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GIJ ZWEERT EN BELOOFT, VOOR GOD EN VOOR DE MENSEN 

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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