Huize Charlotte 
Stein). Haar wegstappen uit het N T G 
na 12 speelseizoenen én het oprichten 
van een eigen structuur (Pulpitum 
vzw) om produkties te creëren, wijzen 
erop dat zij voor dit solowerk bewust 
gekozen heeft. 

Tijdens de voorstelling: een paar 
wat oudere vrouwen in het schaarse 
publiek schijnen heel wat te her-
kennen ; ze sympathiseren duidelijk 
met de worsteling van dit personage 
dat 'om vrouw te worden, moet 
ophouden moeder te zijn'. Toch 
overheerst bij het kijken een onbe-
vredigend déja-vu-gevoel. Charles 
Cornette speelde reeds tien jaar terug 
zoveel meesterlijker dit type van 
monoloog waarin één personage niet 
alleen vertelt, maar ook alle figuren 
die in zijn verhaal optreden uitbeeldt. 
En het tekstmateriaal van Dario Fo en 
Franca Rame was toen al zoveel 
overtuigender dan deze schematische 
en dunne tekst: het persoonlijke en 
het politieke vallen hier op een 
ondidactische manier samen. De er-
varing van deze vrouw is niet meer de 
ontdekking dat subjectieve gegevens 
een politieke dimensie hebben, maar 
eerder het terugzoeken van deze reeds 
ontdekte maatschappelijke waarheid 
in een persoonlijk verhaal. En ligt 
precies in deze 'omkering' niet de ware 
betekenis van recuperatie? 

Het klassieke vormingsschema is 
hier nog steeds intact gebleven : eerst 
de analyse, dan de kritiek en aan het 
slot ook nog een hoopvol alternatief 
(zij het dan op een uiterst individueel 
niveau). De regie van Paul Juchtmans 
is niet meer dan een mise-en-place en 
de weinige indirecte tekens (waarom 
b.v. draagt zij een zwart mannen-
kostuum?) werken verwarrend. 

Van de drie voorstellingen is deze 
zonder twijfel de meest eerlijke en 
integere in haar intenties, maar artis-
tiek blijft zij de minst bevredigende. 

'De Gebroken Vrouw' 
Ivonne Lex speelt een tekst van 

Simone de Beauvoir. Een vrouw 
vertelt een episode uit haar leven, nl. 
die waarin haar man ontrouw wordt, 
waardoor zij elke grond onder haar 
voeten verliest en waardoor zij zich 
bewust wordt dat zij de hele tijd niets 
is geweest, tenzij een te verwaarlozen 
onderdeel in het leven van haar man. 
David Cohn koos in zijn bewerking 
van de novelle La femme rompue niet 
voor een dramatisering in een actie 
met meerdere personages, maar wel 
voor een 'monologue intérieur' waar-
bij (behalve uiteraard een aantal 
coupures) de Beauvoirs tekst intact 
behouden bleef. In zijn regie heeft 

Frans Maas dit concept van een lezing 
(een zegging) behouden. De hele scène 
is bedekt met grijze doeken die af en 
toe voor een deeltje weggenomen 
worden om een attribuut te ont-
sluieren. Het spel, het licht, het decor, 
alles werd tot een minimum herleid: je 
luistert naar de tekst; die is rijk en 
subtiel; je luistert naar Ivonne Lex : ze 
zégt de tekst, speelt géén personage, 
speelt eigenlijk zich zelf als actrice, 
maar in toom gehouden, zonder 
pedanterie. 

In het publiek tref je twee lagen 
aan : de kleine groepjes vrouwen die 
duidelijk op het onderwerp zijn af-
gekomen en voor wie de voorstelling 
discussiestof levert; én het avondje-
uit-publiek dat er met gemak over-
heen lacht en naar de actrice komt 
kijken. Het getoonde is blijkbaar 
dubbelzinnig interpreteerbaar. 

De plaats van Ivonne Lex in de 
kleine Vlaamse toneelwereld is een 
andere dan die van Suzanne Jucht-
mans, ook economisch gezien. Zij is 
een voorloopster van dat nieuwe 
fenomeen in het Vlaamse theater, 
verontrustend want een vorm van 
'valsspelen', een vorm van 'luxe-
contestatie'. Wie in het begin van de 
jaren 70 (en zelfs ervoor, cfr. de 
Werkgemeenschap van de Beurs-

schouwburg) ontevreden was met het De gebroken vrouw 
theaterbestel of vond dat hij er (TIL) 
artistiek niet aan zijn trekken kwam, 
stapte eruit en begon in de marge dat 
soort theater te maken waar hij /zi j 
wel achter kon staan. Dit gebeurde 
vaak ten koste van een stabiele 
broodwinning. Sinds de tweede helft 
van de zeventiger jaren ontstonden 
enkele initiatieven (T.I.L., Raam-
theater en recenter ook Scalpel) die 
initieel geanimeerd werden door men-
sen uit het theaterestablishment, die 
een uitweg zochten voor allerlei in hun 
werksituatie opgelopen frustraties, 
zonder echter de zekerheden van een 
vaste baan overboord te smijten. Ook 
die zgn. 'behoefte ' aan een tweede 
plateau bij de repertoiregezelschap-
pen — terwijl op dat eerste plateau 
vaak zo weinig gebeurt — kan in deze 
context gesitueerd worden: de 'con-
testatie' verloopt hier zonder botsin-
gen, met toestemming van de direc-
teur ; contestatie als luxe of zelfs als 
interessante bijverdienste. Ivonne Lex 
is sluw genoeg om op deze dubbel-
zinnigheid in te spelen. De keuze voor 
een rijke tekst en de soberheid 
waarmee hij gebracht wordt zijn 
berekend, maar maken tevens deze 
produktie artistiek gezien tot de 
interessantste van de drie. 
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De vrije madam 
(BENT) 

' D e Vrije M a d a m ' 
De Vrije Madam (Bent) is de naam 

van een vrouwenhuis waar Mevrouw 
De Beer een kookdemonst ra t ie geef t ; 
tijdens het bereiden van de maalt i jd 
vertelt ze over haar leven; ze is een 
gegoede weduwe met een in schijn 
succesvol leven als echtgenote en 
moeder achter zich, een schone schijn 
die zij t i jdens haar verhaal aan 
diggelen slaat. De zoveelste wegwerp-
vrouw, het zoveelste ongelukkige 
leven met gelatenheid en berusting 
geaccepteerd. Maar niet daar ligt de 
belangrijkste reden waarom deze 
voorstelling de meest gerecupereerde 
en artistiek de makkelijkst te con-
sumeren is van de drie. (Recuperatie 
en consumptie , is dat een pleonasme ?) 
Een en ander heeft te maken met het 
s tandpunt ingenomen tegenover de 
werkelijkheid. De auteur , Rudy Geld-
hof (hij ontving voor dit stuk de 
Visser-Neerlandia-prijs voor Toneel 
1980) is een man ; J aak Vissenaken die 
Mevrouw De Beer speelt is een man. 
En Annelies Vaes, die hier haar eerste 
regie voerde, kon niet verhinderen dat 
de keuze (een noodoplossing omdat 
geen vrouwelijke spelers te vinden 
waren, zegt het p rogrammaboekje ) dit 
personage door een man te laten 
spelen de bedoelingen van het stuk 
dubbel verdacht maakt . De observatie 
van de vrouw zoals ze uit de schrif tuur 
spreekt heeft weinig 'vrouwelijks ' en 
Jaak Vissenaken kan ons nergens — 
ook niet op de meer tragische mo-
menten — doen geloven dat we een 

vrouw voor ons hebben : voor ons 
höèft dat ook niet, maar het geheel 
van de situatie (het eten dat reëel op de 
scène bereid w o r d t ; je kan bovendien 
een soortgelijke schotel achteraf 
nuttigen met de artiesten), vraagt een 
ouderwetse manier van kijken, waar-
bij de verwachting van een ' realisme' 
logisch lijkt en waarbi j je het terecht 
als een stijlbreuk aanvoelt , wanneer je 
een kar ika tuur van dat realisme 
voorgezet krijgt. Zowel het maat -
schappelijk kader is een kar ika tuur 
(het vrouwenhuis, het feministje van 
dienst, het gekregen meubilair. . .) als 
het personage zelf. Bovendien botsen 
personage en situatie inhoudelijk met 
m e k a a r : een vrouw die dat leven 
achter de rug heeft, geeft zich niet 
zomaar bloot in een kookdemons t ra -
tie ; dat ze die dan nog houdt in een 
vrouwenhuis, ondergraaf t totaal haar 
geloofwaardigheid. 

Aan Geldhofs dubbelzinnige 
maatschappeli jke funder ing beant-
woordt nog steeds een dubbelzinnige 
vormgeving. Of is dit een bewust 
tricheren ten koste van een onderwerp 
dat nog steeds in de markt schijnt te 
liggen? 

Het diner achteraf dient om 'de 
brok maatschappijkri t iek door te 
slikken', aldus een aankondiging van 
het stuk. De vrouwelijke bewust-
wording wordt hier letterlijk gecon-
sumeerd : licht verteerbare kost die 
zich voordoet als Haute Cuisine. 

De introductie van de thematiek 
der vrouwelijke bewustwording, kon-
digde zich indertijd aan als theatraal 

interessant : het uitdiepen van vrou-
welijke personages, zo verwaarloosd 
in de theaterl i teratuur, het complexe 
gevecht van positieve en negatieve 
heldinnen, de mogelijke verbinding 
op het theater tussen individuele en 
maatschappeli jke, persoonlijke en po-
litieke dri jfveren, enz. 

De uitwerking die dit thema van-
daag krijgt is zonder subtiliteit noch 
dubbele bodem. De Vrije Madam 
werpt géén vragen o p : een mannelijk 
personage pleit voor vrouwelijke be-
rusting. Mama eindigt met het oude 
hoopvolle schema dat vandaag in 
onze werkelijkheid geen bevestiging 
vindt (een onzekere blik van de actrice 
aan het slot als enig in vraag stellend 
gegeven kan de rest van de voorstel-
ling nog moeilijk relativeren). De 
Gebroken Vrouw eindigt wél met een 
kluwen aan complexe vragen: een 
deur die opengaat op de toekomst en 
de angst voor wat daarachter ligt. 
Alléén De Gebroken Vrouw. Maar 
deze to/iee/tekst is een novelle en de 
toneelopvoering een lectuur. Het gaat 
niet goed met de vrouwelijke bewust-
wording in het theater. 

Marianne Van Kerkhoven 

DE G E B R O K E N VROUW 
au teu r : Simone de Beauvoi r ; 
bewerking en vertal ing: David 
C o h n ; regie: Frans M a a s ; 
decor : Hans Van O m m e ; 
speler: Ivonne Lex 

M A M A 
au teu r : Louisette Dussau l t ; 
regie en bewerking: Paul 
J u c h t m a n s ; decor : Jus Jucht -
mans ; kos tuums: Frieda 
D a u p h i n ; muziek: Joris Van 
Lieshout ; speler: Suzanne 
Juch tmans 

DE VRIJE M A D A M 
au teu r : Rudy Ge ldho f ; regie, 
decor en kos tuums: Annelies 
Vaes ; speler: J aak Vissenaken 

De vrije madam wordt nog 
gespeeld op 17 maart in 
Knokke , 23 maart St-Niklaas, 
25 maart Menen, 30 maar t 
Dilbeek, 2 april Leuven, 6 
april Vilvoorde, 17 april PSK 
Brussel, 21 april Roeselare, 22 
april Geel. 

De gebroken vrouw wordt nog 
gespeeld op 18 maart in Mol, 
28 maart Herentals, 29 april 
Kerksken, 11 mei Balen. 

^ttS:n de 
KRISIS 
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J E F D E R O E C K 
De twee mannen zitten tussen het publiek en 

reageren zoals de andere toeschouwers. Het gaat 
blijkbaar om een plezierig stuk, want de gezichten 
glunderen. Ook het tweetal lacht. Steeds uitbundiger en 
luidruchtiger. Zij plooien ervan door en vallen 
achterover in hun stoel, lachen tranen met tuiten, 
schateren het uit. Tot hun buik er pijn van doet. De 
meneer naast hen kijkt er zelfs even verbaasd van op. 
Dan nadert het einde van de voorstelling. Terwijl de 
zaal applaudisseert, met opgewekte tronies, drogen zij 
hun wangen af. In de handen klappen zoals de anderen, 
doen zij niet. Het zijn ook geen gewone toeschouwers. 
Dat blijkt nadat het applaus is uitgestorven en de 
mensen van hun stoelen opstaan en de rijen verlaten. 
Vrolijke gezichten alom en voldoening over een prettige 
avond. Behalve bij ons tweetal. Terwijl zij naar buiten 
gaan, mopperen zij onder elkaar: "Het is bedroevend! 
Geen vervreemding, alsof Brecht nooit heeft bestaan... 
De voorstelling valt in een gapende kloof tussen regie 
en tekst... geen poging tot uitdieping. Bovendien is het 
politieke standpunt dubieus... Ook in het theater heeft 
het goedkope amusement toegeslagen..." 

U hebt het al geraden, zelfs als u deze strip van de 
Franse karikaturiste Claire Bretécher niet mocht 
kennen : de twee mannen zijn toneelcritici. Het verhaal 
van twaalf tekeningen werd vorig seizoen eens afgedrukt 
in het driemaandelijkse MMT-Magazine. Daar zal het 
MMT wel zelfverdedigingsbedoelingen mee hebben 
gehad. Maar daar wil ik nu niet op ingaan. Bretécher 
steekt de draak met de zuurpruimen onder de critici. 
Vaak zijn die van het intellectualistische type: de man 
die zijn eigen beleving miskent wanneer hij een oordeel 
over een theatervoorstelling moet formuleren. Zijn 
gedachten slaan als het ware op hol, denkbeelden 
achterna, in plaats van stil te staan bij de beelden die 
op de scène te zien waren en die op zijn netvlies blijven 
hangen. Intellectualistische afstandelijkheid vervreemdt 
hem van zijn eigen gevoel. Hij redeneert maar, met een 
eenzijdig verstand, geneigd tot abstractie en veelal 
gespeend van humor. Hij beschrijft niet wat hij heeft 
ervaren, zijn zintuiglijke indrukken van zien en horen, 
en de weerklank daarvan in zijn gemoed. 

Ik zeg 'hij'. Vrouwen zijn daarin misschien anders 
dan mannen. Alhoewel. Intellectualistische vrouwen 
bestaan ook. Met zulke vrouwen heb ik wel enige 
moeite. Het is alsof die trek haar nog meer schaadt, 
meer schééftrekt, dan mannen. Begrijp me goed, 
intellectualistisch is geen synoniem van intellectueel, en 
nog minder van intelligent. Maar goed. Denkend aan 
het soort criticus dat Bretécher over de hekel haalt, 
schieten me niet dadelijk vrouwennamen te binnen. Er 
zijn overigens in dit land niet zoveel vrouwen als 
mannen die de theaterkritiek beoefenen. 

Bretécher giet ook vitriool op de intellectualistische 
vooroordelen van bepaalde critici. Goedkoop 
amusement zou voor hen uit den boze zijn. Theater is 
immers een ernstige zaak. Als er al te lachen valt, moet 
dat gefundeerd zijn, passen in een concept. En dat 
concept kan niet zonder Brecht. Gulle leute is verdacht. 

De theatercritici in Vlaanderen — voor zover 
Bretéchers aanklacht op sommigen onder hen 
toepasselijk is — hebben daar niet alléén schuld aan. 
Weinig theatermakers bij ons blijken in staat te zijn 
plezierig toneel te scheppen dat ook onvervalste kunst 
is. Waar verschuilt zich hier iemand als Jéröme Savary, 
om er maar één uit het buitenland te noemen? Hebt u 
op oudejaarsavond La Belle Hélène van Offenbach in 
zijn regie op de televisie gezien ? Of vroeger de 
voorstellingen van zijn Grand Magie Circus? Wie doet 
dat bij ons? Wie kan dat? Komisch talent als dat van 
Nand Buyl ligt bestoft in een vermolmde KVS. Het 
publiek heeft nochtans nood aan een bevrijdende lach. 

Als ik rondom mij kijk naar de theatercritici, zie ik 
nog een ander fenomeen : de jonge gezichten. Tien jaar 
of wat geleden waren de meeste critici mannen van 
middelbare of oudere leeftijd. Heren die in hun vrije tijd 
de premières bezochten en daar voor een krant verslag 
over uitbrachten. Het waren meestal mensen die 
overdag hun brood verdienden buiten de journalistiek. 
Professionele theatercritici, die van die opdracht hun 
job konden maken, waren er niet. Zijn er trouwens nog 
niet, een enkele uitzondering niet te na gesproken. 

Nu is er een andere generatie aangetreden. Zij zijn 
geen 30 jaar oud. In dag- en weekbladen verschijnen 
hun namen naast of in de plaats van die van vroegere 
recensenten. Ook dit tijdschrift trekt neofieten aan: hier 
duiken namen op, die voorheen nergens waren gehoord. 
Sommigen hebben een opleiding genoten, b.v. aan het 
departement Germaanse van een universiteit, waar zij 
ook iets van theaterwetenschappen konden opsteken. 
Meer dan één onder deze jongeren heeft geen vaste 
betrekking, is werkloos. Zij hebben tijd om zich op het 
theater toe te leggen. 

Het enthousiasme waarmee zij telkens weer naar 
voorstellingen trekken, bewijst dat zij t.a.v. de 
theaterkunst verwachtingen koesteren. De scherpe toon 
waarop zij hun oordeel al eens onder woorden brengen, 
getuigt van hun teleurstelling daarin. Het is natuurlijk 
eigen aan de jeugd, dat zij opinies absoluter en 
vierkanter stelt; eerst later leert men hoeken afronden, 
krijgt men oog voor het relatieve van de dingen. 
Jongere critici zijn veeleisend. Een aantal theatermakers 
en lezers ergeren zich daaraan: "Wat weet die jonge 
snaak van het leven, en van theater?". Jonge mensen 
hebben dikwijls een scherpe blik, die meer tot de kern 
doordringt. Als zij oud genoeg worden geacht om een 
gezin te stichten of in een gemeenteraad te zetelen, 
waarom zouden zij dan niet hun mening mogen zeggen 
over iets als een stuk toneel? Zij moeten alleen niet 
doen als de twee uit Bretéchers strip. 
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K R O N I E K 
GIJ ZWEERT EN BELOOFT, VOOR GOD EN VOOR DE M E N S E b l 

Gij zweert en belooft, voor God en voor de mensen, met niemand 
in betrekking te komen tot na uw verklaring; geen gehoor te geven 

aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; uw 
beslissing te nemen volgens de bezwaren en de middelen van de 
verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de 

onpartijdigheid en de vastberadenheid die een rechtschapen en vrij 
mens betamen. 

Artikel 312 van het Wetboek van Strafvordering 
geciteerd tijdens de dag over theaterkritiek in Gent 

ter omschrijving van de taak van de recensent 

Mannen van 
den D a m 

Gat in kop 

De Mannen van den Dam zoeken 
zich nog steeds een gezicht. De laatste 
tijd krijg je de indruk dat ze die 
gezochte eigenheid veel dichter bena-
derden, pak weg, vijf j aa r geleden, 
dan nu. Als je recentere produkties 
bekijkt zoals Gertrud en De Pelikaan 
dan lijkt dat zoeken meer op een 
verloren lopen. Gal in kop daaren-
tegen is, althans wat publieke impact 
betreft, een voltreffer. 

Als we in dat nu stuurloos 
geworden zoeken al een lijn kunnen 
trekken, dan is het die van een 
experiment op twee niveaus, nl. het 
uittesten in een modernere taal en 
vormgeving van enerzijds komedie-
vormen (cfr. het Karl Valentin-spek-
takel, He1 Laxeermiddel) en ander-
zijds tragedie-vormen (van Geloof, 
Hoop en Liefde over Ah Kiou tot De 
Pelikaan). Gertrud was nauwelijks 
ernstig te nemen noch vanuit een 
komische, noch vanuit een tragische 
gezichtshoek. De produkties van dit 
jaar verwijzen opnieuw naar die 
dubbele l i jn: enerzijds Gat in Kop, 
anderzijds Britannicus (première ver-
wacht op 19 april). 

Met Gat in kop programmeren de 
Mannen van den Dam voor de tweede 
keer een stuk van de hedendaagse 
Duitse auteur Wolfgang Deichsel 
(° 1939). Het eerste Frankenstein, uit 
het leven der bedienden dateert oor-
spronkelijk van 1971, maar werd 
opgevoerd in Deichsels 'definitieve' 
(?) versie van 1980 (première Mannen 
v a n d e n D a m : 19 december '8 \ ) .Loeh 
im Kopf dateert van 1975. Beide 
stukken zijn voorbeelden van Deich-
sels démarche om aan de hand van 
bestaande en uitgepuurde theater-
tradities problematieken uit ons hui-
dig maatschappelijk bestel vorm te 
geven. In Frankenstein was zijn 
uitgangspunt het klassieke horror-
verhaal, dat in korte fragmentaire 
scènes werd opgebouwd; in Gat in 
kop grijpt hij terug naar de luchtige 
vaudeville. In andere stukken experi-
menteerde Deichsel ook nog met 
clownerieën en met 'possen' . O p een 
systematische wijze zoekt hij de 
komische en onderhoudende krach-
ten van het theater te verbinden met 

zijn interesse voor de uitbeelding van 
de trivialiteit van het hedendaagse, 
dagelijkse leven. 

Gal in kop draagt als ondertitel 
'Een passiespel. Naar motieven van 
Labiche'. Eugène Labiche bleef als 
één van de weinige vertegenwoor-
digers van de 19de eeuwse Franse 
komedie (de comédie des mœurs, de 
comédie à thèse, de comédie bur-
lesque, de vaudeville enz.) aanwezig 
in het 20ste eeuwse repertoire vooral 
met stukken als Le chapeau de paille 
d'Italie en Le voyage de Monsieur 
Perrichon. Zijn intriges zijn ingenieus, 
zijn dialogen natuurlijk en net als 
Feydeau wordt het burleske bij hem 
naar de achtergrond geduwd om 
plaats te maken voor een komiciteit, 
een lach met een dubbele of zelfs 
dubbelzinnige bodem. 

Zoeken naar een komedie voor 
vandaag: het belang van een dergelijk 
onderzoek is niet te onderschatten ; 
de goede voorbeelden zijn schaars. 
Niet Op Marode of Wij gaan naar 
Benidorm ; maar ook niet Gat in kop. 
Nochtans is er aan deze voorstelling 
gewerkt : ze is af, verzorgd, coherent 
in haar verbale en visuele humor. 
Sam Bogaerts, die regisseert, toont 
dat hij het vak onder de knie heeft. Hij 
construeert een correct en gesloten 
geheel, lineair volgehouden, maar 
zonder de dubbelzinnigheid, die men 
bij Labiche, Deichsel, en... de Man-
nen van den Dam verwacht. De 
beginsequens liet nochtans — letter-
lijk — een dubbele bodem ver-
moeden: een vrouwenhoofd duikt op 
uit een spinet en zingt klaaglijk en 
verlangend een oud lied mee, op de 
band ; een ont-lijfde sfinx, een beeld 
dat door zijn absurditeit doet lachen 

én onbehaaglijk voelen. Maar dit 
soort humor klinkt alleen nog door in 
de 'scheve fanfare ' (het Metastatisch 
Notenkrakersensemble) die het einde 
van het stuk begeleidt; in de hele 
vertoning die daartussen ligt wordt 
een andere lach gehanteerd, nl. een 
burleske, koldereske, zowel in taal-
gebruik (Sam Bogaerts stond zelf in 
voor de vertaling) als in het spel van 
de acteurs. De vaart zit erin. De 
vertoning ontrolt zich als een mecha-
niekje; het raderwerk van de vaude-
ville-structuur draait duidelijk en 
technisch helder voor onze ogen 
voorbij , maar daar blijft het dan ook 
bij. Wat is dan die intrige? Een heer 
gaat op zwier en belandt thuis — met 
een voormalige vriend in één bed — 
in erbarmelijke toestand. Hij herin-
nert zich niks meer van wat er de 
vorige avond gebeurd is: hij heeft een 
gat in zijn kop. In de ochtendkrant 
(achteraf blijkt deze een jaar of zo 
oud te zijn) leest hij het verhaal van 
een moord, de vorige avond ge-
pleegd ; verschillende details wijzen 
erop dat hij de moordenaar moet zijn. 
Alle mogelijke oneerlijke middeltjes 
blijken plots valabel om deze (ver-
meende) misdaad wit te wassen: een 
kronkelende burger boven alle ver-
denking. Dat de intrige ook meteen 
model staat voor een kleinburgerlijk 
gedrag dat zich met hypocrisie, 
oneerlijkheid en 'foefelarijen' tracht 
s taande te houden, wordt nauwelijks 
ontsluierd. Sam Bogaerts graaft niet 
onder het oppervlak naar die tweede 
laag die Deichsel hem aanbood. 
Maatschappelijke verwijzingen wor-
den opgeofferd aan komische ef-
fecten. 

Gal in Kop (Mannen van den Dam) 

Met enig heimwee denkt men dan 
terug aan die zo 'polyvalente ' en-
scenering van Het Laxeermiddel door 
Herman Gilis bij diezelfde Mannen 
van den Dam. Sindsdien scheiddende 
wegen van Gilis en die groep, maar 
beider aandacht voor de komedie 
bleef behouden. Gilis bouwt nu een 
komisch systeem op dat inwerkt 
tegen een tekst met andere intenties 
(cfr. Clavigo en Starkadd, Arca-
N E T ) ; Bogaerts construeert een me-
chanisme naast de intenties van een 
auteur. Bij beiden zoekt men echter 
tevergeefs naar die subtiele duobel-
zinnigheid, naar een nieuwe bittere 
komedie (of lichtvoetige tragedie). 
Men lacht veel om de personages in 
Gat in kop; men vindt ze echter te 
weinig belachelijk. 

Bogaerts is wel geslaagd in het 
bereiken van een grote snelheid in het 
vertellen en spelen; iets wat een 
vaudeville nodig heeft, maar wat men 
in Vlaanderen (en dan nog via een 
Duits auteur!) zelden bereikt. Ze 
komen hiermee tegemoet aan La-
biche die schreef: "Une pièce est une 
béte a mille pattes qui doit toujours 
être en route. Si elle se ralentit le 
public baille; si elle s 'arrête, il siffie." 
Maar het publiek van Labiche leefde 
t ragerdan wij en was niet dolgedraaid 
door vertelsnelheden als die van onze 
wekelijkse Dallas. Ritme heeft van-
daag een grondig andere betekenis 
gekregen; in Gal in kop mist men 
reflexieve stilstanden. De voorstelling 
doet concessies aan een aangeleerd 
reactievermogen, aan die getimede 
verzadigingshonger van " o m de zo-
veel seconden wil het publiek een 
gag". Wié zegt da t? Wié wil da t? 
Sleutelen aan het kijkged rag is er deze 
keer niet bij. 

Marianne Van Kerkhoven 

G A T IN K O P 
auteur : Wolfgang Deichsel; groep: 
Mannen van den D a m ; vertaling en 
regie: Sam Bogaerts; decor: Bob 
Ger s ; kos tuums: Sylvia Van L o o ; 
spelers: Luk De Konink, Daan 
Hugaert , Lucienne De Nutte, 
Rafaèl Troch, Lut Vandekeybus, 
Johan Van Lierde. 

Gat in Kop wordt nog gespeeld op 
16 maart in St.-Niklaas, van 4 tot 
7 april in Amsterdam, 24 april in 
Mortsel, 2 mei in de Singel, Antwer-
pen, 18 mei in Waregem en van 23 tot 
27 mei in Tentakel, Antwerpen. 
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Tom Lanoye 

Jamboree 

In de solo-voorstelling Jamboree 
van Tom Lanoye zit een absoluut 
briljant tekenfilmpje van ' T o m and 
Jerry'. In een waanzinnige tien mi-
nuten dreigt een baby ontelbare keren 
de grootste gruwelijkheden te moeten 
ondergaan, maar telkens opnieuw 
komt de inventiviteit van de makers 
het wicht redden. Schitterend. 

Het knappe van de show van 
Lanoye is, dat het grootste deel ervan 
naast het filmpje niet in het niets 
verdwijnt. Slim vooral is de opbouw 
van Jamboree. Niets daarin laat 
vermoeden dat dit een eerste theater-
produktie is. Lanoye wint onmiddel-
lijk het publiek voor zich met de trucs 
uit de extroverte, agressieve cabaret-
doos. Hij gooit gruwelijke beelden de 
zaal in, refereert aan bekende publie-
ke figuren en toestanden, doet het 
Nederlands en zijn dichters wat 
geweld aan en ramt er wat eigen 
vaarzen tussen. Het wordt allemaal 
razendsnel en vol plezierige bluf 
neergezet. 

Nadat de eerste woordenstorm 
geluwd is tapt Lanoye uit het beeld-
en dansvaatje. En hoe klein de 
vondsten hier ook zijn, telkens rinkelt 
de bel 'actueel' en 'van nu en straks' . 
Lanoye beweegt zich als een coole 
disco-knaap. En hij zingt en acteert 
als een no wave ster. 

Als ook die dansgolf is weggeëbd 
eindigt de show in een introvert roze 
sfeer. Super-individueel, klein en 
kwetsbaar. De opbouw van de voor-
stelling, van bluf naar freelheid is 
knap. Jamboree is een aardige, aar-
dige, aardige voorstelling. 

Paul De Bruyne 

Het Koninkl i jk 
Landjuweel 

1983-1984 

Het Koninklijk Landjuweel is een 
niet onbelangrijk tornooi. Het is hel 
moment waarop Vlaanderens ama-
teurtoneel z'n slagkracht kan de-
monstreren. Het niet-professioneel 
theater zorgt voor cultuurspreiding 
en is sociologisch erg belangrijk (als 
niet onzinnige vrije-tijdsbesteding). 
Uitgaand van amateurtoneel als een 
zeer afwisselend landschap mag ge-
steld worden dat het Landjuweel 
daarvan een gebalde afspiegeling 
moet zijn. 

De deelnemers: 
Streven (Mortsel) met Eén vloog over 
hel koekoeksnest van Dale Wasser-
man. 1ste prijs. 
St. Willibrordus (Berchem) met Au-

gust August August van Pavel Kohout . 
2de prijs. 
Het Nieuw Schouwtoneel (Antwer-
pen) met Mariken van Nieumeghen, 
hertaling Bert Decorte. 3de prijs. 
Antigoonteater( Antwerpen) met Tar-
tuffe van Molière. 
De Vereenigde Tael- en Kunst-
minnaers (Deinze) met De rechtvaar-
digen van Albert Camus. 
Tejater 80 (Aalst) met Home van 
David Storey. 

Slecht 2 provincies en amper 
6 voorstellingen... Is de kwaliteit inde 
andere provincies niet voorhanden? 
Stellen té weinig groepen zich kan-
didaat? Tweede vaststelling: geen 
enkele originele creatie, geen recent 
nederlandstalig werk, geen eerste 
opvoering van buitenlands werk. De 
meeste stukken stonden reeds op de 
affiche van beroepsgezelschappen. 
Derde vaststelling: de verenigingen 
komen niet uit kleinere gemeentes. Is 
de morele drempel voor kleine groe-
pen te hoog, of zijn het materiële 
beperkingen die hun kandidaatstel-
ling a f remmen? 

De selectie: 
Elke niet-professionele groep kan 

zijn kandidatuurstel len. Censuurzou 
niet bestaan, alleen spreekt het regle-
ment vagelijk van " . . . om een voor-
stelling te brengen die past in het kader 
van het Koninklijk Tornoo i . " De 
organisatoren kiezen bij voorkeur uit 
elke provincie minstens één deel-
nemer. Het zijn de groepen met het 
meeste adelbrieven die tenslotte het 
Tornooi halen. M.a.w. de selectie 
berust op het prestige van een 
vereniging. Deze manier van kiezen 
zou ik als een dwaling omschrijven. 
Waarom niet de meest recente pro-
dukties alscriterium nemen, en via een 
systeem van voorselectie een ruimer 
aantal groepen testen? Wordt op de 
reputatie van een groep gesteund, dan 
zijn produkties van éénmalige of 
eerste samenwerkingsverbanden on-
mogelijk. Al te vaak pakken deel-
nemers uit met vroeger gespeelde 
succesnummers, ze hernemen in func-
tie van het Tornooi . 

Het is benauwend vast te stellen 
dat zo weinig nieuwe groepen zich 
opdringen. Uit de erelijst van de 
overwinnaars bl ijkt dat b.v. 4 groepen 
voor 20 overwinningen zorgden 
(St. Augustinuskring (6X), St. Rem-
bert (4X), Streven (5X), De G o u d -
bloem (5X). Beginnende en kleine 
groepen zien het Landjuweel als 'een 
onderonsje van de groten' . Het is ook 
niet ondenkbaar dat de Koninklijke 
Commissie van Toezicht de 'niet 
propere ' voorstellingen mijdt, in hun 
juweel mag geen barstje komen. Ze 
vergissen zich, echte juwelen zijn niet 
broos. 

Het publiek: 
Behalve 'Streven' is niet één 

vereniging er in geslaagd de zaal 
behoorlijk te vullen. Het zou vals zijn 
de festival-sfeer als verrassend en 
plezant te omschrijven. Het aandeel 
jongeren lag bedenkelijk laag. "He t 
publiek vergrijst mee met de jury. . ." 

werd me meer dan één keer toege-
fluisterd. Het Landjuweel heeft een 
nieuw imago nodig, het zou nuttig zijn 
ook jonge mensen in organisatie en 
jury te betrekken. Het huidige Tor-
nooi verkoopt zich te star. 

De produkties: 
Geen van de voorstellingen ver-

zoop in geklungel. Als er zoiets als 
'ambachteli jkheid' bestaat, dan be-
wezen de groepen over voldoende 
métier te beschikken. Alleen 'De 
Vereenigde Tael- en Kunstminnaers ' 
gingen er met De rechtvaardigen 
onderdoor. Een hakkelige voorstel-
ling. Dit veronderstelde ambacht kan 
het publiek bekoren, maar het brengt 
ons tot stereotiepe opvattingen over 
wat theater moet zijn. Zo werd 
gepoogd het gedachtengoed van de 
auteur getrouw te reproduceren. Elk 
facet stond netjes in functie van de 
andere. De decors b.v. (hoe groots 
ook) vormden geen zeggend element 
op zichzelf. Ze schonken de acteurs 
een logische praktische omgeving. 
Brave decors. 

In het beste geval wisten de 
groepen het publiek te ontroeren. 
'Streven' slaagde daar het beste in. 
'St. Willibrordus' verleidde het pu-
bliek door het te overbluffen met de 
grootsheid van hun opzet. In hun 
versie van August, August, August zien 
we echte circusacrobaten, een veel-
koppig orkest en meer dan 40 mensen 
op scène. Enkele van de regisseurs 
blijken beroeps te zijn. Het is 
bedenkelijk alsamateurgroepen regis-
seurs gaan aantrekken die ze soms tot 
70.000 fr. durven betalen. 

Produkties kunnen ' a f zi jn, impo-
neren door b.v. een briljante acteurs-
prestatie, dit wil echter helemaal niet 
zeggen dat ze interessant zijn. De 
Koninklijke Commissie van Toezicht 
zou ook oog moeten hebben voor 
onvolkomen produktiesdieechter wél 
boeiend zijn. 

Het 'Antigoontheater ' bracht met 
Tartuffe de meest levende voor-
stelling. De luciditeit die sprak uit 
decor en kledij, uit het gebruik van 
rekwisieten was echter niet altijd in 
spel en tekst terug te vinden. De 
indruk bestond dat ze iets uitpro-
beerden, maar niet duidelijk genoeg 
wisten wat. Een onvoldoende uitge-

zuiverde interpretatie. Het antikleri-
kalisme werd té bitter, té krampachtig 
verkocht. Hun moed zou echter door 
een prijs erkend mogen worden. 

Welk profiel zoekt het amateur-
toneel? Wil het zich spiegelen aan 
KNS, KVS, ... of zoekt het een eigen 
identiteit? Meer dan beroepstheater 
kunnen amateurgroepen inspelen op 
de plaatselijke situatie, nieuw talent 
kan zich makkelijker bewijzen. Niet 
het minst denk ik hier aan eigen 
auteurs. Amateurtoneel kan getuigen 
van lef en enthousiasme. 

Het 49ste Tornooi van het 
Koninklijk Landjuweel bracht ons 
toneel dat uitstekend bij het juweel 
past. Opgepoetst , met een koninklijke 
kroon in goud, de versieringen ge-
ciseleerd. Dergelijke voorstellingen 
zijn vaak afgewerkt maar tegelijk 
steriel en afgelikt. Alleen het 'Anti-
goontheater ' zocht aansluiting met 
hedendaagse gevoeligheden, met een 
eigentijdse toneeltaai. Dit Landju-
weel was niet representatief voor wat 
in Vlaanderen leeft. Een bescheiden 
Brussels gebeuren als 'Het mini-
playsfestival' (organisatie CBA) biedt 
het publiek een gevarieerder beeld 
van wat amateurtoneel kan zijn. 
Vooral aan de selectie moet gesleuteld 
worden. Het Landjuweel blijft alle 
aandacht verdienen, alleen al omdat 
amateurtoneel herwaardering af-
dwingt. Het niet-professioneel thea-
ter zal in de toekomst trouwens aan 
belang winnen. 

We staan voor het 50ste Land-
juweel, het is goed eerst na te denken 
vooraleer zich in gejuich te verzuipen. 
Het Koninklijk Landjuweel werd 
overbeschermd, vertroeteld... Het 
wordt hoog tijd dat het wicht stevig 
door elkaar wordt geschud. Haal het 
van de zolder, laat het een frisse wind 
voelen, en leer het hoe je het best een 
straat kan oversteken in een stad. 

Jan Vromman 

Deutsches 
Schauspielhaus 
H a m b u r g 

Die Grossherzogin 
von Gerolstein 

Jacques Offenbach is de man van 
één opera, Les Contes d'Hoffman, 
verder van uitsluitend operettes. 
Daarom wordt hij door de opera-
liefhebber wat minderwaardig be-
keken. In de Muntschouwburg zal 
zijn naam niet zo vlug op het 
programma verschijnen, bij de Opera 
van Vlaanderen kan dat, dit seizoen 
trouwens, wel. 

Een soortgelijk fenomeen speelt 
zich in Hamburg af, liever geen 
operettes in het Operahuis, wel bij het 
Deutsches Schauspielhaus, een thea-
terfabriek waar een vierhonderd men-
sen werken. Maar het gaat daar niet 
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Scènes/Sprookjes (HTP) - Foto Herman Sorgeloos 

goed, directeur-regisseur Niels Peter 
Rudolph haalt eerder lege dan volle 
zalen. De voorbije jaren zijn duidelijk 
te zwaar beladen geweest, te veel 
dramaturgentheater , vandaar thea-
termoeheid, niet alleen bij het publiek 
maar ook bij de spelers zelf. V i j f j aa r 
geleden, nog onder de directie van 
Ivan Nagel, kwam Jeröme Savary 
(van het Grand Magie Circus) er La 
Périchole van Offenbach regisseren, 
de kassa ging aan het rinkelen en de 
produktie haalde meteen tachtig 
voorstellingen. Waarom die truc niet 
even herhalen, zo moet er gedacht 
zijn. De keuze viel op Die Gross-
herzogin von Gerolslein en op regis-
seur Franz Marijnen. Geen onbe-
kende aldaar, hij heeft er vroeger 
succes gehaald met een Gr imm-
project en minder succes met Mid-
zomernachlsdroom. Een ui tdagingdus 
voor hem én voor het gezelschap om 
even uit dat zware repertoire te 
stappen. Het resultaat was op de 
première-avond, Sylvesteravond, een 
applaus van twintig minuten. 

Jacques Offenbach schreef deze 
operette, ook wel opéra-bouffe ge-
noemd, in 1867. Parijs kende toen 
heuglijke dagen met de wereld-
tentoonstelling. Alle gekroonde of 
ongekroonde vorsten en prinsen van 
Europa kwamen daar op af en 
's avonds vonden ze elkaar terug bij 
de operettevoorstelling van Gerol-
slein. Iedereen dacht dat het ver-
haaltje betrekking had op zijn buur-
man, Bismarck verknalde zelfs met 
zijn brutale lach een halve voor-
stelling, terwijl hij even goed model 
stond. Want wie was die groot-
hertogin uit deze operette, Eugenie en 
haar Parijse suite rond Napoleon III, 
of Katharina met haar Russisch hof 
of zaten we dan toch bij de keizer van 
Pruisen? 

Hans Mayer toont in zijn boeiend 
essay Die Wirkliehkeit als Operette, 
die Operette als Wirkliehkeit heel 
duidelijk de historische achtergron-
den aan van dat werk van Offenbach 
en zijn librettisten Meilhacen Halévy. 
Daarom stond ook Marijnen voo rde 
keuze of hij, nu er o.a. opnieuw 
oorlogsgevaar dreigt, deze operette 
ging actualiseren of niet. Dat bleek 
uiteindelijk onbegonnen werk. Een 
operette heeft immers een eigen 
logica, een logica die gekke sprongen 
maakt en die men willens nillens moet 

respecteren en volgen. Dus is Marij-
nen, sluwweg, accenten gaan bena-
drukken, bepaalde dingen vergroten, 
sommige gebeurtenissen in het ver-
haal naar voor gaan halen. Zo werd 
achter de lach ook de ernst van de 
(politieke) waanzin zichtbaar. 

Adembenemend is hoe dat sa-
menzweerderstrio over de scène tip-
pelt: Burghart Klaussner als intrige-
rende éminence grise Baron Puck, 
Gerhard Garbersa lsdehol legeneraa l 
Bum en Robert Tillian als de onno-
zele huwelijkskandidaat Prins Paul. 
Angelika Thomas is onvergetelijk als 
die geile groothertogin, die uitein-
delijk "tevreden is met wat ze krijgen 
kan ." En dan is er Peter Franke als 
die omhooggevallen soldaat Fritz. 
Allemaal acteurs, maar die evengoed 
kunnen zingen, waar haal je ze bij ons 
vandaan? En het koor, nu eens 
soldaten, dan weer de hofhouding, 
dan weer het kleine volk in deze 
operette, vitaal, beweeglijk, alsof die 
mensen nog nooit wat anders gedaan 
hebben, terwijl er een paar studenten 
tussen zitten uit muziek- en theater-
scholen en de meerderheid geronseld 
is langs advertenties. Een koor waar 
Marijnen, terecht, op verliefd is 
geworden. Een merkwaardige tliea-
terproduktie, een regisseur die terwijl 
hij de zaal doet vollopen, ook de 
acteurs weer zelfvertrouwen heeft 
gegeven door ze het spel in te duwen. 
Een speeldrift die vanaf de eerste 
minuten aanstekelijk overslaat op het 
publiek. Tegelijkertijd wordt aan-
getoond wat een kracht het operette-
genre wel inhoudt. Meteen een regel-
rechte aanval op de dictatuur van de 
peperdure decors en oeverloze dra-
maturgentaai die eerder verblindend 
dan kritisch werkt, niet alleen in 
Duitse huizen. 

Pol Arias 

D I E G R O S S H E R Z O G I N VON 
G E R O L S T E I N 
auteur : Jacques Offenbach ; regie: 
Franz Marijnen ; dirigent: Joachim 
Kuntzsch; decor: Santiago del 
Cor ra l ; kos tuums: Mechtild 
Schwienhorst ; d ramaturg : Ursel 
Herrmann ; spelers: Peter Franke, 
Gerhard Garbers , Peter Gavajada , 
Edgar Hoppe, Burghart Klaussner, 
Imogen Kogge, Carlos Pawlidis, 
Angelika Thomas, Robert Tillian, 
e.a. 

H T P / Ciel Noir 

Geruis/Muziek 

Twee weken na Scènes/Sprookjes 
van Het Trojaanse Paard zag ik Je 
voulais encore dire quelque chose, mais 
quoi? van het Théâtre du Ciel Noir. 
Twee produkties die in vele opzichten 
verwant zijn: beide gingen uit van een 
bestaande tekst (Tsjechov en Ada-
mov) maar lieten die tussendoor 
vallen ten voordele van het werk-
proces, het eigen verhaal, het eigen 
verleden. Beide vertellen sprookjes, 
gaan over ontmoetingen en het 
samenzijn van mensen. Als resultaat 
zijn het twee totaal verschillende 
vormen van theatermaken. Ik voel 
meer voor de theatertaal van Ciel 
Noir : ze beweegt wel binnen be-
paalde theaterconventies, maar 
springt daar creatief mee om, werkt 
met betekenissen die leesbaar zijn. 

HTP maakt zich ongri jpbaar. Nog 
maar sinds kort eigenlijk, had het zich 
de stevige reputatie opgebouwd van 
aandachtige lezers van het 'grote ' 
repertoire (Shakespeare, Goethe, 
Müller), of men verlaat dit terrein 
voor een toneelvorm die meer in de 
richting gaat van de beeldende kunst. 
Scènes/Sprookjes is vrijwel tekstloos 
theater (op uitzondering van enkele 
citaten na, meestal onverstaanbaar en 
te snel voorbij). Men wil zich niet 
onderwerpen aan de structuur van de 
tekst. Taal wordt materiaal, zoals een 
lichaam, zoals objecten, een ruimte. 
Die materialiteit wordt afgetast : ob-
jecten maken geluid, een lichaam kan 
bewegen. Een kind dat zijn wereld 
ontdekt (hoewel, een kind doet dat 
veel origineler en intenser). Men 
bouwt af tot simpele dingen (spelen 
met voeten, stemgeluiden) maar het 
blijft lawaai, geruis, onverstaanbaar . 
Met wat men overhoudt wordt niets 
begonnen, wordt niet opnieuw ge-
structureerd tot iets wat meer beteke-
nis heeft dan wat acteurs daar aan 
subjectieve beleving mee verbinden. 

Ik verveel me en wacht af. Ik kijk 

naar de 'onnozele' bewegingen, hoor 
schlagers, Bartok wordt afgezet op 
het mooiste moment. Acteurs tonen 
wat ze niet kunnen: tapdansen. Ik 
ben meer geïnteresseerd in wat ze wel 
kunnen maar dat tonen ze niet. Mark 
Lemmens b.v., boeiend in Koning 
Oidipous, een queeste, is zelfs com-
pleet afwezig. Wat Müller zei over 
Pina Bausch "de lichamen schrijven 
een tekst die zich tegen publikatie 
verzet, tegen de gevangenis van de 
betekenis" is ook hier van toepassing. 
Alleen, slechts enkele beelden bijten 
zich in het netvlies vast, voorzien in 
een rijkdom aan associaties. De rest 
wankelt tussen betekenisrijkdom en 
het betekenisloze. Op straat gebeurt 
meer dan in het theater. 

Théâtre du Ciel Noir dan, een 
groep uit Luik, te gast in de gebouwen 
van Martine Wijckaert en haar groep 
Théâtre de la Balsamine. Een im-
mense kazerne met plaats voor tien-
tallen gezelschappen. Aan de basis 
van het stuk Je voulais encore dire 
quelque chose, mais quoi? lag het 
autobiografisch geschrift l 'Homme et 
l 'Enfant van Arthur Adamov. De 
rechten werden geweigerd en men 
maakte van de nood een deugd door 
in de eigen jeugd te gaan rommelen. 
Het resultaat is een subliem drie uur 
durend spektakel. 

Het begint al fascinerend: in een 
klein klein kamertje zitten zeven 
mensen op te weinigstoelen. ledereen 
wil iets vertellen, ingehouden voor-
alsnog, maar het moet eruit, steeds 
ge'émotioneerder, door mekaar, ver-
ward. Men vertelt sprookjes. Dan 
gaat het geschilderde achterdoek 
omhoog. Nog een kamertje, op het 
doek meer bomen en een weg. Weer 
schuift het doek weg. En opnieuw, en 
opnieuw. De weg wordt langer, het 
zicht wijdser, en het wordt winter. De 
tunnel naar het verleden ontsluit zich. 
De reis kan beginnen. Men speelt 
fragmenten uit de kindertijd. Een bal 
valt in een lege gang; iemand zingt, 
iemand zegt op, iemand rent snel, 
iemand rent slow motion. Hinkelen, 
touwfiguren. Er worden patronen 
gevormd : iemand komt op, doet zijn 
act en gaat af. Daarbi j worden de 
mogelijkheden van de scène (drie 
meter breed, oneindig diep) ingenieus 
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Je voulais encore... (Théâtre du Ciel Noir) - Foto M. Boermans 

gebruikt. Mathematisch haast, als 
minimale muziek verkent men de 
mogelijke variaties van een beperkte 
coördinatenreeks. Dat is pure cho-
reografie: beweging in ruimte. Tege-
lijkertijd, en dat maakt de produktie 
zo fascinerend, is er altijd de herken-
bare referentie aan de verleden tijd : 
kinderwensen ("faites qu'il est plus 
grand que m o i " ; " fa i tesque je ne suis 
pas somnambule" ) ; kinderangsten 
(het plafond 's nachts boven je 
bed; het balkon waarop je staal 
breekt af). Een snijdend moment in 
de voorstelling: om beurt komt 
een acteur naar voor en vertelt zijn 
angstbeleving. Men stottert, men 
hakkelt (de bekende theatertrucs), 
toch doet het opdelven pijn. Ook 
voor de toeschouwer die onweer-
staanbaar associatief eigen angsten 
investeert. 

AH you need is love van The 
Beatles en we zitten een paar jaar 
verder. Liefde dus, met de dikke L 
van de B-film. Een parade van 
schuchtere liefde, pathetische liefde, 
gebroken liefde. Verhalen van liefde 
samengebundeld tot een houding, een 
gebaar, eindeloos herhaald en ge-
varieerd. Danspassen op muziek van 
Aslor Piazzolla, Janis Joplin, The 
Slones. Balhoorn dancing. Schaam-
teloos bezat men zich aan sentimen-
taliteit en nostalgie. Maar dwars 
doorheen de kitsch, plots de eenvoud 
van een brief: " L e chauffage ne 
marche plus" (...) " J e vous a ime." 
Zo gaat dat. Een autobiografische 
anekdote naast weemoedige melo. 
Het een en het ander. O p dat 
nevenschikkend mechanisme is de 
vertoning gebouwd : ze bindt binnen 
en buiten, ruimte en tijd, auto-
biografie en algemeenmenselijkheid, 
intimiteit en maatschappelijk ge-
beuren, visuele indrukken en klank-
decor. Een uitdijende beweging, goed 
gedoseerd, perfect getimed, on-ein-
dig: men geraakt niet uitgepraat. Met 
een kunstgreep stopt het dan toch : de 
acteurs, in protserige theaterkos-
tuums, groeten aan de andere kant 
een denkbeeldig publiek en komen 
dan traag dichterbij. Een bevreem-
dend slot. 

Nog wat detailkritiek : de produk-
tie dommelt bijwijlen weg (de 
dansscène b.v.), mist af en toe 
energie. En is te veel op eenduidige 
betekenissen gebouwd, ondanks het 
feit dat er tijdens dit spektakel weinig 
wordt gesproken. Men wil per se 
begrepen worden, wat resulteert in 
lineaire verhaalstructuren (van hand-
je vasthouden tot over de drempel 
dragen). Men vertelt verhaaltjes, 
spannend weliswaar, maar af en toe le 
oppervlakkig, te eenvoudig morali-
serend. 

Toch is deze voorstelling een 
groot theaterfeest. En het feest ge-
beurt niet ondanks, maar met de 
toeschouwer. 

Luk Van den Dries 

J E V O U L A I S E N C O R E D I R E 
Q U E L Q U E C H O S E , MAIS Q U O I ? 
groep : Théâtre du Ciel Noir ; 
regie: Isabelle Pousseur; sceno-
grafie, geluid : Michel Boermans ; 
spelers: Jacqueline Bollen, Chris-
tian Crahay, Alain Fashold, 
Frédéric Herion, Alain Legros, 
Marianne Pousseur, Marie-Rose 
Roland. 

SCENES/SPROOKJES 
groep : HTP : bewegingsleer 
observatie : Jan Decorte; 
Kostuums : Sigrid Vinks; 
decor: Michel Van Beirendonck 
en Herman Sorgeloos; 
spelers : Jan Decorte, Hilt De Vos, 
Mark Lemmens, Karin Meulemans, 
Willy Thomas. Mieke Verdin. 

Scènes/Sprookjes wordt nog ge-
speeld op 30 en 31 maart in 
Groningen, 3 april Tilburg, 12 lot 
14 april Utrecht. 

N T G 
Gent 

Oom Wanja 
Met de opvoering van Oom Wanja 

zit hel NTG op het goede spoor. Het 
is prettig om het te kunnen vast-
stellen. Jean-Pierre De Decker heeft 
zijn fantasie wat aan banden gelegd 
om zich volledig op één taak te 
concentreren: het realiseren van een 
klassieke Tsjechov. Weg dus de eigen 
obsessies, of de oppervlakkige inval-
len die zijn laatste Shakespeare-
realisaties ontsierden. De Decker 
tracht te tasten naar het essentiële van 
de tekst. 

Oom Wanja is een heel eenvoudig 
stuk. We zijn op een Russisch 
landgoed, waar een oude, beroemde 
professor zijn intrek neemt met zijn te 
jonge vrouw. Naargelang het stuk 
vooruitschrijdt, blijkt dat iedereen 
zijn eigen leven opgeofferd heeft, om 
de professor in staat te stellen iemand 
te worden. Maar reputatie bij 
Tsjechov is altijd een valse waarde, 
dus blijkt dat alle offers zinloos zijn 
geweest. Warmere menselijke relaties 
zi jner uit die daad van opoffering niet 
onts taan: wanneer de professor wat 
achteloos het landgoed verkopen wil, 
begrijpt hij niet dat Oom Wanja op 
dat ogenblik over stang gaat, omdat 
deze dat ervaart als een onvergeeflijke' 
daad van ondankbaarheid. Maar bij 
Tsjechov leidt dat niet tot een grote 
dramatische uitbarsting. Het conflict, 
waaraan een paar revolverschoten te 
pas komen, drijft voorbij. De profes-
sor en zijn vrouw, de storende 
factoren, verlaten het landgoed, zo-
dat de rust en de routine kan 
terugkeren. Maar de vraag blijft 
knagen of de onrust en de onbe-
antwoorde liefde voor de vrouw van 
de professor niet te verkiezen zijn 
boven de orde van de psychische 
dood. 

Deze heel eenvoudige structuur 
wordt bij De Decker geplaatst in een 
prachtig scènebeeld, dat hij samen 
met Luk Goedertier ontworpen 
heeft. Hij maakt een heel brede en 
smalle speelstrook, en zal de hele 
avond lang, alle mogelijkheden van 
deze ongewone schikking uitbuiten. 
De groepstaferelen worden hierdoor 
heel leesbaar, en in de langgerekte 
ruimte laten de verschillende evolu-
ties van de verhoudingen zich mooi 
situeren. Dat alles vindt zijn hoogte-
punt in het vierde bedrijf, wanneer 
kasten, stoelen en tafels perfect 
opgesteld staan, zodat vanzelf ver-
schillende speelruimtes ontstaan. In 
zo een decor moet een grote Tsjechov 
mogelijk zijn. 

O p bepaalde ogenblikken is die in 
de vertoning ook aanwezig: Jef 
Demedts weet alle onbeholpenheid, 
alle verborgen pijn, alle onderdrukte 
verlangens schitterend in woord en 
gebaar uit te drukken. Wanneer hij in 
het laatste bedrijf waanzin aanduidt 
door op een stoel te gaan staan en een 
naar papieren rond te strooien, 

beleven we een groot toneelmoment. 
Hij wordt zeker even sterk bijgestaan 
door Chris Thys, een actrice die haar 
lichaam gebruikt om expressief te 
zijn: iets wat men bij het NTG te 
weinig ziet. Van bij haar eerste 
woordeloos verschijnen, bestaat ze. 
Haar tekst klinkt constant juist. Haar 
Sonja ontroert , want Thys geeft haar 
een intrigerend leven. 

Met de andere acteurs heeft De 
Decker minder succes. Zij hebben 
zich toegelegd op de uiterlijke ken-
merken van het naturalistisch spelen. 
Dat laat zich het duidelijkst be-
schrijven bij Nolle Versyp. In het 
tweede bedrijf staat hij tegenover 
Chris Thys : hij, als dokter, merkt niet 
dat het jonge meisje smoorverliefd is. 
De dokter praat maar door over zijn 
ecologische bekommernissen. Versyp 
verbindt die lange tekst met het eten 
van kaas en brood. De hele scène 
wordt een demonstratie hoe men 
tekst, volle mond en realistische 
gebaren combineert. Maar verder 
komt Versyp niet: de aandacht van 
de toeschouwer glijdt af naar dit 
stukje virtuositeit en alle interesse 
voor de tekst gaat verloren. Dat hier 
echter nog een tweede laag moet 
aanwezig zijn, waarbij we zien hoe de 
twee lichamen elkaar zoeken, van 
elkaar bewust worden, voor elkaar 
onbegrijpelijk blijven, ontgaat Ver-
syp, nochtans is het pas daar dat de 
scène echt aangrijpend wordt. 

Meteen hebben we aangegeven 
wat er aan deze voorstelling schort : 
de acteurs gaan niet ver genoeg. Ze 
zijn op weg naar een goede vertol-
king, hebben zorg besteed aan hun 
personage, nagedacht over wat er 
gebeurt, maar ze zijn blijven staan, 
net voor het punt waar het echt 
boeiend, echt menselijk belangrijk 
wordt. Soms zit men juis t : Versyp is 
heel goed in het laatste bedrijf, Lieve 
Moor thamer heeft mooie mompel-
momenten als voedster, Eric Van 
Herreweghe componeert een mooi 
type, en Els Magerman kan een of 
twee ogenblikken suggereren dat er 
toch een reden voor haar is om opeen 
scène te staan. 

Het probleem dat we hier aan-
duiden, geldt niet alleen deze pro-
duktie. Het is de zwakheid, waaraan 
het hele gezelschap lijdt. Men blijkt 
bij het NTG alleen in staat om goede 
momenten te verwezenlijken, geen 
goede opvoeringen. Om hieraan te 
ontsnappen is het dringend nodig, dat 
op elementaire dingen wordt gewerkt. 
Gewoon het spreken, b.v. wanneer in 
deze produktie het doek opgaat , en 
Nolle Versyp staat in dat prachtig 
berkenlandschap naast Lieve Moort-
hamer, die een echte kip zit te 
pluimen, ervaart men eersteenschok : 
alles zit juist. Maar als men de eerste 
replieken hoort , kan men niet anders 
dan denken: "Di t is weer Vlaams 
theater ." De berken zijn echt. de taal 
is van karton. Nochtans heeft De 
Decker dit keer zijn uiterste best 
gedaan, om ook auditief interessant 
te klinken. Alle scènes waar men door 
elkaar praat ,zi jn schitterend, maarze 
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zitten verloren in de zeeën cliché-
intonaties en dito gebaren van een 
Reymen en (veel erger) een Mager-
man. Men zou zich hierover niet 
opwinden, indien precies deze tekort-
komingen niet zouden verhinderen 
dat Tsjechov echt tot leven komt. Een 
gezelschap, dat onder leiding van een 
regisseur dat prachtige eindmoment 
kan realiseren met het tergend traag 
neerzakkende doek, moet van zich-
zelf eisen dat de rest van de vertoning 
op datzelfde peil geraakt. De acteurs 
zijn het niet alleen aan het publiek 
verschuldigd, maar in de eerste plaats 
aan zichzelf. 

Johan Thielemans 

O O M W A N J A 
auteur : An tonTs j echov ; vertaling: 
Ton Lutz en Chiem Van 
Houweninge; regie: Jean-Pierre De 
Decker; decor en kostuums: Luk 
Goedertier en Jean-Pierre De 
Decker ; belichting: Jan Gheysens; 
spelers: Lieve Moor thamer , Nolle 
Versyp, Jef Demedts, Ral' Reymen, 
Els Magerman, Chris Thys, Eric 
Van Herreweghe, Blanka Heirman, 
Dirk Roof thoof t . 

Baal 

theatermonument. Vernieuwde rele-
vantie, nostalgie of puur toeval ? Een 
kroniek apart , die in deze Neder-
landse Baai-context minder thuis 
hoort. Wat duidelijk wel dichterbij 
staat is de voorstelling van die andere 
klassieker van Oscar Wilde, An Ideal 
Hitsband waarmee het Onafhankeli jk 
Toneel /Maatschappi j Discordia vo-
rig j aa r furore maakte (1). 

Baal pakt dus uit met Hel belang 
van Ernst, een lichtvaardig blijspel 
voor serieuze mensen. Een aankon-
diging die je niet onmiddellijk ver-
wacht bij een gezelschap dat de 
afgelopen seizoenen o.a. Peter 
Handke, Botho Strauss en andere 
'ernstige' Thomas Bernhards op de 
affiche had. Regisseur Edwin de Vries 
anticipeert deze gedachtengang in 
zijn motivatie achter deze keuze: 
"We spelen dit stuk in de eerste plaats 
omdat Baal al tien jaa r serieus bezig is 
het belang van ernst aan te tonen en 
nu in de gelegenheid is dat onserieus 
te doen" (2). 

Een omkering van middelen dus, 
0111 eenzelfde doel te bereiken. Geen 
gek uitgangspunt om een stuk als 
Hel Belang van Ernst aan te pakken. 
Oscar Wilde weet immers ook van 
' omkeren ' : elk begrip, elke maat-
schappelijk verankerde instelling, el-
ke zekerheid of conventie wordt op 
zijn kop gezet. Enkele flagrante 

voorbeelden: een dagboek is bedoeld 
voor publikatieen wordt bij voorkeur 
door een ander (liefst niet te snel én 
duidelijk) gedicteerd; het personeel 
drinkt champagne '011 the house' met 
instemming van de heer des huizes; 
liefde is business en alles behalve 
romantisch ; geld en bezit zijn totaal 
onbelangri jk; een huwelijksaanzoek 
kun je doen als vingeroefening. Het 
effect van deze groteske omkeringen 
is de ontmaskering van een hypo-
criete, burgerlijke maatschappij . Elk 
houvast valt weg, van een echte plot is 
nog nauwelijks sprake en de waarheid 
(de leegte, hel holle) achter de valse 
schijn wordt blootgelegd. 

Dat deze techniek werkt in de 
voorstelling heeft vooral te maken 
met de snedige dialogen, inclusief de 
vele dubbele bodems, 'witty' vertaald 
door Gerrit Komrij. Daa rop is een 
speelstijl geënt die deze lichtvoetig-
heid consequent weet in te bouwen 
via de bijna onverschillige présence 
waarmee de acteurs hun personages 
spelen. Geen oppervlakkige inleving, 
wel een bewust afstand houden van 
de rol. De acteurs krijgen hierbij een 
flink steuntje in de rug van het decor: 
links en rechts is de scène afgebakend 
met een reuze spiegelwand, wat het 
besef van de scheiding acteur-perso-
nage aanscherpt. Deze vondst biedt 

de spelers immers de kans zichzelf 
bijna permanent te observeren en te 
corrigeren, of gewoon even uit de rol 
te stappen, b.v. om zich wat bij te 
schminken. 

Tegelijkertijd creëert dit decor op 
het visueel niveau een parallellie met 
de tekst: het oeverloos naast elkaar 
praten van holle 'personages' corre-
leert met de ijle diepte van het open 
decor achteraan, terwijl de steeds 
aanwezige spiegelbeelden de omkeer-
baarheid van de inhoud reflecteren. 

In een maatschappij die (nog 
steeds) draait rond uiterlijkheden, 
werkt deze Baai-versie van Hel Belang 
van Ernst vrij verhelderend als link 
tussen Oscar Wildes tijd en de huidige 
samenleving. De sporadische kritiek 
op het fenomeen 'huisporno ' , via het 
tonen van een opdringerig video-
filmpje, was daarbi j echter een al te 
expliciete actualisering. De luchtige 
ironie van de dialogen, hel snelle 
tempo, de nonchalante dubbelzinnige 
speelstijl en het respecteren van de 
interpretatievrijheid bij de (serieuze) 
toeschouwer, leveren samen toch een 
voor vandaag boeiend-relevante 
voorstelling op. Was The Ideal Hus-
band door Maatschappij Discordia 
vorig seizoen te weinig te zien, dan is 
het alweer j ammer dat ook deze The 
Importance of being Earnest slechts 
één keertje in Belgenland op de scène 
gebracht werd. 

Alex Mallems 

(1) lees er Theo Van Rompay op na in 
Etcetera 3 

(2) uit Baai-informatie, december 
1983. 

H E T B E L A N G VAN E R N S T 
auteur : Oscar Wilde; vertaling: 
Gerrit Komr i j ; regie: Edwin de 
Vries; groep: Baal ; toneelbeeld: 
Han Römer en Edwin de Vries; 
kostuums: Leonie Po l l aken Dorien 
de Jonge ; spelers: Jack Vecht, Han 
Römer, Helmert Woudenberg, 
Evert van der Meulen, Elsje de 
Wijn, Judi th Brokking, Annet 
Malherbe en Els Ingeborg Smits. 

Amsterdam 

Het Belang van 
Ernst 

Jan De Corte stofte vorig seizoen 
Shakespeares King Lear af , Alfred 
Hegenscheidts Starkadd krijgt een 
frisse beurt bij ARCA en Baal heeft 
momenteel Oscar Wildes The Impor-
tance of being Earnest op het pro-
gramma. Jan Oscar De Gruyter 
revisited lijkt het wel, want dit zijn 
precies drie stukken die elke theater-
historicus bijna automatisch verbindt 
met glansrollen van dit Vlaams 

Het belang van ernst (Baal) - Foto Hans Verhoeven 
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De 'Vrienden' van 
Jan Fabre 

Mag ik u, lezer, blij maken met 
een open deur? Kunst is in niet 
geringe mate onderhevig aan de 
wetten van vraag en aanbod, liet 
bespelen van de markt is part of the 
art. Dat is niet nieuw. De renaissance-
kunstenaar onderhield zijn relaties 
met hoge clerus en adel, de artiest van 
vandaag is aangewezen op producers, 
collectionneurs, organisatoren, cri-
tici, subsidiënten... een onoverzichte-
lijke groep van 'opiniënten' . 

Jan Fabre is een beeldend kunste-
naar die zijn beelding ook in theatrale 
vormen giet. Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was is daar-
van een voorbeeld. Het is een perfecte 
synthese van de preoccupaties die 
avant-gardistische beeldende kunste-
naars van Dada tot nu met theater 
gehad hebben. Het is theater... wordt 
druk gesolliciteerd door theaterfesti-
vals, museumdirecties, ... de inter-
nationale kunstmarkt kortom. Kwa-

liteit dri jf t boven, maar het succes is 
evenzeer te danken aan Fabres kennis 
van de markt , aan zijn organisatie-
talent, zijn doorzettingsvermogen, al 
die kwaliteiten die in personeels-
advertenties zo hogelijk geprezen 
worden. 

Jan Fabre bespeelt meesterlijk de 
opiniënten. Zijn tentoonstelling 
Vrienden, een produktie van het 
Provinciaal Museum van Hasselt die 
daar te zien was van 27 januar i tot 4 
maart j.l., illustreert dat. 

Fabre exposeerde tien portretten. 
De catalogus omvat 39 bladzijden 
inleiding (in Nederlands, Frans en 
Engels) en documentatiemateriaal 
( foto 's van de geportretteerden, cita-
ten, thema's) en slechts drie (slechte) 
reprodukties van tien tekeningen. 
Een verhouding die o p haar beurt de 
opzet tekent. 

De catalogus verdient buiten-
gewone aandacht , wordt ons in het 
editoriaal van Lief Brijs aangekaart . 
"Di t document , bij deze bijzondere 
gelegenheid opgevat als een inleiding 
tot de eigenlijke tentoonstelling, be-
vat fragmenten uit een vrij geani-

meerde dialoog tussen de kunstenaar 
en kunstcriticus Leo Van Damine. De 
bedoeling is dat zowel de publicatie 
als het exposeren van de opsplitsbare 
reeks portret ten, naast elkaar kunnen 
bestaan. Daarom werd het wenselijk 
geacht om een tekst te maken waarin 
de opwindende conversatie tussen 
beiden is herleid tot een onverbid-
delijk peilen naar de grond van de zo 
merkwaardige tekeningen." 

Was de conversatie opwindend, 
in de tekst van Van Damme is daar 
weinig van te merken. Hier wordt 
schaamteloos lippendienst bewezen. 
Fabre zet zich af tegen de structuren 
die de kunst omringen (het opinién-
tendom, de markt , waar ik het over 
had) en zegt te willen infiltreren in 
het kamp van de Vijand door diens 
taal te assimileren. Een schijngevecht 
dat pas goed dubbelzinnig wordt 
doordat Fabre via het doorgeefluik 
Van Damme zijn werk uitvoerig laat 
omhangen met de zo gehate "salon-
mystiek, gesofisticeerde esthetica, re-
torisch symbolisme." Van Damme 
bedelft de lezer én Jan Fabre onder 
pretentieus kunsttheoretisch jargon, 

bijeengeharkt in slecht lopende zin-
nen. De kunstwetenschap wordt aan-
gevallen maar tegelijk bedreven met 
een dilettantische ijver. 

En de portret ten? Fabre tekende 
zeven kunstenaars (Fred Astaire, 
Jules Verne, John Lennon, de Sade, 
Charlie Chaplin, David Bowie, J im 
Morrison), één wetenschapper-verre 
verwant (Jean Henri Fabre) en twee 
misdadigers(Rober tStroud-the Bird-
man of Alcatraz en Mesrine). Vol-
gens Van Damme bieden Fabres 
Vrienden "nauweli jks mogelijkheid 
tot projectie van intellectualistische 
ambities." Het zijn artiesten die — 
Lief Brijs verwoordt Fabre — "niet 
voldoende erkenning vinden in de 
officiële kunstmiddens". De Sade, 
Chaplin, Lennon, Bowie, Astaire, 
Verne, J im Morrison, niet serieus 
genomen? Kom nou! 

De tekeningen zijn uitgevoerd in 
blauwe bic (arm materiaal, beperkt in 
mogelijkheden, leent zich uitstekend 
tot mystificaties als "de ontheiligende 
bijwerking van dit triviale medium") , 
ogen stuntelig (dat is bewust, lezen we 
in het editoriaal) en vallen op door 

Kritiek krijgt het Ballet van 
Vlaanderen de jongste jaren in toe-
nemende mate uit avante-gardekrin-
gen. Het gezelschap zou verstard zijn, 
niet mee met de eigen tijd. Jeanne 
Brabants is het daa r gloedvol mee 
oneens. 

" In onze jonge tijd waren er rede-
nen om je tegen de bestaande situa-
ties af te zetten. De dansers hadden 
zich te schikken in vastgeroeste 
akademische patronen, altijd de-
zelfde 24 zwanen als decor voor een 
pas-de-deux... Maar tegenwoordig 
zijn de vooruitstrevende, moderne 
koreografen juist aan het werk in de 
grote, 'gevestigde' gezelschappen, 

Ik volg het eigentijdse gebeuren 
op de voet. Veel van wat er onlangs 
op het Klapstuk in Leuven te gast 
was. heb ik al jaren geleden gezien. En 
die invloeden werken door . Een van 
onze jonge koreografen is een stage 
gaan volgen bij Merce Cunningham. 
Wij zijn een open gezelschap, een 
andere optie dan het Ballet van de 
XXsteEeuw, dat sterk gekoncentreerd 
is op één m a n : Béjart. Maar wij heb-
ben wel dansers, professioneel ge-
vormd, en die willen dansen. De avant-
garde is meer met bewegingsteater be-
zig, denk ik, dan met dans. 

Het is normaal dat jongeren zich 
afzetten tegen wat ze aantreffen. Ik 
heb de indruk dat hun ongenoegen 
minder de moderne dans geldt, dan 
het moderne leven in zijn geheel. Men 
kan dans gebruiken om dat uit te 
drukken, om een zeker sociaal en-
gagement gestalte te geven. Maar 
men moet verdraagzaam blijven, en 
niet iedereen verketteren die de 
andere mogelijkheden benut. 

Met w a t j e op het Klapstuk gezien 
hebt, kan ik mijn publiek niet 

houden. Ik zeg dat niet zomaar : we 
proberen geregeld nieuwigheden, en 
zien de reakties. Inelk programma zit 
trouwens een koreografie die de 
toeschouwers aan het denken wil 
zetten. Maar daar mag het niet bij 
blijven. De meeste mensen die een 
hele dag gewerkt hebben, willen 
's avonds geen nieuwe problemen op 
hun bord krijgen. Men mag het 
belang van goed entertainment niet 
onderschatten. Wat men ook zegt, 
dat blijft een opdracht voor het 
teater. De mensen aan het lachen 
brengen is een grote kuns t . " 

(Jeanne Brabants in gesprek niet 
Jan Van Hove, "Dansen is een groot 
geluk", in De Standaard, 12 december 
1983) 

" T o c h is zo'n bioskoop-revival 
als Decascoop een verheugend ver-
schijnsel, zelfs vanuit leateroptiek. 
Een bewijs dat vrijetijdsbesteding een 
sociale dimensie heeft, die televisie 
niet bieden kan, die bioskoop wel 
biedt, die teater ook en nog veel meer 
biedt. Wanneer het teater van een 
betere artistieke kwaliteit zou zijn 
dan het nu maar al te dikwijls is — 
hoeveel echt teater valt er in een stad 
lijk Gent te beleven? — wanneer het 
soepeler georganizeerd zou zijn — het 
dekreet is in dat opzicht een knellend 
korset —, zou het heel leefbaar 
blijken te zijn, want het bezit een troef 
die film en televisie niet bezitten en 
die een zelfs niet door de techniek te 
vervangen artistiek gegeven blijft : de 
lijfelijke aanwezigheid van een akteur 
of een aktrice die het f luïdum van een 
personage op onweerstaanbare wijze 
voorde toeschouwer voelbaar maakt. 
Daarom wachten wij met steeds 
groter wordend ongeduld op nieuw 

groot akteursteater dat aan de akteur 
teruggeeft wat een soms al te 
opdringerig regieteater hem ont-
nomen heef t : zijn akteer ta lent!" 
(uit het Redactioneel van Teater-
bulletin, jg. 15, nr. 2) 

"Een voorstelling staat of valt 
met aan- of afwezigheid van het 
publiek. Nochtans heb ik bij voor-
stellingen die ik hier als vernieuwend, 
boeiend en interessant beschreven 
heb, vele toeschouwers de zaal zien 
verlaten. Is dit nieuwe teater dan 
onvoldoende kommunikat ief? Nee. 
Ik durf hier voor de meeste gevallen 
de toeschouwer als oorzaak van de 
mislukte kommunikat ie aanwijzen. 

De kommunikatiesignalen van 
het traditionele teater worden moei-
teloos gekodeerd omdat iedereen ze 
kent. Postmodernisme verzet zich 
hiertegen in dubbel opzicht: deels 
tegen de kodes zelf, deels tegen het 
moeiteloze begrijpen ervan. Teater-
makers willen de passieve toeschou-
wer vandaag aan het werk zetten om 
zo de kommunikatie te versterken. 
Niet iederen is een goed regisseur of 
akteur, niet iedereen ook is een goed 
toeschouwer. Vreemdeofonbegrepen 
kodes kunnen niet gedekodeerd wor-
den. Door onbegrip en /o f onwil sluit 
de toeschouwer zichzelf uit dit kom-
munikatieve gebeuren." 
(Greet Pluymers, "He t teater in 
Vlaanderen na het optrekken van de 
mist", in Kuituur/even. jg. 50, nr. 10, 
december 1983) 

"Het verrast telkens opnieuw, 
wat Jan Matterne met amateurs weet 
te bereiken op het punt van natuur-
lijkheid en ongedwongenheid in de 
zegging. Het gaat zelfs verder dan 

dat . Sommige van zijn akteurs of 
aktrices beschikken over een vak-
manschap dat menige broeder of 
zuster uit het beroepsmilieu hen mag 
benijden. Wat bijvoorbeeld Bea Du-
chateau( in de rol van Judi thClasters) 
op het meest aangrijpende moment 
— de bekentenis — presteert zouden 
niet veel professionelen haar nadoen. 
Als men het algemene niveau van 
deze "Met voorbedachten rade" ver-
gelijkt met, laten we zeggen, het 
Conscience-feuilleton.dan krijgt men 
de indruk dat er iets grondig fout is of 
met de opleiding van akteurs, of met 
de aanpak van regisseurs, of met de 
algemeen geldende opvattingen over 
wat een natuurlijke toon is; of 
wellicht met al deze elementen tege-
lijk. 

Bij de amateurs met wie Matterne 
werkt kan er hier en daar natuurli jk 
ook wel eens een valse toon zitten, 
maar de algemene impressie is er toch 
een van spontaneïtei t : zo praten en 
handelen mensen in hun dagelijks 
bestaan. En wat méér is: doorgaans 
zijn het herkenbare individuen, waar-
van men de karaktereigenschappen 
kan aflezen uit hun manier van zijn. 
Bij beroepsakteurs zijn toon en 
gedragingen vaak niets dan een 
professionele imitatie van natuurlijk-
heid, in plaats van het ding zelf. Als 
amateurs de professionelen tot voor-
beeld worden, mag men van de 
professionelen wellicht een poging 
vragen om amateurs te worden." 
(W. Courteaux, "Dwarsk i jker" , over 
'Met voorbedachten rade' (BRT-t.v., 
16 en 23 januari) in Humo, 2 februari 
1984) 

J D R 
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hun formaat (1 ,5X2 m). De gezichten 
zijn vlak en expressieloos, ze am-
biëren fysieke gelijkenis met de 
geportretteerden (het lijken robot-
foto's) , de associatieve ' tekeningen-
notities' die elk portret stofferen 
liggen meer voor de hand dan men wil 
doen geloven, 

"Bi j Mesrine gaat het niet om het 
prototype van de schelmachtige 
schurk, maar om zijn gedragspatroon 
binnen de gangsters t ructuur— zoals 
de handelingen van een kunstenaar 
binnen een bepaalde kunststructuur 
belangrijker kunnen zijn dan zijn 
eigenlijke werk." Fabre zelf bevestigt 
mijn vermoeden: Vrienden is niet 
zozeer een tentoonstelling van por-
tretten dan wel een demonstratie van 
'kunstbedrijvigheid' . Daar is niets op 
tegen. De belangstelling die het werk 
van Fabre geniet (de vraag), dwingt 
ertoe alle werk dat de kunstenaar 
vrijgeeft te tonen (het aanbod). Fabre 
bespeelt dan wel kundig de mechanis-
men van vraag en aanbod, in dit geval 
bedrijft hij overspel. Ik voel me 
bedrogen. 

Johan Wambacq 

P.S. Het Provinciaal Museum 
kondigt mét gepaste trots aan dat de 
Vrienden uitgenodigd worden door 
Bordeaux (Sigma) en Eindhoven (Het 
Apollohuis). Dat bevestigt dat deze 
tentoonstelling op tijd komt en dat 
het beleid van het Provinciaal Mu-
seum een terechte internationale 
waardering geniet. Hopeloos achter 
de tijd aanhikkend, is het provinciaal 
bestuur van Limburg dat het nodig 
vond de gelijklopende tentoonstelling 
De Jaloezie van Gerrit Timmers, 
Peter van Velzen en Marijke Kraft 
(Onafhankeli jk Toneel, Rot terdam) 
te censureren. Ik zag een verminkte 
tentoonstelling die ik derhalve niet 
kan bespreken. J.W. 

Erasmus/ Insas 
Brussel 

Susn 

Herbert Achternbusch is een vro-
lijke anarchist uit Beieren. Zijn 
compromisloze houding, zijn radi-
caal subjectieve schriftuur, geven 
gretig aanleiding tot schandaal in de 
Duitse pers. Hij verbrandt de vette 
Petrarca-prijs en scheldt jurylid Peter 
Handke uit. Zijn laatste film Das 
Gespenst noemt minister Zimmer-

mann blasfemisch en hij zorgt er 
persoonlijk voor dat Achternbusch 
elke verdere subsidiëring wordt ont-
zegd. En over zijn positie in de Duitse 
film is Achternbusch erg kor t : "Vol-
ker Schlöndorff , waarom word je 
geen belichter in plaats van al die 
moeite te doen? Op een keer zal het 
ook te veel worden voor iemand als 
Wim Wenders die dan ongetwijfeld 
tevreden met een elektrische trein zal 

gaan spelen. Fassbinder, laat de 
camera voor wat hij is, ga liever 
worsten verkopen. En die grote sul 
van een Syberberg, zullen we hem 
maar aan de politie uitleveren? Hij 
zou een perfecte bureaucraat zijn. En 
Werner Herzog moet verkoper van 
waspoeder worden. Salve! H .A." 

Of hij nu romans, poëzie, toneel 
of films maakt , altijd heeft Achtern-
busch het consequent over zichzelf en 
zijn omgeving. Hij schrijft op wat 
hij ziet, wat hij denkt, bedenkt. 
Direct, als een soort 'écriture auto-
matique' . Zonder de greep van een 
structuur. Daarbi j laat hij zijn ge-
dachten de vrije loop. Kinderlijk, 
naïef springt hij van de hak op de tak, 
heeft oog voor details, betast concrete 
materie. Fantaseert op een halluci-
nante manier (over olifanten, nijl-
paarden, indianen, . . . ) en tegelijk zijn 
zijn dromen heel concreet (vaak 
gesitueerd in een bierzwalpend Beie-
ren). 

Susn, zijn tweede stuk na Ella (er 
volgen nog Gust, Kuschwarda City, 
Planting, Der Frosch), is eigenlijk een 
verzameling tekstfragmenten, samen-
geraapt uit verschillende romans en 
scenario's. In vijf fasen, telkens met 
tien jaar tussen, volgen we het leven 
van een vrouw. Elke monoloog staat 
op zich, de gelijkenis tussen de 
figuren onderling is onbelangrijk. Als 
er al een lijn te trekken valt (er kan 
geen sprake zijn van psychologie) is 
het die van een steeds groeiende 
verbittering. Een aanvankelijk tem-
peramentvolle Susn wordt gekeurs-
lijfd in een taal, in gedrag, in het 
samenleven met een man. Ze ver-
stomt langs om meer, kan tenslotte 
alleen nog om whisky roepen, voorze 
zichzelf voor de kop schiet. De 
schrijver, Herbert Achternbusch, 
komt gelijk meer en meer aan het 
woord. Hij parasiteert op Susn, 
schrijft haar leeg, tot er niets meer te 
horen valt. Alleen van het schot 
schrikt hij even op. 

Dit is een erg moeilijk stuk, 
waarmee je alle kanten op kan. Globe 
bracht Susn, kort na de Uraufführung 
in Duitsland, op een voor haar 
ongewone manier : ingehouden, heel 
intiem ook. Dat werkte heel goed. 
Théâtre Varia daarentegen mat het, 
naar Franse gewoonte, ruim uit: een 
verheven stemplaatsing, groots op-
gezette scenografie, maar aan de 
binnenkant een beetje leeg. (Deze 
enscenering, in een regie van Michel 
Dezoteux, was onlangs ook op de 
RTBF te zien. Waarom zendt de BRT 
nooit goeie stukken uit ?). Dit seizoen 
kon men in Brussel in één week tijd 
twee meer bescheiden produkties 
zien: een creatie voor Vlaanderen 
door het amateurgezelschap Eras-
mus, en een toneelschoolproduktie 
van het Insas (het franstalige Rites). 

Het is tekenend dat precies een 
amateurtheater dit stuk moet bren-
gen: het ontbreekt de repertoire-
theaters aan eigentijdsheid en durf. Ik 
vind dat een kaakslag aan het adres 
van het officiële bestel, een pijnlijke 
uitdaging. Deze creatie is dus al een 

verdienste op zich. Bovendien is de 
enscenering van Roger Van de Voorde 
en zijn ploeg niet oninteressant. De 
zeven mannen die in het stuk op het 
einde van het tweede deel optreden, 
worden, voor de duur van de voor-
stelling, opgesteld als een koor. Ze 
begeleiden de actie, vatten ze in een 
gestileerde beweging samen. Ze bie-
den ook tegengewicht voor het eerder 
psychologiserende spel van de actri-
ces. De symboliek van de kleuren 
(zwart voor het koor, wit voor de 
Susns, zwart-wit voor de schrijver) 
vind ik te oppervlakkig, zoals ook de 
resten van naturalistisch decor (in 
scènes twee en drie) overbodig zijn. 
Dat doet allemaal niets af aan de 
verrassing dat hier, rekening hou-
dend met de gegevenheden van hel 
amateurtheater (het specifieke pu-
bliek, wisselend acteerniveau), ge-
kozen wordt voor een bij de tijdse 
tekst vanuit een duidelijke visie. 

Waar in de vorige drie produkties 
nog in mindere of meerdere mate 
rekening gehouden werd met de 
scenische voorschriften van Achtern-
busch, gooit men die in de versie van 
het Insas radicaal overboord. De 
schrijver heeft zich als kerstman 
vermomd, het lijkt af en toe op een 
macaroniwestern, men zingt, men 
danst. Essentieel is dat niet, wel 
plezierig. De uitbundigheid waarmee 
deze mensen met de tekst omgaan, 
waait als een frisse wind doorheen het 
stuk. Deze vrouwen laten zich ook 
niet doen door Achternbusch. Zij 
bieden weerwerk, stellen zich agres-
sief op, in die mate dat de schrijver 

zelf het onderspit moet delven. Con-
sequent schiet hij zichzelf dood. Dat 
vind ik netter. 

Natuurli jk is ook niet alles even 
sterk. Hel is eigen aan een acteer-
schoolproject dal men zich van zijn 
beste kant laat zien. Bij de ene ligt dat 
meer klassiek dan bij de ander. Dat 
gaat ten koste van het geheel. Maar 
het gemak waarmee deze spelers over 
de scène evolueren (ik denk dan 
vooral aan Susn 1, gespeeld door twee 
actrices en Susn 2), de schaamteloos-
heid waarmee ze hun lichamelijkheid 
uitspelen, de erotische geladenheid en 
relativerende humor, zijn hoopge-
vend voor het Franse acteerbestand. 
Men zou wensen dat onze actrices dit 
gingen bekijken. Niet alles gebeurt 
vanuit dezelfde eerbied voor de tekst, 
maar Achternbusch zou de laatste 
zijn zich daaraan te storen. 

Luk Van den Dries 

SUSN 
auteur : Herbert Achternbusch; 
vertaling: Lucas Truy t s ; gezel-
schap: Erasmus ; regie: Roger Van 
de Voorde; spelers: Willy Leus, 
Rita Mosselmans, Chris Philips, 
Malou Renty, Viv Roosens, José 
Van den Broeck, e.a. 

vertaling : Claude Yersin ; gezel-
schap: Insas; regie: Michel 
Dezoteux; spelers: Jo Deseure, 
Xavier Lukowsky, Florence Madec, 
Agnès Muckenstrum, Yvette Poi-
rier, Pascale Salkin. 
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Mare Vanrunxt 
Eric Raeves 

Vier korte dansen 

Een lange, zwarte,geplooidesplit-
rok met het naakte torso van Mare 
Vanrunxt er bovenop. Eén spot 
vooraan projecteert zijn gigantisch 
schaduwbeeld, intrigerender dan 
hemzelf, op de muur achteraan. 
Langzame armbewegingen en een 
sporadisch huppelend sprongetje — 
vooral bedoeld om de rok effectvol te 
laten wervelen — wekken samen met 
de muziek van Penderecki een monu-
mentale, loodzware indruk. 

" D e Zwarte dans is gegroeid 
vanuit een sterk gevoel van gecris-
peerdheid." Ook in de overige drie 
delen van Vier Korte Dansen is die 
autobiografische link aanwezig; elke 
dans bestaat bij gratie van de sfeer die 
Vanrunxt in zich dient op te roepen 
om hem gestalte te geven. Die 

'gestalte' kan niet los gezien worden 
van Vanrunxts specifieke lichame-
lijkheid (lang, hoekig, een beperkte 
dansopleiding), een soort "kracht 
door onmacht ' . Vanrunxt maakt 
handig gebruik van ruimte — diep, 
kaal, hoog plafond — sobere belich-
ting, kostuums en muziek — beide 
hebben een zo nadrukkelijke signaal-
functie dat het dansen af en toe 
weggedrukt wordt — maar kan niet 
verhelen dat deze'accessoires' te vaak 
het gewicht van de voorstelling moe-
ten dragen: de Vier Korte Dansen blij-
ven te veel steken in ideetjes, sfeertjes 
die voorlopig onvoldoende worden 
doorgechoreografeerd. In Natte Dans 
bijvoorbeeld worden voorbije ge-
neugten opgeroepen aan de hand van 
het over hei hoofd trekken van een 
kletsnat onderhemdje en The show is 
over van Petula Clark. Na drie 
minuten is het inderdaad voorbij , 
zonder dat Vanrunxt zichzelf de kans 
gegeven heeft zijn concept coherenter 
uit te werken dan de arbitrair over-
komende glij- en zwaaibewegingen 
die hij nu toont. 

No puedo inas (ik kan niet méér), 
ook Witte dans genoemd, laboreert 
aan hetzelfde euvel. Heel concreet-
lichamelijk geënt op de idee-fixe van 
het niet-kunnen-dansen, boeit deze 
dans wel, maar de inspanning wordt 
niet volgehouden. Geblinddoekt en 
van enkel tot heup in windsels 
gewikkeld als een onafgewerkte mum-
mie tracht hij te bewegen, schuife-
lend, en valt hij onherroepelijk om. 
Compagnon Eric Raeves helpt hem 
bedaard recht en gaat — spiegelbeeld 
van Vanrunxt — achter in de zaal 
Engelbert Humperdincks Piease 
release me liggen zingen in af-
wachting van de volgende valpartij. 
Wanneer een kwartier later de stilte 
verbroken wordt door het loeiende 
Driving me backwards van Eno en 
Vanrunxt ondertussen tot aan de 
andere kant van de dansvloer is 
gesukkeld, is de spanning tussen 
onmacht en krampachtige pogingen 
reeds lang opgelost. 

Naast kleurloze dansen (wit, 
zwart en nat) pakt Vanrunxt ook uit 
met een Rode dans, een zogenaamde 
'dubbele solo'. De felle TL-verlich-
ting van de hangar in de Vlamingen-
straat in Leuven bleekt het kleureffect 
van de kleding een beetje uit, maar 
versterkt het ruimtelijke contras t : 
twee hompjes rood staan plomp-
verloren voor de witte achterwand, 
zo'n 30 meter verwijderd van de 
eerste rij toeschouwers. De Radetzky-
mars schalt uit de geluidsboxen, maar 
Rood blijft onbeweeglijk: Absolute 
Körperkontrolle heet deze dans. Wie 
wel ritmisch meebeweegt is het pu-
bliek, met hier en daar een hand of 
een voet. Is dit een grap of een logisch 
uitvloeisel van het niet-dansante den-
ken? Geen verheldering nodig, voor 
mij mogen ze het hierbij laten. Dat 
doen ze net niet: als de muziek 
ophoudt veren de twee dansers recht, 
nemen een voorovergebukte start-
houding aan, stormen naar voor, 
keren op hun passen terug, slaan hun 
rokken tegen de muur tot twee grote 
uiteengespatte vlekken, draaien in het 
rond, met de 15 cm te lange rokken 
elegant opgeheven, eerst traag, om 
tenslotte snel te eindigen. Krachtige, 
naar boven slaande armbewegingen, 
afwisselend links-rechts, worden ge-
volgd door opnieuw een lichtjes 
gewijzigde rush naar voor, heftig ja-
geknik en de herhaling van de solo-
walsbeweging. De dans stopt achter-
aan, net zoals hij begonnen was: twee 
kleine amorfe hoopjes rood. Maar het 
is nog niet afgelopen : opnieuw bralt 
de Radetzkymars en de dans wordt 
identiek hernomen, niet zonder voor 
enige hilariteit te zorgen. 

Dat de Rode dans zo sterk uit de 
verf komt is deels te danken aan de 
combinatie van ernst en luchtigheid, 
deels aan de sterke, intelligente 
opbouw, die samenvalt met de vol-
gehouden doorvoering en afwerking 
van het grondidee. Dat de technische 
danskwaliteit ook hier geen hoge 
toppen scheert is een bewuste keuze: 
"Het besluit is gevallen het niet op 
punt testel len." In hoeverre men van 

de nood een deugd heeft gemaakt, is 
niet aan te tonen... 

Vanrunxt gaat instinctmatig en 
eerlijk tewerk in zijn choreografieën, 
wat een pluspunt is, maar eerlijk 
duurt ook het langst. Hij opereert 
voorlopig in een artistiek semi-va-
cuüm waaraan zijn ideeën nog net 
ontsnappen. Danstechnische bijscho-
ling (België heeft helaas weinig te 
bieden op dat vlak) en een grondige 
structurele en historische reflectie 
over en aanpak van het medium dans 
kunnen dat sterk verhelpen. Dit 
hoeft niets af te doen aan zijn 
verdienste om, in de schaduw van 
Anne Teresa De Keersmaeker en 
voor de rest het Grote Niets, naar 
buiten te durven komen met dans-
theater dat hoe dan ook beloftevoller 
is dan het lijkt. "Ofwel stop je, ofwel 
z e g j e : voila c'est moi ." 

Peter De Jonge 
Eric Vanhaeren 

VIER K O R T E D A N S E N 
dansers: Mare Vanrunxt en Eric 
Raeves; choreografie: Mare Van-
runxt. 
'Solo voor duizend mannen ' 
muziek: Krzystof Penderecki; kos-
tuums: Leopold Engels. 
'No puedo mas' 
muziek: Brian E n o ; kostuums: 
Gerd Jacobs. 
'Absolute Koerperkontrolle ' 
muziek : Johan Strauss sr . ; 
kostuums: Eric Raeves. 
'You must understand that we lived 
in an atmosphere of euphoria, 
youth and enthusiasm that can 
hardly be imagined today' 
muziek: Petula Clark 

Controverse 
Gent 

Adam in ballingschap 
& Lanseloet 

Er is aan een jong en nog niet 
gesubsidieerd toneelgezelschap altijd 
iets sympathieks. De glitter en het 
klatergoud, de vaak naar het over-
dadige neigende middelen van visuele 
en auditieve enscenering waarover de 
'volwaardige' toneelzalen beschik-
ken, de nauwelijks nog feilbare 
eerste-planacteurs van de gevestigde 
theaters: het kan wel eens een 
verademing zijn ze te moeten missen. 
Van dit twijfelachtige voordeel van de 
armoede, de magere troost van de 
underdog, profiteert vooralsnog het 
Gentse theater Controverse. Dat 
bovendien de materiële beperkingen 
hier niet gebruikt worden als excuus 
voor een gebrek aan artistieke ambi-
tie, maakt het nieuwe initiatief hele-
maal belangwekkend. 

De ambitie is er. Na een beschei-
den start vorig seizoen — met toch 
ook al een moedige greep naar de zo 
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goed als onspeelbaar geachte Faust 
van De Ghelderode — brengt Con-
troverse dit jaar een vijftal gecon-
sacreerde titels op de aff iche: Vondels 
Adam in ballingschap, het Middel-
nederlandse 'abel spel' Lanseloet van 
Denemerken, De fetisjist van Michel 
Tournier, Jean Genets/l'/e/rA?/i in Bert 
van Tichelens bewerking herdoopt 
als Te meiden, en ten slotte in mei-juni 
dit jaar nogmaals De Ghelderode, 
m.n. de Nederlandse creatie van Don 
Jiian of de schimmige gelieven. 

" E r zal gestreefd worden naar een 
naar vorm en inhoud ongewoon 
theater, dat niet stijlgebonden is en 
evenmin aan ideologische betekenis-
sen vastzit. Het repertorium kan 
zowel klassieke stukken als experi-
mentele theaterconcepten bevat ten: 
de betrokkenheid met de al of niet 
vermeende werkelijkheid zal centraal 
s taan ." Dit van een wat vaag, maar 
ongetwijfeld gezond eclectisme blijk 
gevend uitgangspunt, heeft dit sei-
zoen alvast twee interessante pro-
dukties opgeleverd. 

Vondels Adam heeft Mark Ver-
straete op zo'n manier geknipt en 
herschikt dat het verhaal van de 
paradijselijke zondeval tot zijn fun-
damentele betekenis van seksuele ini-
tiatie wordt omgebeeld. De kennis van 
de verboden vrucht is dan ook als een 
plotse overgang van kinderlijke on-
schuld naar bewuste en naderhand 
ook schuldbewuste volwassenheid 
concreet scenisch voorgesteld. Niet 
zozeer Adam (Mark Verstraete), als 
wel de uit zijn rib gekloonde mannin 
(Frie Couwberghs) betaalt uitein-
delijk het gelag: Eva in ballingschap 
dus — naar haar luiers, dweilen en 
stofdoeken — en Adam gaat niet 
vrijuit. Ook naar de vorm heeft Mark 
Verstraete actualiserende distanties 
ten opzichte van Vondel ingebouwd: 
decor en kostuums zijn hedendaags, 
de overgehouden tekst wordt, vooral 
in de rol van Adam, door over- en 
underacting ironisch gerelativeerd. 
Ongetwijfeld als geheel wat gefor-
ceerd en in zijn feministische opties 
nadrukkelijk en opzichtig, maar fris 
en boeiend genoeg voor een avondje 
'ongewoon theater' . 

In zijn regie van Lanseloet van 
Denemerken heeft Lucas De Bruycker 
heel wat minder afstand genomen van 
het oorspronkelijke stuk. De tekst 
wordt nagenoeg integraal gespeeld en 
bovendien in het Middelnederlands. 
Als historisch document heeft de 
opvoering door Controverse dus al 
enige betekenis. Het verrassende is 
echter dat deze meer dan zeshonderd 
jaar oude tekst het nog blijkt te doen 
ook. Het verhaal is nochtans simpel 
genoeg en niet direct van aard om het 
heersende vooroordeel over de naïvi-
teit van de middeleeuwers te niet te 
doen. De Deense prins Lanseloet, 
verliefd op het dienstmeisje San-
derijn, geeft toe aan een gemene list 
van zijn standenbewuste moeder : zij 
zal ervoor zorgen dat hij op zijn 
kamer met Sanderijn kan doen "al 
sijn ghevoech" op voorwaarde dat hij 
daarna het meisje verstoot. Niet 
Sanderijn maar Lanseloet zelf wordt 

uiteindelijk het slachtoffer van zijn 
onhoofs egoïsme: hij sterft vroeg-
tijdig, verteerd door wroeging' en 
liefdesverdriet. Een eenvoudig ver-
haal dus, maar dan toch van zoveel 
nuances voorzien, dat men hier 
terecht van het eerste psychologisch 
drama in de Europese toneellite-
ratuur heeft kunnen spreken. 

De Bruycker bewijst met zijn 
sobere regie dat de personages van dit 
stuk wel degelijk voldoende inhoud 
hebben 0111 een realistische speelstijl 
te verdragen, dat ze door een heden-
daags publiek nog ernstig kunnen 
worden genomen en niet per se, zoals 
met middeleeuwse teksten wel ge-
beurt, bij voorbaat naar de categorie 
van de dorpsgekken moeten worden 
weggeregisseerd. De tekstbehande-
ling zelf is in deze opvoering dan ook 
voorbeeldig: het Middelnederlands 
wordt door 11 le Geldhof en Bart 
Dauwe (die alle zes rollen voor hun 
rekening nemen) 0111 zo te zeggen 
foutloos en met inachtneming van de 
poëtische kwaliteiten gesproken, 
maar op zo'11 wijze door spel en 
intonatie begeleid, dat de oude taal 
voortdurend doorzichtig en geloof-
waardig bl i jf t ; zelfs de meeste stop-
lappen in het rijm worden dank zij 
een subtiele toepassing van pauzering 
en speelse overbeklemtoning 'gered' . 

Van dergelijke ironiserende toet-
sen maakt ook de enscenering een 
zeer sober gebruik : het anachronisme 
van enkele moderne gebruiksvoor-
werpen en de redundante diaprojectie 
van de twee oorspronkeli jke regie-
aanwijzingen in het handschrift moe-
ten het zowat doen. De hele voor-
stelling plaatst de omgang met de 
literatuurklassieker in een verhou-
ding die men als erotisch zou kunnen 
omschri jven: geen beate aanbidding, 
geen angst voor heiligschennis, maar 
ook geen geweld ; wel het ondeugende 
prikken en plagen, dat sluimerende 
dingen weer levend kan maken. 

Ernstig werk dus bij Controverse, 
misschien nog wat schuchter en niet 
altijd gelijkmatig wat acteerprestaties 
betreft, maar interessant genoeg 0111 
benieuwd te maken naar het vervolg. 

Jo Reynaert 

A D A M IN B A L L I N G S C H A P 
auteur : Vondel ; groep: Contro-
verse ; regie en decor: Mark 
Verstraete; spelers: Rutli Horst , 
Mark Verstraete, Frie Couwberghs. 

L A N S E L O E T VAN D E N E M E R K E N 
groep: Controverse ; regie en 
decor: Lucas De Bruycker; spelers: 
llle Geldhof en Bart Dauwe. 

Bob Wilson 
Keulen 

CIVIL warS 

1. 
Als tijdens de Olympische Spelen 

1984 te Los Angeles het doek zal 
opgaan voor CIVIL warS, zal Bob 
Wilson zes jaar aan dit project 
besteed hebben. Het spektakel zelf zal 
zo een 24 uur duren en vier keer 
gespeeld worden. Als alles goed gaat , 
want het zit er in dat het slechts één 
keer kan gebeuren. Al die arbeid voor 
één avond : is dat niet f rus t rerend? 
Wilson, in het programmaboek van 
het Keulse deel van het project : " H e t 
belangrijkste is, dat iets niet opnieuw 
en opnieuw gebeurt, maar dat het 
wellicht één keer plaats heeft als een 
uniek voorval, net zoals dat het geval 
is bij een komeet, die ook maar 
éénmaal aan de hemel te zien is." 

2. 
Het Rotterdamse deel van het 

project (zieElcetera, nr. 5) blijft in het 
geheugen achter als een kleurrijk 
prentenboek : een liefelijk landschap, 
rode tulpen, kleurrijke kostuums. De 
toonaard te Keulen is grondig ver-
schillend: bij het opgaan van het 
doek ziet men de zwarte silhouet van 
een continent tegen de achterwand 
opdoemen als het dreigend profiel 
van een wervelwind. De kleuren zijn 
zwart, wit en metalig, koud zilver. O p 
de voorgrond verschijnt Frederik de 
Grote op een ijsberg. Het continent 
(Noord-Amerika?) scheurt eerst in 
twee, en valt verder uiteen in een 
reeks brokstukken. Zeker, het stuk 
heet CIVIL warS: in Rotterdam was 
daarvan slechts een spoor te zien in 
de gedaante van een gewonde soldaat 
uit de Amerikaanse burgeroorlog. 
Maar hier komt het centrale thema 
wel degelijk aan bod. Later op de 
avond zien we hoe rij na rij een 
batal jon soldaten wordt neerge-
maaid. We zien ook een legerkamp 
uit de Burgeroorlog in de ochtend 
langzaam tot leven komen, en zich tot 
een peloton samenvoegen. Een on-
vergetelijk, lang theatermoment : elk 
object op de juiste plaats, elk gebaar 
het resultaat van een scherpe obser-
vatie, elk geluid getuigend van een 
verfijnd oo r : Bob Wilson, de kam-
pioen van het hyperrealisme. We zien 
ook een f i lmfragment, waarin we de 
ruïnes van Keulen na Wereldoorlog 
Twee herkennen. Het gaat over 
oorlog en verwoesting. 

3. 
De manier waarop de titel geschre-

ven wordt, zet tot denken aan. Civil 
War , betekent burgeroorlog, maar 
waarom staat het eerste woord in 
kapitalen ? Het spektakel gaat over de 
BURGER, en dat wordt in Keulen pas 
goed duidelijk. Naast de groeps-
taferelen met soldaten, zijn er lange 
scènes waar we het familieleven 

Adam in ballingschap Lanseloet van Denemerken 
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kunnen gadeslaan. In Rotterdam 
zagen we een jongetje op zoek gaan 
naar zijn vader. Hier zien we een-
ze l fde j o n g e t j e i n d e f a m i l i e k r i n g . M e t 

een paar woorden en een paar 
gebaren worden ons de drama 's 
getoond: de vader als patriarch, de 
grootvader als bespottelijke eenzaat, 
de kinderen geterroriseerd onder het 
ouderlijk gezag. Zoals continenten 
verscheurd worden, zo ook spat de 
familiale cel, doorkliefd door con-
flicten, ongenadig open. De burger-
oorlog is dan slechts een herhaling 
van de onenigheid op kleine schaal. 
In de wereld van het Keulse luik is het 
niet goed wonen. 

4. 
Bob Wilson gaat voor zijn pro-

dukties uit van visuele ideeën: een be-
wegend decorstuk, een ruimtelijke si-
tuatie, een verhouding tussen voor-en 
achterplan, het ritme van een gebaar. 
Later komt daar tekst bij, en uitein-
delijk krijgt alles zin. In Keulen kon 
hij de samenwerking bekomen van 
Heiner Müller. " D a t vind ik een 
exceptioneel schrijver," vertelde hij 
mij tijdens een winderige nacht in de 
verlaten straten van Rot terdam, "een 
soort Duitser dat men zelden aan-
treft. Müller kan zeggen: we zien wel. 
Dat heb ik in Duitsland zelden 
gehoord. Daarbi j is hij zeer geestig, 
en hij kan schrijven. Iets wat ik van 
mezelf niet zeggen kan, al heb ik voor 
de rest van de produktie de teksten 
zelf gemaakt . " 

De combinatie Wilson-Müller 
heeft de produktie steviger gemaakt. 
In Rotterdam luisterde je naar klan-
ken, ritmen, melodie; in Keulen 
wordt dat zeggingskracht. Müller 
verzamelde naar gewoonte brokjes 
wereldliteratuur: Shakespeare, Goe-
the, Voltaire, Racine; citaten uit 
eigen werk: Traklor, Mauser, Der 
Auflrag, Leben Gundlings Friedrich 
von Preussen Lessings Sclilaf Traum 
Schrei. Müller gebruikt, verbruikt 
teksten; woorden, klanken zijn mate-
riaal waarmee iets gemaakt kan 
worden: taal als au tonome werkelijk-
heid. Precies op dit punt situeert zich 
de overeenkomst tussen deze twee zo 
verschillende kunstenaars : " W a t mij 
interesseert in het werken met jou, is 
dat voor u taal materiaal is zoals 
beelden. In Duitsland heeft het 

woord 'materiaal ' een negatieve con-
notatie, niet voor mij. Ik wacht op een 
opvoering waarin mijn tekst, mijn 
taal materiaal wordt, zoals muziek, 
zoals een beeld." (Müller in gesprek 
met Wilson). 

De teksten van Müller klinken 
veelal gruwelijk, wanhopig, het zijn 
'Endbilder ' . De toon in Keulen is 
gekleurd door eenzelfde grimmigheid. 
Maar deze zwartgalligheid van de 
tekst dringt pas achteraf tot de 
toeschouwer door, wanneer hij de 
tekst thuis naleest. Het spektakel zelf 
laat hem blij en opgewekt achter. Een 
merkwaardige tegenspraak. 

5. 
De vreugde die men in Keulen 

beleven kon, wordt opgewekt door de 
theatrale prestatie. In het vierde 
bedrijf ziet men een loopbrug die naar 
een podium op het proscenium leidt: 
een schikking die reminiscenties op-
roept aan het Japanse toneel (een 
element dat, vanzelfsprekend, in het 
luik van Tokyo zal weerkeren). Deze 
vorm dicteert dan ook enkele spel-
principes, die het verdere verloop 
zullen bepalen. Het onderwerp van 
het vierde bedrijf, toneel A is een 
familie, die rond een tafel verzameld 
is. Een groot deel van de actie bestaat 
in het schikken vande rekwisieten, en 
het plaatsnemen van de acteurs. Elke 
stoel wordt afzonderlijk opgebracht 
door toneelknechten in het zwart (een 
verwijzing naar de manipulatoren 
van het Bunraku-poppenspel). Daar-
na verschijnen één na één de perso-
nages. Ze gaan aan tafel in een 
bepaalde houding zitten, een be-
vroren moment wordt zorgvuldig 
gereconstrueerd. Wanneer alles klaar 
is, begint de actie. Het ritme, waar-
mee ieder beweegt — de vlugge pas 
van de helpers, het trage schrijden 
van de personages — creëert, samen 
met de kleur van de meubels (lichte 
eik), een magisch moment. De toe-
schouwer kijkt gefascineerd toe. De 
vorm is zo boeiend (het opzetten en 
weer afbreken van een speelruimte) 
dat de inhoud(de woordendie Müller 
geschreven heeft) deze blijheid aan 
het proces van theatermaken niet kan 
vernietigen. De harde tekst is als een 
bittere specerij, die aan het geheel een 
aparte, contrasterende smaak toe-
voegt. 

6. 
Anna Henkei loopt over een erg 

smalle, houten loopbrug naar een 
stoel die in het publiek staat. Rechts 
speelt er zich een scène in een bar af, 
maar Henkei staart al die tijd pal en 
onbeweeglijk voor zich uit. Na een 
kwartier, als ze helemaal alleen op de 
Bühne is achtergebleven, staat ze 
recht, draait zich om, en legt met 
aandachtige traagheid haar rechter-
hand op haar rug. Haar linkerhand 
komt met een eenvoudig sierlijk 
gebaar in de palm van de rechterhand 
te liggen: het eenvoudige gebaar van 
de handen ontspannen op de rug te 
leggen, is getoond als iets dat bewust 
samengesteld wordt : de acteur is niet 
ontspannen, maar maakt ontspan-
ning, met even veel zorg, als waarmee 
de toneelknechten stoelen rond een 
tafel schikken. In beide gevallen 
toont elk onderdeel van het gebeuren, 
dat er gekeken werd, en dat deze blik 
op de dingen aan het publiek getoond 
wordt. Het juiste van de blik, en de 
erkenning van die juistheid: daarin 
schuilt de ware fascinatie van Bob 
Wilsons theater. 

7. 
Twee uitspraken van Wilson, die 

ons tot de kern van zijn persoon-
lijkheid voeren: "Wanneer we een 
man en een vrouw op het toneel 
hebben, dan vertelt dat een verhaal, 
maar eerst denk ik over het verhaal 
van die man en die vrouw na in 
termen van: gebeurt dit snel of 
langzaam, gebeurt het hier of ginder 
op de scène." 

Pas wanneer men een machine 
geworden is, is men vrij. Daar , op dat 
punt is er ruimte. Hoe mechanischer 
iets is, hoe beter het is, want alleen op 
het ogenblik dat men totaal mecha-
nisch wordt, herwint men zijn vrij-
heid." Een citaat van Donald G. 
Marshall, het lijkt wel voor Wilson 
geschreven: " In het geval van het 
kunstwerk opent de kunstenaar, langs 
het verlies van zijn gewone wereld en 
van zijn gewone persoonlijkheid, een 
leegte die zich paradoxaal omkeert in 
een aanwezigheid, die de oorsprong 
van het werk zelf is." (1) 

8. 
De voorstelling is, onder meer, 

een lange studie in het gebruik van 
licht, ruimte, schermenen media. Een 
filmdoek schermt de eigenlijke scène 

van de zaal af. De geprojecteerde 
films (een zwemmende zeeschildpad 
b.v., of een oude man die naar de 
scène kijkt) vormen een decor, waar-
tegen de actie zich afspeelt. Maar 
tezelfder tijd bestaan er ook relaties 
tussen het scherm en de daarachter 
liggende ruimte: de oude man kijkt 
vanuit de zaal naar binnen, en in de 
lijn van zijn blik zit Frederik De 
Grote terug te kijken. Subtiele ver-
houdingen tussen mechanische en 
levende elementen. Het verhoogt 
door zijn mengeling van personen en 
objecten die aan/afwezig zijn, de 
magie van het spektakel. Immers, de 
schildpad hebben we eerst 'echt ' over 
de scène zien kruipen, zodat een 
mechanische verdubbeling een on-
heilspellende en speelse dimensie 
krijgt. Het is de logica die men bij 
Laurie Anderson ontmoet , wanneer 
ze zegt " X equals X " , terwijl de 
identiteit van twee objecten meteen in 
vraag wordt gesteld. Immers: de 
'echte ' schildpad op de scène is een 
pop, de 'niet-echte' schildpad op het 
doek is de foto van een echte 
schildpad en niet van de pop... 

9. 
Het project CIV1L warS begon op 

een veelbelovend niveau in Rotter-
dam, ik heb de indruk dat het pas in 
Keulen zijn volle vlucht heeft geno-
men. Nu gaat Wilson naar Tokyo. 
Etcetera zou er vast graag bij zijn. 
Maar , helaas, sponsors hebben we 
niet. 

Johan Thielemans 
en Luk Van den Dries 

(1) Donald G. Marshall : 'History, 
Theory, and Influence: Yale 
Critics as Readers of Maurice 
Blanchot", in J . Arac, W. God-
zich en W. Martin (eds), The Yale 
Critics: Deconstruction in Ame-
rica, Minneapolis, 1983, p. 139. 

C I V I L WARS 
auteur, regie, scenografie, belich-
ting: Robert Wilson; medewerking: 
Heiner Müller ; kos tuums: Yoshio 
Yabara ; film: Edgardo Cozarinsky, 
Hella Viezke ; d ramatu rg : Wolfgang 
Wiens; geluid: Hans Peter Kul in ; 
spelers: Ingrid Andree, Anna 
Henkei, Fred Hospowsky, Hanne-
lore Lübeck, Georg Peter-Pilz, 
Rainer Philippi, Ilse Rittr, e.a. 
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De Witte Kraai 

Honger 

Het crisistheater raakt stilaan 
bekend : afgeslankte groepen spelen 
kleine stukjes in goedkope decors. 
Het aantal monologen dit seizoen 
gespeeld, is niet meer te tellen ; u las er 
in dit nummer al meer over. De Witte 
Kraai is een typisch crisisgezelschap: 
ze vielen net uit De Backers ark van 
Noah en moeten het nu met aal-
moezen rooien. Zij spelen een exem-
plarisch crisisstuk: Honger van de 
Noorse schrijver Knut Hamsun. 

Honger is de doorbraakroman 
van nobelprijswinnaar Hamsun. 
Daarvoor wekte hij als t ramconduc-
teur en bouwvakker ; hij schreef 
ontzettend veel, maar niemand was 
geïnteresseerd; de honger was fysieke 
pijn. Vanuit die ervaring schreef hij 
dit boek: "Wat mij interesseert is de 
oneindige bewogenheid van het beet-
je ziel dat ik bezit, het vreemde, 
overgevoelige, wonderlijke gemoeds-

leven, de mysteriënderzenuwen ineen 
uitgehongerd lichaam. Ik bespeel in 
dit boek maar één snaar, maar poog 
uit die snaar honderden tonen te 
halen." (Knut Hamsun in een brief 
aan Kristofer Janson) 

Sam Bogaerts bewerkte de tekst 
tot een prachtige vertelling: mee-
slepend en geestig, vol dubbele bo-
dems en actuele toespelingen. Lucas 
Vandervost speelt de hongerende 
redactiesecretaris: vastgebonden aan 
de cafétoog met een lang elastiek, in 
sjofele kleren, één kous om zijn 
voeten te verwarmen, de ander voor 
zijn handen. Hij begint zijn verhaal 
wat tastend, zoekend naar de reactie-
punten van het publiek dat hij 
probeert voor zich te winnen (hun 
tafeltjes staan nl. vol met chips). De 
monoloog wordt snel een dialoog, het 
publiek rechtstreekse medespeler: de 
figuren die in het verhaal te pas 
komen, een criticus, een koeken-
verkoopster, betrekt hij uit de toe-
schouwers. Een spannend moment in 
de voorstelling: de verteller wordt 
verliefd op een voorbijgangster, wil 
haar kussen, kan niet, zijn touw 

hindert hem, drie centimeter maar. 
Het meisje uit het publiek, verveeld 
met de opdringerigheid, drukt stijf 
het hoofd naar achter, wil niet, of 
toch ; gevecht van gevoelens: dan 
kust ze hem, innig, met iets van 
schuld. 

Dat gevecht met het publiek is 
erg boeiend. Een studie in mani-
pulatie eigenlijk (een constante bij de 
Witte Kraai). Lucas Vandervost doet 
dat schitterend : hij is tegelijk subtiel 
en grof, schrijnend en trots, potsier-
lijk en tragisch, onberekenbaar vol 
omkantelingen. Een zielige clown die 
grappig en gevaarlijk kan uithalen. 
Met bravoure bespeelt hij de honder-
den tonen van de hongersnaar : 
ritmisch, zuiver, juist. Weinige ac-
teurs doen hem dit na. Opnieuw, na 
een knappe Guenther in Bekende 
gezichten, gemengde gevoelens bij het 
BKT, bewijst hij tot de top te 
behoren. 

Nogmaals en met nad ruk : dit is 
een schitterende, geestige voorstel-
ling. Het toneel is af en toe vurruk-
kuluk. 

Luk Van den Dries 

H O N G E R 
auteur : Knut H a m s u n ; groep: De 
Witte Kraa i ; regie: Sam Bogaerts; 
speler: Lucas Vandervost. 

Honger wordt nog gespeeld op 
5 april in Delft , 13 april Maastricht, 
12 mei Eindhoven, 17 mei Leiden, 
16 juni Aalst. 

Van verliefdheid 
en vertwijfeling 

Bedenkingen bij Arme Cyrano en 
vele andere stukken. Ik doe mijn best 
maar het lukt me niet: ik ben 
blijkbaar één van die mensen die op 
geen enkele manier geraakt worden 
door Anne Cyrano. Een knappe 
voorstelling, dat wel, maar ze raakt 
me niet. En niet omdat de problemen 
erin aangesneden tot het verleden 
zouden behoren. Neen. Het verlan-
gen is van alle tijden, 't Zijn niet de 
problemen die weigeren een emotie 
op te wekken, maar wel de manier 
waarop ze worden behandeld. Naar 
het einde van de voorstelling toe voel 
ik wel wat het zou kunnen en moeten 
zijn. Die relatie tussen Roxanne en 
Christian b.v.: ik voel ze niet, ik zie 
tussen hen geen enkele sensualiteit. 
Waarom begrijp ik wel die sterk 
verlangde maar afwezige sensualiteit 
in DecorlesScènes/SprookjesfWaar-
om beweegt mij de ontluikende en 
met intelligentie geladen sensualiteit 
van Isabelle Pousseurs Je voudrais 
encore dire qttelqite chose, ma is quoi?? 
En waarom hebben mijn gevoelens 
eveneens geen enkel probleem met 
'het ontbloten van schouders binnen 
een mathematische s t ructuur ' in Anne 
Teresa De Keersmaekers Rosas danst 

Rosasl Soms denk ik, dit heeft iets 
met generaties te maken: Tillemans 
ouder, Decorte jonger, Pousseur en 
De Keersmaeker zo jong dat zij al 
kunnen teruggrijpen naar waarden 
van 'mijn ' 68-generatie. En waar 
plaats je dan de omhelzing van die 
man en die vrouw in Café Miiller van 
Pina Bausch? Soms denk ik ook : die 
drie laatstgenoemden zijn vrouwen 
(en ook nog: Etcetera zou een stuk 
persoonlijker moeten zijn). 

Verliefdheid en vertwijfeling, de 
dingen die voorbijgaan. En anders 
worden met de tijd. Ne me quitte pas 
of Je veux de l'amour. Omdat voor de 
enen Hoop wel degelijk een principe 
is. En voor de anderen niet. Omdat 
Arme Cyrano de verplichting in de 
huidige maatschappij om wat het ook 
kost (geformaliseerd) gelukkig te zijn 
(niet snotteren als je verdriet hebt, de 
dood en zijn angsten verbergen, maar 
ook je vreugde kanaliseren,...) niet 
echt in vraag stelt. De anderen wél. 

Verliefdheid en vertwijfeling, 't 
zijn dingen die voorbijgaan. Arme 
Cyrano! 

Marianne Van Kerkhoven 

R E P L I E K 

Genot en NTG 
In Etcetera 4 lazen wij in een 

open brief van de vzw G E N O T 
onder meer dat het N T G , ik citeer: 
". . . door eigen vrije beslissingen als 
enige niet tot de vereniging 
toetrad" (als vereniging is hier 
bedoeld GENOT) . 

Wij zijn wel ten zeerste verbaasd 
over deze bewering. Daarom ben ik 
zo vrij — ter staving van de 
uitlating — te vragen of de 
vereniging zo vriendelijk zou willen 
zijn ons dringend de nodige 
kopieën van de brieven te willen 
bezorgen waarin het NTG ooit 
werd uitgenodigd lid te worden van 
de vzw G E N O T , plus een kopie 
van de brieven waarin één of 
meerdere verantwoordelijken van 
het N T G zich uitspreken liever aan 
dat l idmaatschap te verzaken. 

Ook wil ik erop wijzen dat, na 
het lezen van diezelfde brief in 
Etcetera de benaming en hier-
uitvolgend ook de bedoeling van de 
vzw, ons zeer onduidelijk zijn 
geworden. Wij dachten dat 'Geno t ' 
stond voor Gentse Met Officiële 
7"heaters'. 

Wij zouden het dan ook ten 
zeerste waarderen mocht de vere-
niging ons de gevraagde stukken 
willen bezorgen en ons tegelijk over 
een en ander wat opheldering willen 
geven. 

Jef Demedts, 
Directeur N T G 
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Een uniek aanbod van Knack 
voor teaterbezoekers 

Met Knack Magazine bent u niet alleen goed en degelijk geïnformeerd over 
de volledige aktualiteit in binnen- en buitenland, maar leeft u ook intenser mee 
in de boeiende wereld van de kunst en kuituur. Inderdaad! Knack bericht 
over die wereld, zoals over de politiek: met een blik achter de schermen. Zo 
signaleerde Knack niet zelden als eerste nieuwe strekkingen in de kunst. In 
Knack vindt u iedere week interviews en rijk geïllustreerde kleurenreportages 
over film, teater, boeken, platen en opera. 

Daarom heeft Knack nu ook een speciaal aanbod voor mensen die houden 
van kunst, teater, opera, film en ontspanning. 

Een jaar Knack met inbegrepen elke donderdag Weekend Magazine 
voor 595 fr. per trimester (met domiciliering) 
of 2.390 fr. per jaar ipv 3.900 fr. 

Daarenboven sturen wij u onmiddellijk uw welkomstgeschenk: 
3 waardevolle kunstdrukken van Picasso (46 cm x 54 cm) 
Paul en Arlequin (Privé-kollektie Parijs) 
The Enameled Pot (Musée dArt Moderne Parijs) 
La Muse (Musée dArt Moderne Parijs) 

Als extraatje geven wij u ook nog Het Teater Jaarboek voor Vlaanderen 
1984 gratis erbij, (waarde 190 fr). 

O»"4® 

Sluur vandaag nog de bijgevoegde 
antwoordkaart terug. Een postzegel 
hoeft niet. Het zou maar al te jammer 
zijn dat u van dit uniek „teater-aanbod 
geen gebruik zou maken. 
U kan ook afzonderlijk het Teaterjaarboek 
'84 ontvangen. In dat geval schrijft u 
190 fr. over op rekening van de Knack 
Lezersservice. 

JA ik wens gebruik te maken van uw uitzonderlijk teater aanbod en 
y neem een abonnement op: 

• Knack Magazine 52 nummers met inbegrepen elke donderdag Weekend 
Magazine 
• 595 fr. (per trimester met bankdomiciliëring) 
• 2.390 fr. ipv 3.900 fr. voor 1 jaar 
Daarenboven ontvang ik nog 3 prachtige kunstreprodukties van Picasso gratis 
als welkomstgeschenk en ontvang ik ook nog als extraatje het teaterjaarboek 
Ik betaal nu nog niet maar wacht op uw bericht. 

• Ik wens alleen het teaterboek '84 te ontvangen en schrijf 190 fr. over op 
rekening nr. 001-0665127-74 op naam van Knack Lezersservice, 
Meiboomlaan 33,8800 Roeselare met vermelding „teater jaarboek" 01/020. 

Naam 
Straat . 
Postnr. 

Nr. 
. Gemeente 

Ik betaal nu nog niet maar wacht op uw bericht. 
Het Knack teater-aanbod is enkel geldig tot 31 mei '84. 



Het Teaterjaarboek 
1984 

Is een uiterst verzorgd en overzichtelijk naslagwerk, rijkelijk 
geïllustreerd met alle gegevens over het teater, opera en ballet 1982-83. 

Elke opvoering is volledig gedetaileerd met een opsomming van 
Regie, Dekor en kostuums, Muziek en Belichting, Koreografie, 
Komponist, Solisten, Spelers en Vertolkers, alsook de datum van de 
eerste opvoering. 

Toneel Opera Ballet 
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Port betaald door bestemmeling 

knack 
M A G A Z I N E 

Abonnementen Service 

Meiboomlaan 33 
8800 Roeselare 

Voor het Knack 
teater-aanbod! 
Vul deze kaart vandaag 
nog in en verstuur ze. 
Betaal nu nog niets. 


