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Stad en theater 
Vierhonderd jaar na de val van Antwerpen 
snuiven drie Etcetera-redacteurs het cultu-
rele klimaat van de stad op, zoals dat uit de 
talloze theaterzalen en -zaaltjes komt aan-
waaien. Een geur van dood en verval, af en 
toe een frisse bries. Het tweede dossier van 
Etcetera in de reeks 'Stad en theater' op pag. 
20 e.v. 

Bert Verminnen 
De hoofdpersonages in Bert Verminnens 
stukken zijn altijd onderweg. Ze zitten in een 
treincoupé of een wachtkamer. Ze gaan weg 
zonder te weten waarheen. Bert Verminnen 
was zelf zo : een voorloper en een buiten-
staander die niet kon gedijen in de Vlaamse 
theaterwereld. Hij stierf onderweg. Op weg 
naar huis en naar nergens. Een poging tot 
reconstructie van leven en werk pag. 34, de 
integrale tekst van 'Onbekende bewoners' en 
'Nachtelijke bezoekers' op pag. 37. 

Spreekplicht 

Het is eind juni 1984. Over twee 
maand breekt het seizoen 1984-85 
uit. Maar geen enkele theatermaker 
in dit land weet officieel of de 
overheid zijn activiteiten zal 
subsidiëren. De nieuwe Raad van 
Advies heeft de minister inderdaad 
een advies overgemaakt. Maar 
officieel is dat nog steeds niet 
overgenomen. Twee maand voor het 
seizoen begint. Hoe moeten groepen 
plannen? Hoe moeten directeurs 
contracten afsluiten? Acteurs over-
wegen met wie en wat ze willen 
spelen? 

Hoe het advies van de RAT er 
uitziet is ook niet geweten. Er 
heerst zwijgplicht, zegt het huishou-
delijk reglement. En voor wie buiten 
de vriendenkring van de leden valt, 
geldt die inderdaad. Nogmaals een 
discriminatie van het establishte 
wereldje versus de nieuwkomers 
en /of de gemarginaliseerden. 

Wat doorsijpelt is het volgende. 
Grosso modo heeft de RAT de 
structuur van het decreet in stand 
gehouden. Enkel het Krooritheater 
en Theater De Kelk zouden 
opgeheven zijn wegens een te groot 
financieel verlies. De andere groe-
pen behouden hun huidige (finan-
ciële) status. Echt werk van de RAT 
wordt pas tegen het seizoen '85-'86 
in het vooruitzicht gesteld. Mag dat 
dan a.u.b. openbaar worden, zodat 
er discussie gevoerd kan worden. 
Weg met de zwijgplicht, leve de 
spreekplicht. 

Jef Demedts 
is 25 jaar beroepsacteur en één van de 
driftigste bezielers van het NTG, dat vol-
gend seizoen zijn twintigste verjaardag viert. 
Het feestgedruis heeft hem niet de tong 
verlamd: een interview waarin harde waar-
heden worden verteld over de Vlaamse 
repertoiretheaters en waarin luidop wordt 
nagedacht over de toekomst van het NTG. 
pag. 48. 

Paul De Bruyne 

Lea Daan 

Wie de geschiedenis schrijft van de dans in Vlaanderen kan niet om haar heen. 
Vlaamse acteurs huldigen haar als een van de invloedrijkste lesgevers. Wie is zij, 
een mijlpaal of een mythe? Jeanne Brabants had een uitvoerig gesprek met Lea 
Daan en Etcetera was er bij. Pag. 2. 
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In talloze gesprek-
ken met dansers, 
acteurs en regis-

seurs duikt telkens 
weer een referentie 
op, een naam: Lea 

Daan. Marianne 
Van Kerkhoven re-

gistreerde een ge-
sprek tussen Jean-

ne Brabants en 
Lea Daan. 

Lea EI) aan, 
de éminence grise 
van de Vlaamse beweging 
Wie de geschiedenis van de dans in Vlaanderen onderzoekt, 
kan niet om haar heen. Wie Vlaamse acteurs ondervraagt 
die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio 
Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het 
Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar naam als 
een van de invloedrijkste lesgevers. Lea Daan, schuilnaam 
van Paula Gombert, geboren in 1906 en nu nog steeds 
bedrijvig als pedagoge in haar privé-school in Antwerpen. 
Wie is zij dan ? Een mijlpaal of een mythe ? We vroegen haar 
naar haar ervaringen, haar denkbeelden, haar leven. Het 
gesprek werd geleid door JeanneBrabants, directrice van het 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die van 1935 tot 1940 
haar leerling was. Het gesprek vond plaats in de lokalen van 
haar privé-school aan de Frankrijklei te Antwerpen. 

Les in uitdrukkings-
leer - Foto Jean Van 

der Haegen 

Lea Daans eerste opleiding was 
uitsluitend muzikaal : klavier en zang 
aan het Antwerpse Conservatorium. 
M a a r : "Als ik die lessen volgde en mijn 
medeleerlingen speelden, dan waren 
mijn gedachten altijd bij de beweging. 
Later heb ik daar dikwijls over nage-
dacht, hoe het kwam dat ik heel vroeg 
wist wat een beweging was. Ik kon heel 
goed zeggen: dat klopt of dat klopt 
niet. Ik herinner me een voorstelling 
gezien te hebben van het Vlaamse 
Volkstoneel. Toen was ik nog bitter 
jong en ik dacht : zo moet men niet 
bewegen; bewegen moet anders gebeu-
ren. Het is een instinct. Het is een 
na tuur . " Haa r eerste confrontat ie met 
de dans in de praktijk komt pas in 1926 
als ze de lessen volgt van Francesca 
d 'Ale r— eerste danseres aan de Ko-
ninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen 
— in de 'Vrije Academie' , een privé-
school, gesticht door o.m. Roger Aver-
maete, waar men de heropbloei van de 
toegepaste kunsten wilde bevorderen. 
De klassieke lessen die ze achteraf in 
Brussel bij de Italiaanse mevrouw 
Delfa volgt, overtuigen haar niet. In 
een tijdschrift leest ze iets over een 
school die Kurt Jooss heeft opgericht. 
Ze trekt naar Duitsland waar ze lessen 
volgt: in Essen bij Kurt Jooss, in 
Berlijn bij Rudolf von Laban en in 
Hamburg bij Albrecht Knust. 

In 1931, na in Essen een Laban-
diploma behaald te hebben, keerde ze 
naar België terug. In hetzelfde jaar 
stichtte ze haar school aan de Frank-
rijlei te Antwerpen, waar ze nu nog 
werkt. Van 1935 tot 1940 gaf ze elke 
ochtend 'life' de radioturnles van het 
NIR, de voorloper van de BRT, waar-
aan ze haar eerste populariteit te 
danken heeft gehad. In 1934 groeit uit 
haar school een groep, waarin ze van 
haar eerste solodansen kan overgaan, 
naar meer uitgewerkte choreografieën, 
een activiteit die met meerdere of 
mindere intensiteit doorliep tot 1956. 
Hoogtepunten waren alleszins de deel-
names aan de zeven Nationale Dansfes-
tivals die tussen 1947 en 1953 in 
Antwerpen georganiseerd werden door 
' D e Vrienden van de Dans ' en het 
'Aanmoedigingscomité voor artistieke 
werking', het latere C A W (Comité 
voor Artistieke Werking), onder de 
impuls van Roger Avermaete en Jef 
Vandecauter. 

Het danslandschap in België na 
WO II is vlug omschreven: aan de 
opera 's van Luik, Brussel, Gent en 
Antwerpen verzorgden kleine balletge-
zelschappen de divertimenti; zelfstan-
dige balletavonden — hoewel er wel 
enkele plaatsvonden— waren nog niet 
ingeburgerd. De Antwerpse festivals 
waaraan door groepen uit heel België 
werd deelgenomen doorbraken het 
beeld van de dans als ondergeschikt 
aan de opera. Van bij de oprichting van 
de Studio van het Nationaal Toneel, 
het huidige Hoger Instituut voor Dra-
matische Kunst Herman Teirlinck, 
werd Lea Daan er aangetrokken als 
lerares bewegingsleer. Ook in de con-
servatoria van Gent en Antwerpen 
begon ze op dat moment les te geven. 
Ze zou aan hele generaties van Vlaamse 
acteurs het lichamelijke bewustzijn 
trachten bij te brengen. Vanaf de 
opheffing van haar groep (1956) con-
centreerde Lea Daan zich uitsluitend 
op pedagogische activiteiten. 

2 ETCETERA 7/84 



De nood om te bewegen 
Jeanne Brabants : "Je wou bewe-

gen vanuit een drang. Ik denk dat de 
meeste mensen bij ons tot de beweging 
komen door de muziek. Ik weet nog-
altijd niet of het nu de beweging of de 
muziek is, die mij ertoe gebracht heeft. 
Ik begin te denken : de twee tegelijk." 

Lea Daan: "Ik ben niet overtuigd 
dat de beweging veroorzaakt wordt 
door de muziek. De muziek hoort 
erbij als een noodzakelijke cultuur in 
de mens, maar de beweging is voor mij 
iets afzonderlijks. Ik heb zeer vroeg 
ook de dans zonder muziek gepropa-
geerd. Ik zie dans zo ruim mogelijk, 
als een innerlijke muziek." 

J.B.: "Als een partituur op zich 
zelf..." 

L.D.: " Ja , als poëzie." 

Het grote dispuut 
J.B.: "Mijn probleem toen ik bij jou 

op school zat, was het volgende: ik 
wou absoluut aan een van de theaters 
hier geraken, want ik wilde zelf voor-
stellingen maken. En de grote strijd 
tussen de moderne en de klassieke 
dansrichting was in de jaren 30-40 aan 
de gang. Het moderne werd in het 
professionele theater niet geaccep-
teerd. Vooral iemand als Serge Lifar is 
in heel die discussie erg dwars gaan 
liggen." 

L.D.: "Toch heeft hij in zijn werk 
veel van Kurt Jooss overgenomen. 
Wel heeft hij Jooss verweten, dat hij 
niet danste maar aan gymnastiek 
deed. Toen de Directie van de Opera 
van Parijs Jooss geroepen had* om 
met het Ballet van de Opera te komen 
werken, begon Jooss daar met zijn 
elementaire bewegingen— alhoewel 
hij ook de nood van een klassieke 
balletopleiding inzag. Lifar heeft het 
werk daar dan zo geboycot dat Jooss 
gezegd heeft: zo ga ik niet verder; met 
deze mensen kan ik niet werken. 
Wellicht is een klassieke opleiding wel 
nodig, maar we mogen toch dat werk 
aan de elementaire bewegingen niet 
vergeten. Nu, na zoveel jaren, ziet men 
dat in de moderne strekking eindelijk 
in." 

J .B.: " Ik ben er altijd voorstander 
van geweest dat een danser eerst een 
klassieke basis moet krijgen en dat 
daar een moderne basis bovenop kan 
komen. Maar het is zoals in de 

* Jooss had in 1933 met overweldigend 
succes de eerste wedstrijd gewonnen inge-
richt door de 'Archives Internationales de 
la Danse' , met De Groene Tafel, een ballet 
over de oorlogsproblematiek dat zeker op 
dat moment grote indruk maakte en nog 
steeds tot het repertoire van veel gezel-
schappen behoort. De uitnodiging van de 
Parijse Opera, waar Lifar toen het ballet 
leidde, was een gevolg van de behaalde 
onderscheiding. Pas sinds een paar j aa r is 
er aan de Parijse Opera nu ook een 
moderne dansgroep verbonden. 

muziek: men heeft soms niet de moed 
en het doorzettingsvermogen of men 
begint te laat om reëel eerst die solfège 
van de danskunst te gaan leren. In de 
Stedelijke Balletschool geven wij een 
klassieke opvoeding, met daarboven 
een zeer brede moderne Graham-
techniek, jazzballet, karakterdans, 
Spaanse dans...: kortom een waaier 
van bewegingen om een danser zo 
compleet mogelijk te maken, zodat hij 
aan alle eisen die de choreograaf stelt 
kan beantwoorden, omdat hij elke 
vorm beheerst. Maar de danser die 
naar het klassieke ballet gaat, vind ik 
— neem mij niet kwalijk— meestal 
iemand die minder intelligent is: hij 
kiest voor veel meer routine. De 
danser die naar de moderne dans-
kunst toegaat, doet dit meestal om 
twee redenen: ofwel omdat hij te laat 
begonnen is en de klassieke techniek 
niet meer kan verwerven of ook de 
moed niet had door die discipline te 
passeren en die toch iets wil uitdruk-
ken; ófwel omdat hij nadenkt en er 
bewust voor kiest, na zijn klassieke 
opleiding. Meestal dus is iemand die 
modern wil dansen een interessantere 
persoonlijkheid." 

De vraag blijft in het gesprek 
hangen of Jooss, indien hij jonger was 
geweest en verder had kunnen evolue-
ren, niet voor een grotere techniciteit 
zou gekozen hebben. 

L.D.: "Als je nu denkt aan de 
technieken en de manieren van uit-
drukken van Kurt Jooss in de jaren 
30, 40 en 50 en je vergelijkt dat met de 
snelheid en het ritme van het leven 
vandaag... dan is het levensritme nu 
verdubbeld. Het is vanzelfsprekend 
dat diegenen die zich bewegen, dat 
vandaag ook sneller en intensiever 
doen." 

J .B.: "Het mensenlichaam is ook 
tot meer in staat. Men beweert dat een 
soliste van Diaghilev nu niet eens 
meer zou kunnen doen wat vandaag 
een gewone corps de ba/lel doet. Er 
zijn betere scholen gekomen: de zeg-
kracht van het lichaam en de metho-
des zijn verbeterd." 

L.D.: "Da t zou ik niet durven 
beweren: verbeterd. Vermenigvul-
digd wel. Men ziet dat van de licha-
men meer extremen gevraagd worden. 
Maar wil dat ook zeggen méér uit-
drukking? En die twee zijn voor mij 
niet te scheiden." 

J .B.: "Die zijn inderdaad niet te 
scheiden. Als ik les geef moet zelfs een 
plié uitdrukking hebben. Ik heb altijd 
getracht om niet alleen dansers te 
maken die met hun armen en hun 
benen zwaaien, maar ook mensen met 
inhoud." 

L.D.: "Voor mij blijft het nog 
altijd een probleem of die grotere 
fysieke inspanning ook meer uitdruk-
king bijbrengt. Je kunt toch maar 
lachen in bepaalde graden; je kunt 
toch maar huilen in bepaalde graden. 
En verder dan? Een surplus, is dat 
beter? Je kunt die evolutie natuurlijk 
niet tegenwerken; het is de stroming 
van de tijd. Maar of het beter en rijker 
is daar twijfel ik sterk aan, zeer sterk." 

"De methode van Laban, de stof 
die daarin zit, d.w.z. de mogelijkhe-
den voor de choreograaf, die waren 
oneindig: c est infini, infini. Een heel 
leven is niet lang genoeg om die 
methode uit te werken." 

J.B.: "Voor de choreograaf is het 
een formidabel systeem, maar voor de 
danser is het te theoretisch ; misschien 
dat het daardoor ook nooit echt een 
hoogtepunt heeft gekend; daardoor 
of door de historische omstandighe-

Irène Beunis, Lea Daan en Jeanne Brabants, Boerendans, 1938 

FotoL, \*an Cauwenbergh 
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Kurt Jooss (1901-
1979) Duits danser 
en choreograaf, leer-
ling van L a b a n ; 
stichtte in 1927 de 
Folkwang Tanzstu-
dio en de gelijkna-
mige school te Es-
sen ; als choreograaf 
vooral bekend door 
zijn ballet De Groe-
ne Tafel (1931); 
verliet Duitsland in 
1934 met zijn groep 
en startte een nieu-
we school in Dar-
tington Hall, Enge-
land; keerde later 
naar Essen terug; 
controleerde samen 
met zijn dochter 
Anna Markard-
Jooss het rondreizen 
van zijn choreogra-
fieën over de hele 
wereld. 

Rudolf Yon Laban 
(1879-1958) Hon-
gaars danser, leraar, 
choreograaf, uitvin-
der van het 'Laban-
schrift ' , een systeem 
om dans op te 
tekenen; een van de 
belangrijkste theore-
tici van de moderne 
danskuns t ; stichtte 
in 1911 te München 
de Centraaleuropese 
Dansschool, waar 
o.m. Mary Wigman 
en Kurt Jooss les 
volgden. Zijn analy-
se en filosofie van 
de dans hadden een 
grote invloed zowel 
in Europa als in 
Amerika. 

Albrecht Knust 
(1896) studeerde bij 
Laban ; werd lid van 
diens Tanzbühne in 
1922; later directeur 
van de Hamburgse 
Labanschool ; hield 
zich bezig met de 
verdere ontwikke-
ling van Labans 
dansschrif t ; propa-
geerde de bewe-
gingskoren ; vervol-
ledigde Labans mo-
numentale Encyclo-
pedia of Laban 
Kinelographv 
(1950). 

Serge Lifar (1905) 
Russisch danser, 
choreograaf en 
theoreticus; een van 
de sterdansers van 
'Les Ballets Russes' 
waaraan hij van 
1923 tot Diaghilevs 
dood in 1929 ver-
bonden bleef; werd 
later de leidende 
figuur van het Parij-
se Operaballet , waar 
hij zeer veeel eigen 



choreografieën cre-
eerde, zoals Pro-

méthée ( 1929), Alex-
andre le Grand 

(1937), L'oiseau de 
Feu (1954) enz. ; 

schreef ook pedago-
gische werken waar-
onder een Traité de 
Danse en een Traité 

de Chorégraphie. 

Martha Graham 
(1894) Amerikaanse 
danseres en choreo-
grafe ; leerlinge van 

de Denishawn 
school ; stichtte een 
eigen school (1927) 

en een groep (1929); 
werkte een eigen 

techniek uit en cre-
eerde meer dan 100 

choreografieën; is 
sinds 1930 een van 

de invloedrijkste lei-
ders van de moder-

ne dansbeweging, 
ook op pedagogisch 

gebied. 

Serge Diaghilev 
(1872-1929) de on-
overtroffen organi-
sator van 'Les Bal-

Iets Russes' ; hij 
bracht deze Peter-

burgse groep in 
1908 naar de Parijse 

Opera waar zij een 
vast bestanddeel van 

het programma 
werd. Met choreo-
grafen als Fokine, 
Massine en Balan-

chine, met sterdan-
sers als Anna Pav-

lova en Waslaw 
Nijinski, met com-

ponisten als 
Stravinsky, met stuk 

voor stuk klassiek 
geworden werken 

zoals Les Sylphides, 
Le Spectre de la 

Rose, Petrouchka, 
Le Sacre du Prin-

temps, Appolon Mu-
sagète enz., hebben 

deze 'Ballets Russes' 
een nog steeds niet 
uitgewiste stempel 

op de westerse 
balletgeschiedenis 

gedrukt. 

den natuurlijk, nl. de oorlog." 
L.D.: "Maar in Londen zijn er nu 

nog Laban-centra, waar men steeds 
verder gaat met de uitwerking van het 
systeem, nü, na zoveel jaren dat de 
man al dood is: dat bewijst toch iets. 
Toen ik veel later, in dejaren50, Jooss 
in Duitsland opnieuw ontmoette, zei 
hij: ik wist niet dat dat en dat er ook 
nog in zat. Zo rijk is dat systeem." 

J .B.: "Toch denk ik dat de Cen-
traaleuropese School één grote fout 
heeft gemaakt. Indien zij gedaan 
hadden wat Graham heeft gedaan zou 
die school een veel grotere zegkracht 
gekregen hebben. Martha Graham 
heeft geprobeerd een eigen systeem in 
zijn totaliteit te ontwikkelen mét 
tegelijkertijd een academische vor-
ming. Wij, hier bij ons, zijn de 
academische vorming pas achteraf 
weer gaan ontdekken. We hebben 
eerst alles buitengesmeten: de tutu's, 
de chaussons én de techniek. Maar 
tutu's en chaussons: dat is het klassie-
ke ballet toch niet! Maar wel dat 
klassieke repertorium van danspassen 
en houdingen, gebaseerd op de struc-
tuur voor — zijwaarts — achter. Daar 
gaat het om. Het ballet LeBosquet b.v. 
een werk van Hans Züllig, danser bij 
Jooss, gaf ons al een totaal andere kijk 
op de choreografie dan De Groene 
Tafel Ook bij hem was er een evolutie 
naar meer klassieke techniek. Ik wil 
hier geen pleidooi houden pro tech-
niek, maar ik ben er wel van over-
tuigd, dat je zonder die techniek geen 
grote danskunst kunt maken." 

L.D.: "Als je spreekt van een fout 
van de Centraaleuropese School, dan 
vergeet je de geschiedenis. Je schakelt 
de geschiedenis uit. Toen ik Laban 
leerde kennen — en dat zal ik nooit 
vergeten— vroeg ik hem: hoe komt 
het dat u die schitterende matière van u 
alleen 'aan deze kant' gebruikt, dat 
men noch in Frankrijk, noch bij ons in 

België van het bestaaTi ervan afweet? 
En weetje wat hij geantwoord heeft? 
— en dat is wat je vergeet— : Maar wij 
hebben de oorlog verloren! In de 
jaren 18, 19, 20 was er een volledige 
anti-Duitse campagne; al wat Duits 
was, kwam niet door. En Martha 
Graham is toch ook maar na WO II 
overgewaaid. Niet de Centraaleuro-
pese School heeft een fout begaan ; het 
is de geschiedenis die de zaken geremd 
heeft." 

J.B.: " D e grote winst van Jooss, 
Laban en Graham is dat ze de 
gevestigde gezelschappen uit hun 
slaap hebben gehaald. Nu wordt daar, 
waar voorheen alleen zwanen en prin-
sen rondzweefden in feite het meest 
moderne werk gedanst; daar wordt 
nu de avant-garde geproduceerd door 
kanjers van choreografen— kijk naar 
Kylian, Butler en Christopher Bruce, 
die ook in het Ballet van Vlaanderen 
kwamen werken— door mensen die 
hun stiel kennen, terwijl nu vele 
postmoderne dansers herhalen wat 
velen tussen 30 en 40 deden. Het zijn 
opnieuw mensen die het vak an sich 
niet bezitten en toch iets willen uit-
drukken. En dat mogen zij gerust 
doen als ze daar behoefte aan hebben, 
maar voor mij is danskunst iets totaal 
anders, nl. mensen die hun vak geleerd 
hebben en de behoefte hebben om dat 
artistiek en technisch te tonen." 

J.B.: "Voor mij blijven Graham en 
Laban, de twee mensen van deze 
eeuw." 

L.D.: "Laban: c'est infini." 

Eigenheid en 
universaliteit 

L.D.: "Ik heb altijd geloofd in het 
picturale van de uitdrukkingsmoge-
lijkheden van de Vlaming; daar ligt 
een stuk van zijn eigenheid. Jullie, in 

Rudolf von Laban bij Lea Daan, 1938 -
Foto L. Segers 

het Ballet van Vlaanderen, hebben de 
neiging internationaal te zijn; jullie 
gaan overal naartoe. Maar internatio-
naal is voor mij niet hetzelfde als 
universeel. Universeel betekent juist: 
vertrekken van je eigen natuur." 

J .B.: "Wat dat picturale van de 
Vlaming betreft, ben ik het met je 
eens. We hebben onze beste prestaties 
geleverd in werken met een picturaal 
karakter, zoals The Rake's Progress, 
Ein-Dor, Black Angels, Af ter Eden...'" 

L. D. : "Maar we hebben vreemde 
invloeden gehad en ik geef toe dat we 
zonder traditie begonnen zijn. Wij 
hebben b.v. geen volkscultuur; wij 
doen aan folklore. We missen de 
waarachtige volkskunst zoals de Rus-
sen die hebben en de Bulgaren en heel 
Centraal-Europa en Zuid-Europa. We 
hebben wel wat stokken- en eierdan-
sen ; maar dat is alles te kort, te klein." 

J .B. : "We zijn inderdaad de Lage 
Landen bij de Zee; 't was hier altijd 

Hans Züllig 
(1914) danser, cho-

reograaf, leerling 
van Joos s ; danste in 

diens groep; later 
solist in het Sadler's 
Wells Ballet; keerde 

daarna naar Jooss 
terug; werd in 1969 

directeur van het 
dansdepartement 

van de Folkwang-
school ; als choreo-
graaf o.m. Le Bos-

quet (1945). 

Bewegingskoor, Studio van het Nationaal Toneel, v. I. n. r. Ward de Ravet, Kitty van de Poel, Dora van der Groen, 
Roger Coorens, Tone Brulin en Bert Struys 
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goed om oorlog te voeren en zo zijn 
wij een groot stuk van onze cultuur 
verloren. Van 1923 tot 1966 b.v. was 
de leiding van het ballet van de opera 
van Antwerpen in vreemde handen." 

L.D.: "Toen ik begon in de jaren-
30, stonden diegenen die zich voor 
dans als vak interesseerden dans Ie 
dei nier quadrille, maar vooraan — de 
solisten en de choreografen— waren 
het allemaal vreemdelingen." 

J .B. : "Met de komst van het Ballet 
van Vlaanderen is de leiding overge-
gaan naar mensen met wortels in dit 
land. En nu heeft men weer een Rus 
gekozen, terwijl dat absoluut niet 
noodzakelijk was; er waren twee 
valabele nederlandssprekende kandi-
daten. Dat aureool van de Russen 
dateert nog van Diaghilev. Het enige 
wat ik ooit uit Rusland ben gaan halen 
zijn pedagogen, nooit choreografen^. 
De grote choreografen die zitten in het 
Westen." 

"Als we dan van traditie spreken: 
ik ben gaan choreograferen door jou 
te zien werken. In Nederland b.v. heb-
ben ze veel grotere voorbeelden gehad 
dan wij. Van Maanen kon steunen op 
Benjamin Harkarvy, op Butler, op 
Tetley, dat zijn drie grote namen uit de 
wereldliteratuur van de dans. De 
mensen die wij nu gevormd hebben 
voor de toekomst hebben tenslotte in 
het Ballet van Vlaanderen kunnen 
werken met Anna Markard-Jooss, 
met Butler, met Kylian, met Efrati, 
met choreografen. Ze moeten daar 
toch weer iets van opgestoken hebben. 
Want vergeet niet: ik ben een bak-
steen die bovenop je gaat liggen en 
boven mij komt er weer een baksteen 
die weer anders is; maar het hangt 
ervan af hoeveel wij in die ene 
baksteen hebben kunnen steken. Jij 
hebt b.v. altijd een zeer grote belang-
stelling gehad voor muziek en altijd 
een zeer grote muzikaliteit aan de dag 

Foto WiUy Beunis 

gelegd. Dat is iets dat overgegaan is 
van de ene naar de andere en zo 
moeten wij een ketting vormen." 

L.D.: " Ik vind vooral dat de 
choreograaf zich moet omringen met 
mensen van dezelfde bodem; ik denk 
daarbij niet alleen aan de muziek, 
maar ook aan de schrijvers. De cho-
reografen moeten zich laten bedrui-
pen en beïnvloeden door onze compo-
nisten en onzeschrijvers, door mensen 
die zich voor alles interesseren. Dat 
wij ons te weinig omringen met onze 
eigen krachten: dat heb ik altijd als 
een tekort gevoeld. Want het Ballet 
'van Vlaanderen' is dat wel uitsluitend 
'van Vlaanderen' ?" 

J.B.: "Internationaal gezien kunje 
nog altijd makkelijker iets verkopen 
als het Debussy heet, dan wanneer het 
Willem Kerstens heet." 

L.D.: "Da t weet ik niet. Dat 
geloof ik niet." 

J .B.: "Men koopt internationaal 
nog altijd werken van componisten. 
Als je zegt, we gaan Le Sacre du 

Printemps doen, dan zeggen vele men-
sen nog: Ah ja, Le Sacre! Maar ze 
vragen niet: welke Sacre is het, die van 
Béjart of die van Pina Bausch of die 
van Lar Lubovitch of die van Rus-
sillo? Wij zetten nu altijd eerst de 
naam van de choreograaf en dan pas 
de naam van de componist." 

L.D.: "Maar dat is het juist. Is dat 
allemaal nodig? Gaat het om de 
markt of om de artistieke prestatie? 
Om de specificiteit van iemand? 
Diaghilev had iets specifieks, Jooss 
ook. En Pina Bausch — of je daar nu 
van houdt of niet— heeft iets speci-
fieks van haar." 

J.B.: "Maar je spreekt daar tel-
kens over een gezelschap dat één 
choreograaf heeft: Bausch is Bausch, 
Béjart is Béjart, Kylian is Kylian. 
Bournonville heeft alles in zijn gezel-
schap gechoreografeerd. Wil je dan op 
dit moment in Vlaanderen iemand 
hebben die een gezelschap opeist, 
helemaal voor zich zelf en daar zijn 
stempel op d ruk t?" 

Maral-Sade (KVS Brussel, 1966) 
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Jiri Kylian (1947) 
Tsjechisch choreo-
graaf en danser ; 
opleiding in Praag 
en Londen ; werkte 
in Stuttgart als cho-
reograaf bij de No-
verre Society; is 
sinds 1975 directeur 
en voornaamste 
choreograaf van het 
Nederlands Dans-
theater. 

John Butler 
(1920) Amerikaans 
danser en choreo-
graaf met moderne 
scholing; partner 
van Mar tha Gra-
ham van 1944 tot 
1953; stichtte in 
1954 zijn eigen 
groep, The Dance 
Theatre Company ; 
nu free-lance 
choreograaf. 

Christopher Bruce 
(1945) Engels danser 
en choreograaf ; ge-
traind in de Ram-
bert School ; werd 
in 1963 lid van het 
Rambert Ballet; als 
danser belangrijk 
voor zijn drama-
tische en fysieke 
capaciteiten. 

Benjamin Harkarvy 
(1930) Amerikaans 
leraar en choreo-
graaf ; opende eigen 
school in New York 
in 1955; was in 
1958 balletmeester 
van het Nederlands 
Ballet; vormde in 
1959 in Amsterdam 
het Nederlands 
Danstheater waar-
voor hij tot 1969 
vele werken cre-
eerde; was in 1970-
71 co-directeur, sa-
men met Van Dant-
zig, van het Natio-
nale Ballet van Ne-
der land; werkte na-
dien in Pennsylva-
nia. 

Glen Tetley(1926) 
Amerikaans karak-
terdanser en choreo-
graaf, leerling o.m. 
van Anthony Tu-
d o r ; eigen groep in 
New York ; begon 
in 1964 bij het 
Nederlands Dans-
theater te werken, 
waarvoor hij een 16-
tal balletten schreef; 
was in 1969-70 co-
directeur met Van 
Maanen ; had via 
zijn werk grote 
invloed op het vor-
men van het New 



Ballet R a m b e r t ; 
volgde vanaf 1974 

tot 1976 John Cran-
ko op in Stuttgart . 

Moshe Efrati 
(1934) Israëlisch 

danser en choreo-
graaf ; leerling van 

G r a h a m ; in 1964 
een van de stich-

tende leden van de 
Batsheva Dance 

C o m p a n y ; heeft nu 
een eigen groep in 

Israël. 

Lar Lubovitch: 
(1943) leerling van 
de Juilliard school 
of Music, van José 
Limon en Anthony 
T u d o r ; danste met 

Butler, Tetley en het 
Harkness Ballet; be-
gon als choreograaf 

in 1968 met eigen 
groep. 

Joseph Russillo 
(1941) Amerikaans 

danser, choreograaf, 
leraar ; danste in 

diverse Amerikaanse 
compagnies; werkte 

in Italië (o.m. het 
Festival van Spole-

to, 1968) en in 
Parijs waar hij in 

1971 samen met A. 
Beranger een eigen 

groep vormde; is 
ook leraar in Jazz-

ballet. 

August Bournonvil-
le (1805-1879) 

grondlegger van het 
Deense Ballet; solist 

aan de opera van 
Pari js : par tner van 
Maria Taglioni en 

Fanny Elbler; keer-
de in 1829 naar 

Kopenhagen terug 
om directeur en 

choreograaf van het 
Deense ballet te 

worden ; creëerde de 
'Bournonville '-

stijl, geherwaardeerd 
sinds 1930; voegde 
een aantal klassie-

kers toe aan het 
repertoire zoals 

Napoli (1842) en 
Konservatoriet 

(1849). 

Radiolurnles N. I. K. - Foto Lumière 

L.D.: "Da t vind ik niet nodig." 
J .B.: " Ik vind dat verkeerd." 
L.D.: "Men kan bevrucht worden 

door verschillende invloeden, maar 
het eigen gezicht moet domineren." 

De verdwenen scenarist 
J.B.: "Kurt Jooss had zeer speci-

fieke scenario's, maar vandaag is de 
scenarist bijna totaal verdwenen. De 
choreograaf van vandaag heeft de 
scenarist niet meer zo nodig: hij wil 
zijn eigen problemen vertellen." 

L.D.: "Dat is het drama van de 
regisseur. De choreograaf is voor mij 
slechts een orkestmeester: niet wat hij 
voelt, interesseert ons. Hij is niet de 
baas; hij is diegene die met de instru-
menten werkt en daarom vind ik het 
heel spijtig dat de scenaristen er niet 
meer zijn — story-ballet of geen story-
ballet. Er moet van een gezamenlijke 
idee vertrokken worden in een grote 
communicatie waaraan iedereen mee-
werkt." 

J .B. : "E r moet iemand de kapitein 
op het schip zijn. Een choreograaf kan 
goed werk leveren als hij zijn mensen, 
zijn muziek en zijn onderwerp kan 
kiezen. Een componist die zit aan de 
tafel, die kan gommen en noten 
veranderen. Maar wij moeten het uit 
het lichaam van de dansers krijgen op 
de plaats zelf, daarvoor is een gewel-

dige collaboratie nodig tussen de 
choreograaf en zijn dansers." 

L.D.: "Als je alles in de handen 
van de choreograaf geeft, d.w.z. van 
één mens, dan kan die daar nooit 
genoeg uithalen, uit zijn verbeelding 
en zijn gevoel. Eén mens volstaat niet. 
Hij kan één keer slagen of zelfs 
meerdere keren, maar dan komt er een 
moment waarop hij werkelijk be-
vrucht moet worden door andere 
geesten. In de evolutie om het geheel 
rijker te maken ben ik voor de com-
munauteit, voor de gemeenschap. In 
mijn choreografieën koos ik voor wat 
men noemt un speclacle tolal. Ik vind 
niet alleen het lichaam, maar ook de 
stem van belang. Voor mij is het 
lichaam een instrument tot medede-
ling waarvan alles gebruikt moet 
worden. Ik kan me heel goed voorstel-
len dat er dansers zouden zijn die 
geluiden maken. Het instrument moet 
aan alle kanten uitgebuit worden. Dat 
heeft niks met Jooss te maken. Maar 
ik houd van het speclacle tolal', 
daarom moet je ook niet verwonderd 
zijn dat ik streef naar de communau-
teit, naar het gemeenschappelijk 
werk." 

Werken met acteurs 
L.D.: "Dans is los in de ruimte; de 

acteur staat in de ruimte: dat is het 
begin. In feite vertrekken de danser en 

de acteur samen. Ze moeten toch eerst 
dat lichaam leren ontdekken, niet 
alleen aan de buitenkant, maar vooral 
aan de binnenkant. Wat ze eerst 
moeten leren is: weten dat ze een 
skelet hebben. Dat moet een danser zo 
goed weten als een acteur. Maar op 
een zeker ogenblik verwijderen ze zich 
van mekaar: de ene begint het woord 
te gebruiken, de andere uitsluitend het 
lichaam. De acteur moet omwille van 
de 'stijl' ook ballet leren: hij zal al die 
stukken die 'stijl' vragen zoals een 
Marivaux en een Shakespeare niet 
kunnen spelen, als hij geen ballet 
geleerd heeft." 

J .B. : "Teirlinck zegt ergens, dat hij 
in het begin vond dat jij de acteurs te 
veel liet dansen en dat je dat hebt 
moeten afleren?" 

L.D.: "Dat was een misverstand. 
Wij hebben dikwijls zeer vruchtbare 
discussies gehad. Laten we zeggen: 
licht bewegen en vlug bewegen, dat 
vond hij al 'dansen'. Hij had een 
theatraal idee; hij was gewoon aan dat 
statische van de mens; en als hij dan 
kwam kijken, dan dacht hij: dat is te 
veel. Maar daar zijn we op korte tijd 
over akkoord geraakt. Hij zou immers 
niets toegestaan hebben dat niet wer-
kelijk strookte met zijn inzichten over 
toneel. Onze samenwerking was zeer 
zeer vruchtbaar." 
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Het publiek 
L.D.: "Waarom hebben kunste-

naars het zo moeilijk bij ons om zich te 
doen accepteren? Omdat wij geen 
publiek hebben! Zelfs als je danst 
voor een volle zaal van mensen dan 
hebt je nog geen 'publiek'. Vroeger 
werd er hier bij ons in het theater elke 
week een ander stuk gespeeld. Des-
tijds zei ik aan Joris Diels: 't is toch 
verschrikkelijk, elke week een stuk; 
dat kan toch niet. Maar als ik daar dan 
over nadacht, werd het duidelijk: er is 
geen publiek. Dat komt allemaal wel 
later, daar twijfel ik niet aan. Je moet 
het nooit opgeven, blijven voortdoen 
met enthousiasme. Maar je moet je 
geen illusies maken: er is géén drang 
bij ons; er is geen drang. Als je mensen 
op een scène ziet evolueren, dan moet 
je met je eigen lichaam méévoelen wat 
die mensen daar presteren; dan pas 
kun je een onderscheid maken en 
zeggen: dat is groot werk en dat is 
maar zo-zo. Dat is b.v. het verschil 
tussen een concertpubliek en een 
ander publiek. Iemand die zelf musi-
ceert, of vertrouwd is met muziek, of 
muziek aanvoelt, heeft veel meer 
communicatie met wat op het podium 
gebeurt." 

J .B.: "Bij zo iemand is de kans 
uiteraard groter dat hij begrijpt wat er 
gespeeld wordt. Van de 103 muziek-
scholen die wij in ons land hebben, 
zijn er 48 waar reeds een danscursus 
wordt ingericht. De mensen van die 
cursussen komen inderdaad naar onze 
balletvoorstellingen en dat is een beter 
publiek, een geschoolder publiek." 

Epiloog: de icosaëder 
als conclusie 

L.D.: "De icosaëder (het regelma-
tige 20-vlak van gelijkzijdige driehoe-
ken dat centraal staat in het Laban-
stelsel) daar zit het Laban-systeem in : 
het heeft als kern een kubus, die 
openplooit tot in het oneindige. Dat is 
juist de ruimte. Ik zeg altijd: geen 
exacte mededeling als je geen ruimte 
kent. Een exacte mededeling d.w.z. je 
gevoel moet zijn juiste plaats in de 
ruimte hebben. Dat kan niet anders. 
Daarom is de kennis van de ruimte zo 
belangrijk in het leven, in het gevoels-
leven." 

Marianne Van Kerkhoven 

Bronnen: 
The Encyclopedia of Dance and Ballet, Ed. 
Mary Clarke en David Vaughan, Pitman 
Publishing Ltd, Londen, 1977. 
The Concise Oxford Dictionary of Ballet, 
Horst Koegler, London, Oxford Universi-
ty Press, 1977. 
A Dictionary of Ballet, G.B.L. Wilson, 
Penguin Books, Londen, 1957. 
Knaurs Ballett Lexicon,Alexander J. Bal-
can, Droemersche Verlagsanstallt, Miin-
chen-Zürich, 1958. 

T 

Het Bewegingskoor 
L.D.: Bewegingskoor is een 
noodzakelijkheid voor de vor-
ming. Het is een grote door-
gedreven cultuur van het lichaam, 
ook technisch gezien; dit kan 
gepaard gaan met een muzikale 
cultuur doorgedreven tot het 
einde, tot het hedendaagse; 
vergelijk het b.v. met onze 
zangkoren. Die beweging is wel 
enigszins gestopt met de oorlog, 
maar het is er nooit uit geweest. 
Ik heb op dat vlak geweldige 
dingen meegemaakt in Duitsland 
vóör de oorlog: grote demonstra-
ties in speciale schouwburgen, 
in geprefabriceerde gebouwen 
voor bewegingskoren. Dingen 
waarvan je zegt: hoe is het moge-
lijk. Die mensen van die koren 
bespeelden gongs, helemaal 
onder de invloed van de Orff-
muziek. Het was prachtig om 
zien; ik weet nog goed, toen ik 
het in Miinchen zag, toen dacht 
ik: maar bestaat zo iets ? 
Ja, dat bestaat: instrumenten 
bespelen terwijl je beweegt in 
grote groepen. 

Subsidies 
L.D.. Subsidies, daar heb ik 
nooit interesse voor gehad. 
Dat betekent dat ze inspraak 
krijgen in je werk. Als je geld 
krijgt moe t je dat toch verant-
woorden tegenover de gemeen-
schap. Dus de vraag is of je dat 
wilt of niet. Ik heb dat nooit 
gewild. Ik wil niet dat ze zich 
mengen in wat ik doe. 

Fixatie 
L.D.: Op het ogenblik d a t j e 
blijft staan, d a t j e fixeert, ben je 
verloren. Geen fixatie, zelfs niet 
in een les; als je daar zegt: 
nu been gestrekt, knie buigen en 
terug omlaag. Wel, als je niet op-
past, doen ze allemaal tak tak 
tak en drie maanden later nog, 
net alsof daar geen variatie 
op is. Maar dat is de schuld van 
de lesgever. Fixatie dat is het 
slechtste. De geest moet constant 
in beweging zijn. 

Grotowski 
L.D.: Het werk van Grotowski 
leek mij zeer uitdrukkingsvol en 
zeer dramatisch; maar ik zag er 
het nut niet van in als opleiding 
van de acteur. Het kan zijn dat 
dat wel opgaat voor Polen. 
Maar toen ik het zag, dacht ik: 
nee, dat is niks voor ons, dat is 
specifiek Pools. 

Lea Daan en Jeanne Brabants 
Foto's Herman Sorgeloos 
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Twintig jaar BKT 
"Theater maken is opereren in het 
spanningsveld tussen radicaliteit en nuance." 

Is voor jou dan hel tweede BKT een 
voortzetting van de opties genomen in 
Toneel Vandaag? 

RVV: "Ja , uiteindelijk wel, men 
kan dat moeilijk loochenen. Voor mij 
kwam het erop neer de mogelijkheden 
die in Brussel geboden werden te 
centraliseren. Dat 'antiburgerlijke' 
en 'maatschappijkritische' van To-
neel Vandaag zal je dan ook wel 
terugvinden in de opties van het BKT. 
We speelden gelijktijdig Beckett en 
Biecht. In een antiburgerlijke opzet 
pasten deze auteurs zeer goed samen". 

Schimmig 
"In de periode van de kamertone-

len en later met Toneel Vandaag 
moesten we alles zelf doen. Als we met 
Thyestes toerden, hielpen Belten de 
Bels, Gilbert Deflo, Flor Stein het 
decor mee opbouwen en inladen. Er 
waren geen technici. Nu kan ik mij 
de luxe veroorloven zo'n positie in het 
Vlaamse theater in te nemen dat ik 
nergens gebonden ben, en de verant-
woordelijkheid krijg van een budget, 
niet van een instelling. Ik geef dus aan 
diegenen die boordevol plannen lo-
pen, de kans om dingen te realiseren 
die ik de moeite waard vind om te 
proberen. Maar ik geef geen dictaten. 
Ik zoek niet naar één bepaalde lijn, ik 
vind dat een erfenis van het katholieke 
geloof in het ene ware. Ik wil verschil-
lende dingen laten ontwikkelen in het 
BKT en organisch zal het ene meer 
ruimte krijgen dan het andere." 

In de recente geschiedenis trekken 
alleen de regies van Dirk Buyse een 
rode lijn in het BKT. Al wat daarnaast 
groeit, maakt hel BKT schimmiger, 
minder duidelijk. Dal schimmige, 
maakt dal precies niet dat die zoek-
tocht van het BKT naar een eigen 
ruimte, een eigen publiek in hel Brus-
selse en Brabantse nogal moeilijk ver-
loopt: er ontbreekt een duidelijk ge-
zicht. 

RVV: "Dat zit dus vast aan het 
experimentele: men kan niet op voor-
hand zeggen hoe het zal verlopen." 

Dirk Buyse: "Het is natuurlijk de 
vraag, of wat daar doorelkaargebeur t 
wel zo experimenteel is. Dat is niet 
altijd zo. Er zijn stukken, naast diege-
ne die ik gedaan heb, die net zo goed 
deel uitmaken van die rode draad, 
Baas boven Baas b.v.: dat kan bij 
hetzelfde repertoire horen. Panlaglei-

ze als stuk eventueel ook. Ook Van 
Dageraad tot Middernacht had ge-
kund, anders. Maar juist het ontbre-
ken van het experiment maakt het zo 
heterogeen." 

RVV: "Het experiment is dat de 
artistieke vrijheid van de regisseurs 
gerespecteerd wordt. De regisseurs 
gaan hun gang en achteraf bekijken 
we dat. Er is één stuk waarvan ik spijt 
heb dat het op het repertoire s taat : 
Hei Bos van David Mamet. Dat is dus 
volledig naar het psychologische, na-
turalistische theater toegegaan, dat 
had men mij zo niet voorgesteld. Dat 
is het risico." 

Als je plots Luc De Smet ziel 
verschijnen als artistiek leider, schept 
dat een aantal verwachtingen, duidt dal 
op een keuze. Er is toch een verschil 
tussen experiment dal een bewust zoe-
ken inhoudt en aan de andere kant, het 
'laai maar gebeuren'. 

D.B.: "Het heeft ook veel te 
maken met wat je verwacht van een 
artistiek leider: het samenstellen van 
het repertoire, de stuwende kracht... 
Bij Luc De Smet is gebleken dat zich 
dat anders ontwikkelt. De acteurs, 
Mark Steemans, Bob De Moor en ik, 
hebben bij Rudi aangedrongen om 
hem artistiek leider te maken. Omdat 
we vanuit de speltraining heel interes-
sante dingen met hem deden. Dat 
heeft zich ook verder gezet in de 
voorstellingen en de speelstijl. Het 
begrip artistiek leider heeft hier dus 
een andere inhoud gekregen." 

Zoals ik de stijl van Luc De Smet 
ervaar blijft dat erg aan de buitenkan!. 
Als je dus naar iets gaal zoeken om dat 
op te vullen, kom je bijna vanzelf in dal 
psycho/ogisme terecht. Dat is toch 
ergens voorspelbaar. 

D.B.: "Da t vind ik i ie t jammereen 
tegelijk ook gelukkige aan de aanwe-
zigheid van Luc De Smet in het BKT, 
dat de regies van hem tot nu toe niet 
lukken, da's j ammer voor hem, maar 
ik vind hem een hele waardevolle 
component in het BKT omdat hij 
vanuit speldrift het theater benadert, 
en misschien vanuit het oppervlakkige 
naar de diepte boort, terwijl ik eigen-
lijk theater vanuit zijn inhoud en 
vanuit analyse en synthese van die 
inhoud vorm geef. Het zijn twee 
wegen die elkaar kruisen en elkaar 
goed kunnen aanvullen." 

Rudi van Vlaenderen : "Dat er niet 
gevierd wordt, is te wijten aan de 
voorzitter, Guido Fonteyn, die dat 
flauw vindt. Je kan evengoed feesten 
na een goed geslaagd seizoen. We 
doen dus niet mee aan de folklore. Dat 
gaat ook altijd gepaard met officiële 
kloterij, zittingen met ministers erbij; 
ik schuw die mensen en heb dus zeker 
niet aangedrongen om van die twintig 
jaar iets te maken." 

Komt dat ook omdat jullie eigenlijk 
geen band hebben met die hele vroege 
periode ? 

RVV: "Ik heb daar zelf een heel 
sterke band mee omdat het Brussels 
Kamertoneel tegen mij is gesticht, 
tegen Toneel Vandaag dat toen in 
Brussel werkte. Zij vonden dat ik toen 
auteurs speelde die al passé waren, 
Beckett b.v. Na Thyestes van Hugo 
Claus ben ik met Toneel Vandaag 
gestopt bij gebrek aan geld, en onder-
tussen kwam dan van katholieke zijde 
het Brussels Kamertoneel te voor-
schijn met Johan Van der Bracht en 
Hugo Weckx als grote promotors ." 

Het BKT bestaat 
20 jaar. Een jubi-

leum dat niet 
wordt gevierd. De 
behuizingsproble-
nien zijn nog niet 

van de baan en het 
afgelopen seizoen 

serveerde geen 
feestmenu. Een 

jaarbalans en een 
gesprek met Rudi 

Van Vlaenderen en 
Dirk Buyse. 

De ondergang van 
de Titanic (BKT) -

Foto's An ton 
Wilsens 



Op de puinen van 
Carthago 

Er is nog een aspect dat met het 
uitproberen van verschillende wegen 
verband houdt, nl. het aantal medewer-
kers dat hier de laatste tien jaar gepas-
seerd is. Is liet niet een enorm nadeel 
om niet over een kleine vaste kern te 
kunnen beschikken ? 

RVV : "Dat was ook de bedoeling, 
maar bleek niet haalbaar. Aan de 
andere kant sprak men i.v.m. het 
decreet altijd over de mobiliteit van de 
acteur. Dat is onmogelijk gebleken. 
Maar in het BKT niet. Ik vind da t je de 
keuze van acteurs moet overlaten aan 
de regisseur." 

D.B. : "We hebben natuurlijk wel 
intens geprobeerd om zo'n kern sa-
men te houden. Je kan niet zeggen dat 
ik geen jaren samengewerkt heb met 
Ronnie Commissaris, met Mark Stee-
mans en Bob De Moor in een latere 
fase. Maar als die artistieke visies na 
verloop van tijd niet meer kloppen, 
moet je de moed hebben daarmee te 
kappen. Dat is dus gebeurd. Alleen 
zijn de passanten in het BKT vaak 
voortgekomen uit het feit dat we af en 
toe stukken wilden met meer mensen 
en daar maar af en toe de mogelijkhe-
den voor hadden. Maar voor mij blijft 
sterk de behoefte aanwezig om al was 
het maar een kleine kern van mensen 
bijeen te scharen die op dezelfde golf-
lengte zitten." 

RVV: "Ik ben zelf heel zelden 
verbonden geweest aan vaste gezel-
schappen. Ik noemde mij de vaste free 
lancer. Ik ben langs Globe gepasseerd 
en NTG, volgend jaar ga ik terug naar 
het Publiekstheater. Ik moet lachen 
met de mensen die van de Studio in de 
KNS terechtgekomen zijn en daar 

blijven tot hun pensioen, tenzij ze iets 
vroeger ziek worden. Ik bol dus mee 
waar ik denk dat ik iets kan beleven. 
Zo heb ik ook Baas boven Baas 
aanvaard, met Van Kessel. Dat is dus 
binnen het BKT gebeurd, maar even 
anarchistisch, ongepland. Die kansen 
moeten in het BKT geboden worden. 
Want als wij het niet doen, wie dan 
wel? In al die kleine gezelschapjes met 
hun 5-6 vaste acteurs, kan niets meer 
gebeuren. Maar mijn idee sluit eigen-
lijk aan bij het hele oude idee van de 
'pool ' : dat moet mogelijk zijn in het 
BKT." 

Die pool duikt telkens weer op, ook 
in Nederland, op momenten van grote 
frustratie. Dat is misschien een middel 
om de kaarten weer anders te verdelen, 
maar toch niet de oplossing. 

RVV: "Met de subsidie die er is 
zou ik vier tot zes jaarcontracten 
kunnen voorzien, maar dan leg je alles 
vast, kom je tot armetierige zaken. 
Daarom moet je geregeld die kern 
kunnen vernieuwen volgens de regis-
seurs die er werken. Dat is gelukkig nu 
gebeurd. Deuren open en ze zijn 
allemaal weg. En nu kijken wie er 
terug binnenkomt." 

Jullie hebben toch de grootste subsi-
die in de D-categorie. Normaal zou 
daar meer moeten mogelijk zijn. Is het 
niet zo dat de optie van het BKT om 
iedereen volgens barema te betalen dat 
ergens doorkruist ? In de praktijk van 
de D-categorie zie je veel mensen die 
stempelen en voortwerken aan een 
produktie. 

RVV : "Dat kan toch niet da t je een 

stempelaar laat werken. Ik vind dat 
moreel niet verantwoord. Daarom 
hebben wij ook geen BTK-ers of DAC 
en betalen wij mensen volgens anciën-
niteit. Je moet mensen betalen voor 
hun werk." 

Als de mensen daar zelf voor 
kiezen ? 

RVV: "Dat is profiteren." 

De poëzie van theater 
In de beginperiode van het BKT was 

er die optie om Vlaamse dramaturgie te 
spelen. Voor volgend seizoen staan er 
alleen maar Duitsers op het program-
ma : Heiner MiiUer, Botho Strauss. 

D.B.: "Zolang ik in het BKT ben, 
heb ik nooit Vlaamse stukken op het 
repertoire geschuwd, maar alle scripts 
die hier toegekomen zijn, waren bene-
den peil, terwijl de enige maatstaf 
blijft dat het goed theater is, en dat het 
klopt met je filosofische, ideologische 
bedoeling waarom je theater speelt. 
Op dat vlak vind ik de meeste aanslui-
ting bij schrijvers als Botho Strauss, 
Heiner Miiller, e.a." 

Vroeger werden er ook werkop-
drachten gegeven. 

D.B.: "Er is ooit gedacht om naast 
het werk van Eva Bal, zelf dingen te 
maken, schrijvers aan het werk te 
zetten. Ik heb zelf ooit eens een 
seizoen bijna vrijgekregen om een 
stuk op te zetten samen met Mark 
Steemans, Bob De Moor en mijn 
vrouw. Die kans is uitgeprobeerd. 
Maar dat samen schrijven lukte niet, 
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werd niet goed genoeg gevonden en 
Pantagleize daarom na een jaar afgevoerd." 

De Ondergang van de Titanic van 
Enzensberger, een verzameling van 
gedichten, Het je als regisseur vee! 
invulruimte. Ook bij Heiner Muller is 
dat het geval. Kies jij precies voor zo'n 
teksten die je die vrijheid laten ? 

D.B.: "Toen ik dat jaar met dat 
project bezig was, heb ik veel tijd 
gehad om mij te bezinnen over thea-
ter, ook vanuit heel veel ongenoegen 
over de voorbije seizoenen. Daar heb 
ik voor mijzelfde ontdekking gedaan 
dat theater van alle vormen van 
drama, de meest poëtische is. En dat 
betekent dat in theater de meeste 
ruimte kan gegeven worden aan asso-
ciatie en suggestie. Bob Seyffer heeft 
me in die tijd Enzensberger leren 
kennen en ik heb dat gretig aange-
pakt ; dat was ook inhoudelijk veel 
ruimer dan de stukken die we daar-
voor gedaan hadden. Omdat die door 
hun rationaliteit en door de behande-
ling van deelproblemen heel veel 
kansen misten om de toeschouwer 
in een roes te brengen. Ik verwerp die 
periode niet, maar ik had langzaam 
ontdekt dat ik i.p.v. politiek of maat-
schappijkritisch theater eerder een 

1964-1984 
Het Brussels Kamertoneel werd in 

1964 opgericht door Johan Van der 
Bracht, Bert Hertecant en Hugo 
Weckx. Men bespeelde gedurende vijf 
seizoenen met een zeker succes het 
zaaltje Vita onder de basiliek van 
Koekelberg. Daarna begonnen de 
Wanderjahre: repetities boven de 
'Waltra' , en onder de 'Egmont' , de 
verhuis naar de Meli op de Heizel. 
Daarop komt het veto van de minister 
van Nederlandse cultuur: het BKT 
moest naar de Beursschouwburg dat, 
na het gewelddadig buitenzetten van 
de Werkgemeenschap, zonder gezel-
schap zat. Die liaison hield een jaar 
stand, waarna het BKT naar de rand-
stad trok in Strombeek-Bever, dan 
naar het PSK. Johan Van der Bracht 
verliet wegens ziekte het gezelschap en 

soort filosofisch theater wou brengen, 
met meer levensvisie dan maatschap-
pijvisie. De maatschappijkritiek is 
niet weggevallen, integendeel, hij ligt 
nu in een rijkere bedding. Enzensber-
ger, Botho Strauss, in zekere zin ook 
Kalisky met Op depuinen van Cartha-
go waren auteurs die helemaal in die 
richting schreven." 

"Als ik probeer tot een synthese te 
komen over de problemen van onze 
tijd, kom ik steeds weer uit op wat het 
materialisme ons heeft aangedaan. 
Hoe een materialistisch denken en de 
almacht van de rede zoveel krachten 
in de mens en in de samenleving heeft 
verdrongen. Als ik gewoon naga hoe 
liefde, kunst, geloof, idealisme, ver-
antwoordelijkheidszin, collectiviteit, 
geëvolueerd zijn, vervormd zijn door 
de impact van een westerse maat-
schappij die op efficiency is gericht, 
dan denk ik dat theater die begrippen 
moet helpen herwaarderen en een 
ethische herijking moet bewerkstel-
ligen. Freek de Jonge geeft daar in zijn 
werk een prachtig voorbeeld van. We 
moeten af van de frustratie dat we niet 
zouden mogen preken, moraliseren. 
Die woorden zijn in de jaren 60 en 70 
in de vuilnisbak gegooid. We waren 
beschaamd iets moraliserends te zeg-

Historiek 
Rudi van Vlaenderen (voordien in 
Toneel Vandaag en Toka) werd inge-
haald : "Ik moest eerst het BKT nieuw 
leven inblazen, want zij stonden ner-
gens meer. Dal hebben we vooral 
gedaan via schoolvoorstellingen met 
Paul Ricour en later Eva Bal." 

Daarnaast groeide uit de Horvath-
produktie Kasimir en Karoline (regie 
van Hugo Van den Berghe) een nieu-
we artistieke lijn rond Ronnie Com-
missaris en Dirk Buyse van vooral 
realistische en maatschappijkritische 
stukken. Eva Bal groeide uit het BKT 
weg en stichtte een eigen gezelschap. 
Het regisseursduo kneedde het BKT 
langzaam een gezicht: Sizwe Bansi is 
dood. Audiëntie, De match. enz. 

In 1979 permitteert het BKT zich 
een dramaturg. Rob Seyffer, en evo-

gen, maar ik denk dat in de jaren 80 
de behoefte aan een moraal, een 
ethiek voor de samenleving en het 
individu opnieuw scherp wordt aan-
gevoeld. We moeten opnieuw naar de 
zin van ons leven durven tasten. De 
rede moet opnieuw in evenwicht ge-
bracht worden met de kracht van de 
verbeelding, de intuïtie, de onderbe-
wuste drijfkrachten waardoor een sa-
menleving wordt voortgestuwd." 

"Botho Strauss wijst op de gevaren 
van het irrationele. \n Bekende gezich-
ten zijn de mensen het slachtoffer van 
een gefantaseerde interpretatie van de 
realiteit. Dat brengt hen tot waanzin 
of zelfmoord. Kalldewey, farce wat ik 
volgend seizoen regisseer, vertoont 
hetzelfde ziektebeeld. Maar het is niet 
omdat leven met verbeelding gevaren 
inhoudt, dat je haar moet uitbannen. 
Trouwens, een theorie van Botho 
Strauss is dat de macht van de rede het 
individu in een nefaste richting van de 
verbeelding drijft, omdat de motor 
daarvan de angst is, de existentiële 
angst van de mens. Wat ik ook nog bij 
Botho Strauss herken is het gevaar 
van het eindeloos relativeren, het niet 
meer kunnen kiezen. Het is een wijd-
verbreide ziekte met cynisme als on-
dergrond." 

"Het andere stuk dat ik ga doen, 
Quartett van Heiner Müller, toont 
twee personages die ten onder gaan 
aan een zeer radicale keuze, nl. totale 
destructie, niets blijft nog overeind, 
alleen 'het niets' heerst nog. Ik vraag 
mij vaak af welke optie je als theater-
maker moet nemen: radicaliteit of 
nuance. De twee zijn moeilijk te vere-
nigen en toch denk ik dat de gevaren 
van beide richtingen te groot zijn als je 
één van hen tot het uiterste volgt. 
Theater maken is opereren in het 
spanningsveld tussen radicaliteit en 
nuance. Quartett en Kalldewey, farce 
situeren zich in dat spanningsveld." 

Het zijn twee negatieve stukken. Ze 
tonen de onmogelijkheid. 

D.B.: "Het eindpunt van Quartett 

lueren repertoire en stijl van een 
realistisch naar een meer 'suggestief 
theater. De ondergang van de Titanic is 
daarvan het meest verrassende resul-
taat, met navolging in Aantekenin-
gen van een dode, Op de puinen van 
Carthago, e.a. Maar na een paar 
seizoenen is men artistiek op mekaar 
uitgekeken en wordt er opnieuw ge-
wisseld : Ronnie Commissaris gaat 
naar Gent, Luc De Smet neemt in 
1983 de artistieke leiding over. 

Voor volgend seizoen regisseert 
Dirk Buyse Kalldewey, farce van 
Botho Strauss en Quartett van Heiner 
Müller. Er is een coproduktie met het 
Jules Verne-project van Franz Marij-
nen in Groningen en Arne Sierens 
wordt als nieuwe projectleider aange-
trokken. 
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is dood. En met Kalldewey, farce kom 
je in de waanzin terecht. Maar als je 
het cynisme van die teksten ten volle 
durft tonen, kan het als een waar-
schuwing, een luide schreeuw functio-
neren. Mensen wakker schudden. 
Want er zit in dat cynisme zeer veel 
energie. Als ik het vergelijk met de 
alom heersende apathie, dan weet ik 
wel waarvoor ik kies." 

Die ene Brusselaar 
In de beleidsnota van het BKTstaat 

het volkse ingeschreven. 
RVV: "Ja , dat volk is zodanig 

klein. Wim Van Gansbeke heeft eens 
berekend dat er maar 2000 toeschou-
wers zijn die echt theater willen zien, 
de rest komt om andere redenen. Van 
die 2000 zien wij er 1500. Dat volkse is 
een illusie. Ik kan daar niet tegen op-
boksen." 

"Mijn vraag is dan, moet voor die 
2000 man 400 miljoen worden uitge-
trokken? Dat vind ik te veel geld. Dat 
moet ook anders verdeeld worden. 
Wat de A-gezelschappen doen, behal-
ve Gent, is de moeite niet waard. Er 
gaat ook veel subsidie naar repertoi-
res waarmee in het buitenland geld 
verdiend wordt. Het is toch nonsens 
dat een goede komedie gespeeld wordt 
in een zaaltje van 150 man. Dat moet 
anders georganiseerd worden." 

Is er een bepaalde band gegroeid 
met de Brusselse situatie ? 

RVV: "Van ons publiek komt er 
maar 10% uit Brussel, de rest komt 
van overal. En van die 10% komt er 
dan nog 9% voor niks binnen. Er is 
dus één betalende Brusselaar. Maar 
wat zijn afstanden in Vlaanderen? 
Iemand die aan de rand van Parijs of 
Berlijn woont is langer onderweg dan 
een Vlaming. Met de spreidingsge-
dachte moet ik lachen. Hugo Claus 
heeft eens gezegd, als ik melk nodig 
heb ga ik naar de winkel om de hoek, 
toch niet naar de koe bij de boer." 

Is er uitzicht op een centrale plaats ? 
RVV: "Ik denk er aan om carré-

ment iets te huren. En misschien 
zullen ze dan binnen 10 jaar zeggen, 
'da's weggegooid geld, hier is een 
theater'. We kunnen daar niet blijven 
op wachten. Guido Fonteyn heeft zich 
daarin vergist: de overheid doet niets. 
Dat hoop ik het volgende jaar tot 
stand te brengen." (zucht) "En dat we 
dan kunnen starten voor de zoveelste 
keer." 

Marianne Van Kerkhoven 
Luk Van den Dries 

Een BKT-seizoen in assemblage 
April '84. Voor het BKT is het 

seizoen afgelopen. Het geld is op. 
Acteurs en medewerkers worden tech-
nisch werkloos of vinden elders werk. 
Voor dit seizoen heeft het BKT 2,5 
miljoen minder subsidie gekregen. 
Inlevering die beantwoord wordt met 
een soort drastische werktijdverkor-
ting. Wat aan twee kanten snijdt: er 
zijn minder recettes en het tijdelijk 
verdwijnen van het produkt BKT op 
de al erg beperkte afzetmarkt gaat 
gepaard met gezichtsverlies. 

Het gezicht van een gezelschap is 
vaak persoonsgebonden aan een goed 
manager (Mortier b.v.) of een opval-
lend regisseur (Decorte, Stein, 
Mnouchkine,...); af en toe profileert 
een groep zich als groep met zeer 
goede produkties (Radeis, De Witte 
Kraai, enz.). Het BKT vind ik een wat 
schimmig gezelschap. Mensen ko-
men en gaan, functies verschuiven, 
produkties zijn erg wisselvallig. Het 
ontbreekt aan de basis aan een visie op 
theater, aan een functiebepaling in het 
theaterspectrum. Je kan dan ook 
positief zeggen : het BKT is erg mo-
biel, altijd zoekend, opnieuw uitpro-
berend. Brengen we het afgelopen 
seizoen in rekening, zou ik het houden 
op de eerste formulering. 

Drie stukken bood men aan: Be-
kende gezichten, gemengde gevoelens 
van Botlio Strauss, Het Bos van David 
Mamet en Van dageraad tol midder-
nacht van Georg Kaiser. Het eerste in 
regie van Dirk Buyse, de twee andere 
door Luc De Smet. 

Puur tekstueel is het samenspel van 
Strauss en Mamet interessant. Botho 
Strauss heeft zowat de status verwor-
ven van kroniekschrijver van de jaren 
'70. Daarin is hij niet navolgbaar. 
Meedogenloos laat hij de banaliteit 
en eendimensionaliteit aan het woord. 
Een passantenwereld bevolkt met lou-
ter ruggen ("Am ganzen Körper bin 
ich nur noch Rücken"). Alles ademt 
een zielige misere, ruikt naar muffige 
middelmatigheid. Om nog iets van het 
leven te maken, houden de personages 
vast aan vluchtwegen, aan schijnop-
lossingen en daarmee komen ze uiter-
aard in last met de realiteit. Dat uit 
zich in onderdrukte neuroses die het 
oppervlaktewater beroeren. 

Ook in Het Bos van David Mamet 
gaat het om de verhouding tussen 
werkelijkheid en individu en vooral 
dan om de bemiddelende functie daar-
tussen, de taal. Taal is in deze tekst een 
zelfstandig leven gaan leiden en be-
vindt zich in de vorm van aangeleerde, 
gehoorde, gelezen zinsflarden op de 
tongen van de sprekers. Wat daar 
blijft hangen is een mengsel van 
algemene 'wijsheden', conversatiethe-
ma's, kindervertellingen, clichés; vol-
strekt inwisselbaar ("In de zomer?" 
— "Ja. In de herfst") en zonder band 
niet de realiteit: uitspraken verwijzen 
alleen naar zichzelf en naar vroegere 
taaluitingen. Zo wordt een indruk-
wekkend netwerk uitgebouwd van 
taairelaties: vraag-antwoord, bewe-
ring-negatie, herhalingen, variaties. 
Kernwoord in de tekst is *to know', in 

Baas boven baas 

Bekende gezichten, 
gemengde gevoelens 
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tekst, die zich juist niet laat vangen 
door enige realiteit, ging daarbij vol-
ledig verloren. Ik denk dat dit stuk 
geen realisme verdraagt, geen kos-
tuumwisselingen, geen psycholo-
gische rolinvulling. Hel Bos is een 
intelligente, boeiende tekst. Het eist 
een confrontatie met even interessante 
acteurs. 

Het laatste stuk, Van dageraad tol 
middernacht van Georg Kaiser, trekt 
het perspectief weer breed open. De 
hele samenleving komt onder de ha-
mer van een naar geluk zoekende 
kassier. Hij dient te bewijzen dat geluk 
niet met geld te koop is en dat de mens 
fundamenteel slecht is. Het speelt zich 
in expressionistische kadans af : felle 
kleuren, strepen, vegen, een hoog 
tempo, korte gebalde zinnen, heel veel 
personages. 

Op scène is daarvan niets te mer-
ken. Luc De Smet is een regisseur die 
scherp observeert en oog heeft voor 
details : dat uit zich in een vingerzet-
ting, een houding, een steminclinatie, 
en levert een aantal goede momenten 
op. Maar het pointillisme past niet op 
de dynamische felheid, steekt stokken 
in de ritmiek. Het stuk geraakt niet op 
dreef en moet het hebben van wat 
flauwe grappen en acteertics. Wat 
reeds bedacht en gezien was: het 
expressionisme heeft op dramatisch 
vlak weinig opgeleverd (behalve de 
vroege stukken van Biecht), en een 
goede theaterpedagoog schiet tekort 
als regisseur. 

Aantekeningen van al zijn (onvertaalbare) betekenissen: 
eendode als stoplap, 'kennen', 'weten'. De 

kennis die de sprekers zich voorhou-
den is evident ontleend, uit de zo-
veelste hand. Probeert men toch zelf 
de realiteit te benoemen, komt men in 
moeilijkheden ("Ik hoor de krekels 
tjilpen. Bestaat dat?") of men beperkt 
zich tot het nabootsen van natuur-
geluiden. De échte werkelijkheid (het 
thema van de wilde natuur, de vissen, 
de beer) is als projectie aanwezig, ver 
van de schijnwereld waarin Nick en 
Ruth zich ophouden. 

De dialoog tussen de twee stukken 
is opvallend. Zowel bij Strauss als bij 
Mamet is er een gapend gat tussen de 
personages en de werkelijkheid waar-
in ze leven. Strauss toont de neuroses 
die dat bij zijn figuren te weeg brengt. 
De focus van Mamet is nog smaller: 
hij laat alleen de taal horen, deficiënt 
en vol valkuilen. 

Wat brouwt het BKT daarvan op 
scène? Over Bekende gezichten is hier 
al geschreven (zie Etcetera 5, p. 61). 
Dirk Buyse vertaalde de betekenisin-
houden in duidelijke, theatrale tekens 
in ruimte, decor, aankleding. Wissel-
vallige acteerprestaties maakten het 
geheel niet overtuigend, te weinig 
prangend. Luc De Smet las in Het Bos 
een psychologisch gevecht tussen man 
en vrouw. Hij probeerde een realis-
tische ondertoon te vinden voor de 
gesprekken en gebeurtenissen op de 
scène (wat de spelers niet konden 
waarmaken). De eigen logica van de 
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Luk Van den Dries 

Met dit seizoen wordt nog eens 
duidelijk dat het BKT als groep niet 
bestaat. Het is enkel een budget 
waarmee produkties worden gefinan-
cierd. De ontmoeting tussen de ver-
schillende stukken is occasioneel en 
eerder een dramatisch dan een thea-
traal gebeuren. Het is een beetje de 
ziekte van het Vlaamse theater: er 
wordt te veel van de ene produktie 
naar de andere gewerkt zonder voort 
te bouwen op resultaten. Produkties 
en seizoenen vormen geen schakels in 
een theatraal onderzoek. Als alles 
meezit krijg je van het BKT een 
briljante enscenering. Maareven goed 
en voor hetzelfde geld een mislukking 
zonder klasse. Toch blijf je met het 
BKT in verwachting, er komt altijd 
wel iets uit dat de moeite is: hier een 
regie, daar een acteur, dan een tekst. 
In de assemblage moet je wel zelf 
voorzien. 



Eurocheques of Eurocard niet vergeten? Euro Travellers 
Cheques in orde? Genoeg vreemd geld op zak? Bancontact 
mee? Reisverzekering O.K.? Zonnebril teruggevonden... 

goeie reis! 
Als u weet waar u naartoe gaat en door welke 

landen u reist, loop dan eerst eens langs bij de KB 
voor uw vakantiepakket. Alles zit erin. maar dat 
betekent niet dat u alles nodig hebt. 
Eurocheques en Eurocheque-kaart 
Euro Travellers Cheques. De veiligste manier om 
er met veel geld op uit te trekken. 
Eurocard. Om rekeningen te betalen zonder 
biljetten en zonder cheques in hotels, restaurants 
en winkels. 
Vreemde Munten. 
Bancontact. 
Reisverzekering. U kunt kiezen uit een aantal 
reisverzekeringen die verschillen in duur, dekking 
en prijs. 

Zonnebril er nog bij, koffers dichtklappen en 
wegwezen! Met een gerust gemoed, want de 
Kredietbank zorgt voor u, ook als u 
héél ver weg bent. 

Beter bij de bank van hier f S S 

DE QCElff 
Een uitgave waarin u maandeli jks informatie vindt over theater, opera, 
ballet en concert, bestaat dat ? 
Ja , DE SCENE start in september 1984 zijn 26ste jaargang. 

Ruim 40 geïllustreerde pagina's met uitgebreide toelichting over alle 
produkties, met in het hart van het blad overzichtelijke kalendes en 
bovendien elke maand een boeiend thema-artikel «In de kijker». 

«DE SCENE»: 350,- F voor 10 nummers (van september tot juni), te storten op 
het rekeningnummer 068-0869470-86 van «DE SCENE» v.z.w. te 2000 Antwerpen. 



Dantons dood in het NTG 
Het spiegelgevecht 

van Danton en Robespierre 
In 1981 regisseerde Ulrich Greiff een memorabele Woyzeck bij het NTG. 

Drie jaar later zet hij de Büchnerreeks verder met Dantons dood. 
De visuele intelligentie van Ulrich Greiff in tekst en beeld. 

Het seizoen is bijna afgelopen en opnieuw, elk jaar 
weer, moet men vaststellen dat van alle repertoiregezel-
schappen alleen het NTG zijn opdracht waarmaakt. Waar 
men het elders houdt op onbenulligheden en goedkoop 
vertier, kiest het NTG resoluut voor de klassiekers: 
Molière, Shakespeare, Tsjechov, Büchner, e.a. Het is goed 
de fundamenten af en toe nog eens op hun stevigheid na te 
kijken. Waar elders op een inteelterige manier aan theater 
gedaan wordt, wat zieke, zwakke produkties tot gevolg 
heeft, gaat het NTG naar buiten : volgend seizoen is bijna 
helemaal aan gastregisseurs overgeleverd: Franz Marij-
nen, Ulrich Greiff, Jean-Louis Penoit, Stavros Doufexis, 
Herman Gilis. Een inbreng van vers kapitaal die alleen 
maar verrijkend kan zijn, ideeën kan doen botsen, normen 
aanscherpen. 

Als voorsmaak daarvan kwam Ulrich Greiff Dantons 
dood regisseren. Drie jaar geleden deed hij hier een 
memorabele Woyzeck van dezelfde Büchner. Dantons 

dood is een moeilijker stuk, hoewel de voedingsbodem 
dezelfde is: de verhouding tussen individu en samenleving. 
Die wordt gesteld n.a.v. de Franse Revolutie (het stuk 
bestaat voor een groot deel uit historische redevoeringen): 
streef je een wereld na waarin het goed wonen is voor jezelf, 
of ga je, met de deugd als vaandel, nog verder, op gevaar 
dat de revolutie haar eigen kinderen opvreet. De levensge-
nieter Danton tegenover de asceet Robespierre. 

De acteursregie van Greiff is erg statisch. De tekst 
wordt vrij langzaam gezegd, fysieke commentaar wordt 
achterwege gelaten. Aan de acteurs stelt dat zware eisen, 
die voor het grootste deel indrukwekkend worden ingelost. 
De behandeling van de ruimte is daarentegen filmisch 
gemonteerd : veelvuldige en snelle scènewisselingen, ingrij-
pende beelden. Voor Greiff is theater ook en vooral visuele 
kunst. Beter dan tekst en analyse kunnen foto's hiervan een 
indruk geven. 

Dun/ons <looiI fXTC) - Tol» 'v Luc Motiviert 

Scène 1,2. 'Een steegje'. Een afgebrokkelde muur (als beeld voor de revolutie), daarachter drie ramen als 
tekens van huizen. De ramen in deze enscenering zijn ontelbaar en veelvormig: ronde boogramen, 
driehoekige puntige ramen, statige deurramen, halfronde getraliede ramen, simpele rechte ramen. Het raam 
is het broze vlies dat binnen en buiten scheidt. Het is de overgang van het private naar het maatschappelijke. 
En precies op dat dunne papier schrijft zich Dantons dood. Als geen ander stuk toont het de wrijving tussen 
de geschiedenis en het individu. Tegelijk vertaalt het raam (zoals het oog in Woyzeck) de essentiële publiek-
scène verhouding: het kijken. Het is geen voyeuristische blik. Kijken betekent observatie, betekent leren. De 
weerspiegeling van de blik gaat naar buiten; leert over de werkelijkheid rondom ons. 
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De kamer van Robespierre (Walter Moeremans) kil en ascetisch. Alles is hier vertikaal, kaarsrecht: het 
illustreert zijn rechtlijnige, compromisloze houding. Maar ook de rots wordt door twijfels bezocht en 
wankelt: bij het einde van de scène komt de wand op hem af, vouwt de kamer toe, als een groot blad papier 
dat wordt omgeslagen. 
Het releveert aan de andere kant, in spiegelbeeld, de kamer van Danton (Hugo Van den Berghe). Het bed is 
groter, mensen zitten meer doorgezakt in de stoelen. Een wippende stoel vormt een schuine lijn. Danton zelf 
ligt nog in bed. Zijn berusting zal hem uiteindelijk fataal worden. Ulrich Greiff zet houdingen om in simpele 
visuele tekens die tegelijk rijk zijn aan betekenis en connotatievermogen. 
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"De aarde is een dunne korst; ik denk altijd er te zullen doorzakken waar zo'n gat is." Twee heren in 
conversatie, onderweg van het theater. Ze hebben iets breekbaars, niet van deze wereld. Deze figuren worden 
betekenisvol in dubbelrol gespeeld door de 'onkreukbaren' St Just en Robespierre. Het maakt hen 
sympathieker, minder eenduidig. Op het einde daarentegen trekken ze, in een andere dubbelrol, de beulskap 
aan: de rechters zijn ook de moordenaars. 
Opnieuw maakt Danton zich een weg in spiegelbeeld, van links naar rechts. Rechts vooraan, ongeveer op 
dezelfde plaats waar in Woyzeck de zandloper stond, zet hij zich onder een zandstraal en filosofeert over de 
dood, een obsessie bij Büchner. De dood is het eeuwige slapen, het graf is de rust. "Ik hou van je als het graf," 
zegt hij tegen zijn vrouw Julie. Het zand als teken van de dood en gang van de geschiedenis: het hele 
tijdsverloop tussen de Franse Revolutie, Büchner en vandaag. 
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Openingsscène in het Palais Royal waar de 
Dantonisten zich te goed doen aan vrouwen, 
drank en spelen. Draperies en uitgelichte 
ornamenten geven de welstand aan. Geen 
ramen hier: men denkt alleen aan eigen genot. 

De Club der Jacobijnen. De kerkruimte (op de 
repetitiefoto ontbreken de gotische ramen) is 
een historisch citaat. De pilaren zien er niet al te 
stevig uit: van het hele NTG-budget blijft maar 
2,8% over voor produktiekosten (decor e.d.). 
Het gevolg: goedkope materialen en bij firma's 
bedelende directeurs. Inlevering met behoud 
van tewerkstelling bepaalde Poma. 

11,4. "Hoe leeg de kamer is." Camille (Guido 
Van den Berghe) aan de stencilmachine met 
liefje Lucile (Els Magerman) en Danton. Af en 
toe wordt de scène helemaal opengetrokken tot 
tegen de achterwand. Op het enorme plateau 
worden de bemoeienissen van de mensen nog 
onbeduidender, nietiger. 

Het Comité van Openbaar Welzijn. Een wat 
ironische benaming voor een instelling die enkel 
doodstraffen uitspreekt. De vloer waarop zij 
zetelt is in andere scènes het verpletterende dak 
van de gevangenis. Oorzaak en gevolg zijn 
aanwezig in hetzelfde teken. Tafeltjes, ongelijk 
van vorm en hoogte, als de wispelturigheid van 
de revolutionaire rechtspraak. 
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DANTONS DOOD 
auteur: Georg Büchner;vertaling: Hugo Claus; regie: Ulrich 
Greiff; decor: Angelika Lenzen M.G.Peter; licht: Jan Gheysens; 
spelers: Hugo Van den Berghe, Walter Moeremans, Guido Van 
den Berghe, Chris Thys, Peter Marichael, Jos Verbist, Eis 
Magerman, Roger Bolders, Eric Van Herreweghe, e.v.a. 

Luk Van den Dries 

Centraal in Dantons dood zijn de scènes in de Nationale Conventie. De députés moeten er oordelen of 
Danton schuldig is aan hoogverraad. Daarbij worden ze geholpen door de demagogische redevoeringen van 
St Just en Robespierre. Greiff breekt de ruimte nu ook langs voor uit. Het theater wordt gesloten, de zaal is 
parlement. Figuratie gooit vanuit de galerijen pamfletten en zorgt voor wat tumult. Het publiek —' la 
plaine' — wordt wat geforceerd tot partij gedwongen. Toch blijft altijd het theaterteken aanwezig, want de 
revolutie is in de eerste plaats een maskerspel ; tijdens de hele voorstelling staat midden voor het tafeltje van 
Simon, de souffleur. Onderaan het pleidooi van Robespierre en Danton in verdediging : voor de laatste maal 
een spiegelgevecht. 
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T D N T H R 

ANTWERPEN 
In ons 'tasten' om de 

Antwerpse theaterrealiteit 
te vatten, stootten we op 
meerdere problemen. Aller-
eerst : de moeilijkheid het 
onderzoeksobject te om-
schrijven ; de theaterveel-
heid die Antwerpen ons 
toont is nergens gestructu-
reerd. Nergens ook vind je 
wetenschappelijk materiaal 
of theoretische steunpunten 
die een analyse ruggegraat 
zouden kunnen geven. Dat 
heeft natuurlijk ook te 
maken met de stand van 
ons theateronderzoek. Op 
alle niveaus. 

Toch schrijven we hier 
onze poging tot portret, 
wetende dat we niet 
volledig zullen zijn, noch 
in veldbreedte, noch in 
diepgang. We kozen voor 
een verslag in twee delen: 
enerzijds een geannoteerde 
lijst van de Antwerpse 
theateractiviteiten, waarin 
we een beeld van die 
enorme veelheid willen 
geven; anderzijds drie 
subjectieve verhalen, omdat 
een objectiverend synthese-
verslag voorlopig onmo-
gelijk bleek. Drie redac-
teurs van Etcetera kozen 
uit het grote portret, die 
trekken —positieve of 
negatieve— waarop zij 
persoonlijk wilden ingaan. 
De drie invalshoeken zijn 
verschillend: Paul De 
Bruyne is 'inwijkeling', 
sinds enkele jaren woon-
achtig in Antwerpen; 
Klaas Tindemans komt uit 
Antwerpens randstad en 
Marianne van Kerkhoven 
is Antwerpse. Van 'pagad-
der' tot 'sinjoor' : drie 
relaties tot een stad. 

De val van Antwerpen 
Geen enkele Vlaamse stad beschikt 

over zo'n veelheid van theaterbedrij-
vigheden als Antwerpen : de lijst die 
kan worden opgemaakt van profes-
sionele en semi-professionele groe-
pen, van receptieve en pedagogische 
instellingen binnen het theaterveld is 
schier onuitputtelijk. Nochtans kan 
men in deze veelheid op dit moment 
geen enkele groep aanduiden van wie 
een echt vernieuwende impuls uitgaat, 
tenzij bij de marginalen of gemargi-
naliseerden die men allang niet meer 
typisch Antwerps kan noemen, zoals 
Jan Fabre bij voorbeeld. 

Elke stad heeft haar cultureel kli-
maat, haar wortels, haar geschiede-
nis in beleid en publiek. In een poging 
dit culturele karakter of beter nog, die 
verhouding die Antwerpen heeft met 
zijn theater te omschrijven, stuiten we 
onvermijdelijk op het feit —en we 
willen in onze blik-naar-achter voor-
lopig slechts teruggaan tot WO II — 
dat het culturele beleid in Antwerpen 
steeds in socialistische handen is ge-
weest; niet alleen heeft Antwerpen 
sinds de bevrijding altijd een socialis-
tische burgemeester gehad in een on-
afgebroken (B)SP-CVP-coalitie, maar 
ook werd het departement van 'Scho-
ne Kunsten' steeds door (B)SPers 
bestuurd, achtereenvolgens: John 
Wilms, Jos Van Elewijck (een van de 
geestelijke vaders van het theaterde-
creet), Leona Detiège en nu Bob 
Cools, want sinds de fusie der gemeen-
ten is de burgemeester zélf verant-
woordelijk voor het departement van 
cultuur. Ook de opeenvolgende direc-
ties van de grootste Antwerpse 
schouwburg, de KNS, waren steeds 
van socialistischen huize: Firmin 
Mortier, Bert Van Kerkhoven, Lode 
Verstraete en nu Domien De Gruyter. 

De cultuur van de 
socialisten 

Men vraagt zich hierbij dan ook af 
of zich in een dergelijke monopolie-
situatie niet zoiets als 'een socialis-
tisch cultuurbeleid' heeft kunnen ves-
tigen en waarmaken. Bestaat dat dan, 
een 'socialistisch cultuurbeleid'? De 
internationale arbeidersbeweging, zo-

wel socialistisch als communistisch 
van inspiratie, heeft nooit een priori-
taire belangstelling gehad voor cul-
tuur. België/Vlaanderen is daarop 
geen uitzondering, integendeel: het 
aantal theoretici dat de arbeidersbe-
weging voortbracht was zeer beperkt 
en de geschriften over cultuur zijn bij 
ons bijna op één hand te tellen : enkele 
teksten van Jules Destrée, Emile Van-
dervelde en Hendrik De Man; en, in 
Nederland, van Henriëtte Roland 
Holst, Herman Gorter en Adema Van 
Scheltema. En ook nü zien we geen 
grote persoonlijkheden opstaan die in 
daden en geschriften vorm geven aan 
een culturele visie in socialistisch 
perspectief. Politiek gezien heeft het 
socialisme in zijn opkomende fase wel 
een aantal talentrijke voormannen 
aangetrokken en/of voortgebracht, 
maar de Huysmansen en de Craey-
beckxen (Craeybeckx was o.m. de 
man die het Middelheimmuseum rea-
liseerde), d.w.z. politici die ook een 
culturele background en belangstel-
ling hadden, blijken reeds lang lot het 
verleden te behoren. In de plaats 
daarvan heeft zich binnen het Ant-
werpse beleid een gezapige, gezellige 
sfeer genesteld: iedereen kent ieder-
een en dit schouderklopjes-contact 
belet elke reële kritiek. Het is er zo 
gezellig dat men tot op het hoogste 
niveau van het Stadhuis het zuiverste 
Antwerps hoort 'klappen'. Voeg daar-
bij een goeie dosis Antwerps chauvi-
nisme — overblijfsel van die trotse 
stede die in 1585 met geweld ten val 
werd gebracht— en je hebt het 
perfecte milieu om elke harde, pro-
fessionele, uitsluitend op kwalitatieve 
normen gebaseerde aanpak van de 
cultuur te verhinderen. Het Antwerp-
se culturele klimaat komt op je over 
als provinciaal, zelfgenoegzaam zelfs, 
gesloten, op zich zelf teruggeworpen. 
Deze subjectieve benadering van de 
culturele werkelijkheid van deze stad, 
dit harde oordeel er over uitgespro-
ken, wordt niet ingegeven door een 
ander chauvinisme gevoed vanuit 
Gent, Brugge of Leuven, maar vanuit 
het gevoel van iemand die —geboren 
en getogen Antwerpenaar, opge-
groeid in de schaduw van het Ant-
werpse theaterleven — steeds met veel 
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A N T W E R P E N 

bewondering en liefde heeft opgeke-
ken naar deze stad en haar culturele 
verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, 
vanuit een langdurige confrontatie 
met het hierboven beschreven cultu-
rele klimaat, bewust is geworden dat 
het anders kan en moéten beslist heeft 
die stad te verlaten. Terugkijken van-
op afstand dus, maar mét pijn. 

En toch blijft het allemaal para-
doxaal : aan de ene kant voel je een 
verwaterd socialisme met een nog 
sterker verminderde aandacht voor 
cultuur en aan de andere kant stel je 
vast dat het budget voor cultuur 
alleen, in Antwerpen 3,93% van de 
globale stadsbegroting bedraagt, een 
percentage dat vér, vér boven het 
rijksgemiddelde uitstijgt. Voor het 
seizoen 1983-84 paste de stad voor 
KNS en KJT —het gebouw van 
de stadsschouwburg en zijn technisch 
personeel inbegrepen— respectieve-
lijk 83.385.000 en 56.357.000 fr. bij; 
voor het MKT, een vroeger gemeen-
telijk theatertje dat door de fusie het 
statuut van stadstheater kreeg, nog 
eens 3.878.000 fr. Dat zijn geen 
kleine sommen of kleine inspannin-
gen meer. Ze staan echter geenszins in 
verhouding tot de artistieke presta-
ties. Er werd —nogmaals met grote 
financiële inspanningen — een masto-
dont van een stadsschouwburg neer-
geplant, midden in de stad: architec-
turaal, aan de buitenkant gezien, een 
verschrikking voor de onschuldige 
voorbijganger; van binnen, theater-
technisch, de best geoutilleerde 
schouwburg van West-Europa. Er 
komt alleen geen volk naar toe en de 
afwezigen hebben in dit geval meestal 
gelijk. En wat doet het stadsbestuur 
tegenover deze enorme discrepantie 
tussen de betekenis van het gebouw en 
de prestaties die erin geleverd wor-
den? In naam van de niet-inmenging 
in artistieke aangelegenheden herbe-
noemt het Domien De Gruyter voor 

de komende driejaar en zal het (vage) 
inspanningen m.b.t. de promotie on-
dernemen. Het ontvlucht hiermee de 
realiteit dat deze absolute eerbiedi-
ging van de artistieke vrijheid onder-
tussen tot een huizenhoog econo-
misch probleem geworden is : want de 
recettes gaan in dalende lijn en de 
staat vermindert zijn subsidie, maar 
de stad... zij paste bij. 

Maar dé stad — o p cultureel vlak 
bekeken— wie is dat dan? Is dat het 
college, dus de verantwoordelijke, in 
dit geval de burgemeester zelf? Of is 
dat de driewekelijks vergaderende 
gemeenteraad of zijn culturele com-
missie, die een uurtje daarvóór verga-
dert onder voorzitterschap van die-
zelfde burgemeester? Of is dat de 
culturele raad met zijn 883 aangeslo-
ten verenigingen verdeeld in 18 strek-
kingen ? Of is dat de zesde directie, het 
uitvoerend orgaan van zowel de bur-
gemeester in zijn hoedanigheid van 
schepen van cultuur als van de sche-
pen van sport en feesten? Of is het de 
centrale schouwburgdienst die de 
financiële verrichtingen op de voet 
volgt? Je krijgt de indruk dat de 
culturele macht m.b.t. de theaters 
eigenlijk nergens gelokaliseerd kan 
worden en dat daarom alles zijn 
gangetje gaat en zelfs onopgemerkt 
naar een catastrofe kan leiden. 

Tekens aan de wand 
Wie voeling heeft met deze stad en 

met het leven van haar theaters ziet 
nochtans duidelijke seinen, tekens die 
erop wijzen dat de geslotenheid en de 
alleen-oog- voor-zich-zelf-mentaliteit 
een indringende en ondergravende 
realiteit zijn geworden. Ik noem 
slechts enkele van deze tekens : 

1. Antwerpen schijnt als theater-
stad in haar receptieve functie volledig 
te kort te schieten. Het presenteren 

van een buitenlandse —of zelfs van 
een niet-Antwerpse of een niet-door-
Antwerpenaren-al-jaren-ge kende — 
groep is in deze stad nog steeds een 
zeer groot probleem m.b.t. de pu-
bliekswerving: een organisatie als 
Open Theater heeft er haar kop op 
gebroken; de keuze van de Neder-
landse en Vlaamse gastvoorstellingen 
in de stadsschouwburg ligt in de 
handen van de KNS-directie; de 
stadsschouwburg heeft officieel een 
intendant, maar wat doet die eigen-
lijk? Op een festival als het Kaai-
theater ontmoet je welgeteld twee 
Antwerpse theatermensen. Op dit mo-
ment schijnt alleen De Singel o.m. via 
de SSST-werking en ten koste van veel 
inspanningen een beetje voet aan de 
receptieve grond te krijgen. 

2. Marginale en experimentele 
groepen en/of projecten zoals Jan 
Fabre, het Epigonentheater zlv, Guy 
Cassiers enz., vinden in de Antwerp-
se bodem blijkbaar onvoldoende 
voedsel; ze zoeken elders naar uit-
wegen en speelmogelijkheden; het 
worden 'vluchtelingen' die wellicht 
nooit weerkeren. Ook een vorige 
generatie van 'spelbrekers', zoals het 
Kollektief en De Mannen van den 
Dam hebben zich nooit in het Ant-
werpse theater willen of kunnen inte-
greren; HTP week uit naar Brussel. 

Tenslotte is er die ongehoorde 
groei van het 'nieuwe volkstheater', 
het theater voor de Antwerpenaar, dat 
hem terugplaatst in die gezellige sfeer 
van zijn eigen problemen, meestal 
uitgedrukt in zijn eigen dialect, met 
kleine verwijzingetjes naar de actua-
liteit, maar zonder een wereld open te 
trekken. Het heelal vanuit het zolder-
venster. Ik denk hierbij niet alleen aan 
de bloei van nieuwe initiatieven als het 
Echt Antwaarps Theater en het Ant-
werps Amusementstheater, maar 
vooral aan het repertoire van groepen 
als het EWT, het Fakkel- en het 

Groenten uit Balen 
(KNS) - Foto Luc 
Reusens 

Wij gaan naar 
Benidorm (Meir-
theater) 
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Trilogie van hel 
weerzien (Conserva-

torium A pen) 
Foto G. Saeys 

Een lied van leven 
en liefde, een reis 

in de winter (werk-
voorstelling H. I. 

D.K.) 

Meirteater, de KNS met Op Maro-
de en Groenten uit Balen, het RVT en 
zelfs het Raamtheater met Pak 'm 
Stanzi. Als we ergens van een 'Ant-
werps theater' kunnen spreken, dan is 
het dat, met een repertoire, groeiend 
van een Turks Bad tot een Caraïbisclie 
Zee. En dit soort Antwerps theater 
trekt wél volk. 

Getuige 
Heeft Antwerpen dan het theater 

dat het verdient ? Is er iets mis met het 
Antwerpse publiek? Nu? Of is dat 
altijd zo geweest? Met deze vragen 
stapten we o.m. naar iemand die een 
lang-lange getuige is geweest en nóg is 
van de Antwerpse culturele verwach-
tingen en van de teleurstellingen toen 
die verwachtingen niet werden gerea-
liseerd : Ger Schmook, voormalig 
conservator van het AMVC, die bij dit 
alles realist gebleven is. Over het 
publiek zegt hij: "Ons publiek hier in 
Antwerpen is archi-slecht. Men neemt 
mij dat kwalijk, als ik dat zeg, maar 
ons publiek is er een van welgezeten 
middenstanders en dat gaat over van 
ouders op kinderen. Ze willen geen 
vernieuwing. Nieuwe dingen zijn hier 
altijd laat gekomen. Het heeft lang 
geduurd voor Heyermans hier werd 
opgevoerd, en dat gebeurde dan nog 
eerst door de toneelafdeling van de 
diamantbewerkersbond. Ook Ibsen is 
hier héél laat gekomen. De artiesten 
en de intellectuelen, zoals een Pol De 
Mont, die waren wel bij, maar ze 
werden niet gevolgd. Nochtans heb-
ben de oorlogen bressen geslagen in de 
mogelijkheden van het opnemen van 
vreemde invloeden, maar die werden 
dan weer niet voldoende gerelati-
veerd. Soms heb je het gevoel dat er 
iets zieks is in ons volk. En bovendien 
is onze toeschouwersgemeenschap zo 
klein. Wij zijn hier geen miljoenen-

stad; schouwburgen kunnen zich niet 
specialiseren in genres en toch heeft 
een directie in de complexiteit van 
onze samenleving de plicht te laten 
zien welke soorten van theater er 
bestaan; ook vreemde groepen zou-
den in dat kader een kans moeten 
krijgen." 

Over de toneelauteurs zegt hij: 
"Dat wij zo weinig toneelschrijvers 
hebben, dat komt omdat we geen 
dialoog hebben. Mensen beginnen te 
schrijven zonder de geschiedenis van 
het toneel gelezen te hebben zonder de 
geschiedenis van de schrijvers te ken-
nen, zonder hun stiel te kennen en dat 
is een gevaar." 

Over de acteurs zegt hij: "Bij de 
toneelspelers is er die officialisering 
van het ambt gekomen; ze spelen niet 
meer omwille van de roeping, maar in 
functie van het ambt. Het geappli-
ceerde spelen is verminderd met het 
theaterdecreet. De zekerheid van het 
bestaan heeft bij die spelers, die 
minder beroepskarakter hadden, de 
indruk gewekt van 'j'y suis, j 'y reste'. 
En dat is een gevaar. Er zou een 
cultuur van het geweten moeten ont-
staan, een bewustzijn van de waardig-
heid van de mens. Maar dat zal 
moeilijk te bereiken zijn, in deze tijd 
van excessen. Men verliest er de wind 
bij. En de politisering van de cultuur 
bij ons, is een ramp. Daar gaan wij al 
tweehonderd jaar aan dood." 

Over het algemene culturele kli-
maat zegt hij: "Onze cultuurloosheid 
is nog steeds zeer groot. We hebben 
een achterstand van twee, drie eeuwen 
in te lopen en daar slagen wij niet in. 
Na WO I waren we aan het groeien, 
met Paul Van Ostayen en zo, maar de 
grote massa is niet gevolgd. We 
hebben hier nog steeds geen grote 
leesfahigkeit, zoals in Nederland; ook 
geen grote positieve schrijflustigheid 
en een zeer klein begrip van onze 
werkelijke positieve historiciteit. Dat 

ligt aan de geschiedenis, maar we 
hebben niet ingelopen wat we hadden 
gekund. Natuurlijk hebben we in onze 
geschiedenis tegenslag gehad; heel 
onze culturele evolutie is getekend 
door tegenslagen en bezettingen. 
1585, de val van Antwerpen en 1648, 
de vrede van Munster, dat zijn onze 
twee grote historische tegenslagen 
geweest." 

En die zijn we nog steeds niet te 
boven gekomen... Morgen 1985, vier 
eeuwen na de val van Antwerpen. Als 
we de mogelijkheden van deze stad 
bekijken, de rijkdom van de geschie-
denis die ze achter zich heeft, de 
continueringsopdracht die ze voor 
zich heeft, haar plaats in Vlaanderen, 
haar haven open op de wereld, dan 
kunnen we alleen maar weigeren te 
geloven dat dit culturele klimaat eens 
en voor altijd gefixeerd zou zijn. 

Marianne Van Kerkhoven 
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Het middenstandstheater 
Er waren tijden, toen theater nog 

het enige artistieke vrije-tijdsmedium 
was, en nog niet, hoewel film reeds 
populair was, in de bij voorbaat 
verloren concurrentieslag met de tele-
visie verwikkeld was, dat Antwerpen 
als theaterstad iets te betekenen had. 
Heel het 'theaterkunstige' spectrum 
werd bestreken, van volkse komedies 
tot ambitieuze klassiekers en drama-
tische avant-garde. Hoewel het nog 
niet tot een verregaande historische 
behandeling van deze era is gekomen 
— een relatieve 'bloeitijd' die te situe-
ren valt tussen 1918 en 1958 met, 
uiteraard, een breuk ten tijde van de 
bezetting — is het interessant even 
ruw te schetsen hoe dit kosmopolitis-
me toen gestalte heeft gekregen. Nu 
kan je deze periode ook niet als een 
monolitisch geheel bekijken (De Ne-
velvlek heeft niets te maken met het 
Volksgebouw), het enige dat deze 
aspecten van een theaterleven in een 
stad bindt is hun toenmalige actuali-
teit, hun aandacht voor wat in het 
Europese theater toen belangrijk was. 

De invloed van de Russische futu-
risten, Meyerhold en Tairov, op het 
Vlaamsch Volkstoneel van Johan De 
Meester in de jaren '20 is het meest 
bekende fenomeen. Maar er was ook 
de Amerikaans geïnspireerde revue, 
op behoorlijk niveau, in de Hippo-
droom, in liet Eden-theater, tussen 
beide oorlogen. Met daarnaast de 
typisch Antwerpse variant op de mu-
zikale komedie: de Comediantenre-
vue (in de KNS) en b.v. ook, begin 
jaren '50, de Cyrano van Anton 
Peters. Om het panorama wat volle-
diger te maken dient, voor de jaren 
'20, het socialistisch liefhebbers- en 
semi-beroepstoneel vermeld te wor-
den (o.a. het Volksgebouw) met een 

overwegend naturalistisch repertoire 
(Ibsen, Strindberg, maar vooral het 
propaganda-drama van de Haupt-
mann-epigonen). En, voor de jaren 
'50, de avant-garde bij de kamertone-
len : het Theater op Zolder/Neder-
lands Kamertoneel (Tone Brulin, Lo-
de Verstraete e.a.), met een overwe-
gend Vlaams repertoire, waarin een 
nieuwe communicatievorm —de 
kleinschaligheid— creatief onder-
zocht werd, en de 'zuivere' avant-
garde van De Nevelvlek —een groep 
rond o.a. Lode Rigouts en later 
Walter Tillemans, die zich met meer 
dan alleen toneel bezighield —die, 
ook in de ruimte van het Theater op 
Zolder het absurde repertoire (Tar-
dieu, Adamov, maar ook b.v. Genet) 
rechtstreeks uit Parijs importeerde. 

Zelfgenoegzaam 
Dit beeld is verre van volledig, 

maar het geeft een mentale gevoelig-
heid aan, die lang het theaterklimaat 
in Antwerpen heeft beheerst. Hoe dit 
theaterklimaat verworden is, hoe Ant-
werpen tot de meest provincialistische 
theaterstad in Vlaanderen is kunnen 
degenereren, wordt treffend geïllus-
treerd door een recente uitspraak van 
Fakkelteater-directeur Walter Groe-
ner, nochtans vaak aangehaald ais één 
van de Antwerpse pioniers. Walter 
Groener pleit nl. (zie Knack, 13 
oktober 1983) voor "het gewone en 
degelijke theater dat op een breder 
publiek mikt" en dit tegenover de 
commerciële sector en "een totaal 
geïsoleerd avant-garde circuit." 

Het is deze idee, dat er zoiets 
bestaat als 'gewoon degelijk theater' 
die tekenend is. Misschien is deze 

illusie er precies de oorzaak van dat 
het er momenteel in de Antwerpse 
schouwburgen zo treurig aan toe gaat. 
De typisch burgerlijke reflex om alles 
buiten het eigen gedachtengoed te 
marginaliseren, heeft tot gevolg dat de 
middelmatigheid de norm wordt. 
Walter Groener —en met hem b.v. 
Domien De Gruyter (KNS) en Ivonne 
Lex (TIL)— beveiligen zich met deze 
redenering tegen de beschuldiging dat 
ze op commerciële zekerheid spelen, 
en tegelijk hoeven ze zich geen moer 
aan te trekken van de avant-garde, in 
de mate dat die bestaat natuurlijk. 
Niet voor niets tracht deze 'marginali-
teit' (Jan Fabre, Guy Cassiers e.a.) 
Antwerpen te ontvluchten. 

Hoe beladen en hoe gevaarlijk de 
term ook is, het opvallendste aan 
het Antwerpse theaterklimaat is de 
zelfgenoegzame burgerlijkheid ervan. 
Toch even een nauwkeuriger dui-
ding van de term 'burgerlijk': het 
gaat er mij niet om bloot te leggen 
vanuit welke (klassegebonden) ideo-
logie er theater wordt gemaakt, maar 
wel om op de esthetische risicoloos-
heid, het opgeblazen amateurisme en 
de agressieve zelfaffirmatie van een 
bepaald soort theater te wijzen. Bij 
een gemiddeld Antwerps gezelschap 
duidt niets, in repertoire of in vormge-
ving, op een investering van persoon-
lijkheid. Dat echter zulke onpersoon-
lijke, vrijblijvende produkten met 
zulk een geweld als belangrijk theater 
verkocht worden —krantenknipsels 
over gesloten badhuizen bij Turks Bad 
in het Meirteater, een opstel over 
Freud bij Forlani's De divan in de 
KNS —heeft iets neurotisch. Ik wei-
ger gebrek aan intrinsieke intelligentie 
als een verklaring in aanmerking te 
nemen. Het is dus deze kloof tussen 
naakte artistieke prestaties en de 
pedant klinkende verantwoording er-
van die het klimaat bepaalt in wat eens 
een, zelfs in Europees opzicht, belang-

Wij gaan naar 
Benidorm (Meir-
theater) 

De Minnaar (De 
Wille Kraai) - Foto 
Luc Pee Iers 

23 ETCETERA 7/84 



S T A D E N T H E A T E R 

Turks Bad (Meir-
theater) 

rijke theaterstad was. Het heeft 
evenmin zin om over klimaatsveran-
deringen te spreken, ten eerste omdat 
de vernieuwers, zoals al gemeld, naar 
andere oorden verdwijnen, ten tweede 
omdat de talrijke alternatieve pogin-
gen geen enkele indicatie voor reële 
verbetering verschaffen. Toch kom ik 
er nog even op terug. 

Middenstandstheater 
Wat heeft het Antwerpse'midden-

standstheater' de afgelopen twee sei-
zoenen — een bruikbare referentiepe-
riode— gepresteerd? Uit liet (grote) 
aanbod haal ik drie gezelschappen, 
die ik representatief acht : het Fakkel-
Meirteater, het Raamteater en, van-
zelfsprekend, de KNS, te etiketteren 
als resp. 'kamertheater ' ('boulevard 
en engagement'), 'acteurstheater' (in 
casu via Walter Tillemans) en 'reper-
toiretheater'. 

Het repertoire van het Fakkeltea-
ter bevat stuk voor stuk probleem-
stukken van (meestal) Angelsaksische 
oorsprong: Michel Tremblays Ver-
jaardagsfeest in Outremont behandelt 
identiteitsproblemen in het tweetalige 
Montréal, Caryl Churchill speelt in In 
de Wolken de Victoriaanse preutsheid 
uit tegen de permissieve moraal, in De 
nacht van Suzy Bernstein (Bernard 
Farrell) wordt de psychotherapie op 
de korrel genomen en Hel Verhaal van 
een flik van John Hopkins bekritiseert 
het politieapparaat. René Verheezens 
De liefde van een terrorist, een soap-
opera, en Vaclav Havels De dienstno-
ta, een Tsjechisch dissidentiestuk, zijn 
uitzonderingen. 

Naast al deze 'sociaal geëngageer-
de' stukken kan je zonder probleem 
een soortgelijk stuk plaatsen (b.v. 
Botho Strauss' Kalldewey, farce naast 
De nacht van Suzy Bernstein) met dit 
verschil dat het dan om een goed 

toneelstuk gaat. Er wordt, bij de 
repertoirekeuze (door directeur Groe-
ner zelf), blijkbaar alleen naar de 
didactische duidelijkheid van het the-
ma gekeken, niet naar esthetische 
mogelijkheden en, maar dit is een 
kwaadwillig vermoeden, naar de kan-
sen om de acteertechnische beperkt-
heden niet te doen opvallen. Met een 
gedegen repertoire zou het Fakkel-
teater zich helemaal belachelijk ma-
ken. Mutatis inutandis geldt hetzelfde 
voor de niet-problematische — al had 
Turks Bad (Nell Dunn) ook bij de 
Fakkel niet misstaan — produkties bij 
het Meirteater. Zwakke thrillers en 
flauwe kluchten. Zowel de repertoire-
keuze als het artistieke idioom bij het 
Fakkel-Meirteater— een merkwaar-
dige voorkeur voor expressionistische 
decors, bij de Fakkel, en liefhebbers-
naturalisme als speelstijl— geven 
voortdurend de indruk qua intenties 
hoger te grijpen dan ze aankunnen. 

Het Raamteater, dat in 1978 van 
start ging, is van in het begin met 
kwade ogen bekeken. Het ging de 
facto om een tweede plateau van de 
KNS, met o.a. Frank Aendenboom, 
Toon Brouwers en Walter Tillemans. 
De vraag rijst waarom deze mensen 
die, destijds zeker, een dikke vinger in 
de KNS-pap hadden, hun artistieke 
ambities niet konden waarmaken bin-
nen hun eigen gezelschap. Maar dat is 
een andere kwestie, hier is de vraag 
wat het Raamteater binnen het Ant-
werpse theater vertegenwoordigt. Het 
feit dat dit gezelschap momenteel 
Tillemans' enige bekommernis is, 
maakt dit nog belangrijker. Het 
Raamteater, en daarvan getuigen alle 
recente produkties, brengt strak ac-
teurstheater in de klassieke zin van het 
woord: er dient —en vanuit Tille-
mans' theaterbehoeften (cfr. Etcetera 
6) is dit vanzelfsprekend —'spette-
rend' geacteerd, de acteur is een 
circusartiest, en niet iemand die een 

functie vervult in een geïntegreerd 
spektakel. Dit is, wat mij betreft, een 
ongunstige ontwikkeling, een stap 
achteruit, omdat alle vraagstellingen 
en interpretatiemogelijkheden van de 
tekst worden vernietigd ten voordele 
van het spektakel, het onmiddellijke, 
eendimensionale effect. Het is daarom 
zo schrijnend dat dit repertoire —Ar-
me Cyrano van Kohout naar Rostand, 
Patrick Siiskinds solo De Contrabas 
en straks wellicht ook Pak'em Sianzi 
en Kohouts Midzomernachtsdroom-
bewerking— het enige is dat in Ant-
werpen aan de primaire professionali-
teitseisen beantwoordt. Dit is succes-
vol burgerlijk theater, en in Antwer-
pen is de enige concurrent daarbij 
Ivonne Lex' gezelschap. Maar het 
Raamteater kan je finaal weinig ver-
wijten, terwijl andere gezelschappen 

— met name, nogmaals, Fakkel en 
KNS— niet eens de minimumvoor-
waarden vervullen om ambities te 
mogen uitspreken. 

Hoe het precies komt dat de KNS 
de laatste paar jaar in zulk een 
artistiek dal is terechtgekomen, is 
moeilijk uit te maken. Je kan een 
aantal oncontroleerbare gemeen-
plaatsen opsommen : het belonen van 
syndicale ijver met regieopdrachten 
(Martin Gyselinck, Guido Maere-
mans), de slaafse en volkomen a-
creatieve houding van directeur Do-
mien De Gruyter tegenover het stads-
bestuur (de Zesde Directie), de liai-
sons met tweederangsauteurs als Pa-
vel Kohout en Jan Christiaens, enz... 
Feit is dat het gezelschap dat het 
hardst moord en brand schreeuwt 

— samen met de Fakkel, ook niet 
toevallig—• over de bezuinigingswoe-
de afgelopen zomer, op de planken 
keer op keer bewijst dat zij terecht 
werden 'gestraft ' voor hun artistieke 
wanprestaties. Hoewel die bezuini-
gingen waarschijnlijk weinig met ar-
tisticiteit te maken hadden. 
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Sexuele Perversiteit 
teA. (De Witte 
Kraai) - Foto 
Luc Peeters 

Interessante werken —De Storm 
(Shakespeare), Filumena(De Filippo), 
De Vrede (Aristophanes), The Ameri-
can Clock (Miller), De Navel 
(Anouilh), De zelfmoordenaar (Erd-
man)— worden aan flarden gespeeld, 
door onbeholpen, amateuristische of 
inspiratieloze acteerprestaties —uit-
zonderingen als Mare Janssen of Luc 
Perceval niet te na gesproken— door 
een pseudo-geestige (Maeremans), 
stoffige (Van Zundert), plichtmatige 
(Tillemans) of anderszins ondoor-
dachte regieaanpak, door de oninte-
ressante en vaak gewoon lelijke to-
neelbeelden van John Bogaerts. Het 
KNS-repertoire, en Domien De Gruy-
ter zal dit wel blijven tegenspreken 
tegen beter weten in, mist elke aanslui-
ting bij de theateractualiteit, zelfs de 
Vlaamse, in de mate dat die bestaat. 
Dat het lichaamstheater van Artaud, 
Grotowski e.a. aan een repertoirege-
zelschap is voorbijgegaan, is begrijpe-
lijk. Maar dat voor een Brecht-ensce-
nering (Moeder Courage, twee jaar 
terug) wordt teruggegrepen naar de 
Berliner Ensemble-canon, dat Genets 
De Meiden wordt gelardeerd met 
crucifixen en andere flauwe antikleri-
kale symboliek, dat Anton Peters met 
grappen die vóór 20 jaar al een baard 
hadden nog teksten mag bewerken 
(Op Marode, naar Nestroy) enz., enz., 
dat is ontoelaatbaar. Als de 'arme' 
jaren '70 iets voor het theater hebben 
opgeleverd, dan is dat het 'dramatur-
gentheater', ondanks alle cerebrale 
overdrijvingen, waarin alles onderge-
schikt werd gemaakt —ook en met 
name de acteur— aan de t e k s t a n a -
lyse). Geen vedetten, enkel inhouden. 
Bij de KNS is hier nooit iets van te 
merken geweest, bij Tillemans om 
principiële, en dus te respecteren, 
redenen, bij de anderen uit onkunde. 
Het publiek, dat naar de KNS komt 
om 'belangrijk' theater te zien, blijft 
Weg, en gelijk heeft het. 

Luis in de pels 
Jn tegenstelling tot het begin van 

de jaren '70, toen de onvrede met het 
bestaande produktief werd gemaakt, 
het opvallendst in Mistero Buffo, is er 
binnen de officiële gezelschappen 
niets te merken van artistieke con-
testatie of uitbraakpogingen. De enige 
luis-in-de-pels, waarvan de invloed 
verder kan reiken dan de marginali-
teit, is het Gezelschap van de Witte 
Kraai (Sam Bogaerts, Lucas Vander-
vost, Warre Borgmans e.a.) en dan 
bedoel ik vooral hun werk in de 
Toneelafdeling van het Conservato-
rium. Het peil van de theateroplei-
ding in Vlaanderen is bedroevend 
laag, ondanks de spektakel pretenties 
die de Studio Herman Teirlinck zich 
aanmeet. De werkvoorstelling Trilo-
gie van het weerzien (Botho Straus's) in 
het Conservatorium, begeleid door 
Lucas Vandervost (zie p. 64), is een 
breuk in gunstige zin met het drama-
turgie-arme theater, de absurdistische 
vanzelfsprekendheden (de klassieke 
Ionesco's, Mrozeks, enz.) die in het 
opleidingswerk tot nog toe schering 
en inslag zijn. De vraag is alleen hoe 
consistent dergelijk werk zal blijken, 
op lange of middellange termijn. 
Jonge theatermakers, die prioritair 
belang hechten aan de tekst, aan het 
eindprodukt als een samengaan van 
theatrale media, worden geaccepteerd 
in één van de historisch meest beladen 
instellingen in Vlaanderen ondanks de 
modieuze (Ivo Van Hove), krampach-
tige (Tentakel) of onkundige (Theater 
In Team) context van Antwerpse 
vernieuwingspogingen. Dat is een 
gunstig signaal. Het eigen werk van de 
Witte Kraai blijft daarentegen te 
marginaal, te armoedig, en is enkel 
echt geslaagd in het solo-werk. 

Het theaterklimaat —de term 
gaat elke paragraaf afschuwelijker 

klinken— wordt bepaald door een 
historisch-politieke traditie, waar in-
stellingen die het nauwelijks nog 
waard zijn de naam van hun voorgan-
gers te dragen, op vegeteren. En waar 
zelfs een massale abdicatie van het 
publiek —die zich in de KNS lang-
zaam afspeelt — geen afdoend middel 
tegen is. De reactie zal dan immers 
zijn: nog commerciëler, nog voor-
spelbaarder, nog 'gewoner en degelij-
ker'. En het heeft natuurlijk ook te 
maken met een theaterpolitieke men-
taliteit die veel verder reikt dan de 
Scheldestad. Er worden nooit vragen 
gesteld naar de functie van een reper-
toiregezelschap in dit land, welke 
artistieke functie een groot ensemble 
in een grote schouwburg kan vervul-
len. Het kamertheater —waarbi j ik 
nu ook even het Raamteater reken — 
behoort uiteraard volledig tot het 
terrein van de artistieke vrijheid, en 
daar is een directief overheidsingrij-
pen misplaatst. Tenminste in die mate 
dat het conformisme van het kamerto-
neel de ontwikkelingsmogelijkheden 
van reëel theateronderzoek niet 
fnuikt. 

Antwerpen is een schoolvoor-
beeld, een levend bewijs van het 
faillissement van het Vlaamse theater-
bestel : risicoloosheid, slaafsheid, ar-
rogant misprijzen voor het 'andere', 
kortom alle gemeenplaatsen die dooi-
de lezer zelf kunnen worden verzon-
nen. De lichtpunten zijn schaars en 
dreigen elk moment uit te doven. De 
artistieke mentaliteit van een sociale 
context als een stad kan niet gemeten 
worden aan een nauwelijks bestaande 
marginaliteit ter plaatse, maar in dit 
geval wel aan het feit dat elders veel 
smaakvoller produkten worden aan-
geboden. 

Klaas Tindemaiis 
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Een lied van leven 
en liefde, een reis 

in de winter (werk-
voorstelling H. I. 

D.K.) 

Zij willen het 
Antwerpen is een aardige middel-

kleine stad. Geen nest en ook geen 
grootstad. Met haar slordig half mil-
joen inwoners is ze net groot genoeg 
om duizend verschillende hoekjes te 
verbergen en net klein genoeg om 
'jouw stad' te worden. 

Aardig is Antwerpen vooral om-
dat de plek ontsnapt aan het sluipen-
de provincialisme door twee bijzon-
dere kenmerken. Er is de haven waar 
je het zout uit de zee riekt. De 
internationale toets die er van uitgaat 
is onmiskenbaar en aangenaam. De 
wijde wereld ligt vlak om de hoek, 
ruikbaar en hoorbaar in het water. De 
tweede permanente behoeder voor 
een gesloten stadsbeeld is de ultra-
orthodoxe joodse gemeenschap in 
Antwerpen. Naar verluidt de tweede 
grootste van de wereld. Vooral de 
mannetjes in zwarte pakken, witte 
kniekousen en zwarte hoeden met 
lange tressen haar daarvanonderuit 
kunnen je elke dag een cultuurschok 
geven. De vanzelfsprekendheid waar-
mee een totaal ander cultureel pa-
troon zich aanwezig toont doet na-
denken over de eigen levenspremis-
sen, -doelen en -stijl. 

Antwerpen is een aardige middel-
kleine stad waar bovendien een sterk 
uitgaansleven bloeit. Er schijnt zoiets 
te bestaan als een profiel van 'de' 
Antwerpenaar en daarin scoren de 
woorden 'extrovert, chauvinistisch en 
levensgenieter' hoog. In zo'n stad 
moet het toch goed gaan met het 
theater? 

Een slecht mens 
De meest prestigieuze toneel-

school van België, Studio Herman 
Teirlinck, geeft in inversie een duide-

nie weten nie. 
lijk beeld van de Antwerpse theater-
situatie. Directeur Fons Goris en een 
veel te groot en vooral te disparaat 
docentenkorps leveren keer op keer 
irriterende theaterprodukties af. 
Nochtans ogen de voorstellingen in de 
Studio altijd modieus. De studenten 
mogen allemaal een liedje zingen, solo 
de spots halen of anderzijds in de 
kijker lopen. Ze mogen mooi zijn in de 
voorstelling, sexy en uitdagend. De 
esthetiek die hier beoefend wordt is 
die van het reclamefilmpje. Het pro-
dukt dat wordt aangeprezen is, in dit 
geval, de jonge acteur of actrice zelf. 
Informatie is hier afwezig, seductie 
staat centraal. Vooral met regisseur 
François Beukelaers is de kans groot 
dat de kassa rinkelt. (In de zaal zitten 
de theaterdirecteurs met contracten in 
de binnenzak.) 

Maar Jezus (retorische uitroep), 
wat heeft dit soort acteren en enscene-
ren met een theatraal onderzoek van 
de werkelijkheid te maken? Waarom 
moet een school zijn studenten tot 
domheid opleiden? Thematisch on-
derzoek (en dramaturgisch vooron-
derzoek, wat ermee samenhangt) is 
afwezig in deze voorstellingen. Alles 
hangt aan elkaar van louter sfeertjes. 
Dat een voorstelling een plaats is waar 
in de openbaarheid de meest intieme 
en de maatschappelijke gevoeligheden 
worden getoond en besproken met de 
toeschouwer, is niet geweten. 

De ontegensprekelijke plastische 
kwaliteiten van de Studio-voorstellin-
gen worden nooit meer dan versier-
sels. Scenografie als voorwaarde-
scheppend element voor betekenis-
produktie is ongekend. Het soort 
scenografisch vernuft dat een verhou-
ding van regisseur en acteur tot de stof 
letterlijk ruimte geeft en in zoveel 

theater van vandaag de echte vernieu-
wing betekent, is afwezig. 

Acteren in de Studio is tonen dat je 
lef hebt, dat je kunt zingen en soepel 
bewegen. Een puur fysieke activiteit 
dus die bovendien erg genormeerd is 
in wat er esthetisch hoort en niet 
hoort. Denken, analyseren, opvattin-
gen ontwikkelen door de acteur met 
betrekking tot zijn eigen aanwezig-
heid en tot de tekst is er op geen enkele 
manier bij. 

De voorstellingen in de Studio zijn 
dan ook zo vluchtig als ether. Hier 
moet de toeschouwer een slecht mens 
worden. Een voyeur tweehonderd 
procent. Een consument die de zoetig-
heid snel binnen wil halen. Een lompe-
rik. (En van de acteurs spreek ik dan 
nog niet.) 

Een enkele keer kan het anders. 
Zelfbeschuldiging van Peter Handke 
in een regie van Erik De Volder had 
alles van een goede voorstelling. Met 
als vertrekpunt de stekelige litanie-
tekst van Handke toonden twee actri-
ces wat echt theatraal onderzoek op 
een school kan betekenen. Zij hadden 
duidelijk gezocht naar de betekenis 
van de tekst door hem te plaatsen in 
verschillende concrete maatschappe-
lijke situaties. Toch werd de .valkuil 
van het Hoog Naturalisme kundig 
vermeden door allerlei a-naturalis-
tische spelvarianten te gebruiken tot 
nieuwe dans toe. Het resultaat was 
onevenwichtig maar het leerproces 
was duidelijk. Hier hadden mensen 
gezocht om tekens te produceren die 
levenswaarde hebben. Hier werd niet 
geprobeerd iets te verkopen. Hier 
werd geprobeerd te spreken door een 
levende situatie te scheppen. 

Inversie 
Op het eerste gezicht lijken de 

public-relations-voorstellingen van de 
Studio in niets op wat er te zien is in 
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het dominante Antwerpse theater. De 
plastische gevoeligheid bijvoorbeeld 
die prominent is bij de Teirlinck-boys 
is op een schreeuwende manier afwe-
zig op de andere Antwerpse podia. 
En ook de thematische ongevoelig-
heid van Goris en zijn kinderen 
herhaalt zich niet bij KNS, Fakkel, 
TIL en de anderen. Integendeel, bij 
het dominante theater staat 'het the-
ma' voorop. Een voorstelling die niet 
in één zin kan worden samengevat, 
kan geen goeie voorstelling zijn. Maar 
de tegenstellingen die binnen het 
thema kunnen worden getoond zijn 
altijd zowel inhoudelijk als theatraal 
zeer beperkt. Vrijwel nooit kun je zien 
dat de theatermakers de eigen ideolo-
gische en technische grenzen opzoe-
ken. Onder het mom van de consu-
meerbaarheid van het produkt is het 
Antwerps toneel middle-of-the-road. 

En hier wordt duidelijk hoe de 
Studio zich inversief verhoudt ten 
opzichte van het Antwerps beroeps-
theater. Inversie is een 'omkering van 
de gewone orde waarbij de inhoudelij-
ke logica niet wordt veranderd'. De 
gemeenschappelijke onderliggende 
logica is die van de verkramptheid. De 
theatermakers hebben zich een idee 
gevormd over de werkzame theatrale 
middelen van vandaag, hebben zich 
daar een publiek mee verworven en 
houden zich als de Zuidafrikaanse 
Witten krampachtig vast aan het 
status quo. Dat een verhouding thea-
ter-publiek een dynamische moet zijn, 
dat de theatertaal elke seconde wij-
zigt... zij willen het nie weten nie. 

Geen alternatief 
Merkwaardig is dat ook in alterna-

tief Antwerpen'het apartheidsdenken 
hoogtij viert. Maar de marginale groe-
pen hebben meer excuses om vast te 
houden aan het eigen subcultuurtje. 

Een absolute veronachtzaming door 
de gevestigde culturele apparaten helpt 
niet de eigen cocon doorbreken. 

Binnen de eigen thuislandjes is de 
semi-amateuristische alternatieve scè-
ne altijd in beweging. Soms zijn daar 
aardige dingen bij (Epigonen, Akt, 
Zwarte Sneeuw). Maar zowat altijd 
blijkt een adembenemend gebrek aan 
ambitie om iets te vertellen/laten 
aanvoelen van de dynamiek van de 
hele maatschappij. Een groep jonge-
ren die én het eigen 'ikje' én de 
collectieve bewustzijnen én de maat-
schappelijke machtsverhoudingen ge-
bruikt als evidente bronnen voor het 
theatrale feest bestaat niet. Typevoor-
beeld daarvan is Ivo Van Hove's Akt 
die er nu al vier jaar in slaagt alleen 
maar over incest te spelen. Het spreekt 
boekdelen. Dat alternatief Antwerpen 
zich lijkt te vermijen in het cultiveren 
van een soort amateurisme (spreken 
op stem, niet op adem; dialect spre-
ken; stuntelig gedrag...) lijkt een 
logisch gevolg van het hele geborneer-
de wereldbeeld. 

De enige marge-club in Antwer-
pen die én de valkuil van het veredeld 
amateurisme én de zelfverheerlijking 
van de eigen ideologische bekrompen-
heid probeert te ontlopen is het 
Gezelschap van De Witte Kraai, van 
Lucas Vandervost, Warre Borgmans 
en Sam Bogaerts. Zonder te willen 
suggereren dat dit Antwerps enige 
hoop in bange dagen is kun je bij de 
Witte Kraai nog veel theaterpret voor 
de toekomst vermoeden. 

Een Witte Raaf ? 
'Het Gezelschap van De Witte 

Kraai', de naam van de groep, geeft al 
een aardig staaltje van de aanpak. De 
associatie met de witte raaf ligt voor 
de hand. Maar door 'de kraai' in te 
voegen ('de onheilsbode, roofzuchtig 

P E N 

en azend op lijken' zegt van Dale) 
wordt de voor de hand liggende 
betekenis ontwricht. En komen min-
der fraaie perspectieven naar boven. 

Indien ergens in Antwerpen 'het 
realisme/na turalisme'-debat daad-
werkelijk wordt gevoerd, dan hier. De 
Witte Kraai is een echt researchclub-
je voor acteren en schrijven. Uniek 
vooral is dat laatste. Potentieel is Sam 
Bogaerts de grootse toneelschrijver in 
Vlaanderen van dit moment. Zijn be-
werkingen van Honger (Hamsun) en 
Embers (Beckett) zijn meer dan slim-
me vertalingen. De dramatische tekst-
uur ervan is rijk, vol actuele pointes, 
goede flauwe grappen en met een 
aardige kundigheid de motieven te 
suggereren en te omcirkelen eerder 
dan ze direct te verwoorden. 

Wat binnen De Witte Kraai de 
belofte ontgroeid is, is de acteerstijl. 
Vooral Lucas Vandervost is nu al 
veruit de betere acteur van zijn gene-
ratie. Hij heeft een geloofwaardig 
neonaturalistische speelstijl ontwik-
keld die haaks staat op het expressio-
nisme (Cassiers) of hyper-realisme 
(Fabre) van veel ander margetheater. 
Vandervost en co hebben, bijvoor-
beeld, 'de ruis' aan het spelarsenaal 
toegevoegd. Tientallen kleine geluid-
jes zijn er alleen maar om de niet-
verbale theatercomponent kracht bij 
te zetten. Wat tussen de woorden 
gebeurt, wordt dank zij 'de ruis' beter 
zichtbaar en evidenter vol betekenis. 

Bogaerts en de zijnen opereren 
binnen de traditie van het realisme 
omdat zij duidelijk geïnteresseerd zijn 
in de gedragscodes die het menselijk 
samenleven regelen en in de actuele 
verschijningsvorm daarvan. De Witte 
Kraai probeert röntgenfoto's van ge-
drag te maken. Ze zijn op zoek naar 
barsten in de welvoeglijkheid, naar 
wreedheid achter de fafade van het 
gewone, naar evidente leugens die een 
maatschappelijk systeem dragen. Het 
is een engagement tot authenticiteit, 
dat opvalt in een verder nogal doods 
Antwerps landschap. (Hoewel vol 
leven en beweging en drukte !) 

Een stad 
Waarom het niet goed gaat met 

het theater in Antwerpen ? Misschien 
is de zee toch te ver weg. En misschien 
werken de orthodoxies niet als uitda-
ging, maar als zelfbevestigers. En 
misschien heb je voor goed theater 
geen 'extroverte, chauvinistische' 
maar zichzelfopvretende types nodig. 
Wie weet. 

En ongetwijfeld heeft de stad wat 
domme theaterbestuurders. Om nog 
te zwijgen van de trambestuurders en 
de schoonheid van het justitiepaleis, 
de potentie van de Vogelmarkt en de 
kwaliteit van de koning. 

Paul De Bruyne 

Zelfbeschuldiging 
fwerkvoorslelling 
H.I.D.K.) 
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De klatergouden gids van het Antwerpse theater 
AKT (Antwerps Kollektief voor Theaterpro-
jecten) Groep rond Ivo Van Hove ; start te in 
1981 met het project Geruchten ; daarna 
Ziektekiemen. Ais in de oorlog en recent Agatha. 
Naar eigen zeggen "associatief theater, barok 
van vorm, wars van rationele rechtlijnigheid". 
In Agatlw voor het eerst aandacht voor het 
acteerwerk ; daarvoor was de ruimte prioritair. 
Werken zonder subsidie. (M.V.K.) 
(Blindenslraat 20, 03/234.21.73) 

Antwerps Aniusementstheater Startte in 1983 
met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 
'volkstheater met inhoud' brengen naar het 
voorbeeld van het Gents Amusementstheater 
van Eddy Daese ; werken met vaste kern op 
semi-professionele basis; Van Haecke plant met 
zijn andere v.z.w. Alan produkties voor het 
najaar een reeks van Kinderen van een mindere 
God met Annie Van Lier en ex-Fakkeltheater-
acteurs. (M.V.K.) 
(Paulusstraat 35, 2130 Brasschaat, 03/651.48.06) 

Baron Grijs Theatergroep rond Mare Goossens, 
Bart Patoor , Erwin Eysackers en Els Patoor. 
800 meter van liel nulpunt ! (alleen de stevigste 
gebouwen bleven staan), de eerste produktie, 
leed aan teveel epigonisme van de allernieuwste 
esthetiek. IJ'I were to live in Antwerp for a long 
time I would build the otlier tower of the 
cathedra!, een dansproduktie van Bart Patoor , 
komt eind mei 84 uit. (P.D.B.) 
(Steegsken 7. 03/231.13.28) 

Bourlaschouwburg Het oude KNS-gebouw, 
genoemd naar zijn architect, werd geklasseerd 
en staat leeg sinds de KNS in 1980 de nieuwe 
stadsschouwburg betrok. De bestemming van 
dit gebouw waarin destijds het Théâtre Royal 
(de "Franse comedie") speelde, is op dit 
moment nog niet duidelijk. De stad zou het in 
pacht geven aan het ministerie van Karei Poma 
die dan over het gebruik moet beslissen ; 
werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar 
en veilig te maken. (M.V.K.) 
(Komedieplein 1) 

Guy Cassiers Sinds zijn 'ontsnapping ' uit de 
Antwerpse krochten met Een cementen tuin een 
omstreden figuur. Voornamelijk solo-acteur, 
met een eigenzinnige dictie en gestiek. Hij 
kwam voor het eerst in de kijker in Ivo Van 
Hoves Geruchten bij AKT (zie Etcetera 5). 
(K.T.) 
(Ringlaan 80, 2610 Wilrijk, 03/449.68.97) 

Centrum voor Experimenteel Toneel Opgericht 
in 1978 aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen in de marge van het Departement 
Germaanse Filologie. Doel is het stimuleren 
van het actuele theater door het scheppen van 
een research- en discussieklimaat voor en door 
theatermakers en begeleiders. Tot begin jaren 
tachtig vooral een plek waar het internationale 
performance- en multi-mediatheater gedijde. De 
laatste twee jaar een erg naar binnen gerichte 
club die workshops organiseert in de lijn van 
het PARA-theater van Grotowski . 'Actieve 
Cul tuur ' is de huisslogan van het moment (Zie 
Etcetera 2). (P.D.B.) 
(Universiteitsplein 1, 2610 IVilrijk, 03/828.25.28 
(223)) 

Cultureel Centrum Berchem In 1981 geopend, 
met veel (maar niet al te bruikbare) infrastruc-
tuur en bijna geen werkingsgeld (momenteel 
400.000 fr.). Naast de ontvangst van plaatselijke 
verenigingen gaat het interessante samenwer-
kingsverbanden aan : de kinderfilm- en 
theatercyclus, met Sfinks-A, en het dansfestival 
van De Beweging. (K.T.) 
(Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, 
03/239.59.08) 

Jan Decleir Werkt sinds zijn wegstappen uit het 
Kollektief INS (1979) als reizend solo-acteur; 
eerst met Jan zonder Vrees (Hugo Claus) ; later 
met De tijger en andere verhalen en Obscene 
Fabels opnieuw op teksten van Dario Fo. 
(M.V.K.) 
(c/o Karmijn, Appelkantstraal 7, 2530 Boechout, 
03/455.52.77) 

Echt Antwaarps Theater Volkstheater met het 
accent op amusement ; in navolging van 
voorbeelden als Romain De Coninck en 
Jeroom Verten, schrijft leider Ruud De Ridder 
de stukken zelf: Als ik de lotto win (1982), In 
den Aap gelogeerd (1983) en Mijn schoonzoon is 
nen Ollander (1984); spelen voornamelijk in het 
zomerseizoen; zijn principieel van oordeel dat 
dit soort theater geen aanspraak moet maken 
op subsidies. (M.V.K.) 
(Oudestraat 73, 2630 Aartselaar, 03/887.64.42) 

Eigentijds Podium Initiatief van Roger 
Vossenaer; oorspronkel i jk : Elektronisch 
Pod ium; van 1974 tot 77: mixed mediapro-
jecten; sinds '78 ook theaterprojecten: drie 
eenakters van Beckett; Lazy and Gentlemen 
naar Joyce's Finnegan's Wake en recent De 
Magerste Man, een Kafka-projec t ; voor de 
toekomst : opnieuw mixed media-theater; kleine 
eenmalige subsidie uit 'experimentenpot ' . 
(M.V.K.) 
(Jan Blockxstraat 20, 2018 Antwerpen, 
03/238.83.32) 

Elekerlye Genootschap Publieksvereniging, in 
1958 ontstaan bij oud-leerlingen van het Onze-
Lieve-Vrouwecollege. In zaal Elekerlye werden 
de Nederlandse repertoiregezelschappen uitge-
nodigd, in het begin ook de KVS en franstalige 
Brusselse theaters. Om technische redenen werd 
later vaak uitgeweken naar KVO en (oude) 
KNS. De Nederlandse gastvoorstellingen in de 
Stadsschouwburg worden nog steeds 
geprogrammeerd in overleg mei Elekerlye, dat 
ook de meeste abonnementen aanbrengt. (K.T.) 
(Frankrijklei 85. 03/232.30.93) 

Epigonenteater ZLV In Hoboken ontstaan 
(1980) uit eigen workshops, momenteel deel 
ui tmakend van de Schaamte-stal. Visueel 
(Wilson, surrealisme,...) theater wordt gecom-
bineerd met straatanimatieprojecten. Ant-
werpens eigenzinnigste groep (zie Etcetera 6). 
(K.T.) 
(c/o O.L.V. van Vaakstraat 81. 1000 Brussel, 
02/511.62.53) 

ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit 
Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het 
stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-
theater ontstaan. Als Educatief Theater 
Antwerpen werd deze Fakkel-werking in 1977 
als au tonoom gezelschap erkend, een fictie die 
pas in 1983 rechtgetrokken werd. Bij het ETA 
worden toneelbewerkingen van typische 
humaniora-lectuur (Ruyslinck, Elsschot) ge-
combineerd met jeugdstukken. (K.T.) 
(F. Van Eedenplein 5, 2050 Antwerpen, 
03/233.15.88) 

EWT-gezelschap Oud-leden van avant-garde-
groepen als de Nevelvlek, De Koperen Haan en 
Theater op Zolder, gingen in 1958 als 
Experimentele Werkgroep Theater het absurde 
repertoire spelen, zonder veel opsmuk. De 
verhuis naar Deurne (oud gemeentehuis) na 
vele geografische en artistieke omzwervingen 
leidde tot het huidige boulevard-gezelschap, 
met twee plateau 's : het Randstadtheater 
(Deurne) en het Theater aan den Drink 
(Borgerhout). Recentste plateau : de arbeids-
rechtbank, waar directeur Geert Lunskens zich 
zal verdedigen tegen de door de raad van 
beheer geuite beschuldiging van wanbeleid. 
(K.T.) 

(Cogelsplein 46. 2100 Deurne, 03/324.52.42) 

Jan Fabre Debuteerde oorspronkelijk als 
decorateur bij het NVT waar hij ook zijn eerste 
performances realiseerde; kreeg als theaterma-
ker internationale bekendheid met zijn 8-urig 
project Het is theater zoals te verwachten en te 
voorzien was (cfr. Etcetera 1, 3 en 5). De 
nieuwe produktie van J a n Fabre, De macht der 
theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11 
juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni 
(Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27 juni 
(VPRO-tv), 17 juli (Polverigi), mei 85 
(Kaaitheater, Brussel). 
(c/o Project 3 vzw, Predikherenstraat 21, 
03/232.07.04) 

Fakkeltheater Werd in 1956 opgericht vanuit de 
onderwijssector van de A C O D , sterk 
verbonden met het stadsonderwijs. 'De Fakkel ' 
evolueerde van een eerder gedurfd 'schandalen-
theater ' (rond o.a. Hochhuths Plaatsbekleder en 
Sartres Vuile Handen) naar een ouderwets, zelfs 
reactionair —al thans qua esthet iek— kamer-
theatertje met een linkse bijsmaak. Directeur: 
Walter Groener. (K.T.) 
(c/o Eikenstraat 16. 03/233.15.88) 

Generatie in de zwarte sneeuw Heeft het 
moeilijk zijn debuutprodukt ie Sidi Bel Abbes 
(1982) te overleven. Deze overtuigende start 
voedde de hoop dat ook afgestudeerden van 
een gevestigd opleidingsinstituut als het H I D K 
aansluiting zouden vinden met een beweging 
die elders en vroeger op gang was gebracht 
(Akt, Fabre,...). Regisseur Moshe Leyser 
vertrok naar Parijs, Raf Troch naar De 
Mannen van den Dam. Overblijver Ben van 
Ostade en bijspringers Mare van Eeghem en 
Roger Meeussen vechten voor hun generatie... 
binnenskamers. (K.H.) 
(Vlemickveld 18. 03/233.86.11) 
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HIDK - Studio Herman Teirlinck Ontstaan als 
Studio van het Nationaal Toneel in 1949, onder 
impuls van de toneelpedagogische opvatt ingen 
van Herman Teirlinck, die er samen met Fred 
Engelen, Lea Daan en Willem Pée de toon 
aangaf. De 'Studio ' — d e huidige benaming 
dateert uit 1967, toen het een rijksinstelling 
voor hoger kunstonderwijs w e r d — kenmerkt 
zich door een halsstarrig vasthouden aan de 
'acteursmythe' , waarbij techniek en présence 
het meestal halen op dramaturgie en diepgang. 
In 1969 werd, op vraag van o.a. Anton Peters, 
Jef Burm en Rik Geyl, door minister van 
Mechelen een kleinkunstafdeling aan de Studio 
toegevoegd. (K.T.) 
(M. Gérardstraat 4, 03/231.54.65) 

Johnny en Janine Vlaanderens 'vrije' cabaret- en 
toneelproduktie (overigens komen J en J ook 
nog bij allerlei toneelgroepjes aan de b a k ; met 
hun vrije produkties in het Merksems 
Kamertheater b.v.). Met de kop van een ander '. 
melige kampvuurleute voor overjaarse scouts ; 
Tripte sec: boulevard! Als het dit is wat 
bedoeld wordt met 'de vrije markt ' , moet Poma 
nodig eens gaan kijken. (P.D.B.) 
(03/233.53.16) 

King Kong Alternatieve zaal van het Kultureel 
Informatief Cent rum Keizerstraat (KICK) sinds 
1973 ; uitgebrand in de zomer van 1982 ; 
eertijds thuishaven van Het Trojaanse P a a r d ; 
alternatieve groepen en vrije produkties vinden 
er onderdak : vroeger o.a. De Witte Kraa i ; 
recenter Scalpel. (M.V.K.) 
(Keizerstraat 38, 03/233.49.95) 

Kollektief Internationale Nieuwe Scène Eén van 
de vleugels van de oorspronkeli jke INS-groep 
die met Mistero Buffo Vlaanderen verwonder-
de ; werkte o.l.v. Charles Cornette en Hilde 
Uitterlinden verder op het Dario Fo-mater iaa l ; 
sinds 1980 naast zaaloptredens ook projecten in 
een tent (o.m. De Herkuis; late 'herontdekking ' 
van Brecht (zie Etcetera 3); trekken nu rond 
met Fo 's Non si paga. (M.V.K.) 
(Her/straat 7, 2100 Deume, 03/325.17.77) 

KJT (Koninklijk Jeugdtheater) Het 'eerste vaste 
beroepsgezelschap voor kinderen en jongeren in 
West-Europa, ' zoals Van Impe (Over Toneel) 
trots meldt, werd door Joris Diels in 1942 
opgericht, en na de oorlog uitgebouwd onder 
leiding van Corry Lievens (tot aan haar dood, 
in 1968, directrice). Momenteel bevat het 
repertoire kinderstukken (De reis naar 
Pilsjepatsj, Repelsteeltje) en tienerstukken 
(102.8. Shoehoe en de Vliegende Prinses), een 
repertoire dat een sterke Duitse invloed 
(Gripstheater) vertoont. Directeur: Joost 
Noydcns. (K.T.) 
(Meistraat 2, 03/231.97.50) 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen Opgericht in 
1969: directie: Jeanne Brabants ; gegroeid uit 
het voormalige operabal let ; bevat nog steeds 
een 'operagroep ' die de divertimenti in de 
O.v.V. verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele 
wereld als cultureel ambassadeur van 
Vlaanderen fungeerde; p rogrammat ie : choreo-
grafen van eigen bodem en grote namen uit de 
voorbije en actuele dansgeschiedenis zoals 
Balanchine, Jooss, Kylian, Cranko e .a . ; vanaf 
volgend seizoen gaat de leiding over in handen 
van de Rus Valery Panov met waarschijnlijk 
een terugkeer naar klassieker repertoire. 
(M.V.K.) 

(Keizerstraat 14. 03/234.34.38) 

KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg) 
I3lste speel jaar ; één van de drie Vlaamse 
repertoiregezelschappen ; voerde van 1945 tot 
1967 de titel van 'Nationaal Toneel ' ; 
evolueerde onder de directies van Firmin 
Mortier en Bert Van Kerkhoven van een week-
na-week-een-ander-stuk-systeem tot een twee-
en drie-wekenstelsel waarin degelijker werk 
mogelijk werd; beschikte steeds over een rijk 
acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de 
nieuwe s tadsschouwburg; is op dit moment 
zowel wat de artistieke prestaties als wat de 
publieke belangstelling betreft in neergang; de 
avant-garde-rol die b.v. het Duitse repertoire-
theater gespeeld heeft is aan de KNS voorbij 
gegaan. (M.V.K.) 
(Meistraat t2. 03/231.97.50) 

Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium De 
officiële geschiedschrijving (M.-Th. Buyssens, 
Van private muziekschool tol KVMC) vermeldt 
weinig over de toneel- en voordrachtleergangen. 
Op de 'Ecole de Musique d 'Anvers ' werd in 
1859 'Vlaamse declamatie ' als vak ingevoerd, 
en Peter Benoit introduceerde bij de stichting 
van de Antwerpsche Vlaamsche Muziekschool 
(1867) o.a. 'lyrische declamatie' . Benoit 
bouwde, na de bevordering tot Koninklijk 
Vlaamse Muziekconservatorium (I8y8), een 
toneelafdeling uit. De leergangen werden 
daarna gevoelig uitgebreid. Momenteel leidt 
Dora Van der Groen de toneelafdeling, met 
Lucas Vandervost en Warre Borgmans als 
assistenten. (K.T.) 

(Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/238.31.91) 

Kopspel Meer dan een theatergroep: actieservice 
zit ook in het pakket (zoals de organisatie van 
de animatie op de grote Vredesbetoging en een 
eigen werkatelier dat open staat voor het hele 
vormingswerk). Kopspel functioneert binnen 
het bestel van het vormingswerk en krijgt uit 
die hoek zijn (schaarse) subsidies. El 
Mosamaha, de eerste Marokkaans-Vlaamse 
toneelproduktie, staat op hun naam. (P.D.B.) 
(Breughelstraal 31. 03/218.69.49) 

Foto 's Rita Lucres 
Kultureel Front Koepelorganisatie van enkele 
tientallen, meestal amateurtheater- en muziek-
groepen uit de strijdcultuur. Opgericht in 1974 
rond Het Trojaanse Paard, de Nieuwe Scène 
(beide uitgetreden) en Proloog (opgeheven). 
Splitste in 79 in een Vlaamse en een 
Nederlandse afdeling. Sinds eind jaren zeventig 
vnl. groepen en individuen die zich buiten de 
verzuilde culturele circuits willen houden. Het 
Front worstelt wanhopig om een identiteit voor 
de jaren tachtig te vinden. Geeft een 
driemaandelijkse Nieuwsbrief uit en publiceert 
vier maal per jaar een cultuurkatern in het 
progressieve maandblad Komma. (P.D.B.) 
(Provincies/raat 118. 03/232.08.85) 

De Mannen van den Dam INS De andere 
vleugel die uit de Mistero Buffo-INS 
voor tkwam; eerst rond Wim Meuwissen en 
Herman Gilis, later rond Lucienne De Nut te ; 
kozen vanaf het begin voor een experimente-
lere vorm van theater met interessante 
produkties zoals Geloof, Hoop en Liefde 
(Horvath) en HeI Laxeermiddel (Feydeau) ; 
waren de eersten die bij ons Heiner Miiller 
introduceerden (Tractor) (zie ook Etcetera 1 en 
6). (M.V.K.) 
(Rode Leeuwlaan 13, 2510 Mortsel, 
03/440.58.93) 

Mark Liebrechtcentrum Parochiezaal met 
theaterinfrastructuur. Onlangs verhoogde het 
Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen 
zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, 
dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden 
van Antwerpen, geen belangrijke receptieve rol 
meer kan vervullen. (K.T.) 
(H. Kruisstraat 16, 2510 Mortsel) 

Meirteater Sinds 1974 het tweede plateau van 
het Fakkeltheater, zonder omwegen bestemd 
voor 'entertainment ' . Waarschijnlijk — na de 
revues van Gaston & Leo —he t populairste 
theater in het Antwerpse, met successen als 
Sextet, Wij gaan naar Benidorm en Turks Bad. 
(K.T.) 
(Meir 75, 03/233.15.88) 

Merksems Kamertheater Een van die 'ongede-
finieerde' kamertonelen met "een lach en een 
t raan-reper toire" ; voorheen het theater van de 
gemeente Merksem; sinds de fusie werd het een 
officieel s tadstheater ; rijkssubsidie: 1.000.000 
wordt door de stad 'bijgepast ' lot 4.878.000 
(M.V.K.) 
(Terlindenliofstraal 204, 2060 Merksem, 
03/645.34.51) 
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Mimestudio en Piramide op de punt De 
mimestudio o.l.v. J an Ruts geeft dag- en 
avondopleiding voor 'alle acteurs die niet-
verbaal theater willen d o e n ' ; streven een 
vernieuwing van de mime na aan de hand van 
methoden van Decroux en Gro towski ; uit de 
school groeide de groep 'Piramide op de p u n t ' ; 
bracht een eerste opgemerkte produktie Het 
Zuilenveld en recent een nieuw project Lei's 
dance baby. (M.V.K.) 
(Kasteelstraat 3, 03/237.26.54) 

Nieuw Ensemble Raamteater De groep van 
Walter Tillemans. Voortzetting van Het 
Raamteater (verkapt tweede plateau van de 
KNS) en Ensemble (de tijdelijke en snel 
afgebroken samensmelting van Raamteater en 
BENT van Jaak Vissenaken) Een respectabele 
groep, geworteld in de beste Vlaamse acteer- en 
ensceneringstraditie van de voorbije dertig jaar . 
Een Vlaams publiekstheater met een serieuze 
volkse en poëtische inslag. Establishte figuren 
als Hugo Claus, Julien Schoenaerts, Jan 
Christiaens en Julienne De Bruyn vormen er de 
ruggegraat van. God, als u één theater oude 
stijl wil sparen, dan dit (zie Etcetera 6). 
(P.D.B.) 
(Volhardingsstraat 76. 03/238.81.38) 

NVT (Nieuw Vlaams Theater) Na gelijkaardige 
pogingen (waarvan het Laborator ium voor 
Vlaams Toneel het belangrijkste was) richtten 
Wil Beckers en Toon Brouwers het Nieuw 
Vlaams Theater op in 1972. Er wordt 
uitsluitend nieuw Vlaams werk gecreëerd, maar 
na 10 jaar is de oogst mager, op enkele 
toevalstreffers na (René Verheezens Caraïbische 
Zee. Luk Van Brussels Vera). De gewenste 
invloed op de 'Vlaamse dramaturgie ' wordt 
gefnuikt door weinig gunstige produkt ieom-
standigheden (zie Etcetera 5) (K.T.) 

Open Theater Receptieve organisatie, opgericht 
in 1978. In diverse zalen — w a a r i n zich het 
gebrek aan geschikte theaterruimte in het 
Antwerpse schrijnend openbaa rde— werden 
buitenlandse groepen (o.a. Ka Theater , het 
Portugese La Comuna , Onafhankel i jk Toneel) 
uitgenodigd. Zonder programmatiesubsidie van 
stad noch staat is Open Theater langzaam 
uitgedoofd, op enkele sporadische tekenen van 
leven (o.a. medewerking aan Herman 
Verbeecks Theater Promenade) na. (K.T.) 
(Heirbaan 14. 2510 Mortsel) 

Opera van Vlaanderen Fusie van de Gentse en 
Antwerpse Ope ra ; werkte zijn 3de seizoen a f ; 
met deze constructie (het samenbrengen van 
subsidies van twee provincies, twee steden en 
het rijk) was niemand ooit gelukkig; ook 
artistiek niet. De toekomst is onduidel i jk: de 
huidige structuur werd 'on tbonden ' verklaard 
en een werkgroep buigt zich over Poma's plan 
van een 'Vlaamse Operast icht ing ' ; ondertussen 
heeft directeur Van Impe toch het volgende 
seizoen voorbereid. (M.V.K.) 
(c/o Van Ertbornstraat 8. 03/233.13.23) 

Paljas De kleinste theaterruimte van Ant-
werpen. Solotoneel, kleinkunst, poëzie. Altijd 
netjes, zelden flauwekul. Het kan er gezellig 
zijn. Maar is het die energie nu allemaal wel 
waa rd? (P.D.B.) 
(Filomenastraat 25. 03/218.65.56) 

Paradox Café met pakhuis (waarin somtijds 
theater en pop) waar een kleine fractie van 
artistiek Antwerpen nestwarmte zoekt. Oksel, 
Bel?ikal, Baron Grijs en wat dansers hebben er 
voorstellingen getoond. Wegens gebrek aan 
geld om het (schitterende) pakhuis om te 
bouwen zal Paradox wel in de potentiële 
mogelijkheden blijven steken. (P.D.B.) 
(Waalse Kaai 25) 

RVT Spreidingsgezelschap (opgericht door Rik 
Jacobs in 1945, in 1947 ondergebracht bij het 
Nationaal Toneel, sinds 1967 gezelschap van de 
provincie Antwerpen) dat meer publiciteit krijgt 
door het politieke pokerspel errond (de ontbin-
ding van het Nationaal Toneel, de dreigende 
opheffing afgelopen seizoen) dan door artistieke 
prestaties. Het repertoire schippert tussen 
ouboullig geënsceneerde klassiekers (De Vrek, 
Midzomernachtsdroom) en Antwerpse kluchten 
(IVat doen ire met bompa). Directeur: Frans 
Vercammen. (K.T.) 
(Arenbergstraat 28, 03/233.64.08) 

Scalpel Nog een uitlaatklep voor ontgoochelin-
gen in het officiële bestel, ditmaal uit RVT-
kringen : Eddy Asselbergs, Marnix Verduyn en 
anderen. De bedoeling is 'messcherp' theater te 
maken, dat 'tot op het bot gaat ' . Met Kroetz ' 
Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig. (K.T.) 
(Dodoenstraat 31. 2200 Borgerhout, 
03/236.69.97) 

De Scène Maandelijks tl ieaterinformatieblad 
geproduceerd door het Theatercentrum ; van 
1959 tot 1960: alleen informatie over de 
Antwerpse stedelijke theaters; sindsdien zijn 
terreinen uitbreidend over het hele Vlaamse 
land ; bevat een uitgebreide kalender van de 
theatermanifestaties in Vlaanderen. (M.V.K.) 
(Theaterplein z/n. 03/234.21.46) 

Foto 's Herman Sorgetoos 

Sfinks-Animatie Begin jaren '70 ontstond de 
Sfinks als jongerencentrum in Boechout met 
meer allure dan een jeugdhuis : cursuspakket, 
kleinere theaterprodukties, het zomerfestival 
(Sfinks Roots). Beide werkingspolen zijn sinds 
1982 in aparte vzw's ondergebracht : Sfinks-
V(orming) en Sfinks-A(nimatie). Naast de 
samenwerking met de Spiegel (Beveren-Waas) 
en de Singel (Antwerpen) in SSST voor grotere 
theaterprodukties (receptief) wordt veel aan-
dacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. 
Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T.) 
(Heuvelstraat 25-31, 2530 Boechout, 
03/455.69.44) 

De Singel Dé receptieve cultuurtempel van de 
stad. Schitterend gebouw van Stijnen. Twee 
zalen. De theaterzaal (850 plaatsen) is vaak (te) 
groot. Na de start in 1981 was er vooral muziek 
te beluisteren (het muziekconservatorium huist 
in hetzelfde gebouw), maar sinds 83 is er ook 
veel dans en toneel te zien (Ballet van 
Vlaanderen, nieuwe Belgische dans, Neerlands 
betere theatergroepen,...). (P.D.B.) 
(Desguiniei 25. 03/216.28.77) 

Teatertentog Een semi-professionele theater-
groep, opgericht in 1979 en verbonden aan de 
toneelacademie van Borgerhout, o.l.v. Gil 
Vrijdaghs. Drie creaties, meestal geconcipi-
eerd rond vrij traditionele collages van 
bestaande teksten : Zie deze ronde schijf in de 
zon (rond Van Gogli en Daudet). Niet speciaal 
mikken (een poëzieprogramma over geweld) en 
De man in de reus (een Paul Snoek-project). 
Bedoeling is de afgestudeerden van de 
toneelacademie speelkansen te bieden. Voorals-
nog lijden de produkties onder een amateuris-
tische aanpak en gebrekkig speeltalent. (B.P.) 
(Achterbist 16. 2260 Nijlen, 03/481.76.99) 

Tentakel Van bij de start in 1973 maakte 
Tentakel themastukken rond kernenergie, 
bewapening, technologie, stress, enz. Didac-
tische, heldere voorstellingen die het in de 
scholen prima deden. De overstap sinds 1980 
naar een neo-realistisch toneel voor volwas-
senen wil niet zo goed lukken. De groep richtte 
een eigen zaal in, waar een stukje alternatief 
A'pen zijn waar toont . (P.D.B.) 
(c/o Tolstraat 61, 03/237.81.66) 

Theatercentrum Opgericht in 1965 met als doel : 
de bestaande drempelvrees t.o.v. theater te 
helpen overwinnen, via het opzetten van een 
systeem van theaterchecks —gecombineerde 
t ickets— en het aanknopen van contacten met 
bedrijven in het Antwerpse; nu ook overlegor-
gaan tussen een aantal Antwerpse theaters 
m.b.t. gemeenschappelijke promotie (verzamel-
affiche, theatermarkt , enz.). (M.V.K.) 
(Theaterplein. 03/234.21.46) 
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Foto Herman Sorgeloos 

«desmgei 

Theater In Team Nieuw (1983) gezelschap rond 
free-lance acleur Rikkert Van Dijck en Karei 
Van Deuren. Ook andere Fakkel-gefrustreerden 
maken deel uit van de groep die wil werken aan 
'auteurstheater ' . Geenszins Genesis, een collec-
tief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins 
niet overtuigen. (K.T.) 
(Mimosalaan 7, 2970 H ever, 015/67.43.23) 

Theaterstudio RUCA Een van de weinige 
theatergroepen in het studentenmilieu ; oud-
studenten, BTK-ers, enz. van het Ruca ; gestart 
in 1980 met Shakespeares zus/er naar Théâtre 
de l 'Aquarium ; later een Schnitzler-project en 
recent Diderots Het gesprek, de droom, hei 
vervolg ; verwijderen zich duidelijk van het in 
het amateurtoneel nog vaak heersende realisme. 
(M.V.K.) 
(Callenssiraal 18. 2600 Berchem) 

Theaterwinkel Geopend op 5 maart 1984. De 
boekenafdeling heeft nu zo een 1500 titels in 
huis, maar wil dat tegen eind 84 opdrijven tot 
5000. Is ook een servicewinkel (tickets voor 
binnen- en buitenlandse voorstellingen ; locatie 
voor een groeiend aantal theatergroepen). 
(Sint Jacobsmarkt 74. 03/233.71.60) 

Théâtre Néerlandophone (Ex-)studenten van 
Rites en Studio die onlangs een strip-achtig 
spektakel, Château Bain-Marie, opzetten. Een 
uit de hand gelopen grap of een aanzet tot 
kabaretesk theater ? (K.T.) 

Tietlrie Tiedrie staat voor 'Theater van de 
Derde Wereld in Europa ' , maar dat is slechts 
gedeeltelijk waar. Tone Brulin kiest wel teksten 
uit zuidelijke regionen maar eigenlijk is het 
altijd 'zijn' stuk dat hij overdoet. Tiedrie maakt 
zachtaardige voorstellingen waarin dictators een 
te verwachten veeg uit de pan krijgen (God de 
Vader is de grootste dictator) en kleine mensjes 
met onverklaarbaar veel moed altijd opnieuw 
rechtkrabbelen nadat ze op hun smoel zijn 
gevallen. De sprookjesachtige, fluwelen sfeer 
van de voorstellingen verbergt soms het grote 
vakmanschap en de filosofische ernst van 
Brulin en de zijnen (zie Etcetera 2) (P.D.B.) 
(Hertstraat 6. 2100 Deiirne, 03/325.88.50) 

TIL (Toneelgezelschap Ivonne Lex) serveert 
theater als "een etentje met rode wijn in 
gezelschap van de acteurs". Geen opgewarmde 
kost, maar iets nieuws uitproberen is er ook 
niet bij. De voorstellingsbabbel is soms grappig, 
soms ernstig, maar nooit te grappig of te 
ernstig. TIL is een hardwerkend bedrijfje. Voelt 
u de nattigheid ? (Zie Etcetera 6). (P.D.B.) 
(Zaten: Het Appeltje, Lange Niemvstraat 81; 
Hei Klokhuis, Parochiaanstraal 5. 03/233.53.16) 

Foto Kita Lacres 

Stedelijk Instituut voor Ballet Opgericht in 
1951 ; in 1961 volgde de omschakeling tot 
Stedelijk Instituut met drie afdelingen: lager 
onderwijs, lager en hoger middelbaar. 
Leerlingen van de school behaalden medailles 
op internationale wedstrijden in Varna 
(Bulgarije) en in Lausanne. Sinds enige tijd 
werden ook pedagogische leergangen uitge-
bouwd. (M.V.K.) 
(Meistraat 2, 03/231.97.50) 

Mare Vanrunxt Bij gebrek aan dans-avant-garde 
in Vlaanderen, toch een 'Nieuwe danser ' : 
Vanrunxt is opgeleid bij Ann Slootmaekers en 
verzorgde de choreografie bij J an Fabres Het is 
theater zoals le verwachten en te voorzien was. 
Zijn eigen werk — m e t name Vier korte 
dansen — is veelbelovend, maar moet nog rijpen 
(zie Etcetera 6). (K.T.) 
(Turnhoutsebaan 16, 2200 Borgerhout) 

De Witte Kraai Gestart als cabaretgroep 'Sa lu ' ; 
de kern bestaat uit Sam Bogaerts, regisseur, en 
de acteurs Warre Borgmans en Lucas 
Vandervost ; brachten zowel bestaande teksten 
(Pinters Minnaar -, Mamets Sexuele perversiteit 
te A„ enz.) als bewerkingen (Honger/Knut 
Hamsun, cfr. Etcetera 6) en eigen teksten 
(iOmwille van het smeer...) zie verder p. • en p. 

• ; kleine subsidie via 'experimentenpot ' . 
(M.V.K.) 
(Sint-Thomasstraat 49 bus I, 2018 Antwerpen, 
03/218.79.15) 

Sirkus-O Begonnen als een vrijetijdsclubje 
geanimeerd door twee enthousiaste dames, is 
het in zijn vierjarig bestaan uitgegroeid tot het 
enige 'creativity centre ' van zijn omvang in het 
Antwerpse. Kortere sessies worden afgewisseld 
met echte jaarcycli en er worden zowel tap-
lessen gegeven op huisvrouwenniveau als Tai-
Chi, Afr ikaanse dans en ritme-oefeningen voor 
ingewijden. Het voorbije seizoen is er een 
project gestart rond theater en drama, gericht 
op 'het harmonisch samenwerken tussen 
dramaschrijvers en toneelspelers'. (K.H.) 
(Lakborslei 108-116, 2100 Deurne) 

Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als 
muziektheater in samenwerking met het Vlaams 
Mobiel Kamerensemble (met o.m. Stravinsky's 
Geschiedenis van een soldaat) ', realiseerde in 
1982-83 Hel Bruiloftsfeest o.l.v. Pierre Friloux 
(zie Etcetera 1); organiseerde op 19-20 mei '84 
de Antwerpse Theaterpromenade: 21 projecten 
in diverse lokaties verspreid in de stad. 
Gesubsidieerd via de 'experimentenpot ' . 
(M.V.K.) 
(Middelheimlaan 59, 2020 Antwerpen, 
03/828.28.37) 

De zwarte komedie De Zwarte Komedie staat, 
al zes seizoenen lang, voor satire, kabaret en 
wegwerptheater. Bert Verhoye en Piet Piryns 
(beiden journalist) schrijven de teksten, waarbij 
zij een absoluut gebrek aan zelfkritiek ten toon 
spreiden. Gro te grappen en pientere sfeerstukjes 
wisselen af met karrevrachten middelmatige 
verwerkingen van de politieke absurditeiten. 
Het spelniveau is al even onevenwichtig. Max 
Schnur is altijd koddig. De anderen niet. 
(P.D.B.) 
(Leguil 15. 03/233.56.78) 
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R i t s a e r t t e n C a t e 
Paj'o 2 is de titel van een performance festival dat medio 

mei werd georganiseerd in Rotterdam: performances, 
installaties en concerten. Ik herinner me een soortgelijk 
festival, ook in de Lantaren, zo'n d r i e j aa r geleden, 
waarop een Duitse groep aanwezig was die allereerst 
een voorstelling van de Italiaanse groep Falso 
Movimento vrijwel onmogelijk maakte door het 
uitstorten van grote vaten ruwe olie, om vervolgens 
halverwege de voorstelling toepasselijk Do 1101 Disturb 
genaamd, op bezoek te komen. Zoals dat bij ontworpen 
interventies gaat is er dan altijd een korte periode 
waarin hel lijkt alsof er niets aan de hand is en datgene 
dat gebeurt, gewoon tot de voorstelling behoort. De 
volstrekt dreigende aanwezigheid van het groepje paste 
in de beeldschone maar onheilszwangere atmosfeer die 
Hesitate and Demonstrate uit Londen hadden 
opgebouwd. 

Al spoedig bleek dat er iets zeer onplezierigs aan de 
hand was, het publiek werd verzocht de zaal te verlaten, 
om vervolgens in de gang aangekomen, uit elkaar 
geslagen te worden door de inmiddels gearriveerde 
politie die, zonder aanzien des persoons erop los 
knuppelde en een formidabele herdershond tussen het 
publiek op pad stuurde. De werkelijkheid had hel 
theater ingehaald en twee werelden vloeiden in elkaar 
over. Kunst als reflectie van de werkelijkheid. Of 
omgekeerd? De gebouwde, gespeelde omgeving, met 
zorg en inspiratie opgebouwd, in snel tempo weer 
afgebroken, te niet gedaan. Ik moest er opnieuw aan 
denken. Bij de titel Perfo ontkom ik niet aan het 
denken aan gaten. Geperforeerd, doorzeefd. Zadkine bij 
voorbeeld. Zo doordenkend kom je al snel op ernstige 
en moedwillige beschadiging. 

Ik denk er ook aan wanneer de artotheek, een grote 
ruimte op de hoek van de Gouvernestraat, waar ook de 
Lantaren als tegen de bierkaai vechtend kunstencen-
trum gevestigd is, met twee voorstellingszaaltjes, film en 
expositieruimte, drukkerij en videoworkshop, wanneer 
die artotheek dus, voormalige autohandel, door 
Gtiillaume Bijl, jawel een Belg, voor de gelegenheid in 
ere hersteld wordt als autoshowroom voor tweedehands 
wagens. Occasions. Gebruikt materiaal met ongetwijfeld 
verborgen gebreken. U weet hoe dat gaat. De handelaar 
roept met verve een sfeer op die de voormalige eigenaar 
moet doen geloven dat de handelaar eigenlijk betaald 
zou moeten worden omdat hij hem helpt dit schroot 
kwijt te raken. Mevrouw, meneer, alleen aan transport 
naar de sloop kost me dit al meer dan het als schroot 
zal opleveren. Poetst hem vervolgens thuis op, na wat er 
nog behoorlijk aan was, eruit gehaald te hebben om het 
ding voor een prachtprijs met evenveel verve 
tweedehands te verkopen. Soms vragen we erom. Soms 
willen we gewoon bedrogen worden. 

Nu we Jacqiies Lang schoorvoetend heilig hebben 
verklaard, als tweede zonnekoning zal ik maar zeggen, 
voor de betere tijden, past wellicht het besef dat het hier 
om een handelaar gaat die ons die ene opgebruikte 
tweedehands wagen verkocht die het tegen alle 
verwachtingen in goed doet. De wagen die, hoewel alle 
schijn ons eerst anders deed denken, lekker ingereden is 
en prettig onbeschadigd voortsnort: de wagen die ons 
moet doen geloven dat het met al die andere wel niet 
zo'n vaart zal lopen en dat ze allemaal zo goed zijn als 
ze voor die ene dag in de showroom glimmend gepoetst 
ogen. Tot je ze gaat gebruiken. 

Achter het blinkend landschap van al die occasions 
gaat waarschijnlijk een gruwelijke waarheid schuil. De 
banden zien er goed uit maar zijn gerenoveerd, tot op 
het canvas versleten, het profiel erop geplakt: 
waarschijnlijk zit er niet eens een motor in, of, zodra je 
blij gemutst met je koopje op weg wil, ga je door de 
vloer waar de weggelakte roest zijn vernielende werk al 
lang volbracht heeft. 

Aan Guillaume Bijl de eer een waardig portret te 
hebben georganiseerd van de bestuursconstellatie van de 
stad Rotterdam. Eén grote autoshowroom met blinkend 
bedrog. Ro-theater, Toneelraad, Kunststichting, Lijn-
baancentrum, Film International, de Schouwburg en 
wie zal zeggen wat al niet meer, ooit als trotse turbo's 
uitgestald; over jaren aangebouwd nimmer onderhou-
den. leeggeroofd, doorgeroest. De handelaren waren er 
slechts om het spel van de handel te spelen. De 
werkelijkheid heeft het theater ingehaald. Het beeld van 
Zadkine, Stad Zonder Hart. krijgt een nieuwe, relevante 
betekenis. Rotterdam, de stad waar alles sneller, beter, 
grootser gebeurt, ook de afbraak, zonder dal iemand dat 
lijkt te beseffen, laat staan zich afvraagt waarom en een 
monument is alweer in aanbouw om dat bombardement 
le gedenken; een noodschouwburg in de afbraak. Een 
nieuwe schouwburg, groter, flexibeler, of juist nog 
minder dan ooit. en waarschijnlijk leger dan waar dan 
ook. Voor het eerst ook zo'n blinkende heilige koe waar 
niet eens meer de motor in hoeft, waar de handelaar 
handenwrijvend omheen zal lopen, voor de zoveelste 
keer jammerend dat het meer zal kosten het ding aan de 
gang te krijgen dan de sloop op zal brengen. Opnieuw 
manifesteert Rotterdam zich grootser, deerniswekken-
der, zelf het monument geworden dat ons wil 
waarschuwen dal dit nooit meer mag gebeuren. Wie nu 
opgewekt eraan herinnert dat het 'alleen maar' om 
Rotterdam gaat (alsof dat op zich al niet erg genoeg 
zou zijn) heeft ongelijk. Rotterdam komt slechts de eer 
loe hel zoals gewoonlijk sneller en completer te 
volbrengen. De handelaren krijgen de overhand; één 
Jacques Lang maakt nog geen zomer. 
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BERT VERMINNEN 
Vergeten visionair 

Bert Verminnen 
omschreef — naar 

Artaud— het 
Vlaamse theater-

bestel als 'Le 
théâtre et la pes-

te'. Met zijn uitda-
gende radicaliteit 

was hij op vele 
vlakken een 

voorloper. Hij 
stierf, vergeten. 

Een reconstructie, 
door Marianne 

Van Kerkhoven, en 
twee teksten van 
Bert Verminnen. 

Foto's 
Willy Cornette 

Op 30 maar t 1984 ging Bert Ver-
minnen dood . Hij was 42 jaar . Geen 
enkele krant heeft over zijn dood 
bericht. 

Verminnen was dichter, regisseur, 
acteur, essayist, toneelauteur . Zijn 
s tukken —mees ta l korte teksten, 
meestal ongepubliceerd o o k — liggen 
verspreid in schuiven bij vrienden. 
Fragmenten van een oeuvre, vnl. tot 
s tand gekomen in de eerste helft van 
de jaren 70, in een sterk beeldende 
schr i f tuur , die reeds lang en complex-
loos afgerekend had met elke vorm 
van kneuterig natural isme of beper-
kend psychologisme; teksten die ui-
ting waren van een volwassen thea-
traal bewustzijn. Bert Verminnen was 
in vele opzichten een voorloper . 

Een reconstructie van zijn weg 
doorheen de toneelwereld — die hij op 
het moment van zijn dood reeds een 6-
7 j aa r de rug had toegekeerd— moet 
bijeen geplukt worden uit haastige 
getuigenissen. Een aanta l van de hier-
na vermelde feiten dienen nog verder 
geverifieerd te worden. Alleen Jaak 
Van Schoor in De Vlaamse dramatur-
gie sinds 1945 bericht vrij uitvoerig 
over zijn s tukken. 

Verminnen was regent Germaanse 
talen, maar gaf slechts een tweetal 
ja ren les. Hij s tudeerde ook Russisch : 
zijn geestesverwantschap met een 
soort Russische ziel, met auteurs als 
Dostojevski en Gogol moet reeds 

vroeg aanwezig geweest zijn. Het 
eerst manifesteerde hij zich als dich-
ter — meestal onder de naam van Bert 
V e r m — maar vrij snel werd hij ook 
betrokken bij het initiatief T61, een 
klein theatert je dat van 1961 tot 1964 
in Vilvoorde opereerde en waar men-
sen als Charles Cornet te en François 
Beukelaers hun eerste sporen verdien-
den ; zij brachten o .m. Mulisch' 
schandaals tuk De Knop naar België. 

Charles Cornet te getuigt : " Ik zie 
hem nog altijd b innenkomen, met zijn 
wapperende donkere krullen. Mijn 
broer Willy had ons gewaarschuwd : 
er komt vanavond een Vlaamse dich-
ter ki jken." En aan het einde van de 
voorstelling vroeg Verminnen of hij 
mocht meedoen. Het 'kl ikte ' onmid-
dellijk en geweldig." Verminnen ac-
teerde er in Albee's Zoo Story, 
Becketts Krapp's Last Tape, in Dr 
Korczak en de kinderen van Erwin 
Sylvanus, in De Grafbewaker van 
Kafka in een bewerking van François 
Beukelaers... Hi j regisseerde er ook 
Frank De Crits ' eenakter Het Bad. 

In het seizoen 1968-69 werkte 
Verminnen als schrijver mee aan een 
improvisatieproject dat Eva Bal in het 
BKT realiseerde onder de titel Hak 
iedere dag een boomje om en dat 
bestond uit een collage van fait-divers 
en ander documenta i r materiaal . De-
ze werking verliep echter niet zoals 
Verminnen ze wenste. Ondertussen 
verbleef hij, aangetast door TBC, 

lange tijd in een sanator ium. Hij had 
bewondering opgevat voor het werk 
van Jerzy Gro towski en verkreeg in 
diezelfde periode (waarschijnlijk 
1970) een beurs o m in Polen te gaan 
studeren. Hij vertrok voor zes maan-
den (of was het een j a a r ? ) naar 
Wroclaw waar hij o.m. als assistent 
van Ludwig Flaszen fungeerde. Dat 
verblijf in Polen heeft hem diep 
getroffen. Pierre Vlerick (Proka-
Gent) getuigt : " H i j was in de wolken 
teruggekomen, maa r een echt werk-
systeem had het hem niet opgele-
verd ." Zijn broer, Johan Verminnen, 
vertelt dat de Poolse ervaring hem erg 
veranderd had " d a a r de omstandighe-
den die hij ginder gezien had — hoe 
mensen leefden en w e r k t e n — in zo'n 
schril contrast s tonden met de 'bedor-
venheid ' binnen het Vlaamse theater-
bestel ." 

... ronddwalen in de Poolse sneeuw 
brengt je wellicht onvermijdeli jk dich-
ter bij Dostojevski. . . 

Toneelmarathon 
In het seizoen 1969-70 (voor of na 

zijn Poolse ervaring?) bracht de 
Studio He rman Teirlinck met succes 
zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubli-
ceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, 
Amste rdam, P.N. Van Kampen en 
Zoon, 1970). Dit was ook het begin 
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van een samenwerking tussen Bert 
Verminnen en Alfons Goris. Goris 
regisseerde in 1971 zijn 'anekdo-
tische eenakter' De Tortel in Theater 
Arena te Gent en in 1972 produceer-
den ze een gezamenlijke tekst Inferno 
naar Dante, die door de Studio Her-
man Teirlinck werd opgevoerd met 
Herman Gilis en Ronny Commissaris 
jn de hoofdrollen. (Inferno werd ge-
publiceerd in het tijdschrift Teater, 
V,2). Op dat moment doceerde Ver-
minnen in de Studio ; hij gaf er 
trainingen en assisteerde o.m. bij 
produkties van François Beukelaers. 

In de Zwarte Zaal te Gent organi-
seerde hij een 'Toneelmarathon' ; het 
initiatief was gegroeid uit een cursus 
voor de leerlingen 'Decorbouw' van 
de Gentse academie; om de beteke-
nis van 'decor' te begrijpen zou men 
een produktie monteren waarbij uit-
eindelijk... bitter weinig decor nodig 
bleek. Drie stukken van Bert Vermin-
nen (o.m. Een tuin van puin I en De 
Tortel) werden er opgevoerd en daar-
na telkens en telkens herhaald. De 
avond door, de nacht in. De bedoe-
ling was om o.m. de vermoeidheid te 
constateren en de veranderingen die 
dat in het spel te weeg bracht, volgens 
Pierre Vlerick "een boeiend Fabre-
avant-Fabre experiment". Op liet 
laatste moment liep er wat mis in de 
samenwerking met een aantal studen-
ten: Johan Verminnen moest insprin-
gen en speelde De Tortel samen met 
Michiel Mentens (nu wellicht bekend 
als acteur van Brussels by Night). In de 
jaren daarop volgden een aantal vrije 
produkties; Bert Verminnen acteer-
de in en regisseerde zijn eigen werken : 
Fotoroman of de versteende lichamen 
en Bobok (Vrije Theaterproduktie Pan 
vzw); Onbekende Bewoners dat zich 
in een reëel decor, een steegje, afspeel-
de en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in 
de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook 
gespeeld in het Patershol te Gent) ; en 
ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eer-
ste opvoering 14 februari 1975 in de 
(oude) Workshop, Navezstraat 10, 
Brussel). 

Met Bert Ghysels — de hoofdrol in 
Nachtelijke Bezoekers en de Generaal 
in Bobok— zou hij in 1977 (?) een 
workshop animeren aan de VUB 
waaruit een produktie moest groeien 
op basis van Verminnens Wachten in 
het wachtlokaal. Ook dit experiment 
liep spaak: tussen de braafschoolse 
studenten en de hermetische poète 
maudit was geen contact mogelijk. 
Dat was een van de laatste toneeler-
varingen van Bert Verminnen. Daar-
na "hakte hij," aldus Bert Ghysels, 
"alle kabels door" . Het theater zoals 
het hier gemaakt werd, interesseerde 
hem niet (meer), noch in zijn artistie-
ke pretenties, noch in het pseudo-
intellectualisme waarmee het zich om-
gaf. Bovendien was Verminnen ont-
goocheld door de reactie op zijn eigen 
werk. Bert Ghysels: "Voor kritieken 
was hij zeer gevoelig; hij kon daar 
kapot van zijn. Je kon hem niet 
overtuigen dat negatieve kritiek beter 
was dan 'doodzwijgen'. Het kwetste 
hem zéér zéér diep. Met z'n leven ging 
het ook zo raar. Hij werd verward in 
de dingen die hij zei, soms zelfs 
volledig onbegrijpelijk." 

De 'vreemdeman' 
Als essayist publiceerde Vermin-

nen o.m. Vlaamse Toneelschrijvers 
vandaag, een speciaal nummer van het 
maandblad Nieuwe Stemmen, augus-
tus 1967. Het is een van de weinige 
overzichten van onze recente toneel-
literatuur die bestaan : degelijk in zijn 
documentatie, intelligent in zijn be-
oordeling. Verminnen was 26 toen hij 
het schreef. In het tijdschrift Teater 
publiceerde hij diverse reacties uit zijn 
Wroclaw-periode en in 1973-74 stelde 
hij het speciaal theaternummer van 
het tijdschrift Enklave samen. Zelf 
schreef hij daarin een artikel over het 
pedagogisch systeem van Charles 
Dullin gebaseerd op de psychotech-
niek ; en een tekst waarin hij aanstipt 
1) wat hem in de actuele Vlaamse en 
internationale theatersituatie interes-

seert Mistero Buffo — met restricties 
weliswaar— Vuile Mong, het Collo-
quium over Marginaal Theater te 
Gent, The Family van Lodewijk De 
Boer, de Engels-Schotse groep 7/84, 
Grotowski's navolgers zoals het 
Théâtre Vicinal enz. en 2) wat hem in 
diezelfde situatie verontrust : de cen-
suur, het stopzetten van de Werkge-
meenschap van de Beursschouwburg, 
de uitwijking van Vlaamse acteurs, 
het feit dat niemand Aimé Césaire 
kent enz. Hij uitte daarin op dat 
moment —dus nà de verwerking van 
zijn Poolse ervaring— ook zijn twijfel 
of er in het theater wel systemen en 
methodes kunnen bestaan. Het geheel 
van het Vlaamse theaterbestel doet hij 
af met een uitspraak van Artaud : "le 
théâtre et la peste." 

Zijn werk als acteur valt uiteraard 
moeilijk te reconstrueren. Als regis-
seur beschrijft Bert Ghysels hem als : 
"iemand die zijn acteurs vrij liet. Er 
werd samen 'gebouwd'. Hij was het 
oog van de acteurs en combineerde 
het lichamelijke van Grotowski met 
een grote aandacht voor de tekst, voor 
de juiste zegging. Omdat hij meestal 
zijn eigen werken regisseerde, wist hij 
zeer goed waar hij met een tekst 
naartoe wou. Sommige van zijn stuk-
ken zoals Bobok noemde hij zelf 'anti-
horror-shows' : daar lachte hij mee." 

Zijn persoonlijkheid, de 'vreemde-
man', die hij was, spreekt echter het 
meest uit zijn toneelteksten. Zonder 
van bewust autobiografische intenties 
te vertrekken, bevatten die teksten 
— voor wie hem kende— ontstellen-
de verwijzingen en zelfs duidelijke 
voorspellingen m.b.t. zijn eigen leven 
en dood. Het enige Vlaamse toneel-
werk waarmee Verminnens stukken 
enige gelijkenis of verwantschap ver-
tonen is Revolutie van Marcel Van 
Maele. 

In hun getuigenissen noemen be-
kenden, vrienden en naasten hem 'een 
verwarde, maar uitzonderlijke jon-
gen', 'een groot visionair', 'iemand die 
de tragiek, het misérabilisme, het 
masochisme ook van een Dostojevski-

Links: Bert 
Verminnen -1964 
Rechts: Onbekende 
Bewoners 
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Links: The Zoo 
Story (Teater 61) -

1962 
Rechts: Vilvoorde 

1960 

f iguur met zich droeg' , 'een herme-
tisch in zich zelf opgesloten man ' , 
'overgevoelig, eigenlijk niet gemaakt 
voor deze wereld ' ; niet in staat dus om 
zijn eigen — o n m i s k e n b a r e — talen-
ten te organiseren. 

Als pos thume hulde d rukken wij 
hier twee nooit eerder gepubliceerde 
teksten van hem a f : Onbekende Bewo-
ners, omda t het een van zijn gaafste 
ontwerpen is, een synthese bijna van 
de hem eigen themat iek ; én Nachte-
lijke Bezoekers, omda t dit kan be-
schouwd worden als zijn ' theater testa-
ment ' en tevens iets van het apocalyp-
tische wereldbeeld toont dat hij in 
andere —gepubl icee rde— werken, 
zoals De Rioolvogels en Inferno zo 
krachtig heeft beschreven. 

Als een rode draad doorheen zijn 
stukken loopt er een marginale zwer-
versfiguur : in Bobok en Fotoroman 
wordt ze 'vreemdeling' g e n o e m d ; in 
De Tortel heet ze ' indr inger ' ; in 
Onbekende Bewoners de ' tweede be-
w o n e r ' ; in In de lichtcirkel de 'ha-
veloze' ; in Nachtelijke Bezoekers 
wordt het de ik-figuur. Deze man 
heeft meestal zijn tegenhanger omda t 
begrippen als 'bui ten ' , 'zoeken' , 'on-
derweg zijn' pas hun ware betekenis 
krijgen in contrast met hun tegendeel 
'b innen ' , 'v inden ' , ' t hu i skomen ' : een 
voor tdurende dualiteit, een constante 
dubbele eenzaamheid. Zijn hoofdper -
sonages zijn altijd onderweg; ze zitten 
in een treincoupé, een wachtkamer of 
een herberg die 'De Toevlucht ' heet. 
Ze gaan weg zonder te weten waar-
heen, keren weer, maar voelen zich 
nergens thuis. Ze zijn rusteloos, niet in 

staat in een kamer te blijven. Ze 
krijgen geen vat op deze wereld, maar 
willen ze dat wel? Wilde Verminnen 
dat wel? 

Talent is het begin, maa r talent 
heeft een kader nodig om in te gedijen 
en een organiserende kracht om zich 
zelf 'ef f ic iënt ' te maken. Het Vlaamse 
theaterbestel van toen had geen plaats 
voor een figuur als Verminnen en er 
was niemand die naast hem kon staan 
om hem een methode te leren waar-
door hij zich zelf kon realiseren, ook 
al hebben al diegenen die met hem 
werkten het zeer graag en met veel 
liefde gedaan. Maar zelfs wanneer het 
klimaat en de hem omringende figu-
ren opt imaal waren geweest, dan nog 
zou Verminnen zeer waarschijnlijk 
zijn eigen-grillige-reis-zonder-bestem-
ming gemaakt hebben. Wat doe je met 
iemand die acht talen kent en zijn 
kennis, van het Russisch b.v., gebruikt 
om met de nachtwaker van de Petite 
Rue des Bouchers —een Rus met 
Lepold II-baard, met grote cape en 
kep i— hele nachten doo r te praten, 
mekaars leven te stelen en dan verder 
niets? Wat doe je met iemand die met 
een vriend naar het Anarchis tencon-
gres in Basel vertrekt — a l s goeie 
anarchisten met één spoorkaar t j e 
voor twee— en ginder in allerlei 
vermeende en echte achtervolgingen 
terecht komt , zodat hij van het con-
gres enkel de slotspeech m e e m a a k t ? 
Wat doe je met iemand die in het 
sanator ium aangekleed op bed ligt, 
klaar om uit te gaan , de eerste 
bezoekers de weg wijst naar het café 
en zelf door de haag kruipt om die 

bezoekers daar te vervoegen? Zo 
iemand die elke externe systematiek of 
aanvaarde orde overboord smijt en 
zijn eigen persoonli jkheid als enige 
absolute coherentie naar voren 
schuift , moet opbotsen tegen alle 
muren, zeker tegen die van het Vlaam-
se theaterbestel. Het is niet te verwon-
deren dat die ophoudt met schrijven, 
dat die zelfs zwijgt over zijn verbit-
tering en zijn ontgoochel ing alleen 
maar opdr inkt . Het is niet te verwon-
deren dat die met zijn handen gaat 
werken en alleen maar kilometers en 
kilometers gaat stappen door de na-
tuur. . . 

Bert Verminnen is dood nu. Hij 
stierf in de week waarin hij voor het 
eerst in zijn leven met a l lepapierenvan 
de sociale zekerheid in orde zou zijn 
geweest... 

Bert Verminnen is dood en we ku n-
nen alleen maar pijn hebben én bewon-
dering om zoveel radicaliteit en om 
zoveel tederheid waarmee hij die 
trachtte te verwoorden.. . 

Bert Verminnen is dood en zijn 
dood was opnieuw zo ontstellend hele-
maal van hem: weggaan op je werk 
omdat je je ziek voelt. Kilometers en 
kilometers vér lopen en dan gevonden 
worden, in het water, tas op de oever. 
Of nu jijzelf of je lijf beslist heeft dood 
te gaan, Bert, wat doet het ertoe. Voor 
jou was slechts één ding zeker: dood-
gaan doe je onderweg, op weg naar 
huis en naar nergens. 

Marianne Van Kerkhoven 
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NACHTELIJKE BEZOEKERS 
"Nachtelijke Bezoekers" werd voor het eerst 
opgevoerd op 14 februari 1975 te Brussel in de 
Workshop. Het stuk mocht dan in de oren van 
hel publiek klinken als een sterke of loze 
aanklacht, toch is die klank niet méér dan een 
ondertoon. Men mag niet te zwaar aan dit stuk 
tillen, hel is immers geen ernstig betoog maar 
een droom in zwart-wit en éénmaal in kleur. Het 
gegeven is eenvoudig en duidelijk: een konstante 
ik-figuur temidden van zijn droomfiguren. De ik-
figuur is niet de startbaan voor de vlucht van 
deze figuren: hijzelf vliegt ook mee (als 1 karos 
uit hel labyrinlh van Daidalos ?), hij sleurt mee 
en wordt meegesleurd, niet zoals door een lawine 
van steen, neen, hij drijft mee in de wolken van 
zijn verbeelding. Hij is een droomfiguur lussen de 
anderen. Nooit kan het stuk verharden als de 
droomdimensie erin blijft. De droom die evenzeer 
wreed is als aangenaam, even sensueel is als 
grotesk, even banaal is als uitzonderlijk. Als in 
de bewegingen (traag of snel exact, glijdend of 
slotend, trekkend of meegaand) en in de vocale 
uitingen de verrassing en hel schokelement van 
de droom zitten, dan kan hel stuk een 
gebeurtenis worden, iels dat de realiteit (waarop 
hel hard steunt) overtreft, omdat de spelers 
zichzelf te buiten zijn gegaan, over de schreef 
zijn gegaan, zich hebben overtroffen en aldus de 
tekst, regie, costumes, omgeving, rekwisieten en 
alles wat er is lol leven hebben gebracht. • 

Situatie: een praktikabel in een witte ruimte, 
enkele witte gordijnen waarachter de personages 
kunnen verdwijnen en vanwaar ze kunnen 
verschijnen. Een groot wit laken op de vloer. De 
pratikabel dient als bed, bank, kast, doos, 
uitkijktoren, deur, huis, kist etc. Op de houten 
kist ligl een nogal vreemde figuur, verwilderd, 
een dromer, een slaapwandelaar die gekonfron-
teerd wordt met zijn droomfiguren die 
verschijnen. De aklie van die figuren (een man en 
een vrouw) wisselt snel, ze worden snel anders, ze 
springen van het ene personage in het andere. Op 
de vloer tikt een wekker. De nachtelijke 
bezoekers waarmede de ik-figuur gekonfronleerd 
wordl behoren lol de realiteit, maar worden door 
de droom veranderd, vertekend, gevaarlijker of 
belachelijk, ijler of brutaler... In de witte ruimte 

slaan, liggen, zitten, hangen levensgrote 
plaasteren poppen, naakt of half aangekleed. 
Tussen de verschillende droomsekwensen worden 
beelden uit de natuur (vrouwelijke en mannelijke 
vormen) geprojekteerd. 

Terwijl de eerste toeschouwers binnen komen in 
de ruimte beginnen de nachtelijke bezoekers te 
bewegen, ze spreken de mensen aan, zingen, 
fluisteren, roepen, scanderen, hijgen: • 

" W a s ist mit mir geschehen ? dachte er. 
Es war kein T r a u m . " (Franz Kajka. die 
Verwandlung) 

"Schroef de sloten van de deuren los, 
s ch roe fde deuren zelf van hun stijlen los." 
(Allen Ginsberg, Howl) 
Geluid van pollen en pannen die op de grond 
worden gegooid, van een slijpsteen op een zeis, 
van een hamer op een sikkel De ik-figuur blijft 
onbeweeglijk onder hel wille doek liggen. 
Langzaam licht. 

EERSTE VERSCHIJNING 

Een ambachtsman slaat met een hamer op een 
sikkel om de snede te verdunnen, hij kijkt naar 
het bed met misprijzen, nadert, maakt in woede 
hel kommunislisch teken en gooit dan hamer en 
sikkel neer. Een hospita giet een emmer water 
over de vloer, dweilt wat en kijkt hatelijk naar 
hel bed. 
Hospita Zie hem daar in zijn bed liggen ! 
Ambachtsman Als een ouwe zieke man ! 
Hospita Zal ik een emmer water in zijn bed 
gieten ? Met een natte dweil over zijn gezicht 
wrijven ? 
Ambachtsman Ik zou hem met een zweep uit 
zijn bed willen jagen ! 
Hospita (rukt het taken weg, het naakte lichaam 
van de slapende man wordt zichtbaar) 
Hij ziet er mager uit, niets dan knoken.. . 
Ambachtsman Het vel over de benen als een 
bedelaar, een sukkel, met het lijf van een 
teringlijder en de handjes van een kind ! 

Hospita Hij ziet eruit als diegene die ze op een 
kruis hebben genageld ! 
Ambachtsman Dan zal hij eraf gevallen zijn, die 
lanterfanter ! 
Hospita (opent portefeuille) En hij is nog blut 
ook, de schooier ! 
Ambachtsman Ik zou hem doen slaven als een 
trekhond ! Zal ik hem schudden ? 
Hospita Hij beweegt, hij wordt wakker ! 
Ambachtsman (schreeuwt) Het is tijd om te 
gaan werken ! 
Hospita (schreeuwt) Je moet de huur nog 
betalen ! 
Ambachtsman Straatslijper ! 
Hospita Parasiet ! 
Ambachtsman Opiumschuiver ! 
Hospita (kruipt op het bed) Seksmaniak ! 
Ambachtsman (grijpt hamer) Ik sla hem de kop 
in, die ellendige nietsnut ! 
Hospita Ik bijl de kloten van zijn lijf, die 
kinderverkrachter ! (ze bijt en spuwt) (De ik-

figuur springt uit bed, met hand op penis, terwijl 
de nachtelijke bezoekers snel verdwijnen achter 
de gordijnen) 
Ik-figuur Het is net alsof ik stemmen hoorde, 
alsof er mensen rond mijn bed stonden, heel 
dicht bij me. Welke spoken waren hier in mijn 
kamer? Maar hier is niemand, niets. Hoe laat is 
het? (Neemt de wekker en gooit hem weg. Harde 
geluiden van hamers, het klinken van truwelen op 
steen. Projektie 15 seconden.) 

TWEEDE VERSCHIJNING 
(De bezorgde moeder en de krantenlezende 
vader) 
Moeder Voel je je niet goed mijn jongen? Je 
ijlt, je hebt koorts. Ik wikkel je in een extra 
deken. Wil je wat water met ctiroen, aspirine, 
thee, een zetpil of kompressen? Ik zal alles 
voor je doen tot je aan de beterhand bent (geeft 
belletje na eerst zelf gebeld te hebben). Je belt 
en dadelijk ben ik bij jou. 
Vader Er zit geen fut in die knaap. J i j hebt 
hem bedorven. Hij is geen kloten waard, geen 
knip voor de neus! (Moeder zingt ijl wiegelied, 
de ik-figuur valt in) 
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Ik-figuur Wacht maar , tot ik groot en sterk zal 
wezen! zei een kikker in het riet. 
Vader Die nietsnut is niet waard te leven, dat 
zit maar op een steen te wachten tot fruit aan 
de bomen groeit. 
Moeder Hij aardt naar zijn vader ! 
Vader Hi j lijkt helemaal op jou en ondertussen 
ben ik maar aan het zwoegen. 
Moeder De krant aan het lezen, terwijl ik 
schuur of de potten en pannen reinig als een 
sloor. 
Vader En ik d a n ? Ik heb gewerkt voor vrouw 
en kind. Nu is het zijn beurt om de poen 
binnen te rijven. (Echtelijk gevecht waaronder de 
vader bezwijkt.) 
Ik-figuur Man doodt vrouw met bijl! (Hij heeft 
de vader een bijI in zijn handen gestopt, maar 
deze weet niet wat ermee aan te vangen, de 
moeder duwt de vader weg met haar dikke buik) 
Moeder Na echtelijke twist ? 
Vader (valt en grijpt naar zijn krant als redding) 
Eddy zegeviert weer ! (Nu is hij weer tevreden) 
(Er wordt gebeld aan de voordeur, de ouders 
willen onmiddellijk gaan open doen.) 
Ik-figuur Niet open doen ! Ik weet wie nu 
aanbel t ! Ik weet wie nu aan de voordeur staan 
te wachten op een kans om binnen te gl ippen: 
de smeerlappen met hun boetes en bevelen, met 
hun wolfijzers en schietgeweren en hun 
nationaal kostuum. Onder geen enkele 
voorwaarde open doen. Hier is niemand, 
niemand is hier thuis. Ik ben weg, al jaren, met 
vakantie, op reis, naar het buitenland, zonder 
adres. Probeer maar eens binnen te geraken: 
als een rat langs het keldergat of langs de 
schoorsteen. Laat ze maar bellen. (Hij grijpt de 
bijl en slaat ermee in hel wilde weg.) Ik sta 
paraat tot de daad ! (Projektie 15 sec.) 

DERDE VERSCHIJNING 
(De knecht en het dienstmeisje. De knecht zit in 
de kist en duwt hel deksel open zodat de ik-
figuur eraf rolt.) 
Knecht Heeft mijnheer mij geroepen ? 
Ik-figuur Ik ? U geroepen ? Neenee, helemaal 
niet, U vergist zich. 
Knecht Toch niet, ik heb het belsignaal 
gehoord. 
Ik-figuur Wie bent U en wat komt U hier 
doen? 
Knecht Ik ben geheel tot Uw dienst, mijnheer. 
Mag ik uw ontbijt serveren? Uw kamerjas 
aangeven? Het bad laten vollopen, uw kousen 
aantrekken, uw schoenen, uw hemd ? 
Ik-figuur Ik blijf in bed. 
Knecht Zoals u verkiest. Wilt u zich a.u.b. 
rustig houden. Zo ! (Hij neemt scheerkwast en 
zeep). Even inzepen ! 
Ik-figuur Blijf van mijn gezicht, id ioot! Hoe 
ben jij hier binnen gekomen ? D o o r het 
sleutelgat ? 
Knecht (neemt scheermes) Nog even geduld. Ik 
zal U scheren als een schaap ! 
Ik-figuur Raak me niet aan, haarkapper . Ik ken 
jullie soort . Eén haal met het vlijmscherpe 
scheermes door je keel en je bent er geweest als 
een geslachte kip. Dan nog wat spartelen, nog 
wat fladderen en springen en dan is het gedaan. 
Knecht Ik wou uw voorkomen verbeteren, 
zodat u onder de mensen kunt komen, excuseer 
me. Ik heb de beste bedoelingen ! 
Ik-figuur Scheer je weg en laat me slapen. 
Waarom kom je me lastig vallen in het holst 
van de nacht. Ik heb je toch niet geroepen. Ik 
heb je niet nodig. Ze maken me nog rijp voor 
het gekkenhuis ! Wat een nacht. 
Knecht U vergist zich, het is dag. 
Ik-figuur Verdwijn ! 
Knecht Maar meneer ! 
Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! 
Knecht Tot uw dienst en wel te rusten! 
Ik-figuur Eindelijk! Is er dan niemand die een 
beetje vriendelijk is op deze wereld ? (De knecht 

verdwijnt snel maar duwt het dienstmeisje naar 
hei bed, hij grijnst.) 
Dienstmeisje (als een slang, gevaarlijk en 
aanlokkelijk) Heb je mij nodig ? 
Ik-figuur Nodig ? 
Dienstmeisje Kan ik je helpen ? 
Ik-figuur Helpen ? (Het dienstmeisje is als een 
krolse kal rond het bed aan hel evolueren. Ze 
haalt een blinkende appel van onder haar rok.) 
Dienstmeisje Heb je zin in een appel? (Ze gooit 
de appel) 
Ik-figuur Laat je eens zien ! Kom eens 
dichterbij ! 
Dienstmeisje Raak me niet aan ! 
Ik-figuur Maar ik zal je geen pijn doen, ik wil 
alleen maar een beetje vriendelijk zijn. Ik lig 
hier zo alléén in dat bed dat veel te groot is 
voor mij en ik krijg hier alleen maar vervelende 
bezoekers. Het is als een nare droom die ik 
beleef. En nu kom jij... 

Dienstmeisje (tanend) Zoals je ziet in levende 
lijve... 
Ik-figuur Kom je ? 
Dienstmeisje (hard en koud) Eerst betalen! Ik 
werk niet voor niets ! 
Ik-figuur Waar is mijn portefeuille? 
Dienstmeisje Leeg! Ik heb je zakken al 
doorzocht . Niets heb je, geen cent ! 
Ik-figuur Maar ik zal voor jou gaan werken. In 
het zweet mijns aanschijns (Ondertussen is de 
knecht weer op hel toneel verschenen, hij beginI 
te stoeien met het dienstmeisje voor de ogen van 
de ik-figuur), aan de ketting, in de koolmijn, in 
de riolen als het moet ! 
Dienstmeisje Id ioot ! Je kunt nog niet alleen 
pissen. Ga alléén slapen in je nest ! 
Ik-figuur Ik word nog gek van al die schimmen 
en spoken die in deze kamer waren. Heb ik ze 
wel echt gezien of zijn het produkten van mijn 
verbeelding? Maar die appel hier, die is toch 
echt. (Hij doet de appel blinken en bijt erin.) Er 
zit een worm in. Ze willen mij allemaal 
bedriegen. Een rotte appel ! (Ondertussen is de 
knecht weer op de proppen gekomen, hij speelt 
nu de rol van een kelner in een restaurant) De 
schil glanst wondermooi, maar binnenin boren 
de wormen, doen het vruchtvlees verrotten. (Hij 
gooit de appel in hei publiek.) Hou jullie mispels 
maar ! Vreet jullie viezigheid zelf. Kakker-
lakken op s teak! Slakken in sla ! Kurk in de 
wijn ! Een muis in de soep ! Ratten in worst ! 
En dan spuwen ze nog op het eten, die 
gifmengers ! Adieu ! 

VIERDE VERSCHIJNING 
(De rijkswachter) 
Ik-figuur Taxi ! 
Rijkswachter Vooruit ! Stap in ! 
Ik-figuur Maar dat is een overvalwagen van de 
rijkswacht ! Dat is een vergissing in het donker , 
geloof me. 
Rijkswachter Identiteitskaart ! 
Ik-figuur Die heb ik thuis laten liggen. Hoe 
kon me zoiets overkomen ? 
Rijkswachter U staat hier in pijama op straat. 
Bent u niet goed snik ? 
Ik-figuur Ik kom recht uit bed, wou snel iets 
gaan drinken en een stukje eten en dan weer in 
bed kruipen ! 
Rijkswachter U schreeuwt de hele buurt wakker 
en u klimt als een aap in de bomen ! 
Ik-figuur (slaapwandelt) Maar ik ben een 
slaapwandelaar. U mag mij niet wakker maken. 
Rijkswachter Naam ? 
Ik-figuur Staat duidelijk in het telefoonboek. 
Rijkswachter Geen grapjes. Adres ? 
Ik-figuur Eveneens, op dezelfde pagina. 
Rijkswachter Duidelijk antwoorden ! 
Nationaliteit ? 
Ik-figuur Zoals jij. 
Rijkswachter Geen brutaliteiten. 
Geboor teda tum ? 

Ik-figuur Dat is een hele tijd geleden. Ik ben 
niet van gisteren ! 
Rijkswachter Niet rond de pot draaien ! 
Burgerlijke stand ? 
Ik-figuur Daar leef ik boven ! 
Rijkswachter Gevaarlijk spel ! Beroep ? 
Ik-figuur Zonder. 
Rijkswachter (entoesiast) Kom bij ons ! Wij 
hebben nog altijd mannen nodig. 
Ik-figuur Maar ik heb mijn vader en moeder 
echt niet vermoord. 
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! 
Ik-figuur Maar waarom zou ik ? 
Rijkswachter Vergeet het niet: wij zijn uit het 
volk, met het volk ! 
Ik-figuur God zij dank ! 
rijkswachter Geen dank ! Het is onze plicht. 
Wij zullen dat schorem klein krijgen, van A tot 
Z. 
Ik-figuur In de naam van de vader en de zoon 
en de heilige geest 
Rijkswachter Amen ! (matrakslagen) De 
volgende! 
(zeer korte black out, projeklies, muziek) 

VIJFDE VERSCHIJNING 

(De secretaresse) 
(Stemmen, onverstaanbaar, komen van alle 
kanten op de ik-figuur af. Woede en liefde 
dooreen.) 
Ik-figuur Deze nachtmerrie is nog niet 
afgelopen, deze kwaje droom is nog niet 
voorbij. Door de muren dringen irriterende 
nachtelijke confidenties, niet te stuiten 
verklaringen. En de stilte (de stemmen 
verstommen) is het duizelingwekkendste geluid. 
Wat doe ik h i e r ? Is dat mijn leven ? Wachten? 
Aan de ketting liggen als een hond? Wat doen? 
(De secretaresse tikt op de schrijfmachine en 
rukt het blad eruit, ze komt hautain op de ik-
figuur af.) 
Secretaresse Wij hebben uw solicitatiebrief in 
goede orde ontvangen, maar zien ons verplicht 
negatief te antwoorden. 
Ik-figuur Maar waarom ? 
Secretaresse O p grond van het onderzoek der 
vingerafdrukken die u op het papier hebt 
achtergelaten, (lachje) 
Ik-figuur Ik heb ze afgevlakt ! 
Secretaresse O p grond van het nazicht van uw 
persoonlijk dossier ! (lachje) 
Ik-figuur Stik ! 
Secretaresse Hier valt niet te s t ikken! 
Aanvaard geachte heer de ui tdrukking van onze 
gevoelens van hoogachting! (lachje) Hier wordt 
gewerkt ! 
Ik-figuur Uitsloofster ! 
Secretaresse Hier wordt ernstig gewerkt van 8 
tot 5, elke dag en als ik u meneer een raad mag 
geven.' verander uw voorkomen, koop kleren. 
Ik-figuur Waar ? In welke winkel ? 
Secretaresse Raadpleeg een psychiater en 
bestudeer het s tandaardwerk van Carnegy: 
" H o w to be succesful in business" ! 
Ik-figuur Knowhow ! 
Secretaresse Nuttige wenken, inderdaad ! 
Ik-figuur U hebt ervaring in deze branche, u 
hebt punch ! 
Secretaresse Inderdaad. Ik blijf hier niet zitten 
wachten met een ticket in mijn handen tot het 
mijn beurt is, als in de gang van een hospitaal. 
Ik-figuur Ik, zit op een steen en kijk naar de 
bomen. Hun takken bewegen lichtjes door de 
wind. Er vallen bladeren van de bomen. Het is 
herfst en de wind is zot en nat en het gras is 
geurig. Kastanjes vallen ontbolsterd, takken 
kraken, wilde duiven vliegen op en een kat 
nadert op zachte pootjes een vogel die niets 
vermoedt.. . 
Secretaresse Wat vertel jij daar over vogeltjes 
en bloempjes ? 
Ik-figuur De schrijfmachine doet het slagwerk 
en in de rekenmachine van de winkel zit een 
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triangel: centen maken muziek ! 
Secretaresse J i j ellendige idoot ! 
I k - f i g u u r Ik ben een lanterfanter, rinkelrooier, 
straatslijper, zwierbol, leegloper, lichtmis 
enzovoort enzovoort maar pas o p : ik zou een 
aanslag op je eerbaarheid kunnen plegen, ik 
zou je zo bloot als een steen doen staan. .Ik ruk 
je kleren aan flarden. Kom hier ! 
Secretaresse Geen spek voor jouw bek ! 
Ik-figuur En toch blijf je rond mij draaien als 
een krolse kat, je Irekt aan, eist aandacht door 
altijd maar voor mijn ogen te lopen in deze 
wachtzaal. (Hij pleeg! geweld op haar) 
Secretaresse Het is vijf uur, de kantoren 
worden gesloten ! (zeer korte black out etc) 

ZESDE VERSCHIJNING 

(De bewaker en de verpleegster) 
Ik-figuur Hoe kom ik uit deze stenen kooi? 
Geef me werktuigen: een breekijzer, een 
hamer! (De bewaker komt met rinkelende 
sleutels, plaatst een plastic emmer naast het bed, 
de ik-figuur gaat erop zitten, de verpleegster 
verschijnt en steekt een thermometer in zijn 
mond, ze kijkt op haar polshorloge.) O p het 
eerste sinjaal is het welgeteld twaalf uur... 
Bewaker Dat is uw kant ienbon! Bederfelijke 
waren te bestellen maandag ! 
Ik-figuur (op emmer, veegt zijn gat af met de 
kantienbon) Ik lig hier aan het rotten ! (tot 
bewaker die gevoelloos kijkt) Waarom geven ze 
mij afzonderlijke opsluiting? Laat me bij de 
anderen, dan kan ik tenminste nog praten met 
iemand, luisteren naar verhalen van vroeger, 
maar jullie zeggen geen woord buiten de 
dienstorders. Lach eens, maar zie dat je bakkes 
niet scheurt. Wat willen jullie met mij 
aanvangen? (De bewaker is bij hem en bindt 
hem op het bed, de verpleegster geeft hem een 
inspuiting.) Ik wil niet dienen als proefkonijn. 
Probeer jullie produkten op ratten en muizen. 
Probeer het allemaal op jezelf! Wie heeft jullie 
de toestemming gegeven om mij vol te spui ten! 
Ik weiger! In naam van de rechten van de 
mens! In naam van het gezond verstand! In 
naam van het comité ter bescherming van de 
minderheidsgroepen! In naam van mezelf. (Hij 
wordt nu rustig) (Hij is nu aapachtig) Jullie 
hebben gelijk, ik beken dat ik deel u i tmaak van 
de clan der hyperindividualisten, ik hou me 
bezig met uit de ramen te springen, in de 
bomen te klimmen, portières langs de kant van 
het verkeer te openen, naakt op straat te lopen 
op de spitsuren, te neuken in de toiletten, de 
muren op te lopen, te zwemmen in alcohol, 
kabaal te maken op de tram... 
Bewaker (poeslief) Waarom herrie schoppen? 
Ik-figuur Ik ben aan 't verwilderen en wil gaan 
leven op de planeet van de apen. Bij jullie is het 
niet plezierig, daar is te veel papier en geld, 
daar wordt teveel geslaafd en gezwoegd om de 
rijken te verrijken, daar doet men te veel water 
in de wijn. 

Bewaker Zijn plaats is in de zoo. 
Verpleegster Als zeldzaam eksemplaar. 
Bewaker Tot groot jolijt van de kinderen. 

ZEVENDE VERSCHIJNING 

(De vrienden) 
Vriend We waren in de buurt en kwamen 
kijken hoe het met jou gaat. 
Vriendin We hebben wat druiven voor jou 
meegebracht en taartjes. (De druiven worden in 
zijn mond gepropt, de taartjes in zijn gezicht 
gegooid, de vrienden likken hun vingers af.) 
Ik-figuur Dat is heel aardig ! 
Yriend We hadden gehoord dat je je niet goed 
voelde. 
Vriendin Dat je niet meer uit je bed kwam. 
Ik-figuur Ze rijden me door de witte gangen. 
Vriendin Kunnen we wat voor je doen ? 

Ik-figuur Doe ze allemaal de groeten van mij. 
Vriend Natuurl i jk, iedereen wil je graag 
terugzien, we missen je. 
Vriendin Het was vroeger toch zo fijn, wij allen 
tesamen. 
Ik-figuur Hoe is het buiten ? 
Vriendin Stralende zomer ! 
Vriend (laat zijn buik zien) Zie je niet hoe wij 
door de zon verbrand zijn ? 
Ik-figuur Het strand, de zee, de zon en de 
bergen. 
Vriend Je had erbij moeten zijn. 
Vriendin We hebben je echt gemist. 
Vriend Als je iets nodig hebt, h o e f j e het maar 
te zeggen. 
Vriendin Wij zullen het je wel bezorgen. 
Vriend Maak je geen zorgen. 
Ik-figuur Dat is heel aardig. 
Vriendin Maar nu moeten we echt weg! (kust 
hem) Tot ziens ! 
Vriend Tot heel b innenkor t ! Hou je taai! 
(haastig a f ) 
Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en 
verworden, komen en gaan, de ene na de 
andere in de massa, opstaan en vallen, liggen 
en staan, breken of weerstaan, leven of dood. 
(de twee nachtelijke bezoekers komen met 
kaarsen rond de liggende ik-figuur, geluid van 
doodsklokken.) 
Eerste bezoeker Heb je de begrafenisonder-
nemer al opgebeld ? 
Tweede bezoeker Het is tijd dat ze hem komen 
kisten ! 
Eerste bezoeker Weet je wat zo'n kist kost ? 
Tweede bezoeker We moeten hem toch niet in 't 
fluweel leggen, hij voelt er toch niks meer van. 
Eerste bezoeker Geen cent heeft hij nagelaten, 
die schooier. 
Tweede bezoeker Over de doden niks dan goed ! 
Eerste bezoeker Maar in dit geval is het 
anders! 
Tweede bezoeker We zullen hem best zo 
spoedig mogelijk vergeten ! (Kaarsen worden 
uitgeblazen, luide doodsklokken, de ik-figuur 
springt op.) 
Ik-figuur (luid) 
Hoort die klokken maar luiden ! Wie steken ze 
nu onder de grond ? 

ACHTSTE VERSCHIJNING 

(De deurwaarder en de hospita. De pratikabel 
wordt ree/11 gezel als een deur in stijlen. 
Bakstenen, glas en kalkbrokken worden naast het 
bed gegooid. De ik-figuur ligt in de lakens 
gerold.) 
Deurwaarder (met aktenlas) Ik verzoek u voor 
de laatste maal dit pand onmiddellijk te 
ontruimen en te verlaten. 
Hospita (in deurgat) Dit huis is verkocht, het 
wordt allemaal afgebroken en dan herbouwd, 
hier komen andere mensen ! 
Deurwaarder We hebben je bezittingen 
nauwkeurig geschat en gekontroleerd, je 
meubels staan voor de deur in de regen. 
Vooruit , volg ons ! 
Ik-figuur Probeer me maar eens uit mijn bed te 
lichten, als je durf t . 
Hospita Hij wil zich opsluiten, van de wereld 
afsluiten, maar dat zal hem niet lukken ! 
Deurwaarder Dit huis wordt gesloopt! Hoor je 
het geluid niet van de hamers en motoren ? 
Ik-figuur Ik kom er niet uit ! 
Hospita Hij luistert niet eens en overal komen 
er al scheuren en barsten in de muren, het huis 
davert op zijn grondvesten ! 
Deurwaarder Maak dat je weg komt voor het te 
laat is. Zo dadelijk stort het huis in, komt het 
dak naar beneden, vallen de muren en sleurt 
een lawine van steen je mee. Wij zullen je 
voorgaan. Vooruit ! 
Ik-figuur Verdwijn maar voor de trap 
weggehaald is. Laat ze de muren maar slopen 
(hij trekt een muur omlaag) zodat ik eindelijk de 

lucht kan zien, dat geheimzinnige schilderij van 
azuur, zodat ik weer de velden kan zien en de 
bomen en de weiden en de zon. Is het zomer 
buiten of niet ? (Stofwolk) Maar waar komt al 
dat stof vandaan ? Van welke zands torm? (Hij 
klimt op de pratikabel als op een toren) Waar 
komt al dat gedaver en dat hels lawaai 
vandaan? (hij kijkt naar beneden) Overal kuilen 
en barsten als na een aardbeving. Palen van ij-
zer en beton komen uit de kuilen, muren schui-
ven voor de horizon, vormen hoeken en hok-
ken, bakenen de grond af, maken een doolhof 
waarboven één toren uitstijgt als een 
kommandopos t , een observatorium, een 
mirador, boven de kooien en gangen waarin ik 
leef. 

NEGENDE VERSCHIJNING 
(De schimmen uil een oud boek. 
De eerste nachtelijke bezoeker komt op met een 
dik oud boek in zijn handen, hij is als een 
archivaris, een boekenworm die monkelt en 
zorgvuldig bladert, hij heeft binnenpretjes, de ik-
figuur is geïntrigeerd door het boek, er ontslaat 
stilaan een gevecht om hel boek, ook de tweede 
nachtelijke bezoeker eigent zich een deel van de 
bladen toe. Naar het einde toe dikteren zij de ik-
figuur wat hij allemaal moet doen om een 
waardig lid van de maatschappij te zijn.) 
Ik-figuur (heeft een blad bemachtigd) 
De dag heeft de schimmen verdreven, de 
dromen van angst en beklemming verjaagd, de 
contouren van de huizen worden duidelijk, 
evenals de richting van de wegen en het spel 
van haast en spoed herbegint. 
Eerste bezoeker Evenals de jacht op geld en 
goed, evenals de zucht naar naam en faam, 
roem en eer, geluk in het spel of in de liefde... 
Ik-figuur drang naar macht en overheersing, 
naar zelfbehoud.. . 

Tweede bezoeker en ieder voor zich wordt de 
leuze! 
Ik-figuur Alsof de anderen niet bestaan, alsof 
ze het zonder de anderen kunnen, helemaal 
alléén op een overbevolkt eiland waar de wet 
van de egoïstische middelmaat telt. (Hel boek is 
weggegooid) 
Ik-figuur Geef me werktuigen om de muren 
van gevangenissen en andere misbaksels van 
huizen met de grond gelijk te maken. Geef me 
lucifers om de bureaukratie in brand te steken. 
Geef me de sleutels van de geldkoffers om hel 
evenwicht te herstellen. Geef me een wapen om 
de wapens te vernietigen. (Dreigend komen de 
nachtelijke bezoekers op de ik-figuur af.) 
Eerste nachtelijke bezoeker Het is tijd ! Dat je je 
nuttig m a a k t ! Dat je ophoudt in boeken te 
leven, dat je meeloopt in 't gelid ! 
Tweede D a t j e normaal begint te handelen 
Eerste Dat je je laat inschrijven ! 
Tweede Dat je een stempel krijgt ! 
Eerste Dat je aanschuift in de rij ! 
Tweede Dat je in dienst gaat ! 
Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! 
Tweede Dat je produceert ! 
Eerste Dat je je inlijft ! 
Tweede Dat je mee komt vechten 
Eerste Dat je buigt ! 
Tweede Dat je meezingt ! 
Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is 
tijd ! 
Ik-figuur Ik heb niets te maken met wie de tijd 
heeft afgemeten. Ik heb mijn uurwerk in de 
goot gegooid. En de anderen zegden: 
Eerste bezoeker Hi j is niet goed wijs ! 
Ik-figuur En anderen zegden beleefd : 
Tweede bezoeker Hij is verstrooid ! 
Ik-figuur En anderen zegden : 
Eerste Hij speelt met vuur ! 
Tweede Hij verliest de tel en de maa t ! 
Ik-figuur (automatisme, mecanisme, stress, 
uitzinnig) terwijl ze bezig zijn aan het sleutelen 
aan de grootste machine aller t i jden: het 
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uurwerk! Als opgezweepte slaven met hun 
armen als dolle drijfstangen en in hun hoofden 
zitten kogellagers en die draaien waanzinnig en 
steeds maar sneller en zotter dan zot, 
levensgevaarlijk en zonder ophouden en toen 
(stille) ontploft het springtuig dat ze zo 
koortsachtig perfectioneerden en zie: wat blijft 
er over ? Een puinhoop ! 
Eerste bezoeker Het is tijd ! 
Tweede bezoeker Wij hebben je nodig ! 
Ik-figuur Ik wil de ruimte verkennen vooraleer 
de kosmonauten deze met hun voetbalschoenen 
tot moes hebben gestampt, vooraleer de 
ideologen & ecologen mijn hoofd hebben doen 
schrompelen als een ouwe appel, vooraleer de 
idealisten mij in de afgrond duwen, vooraleer 
de machthebbers mij doen opstappen in de 
stoet tegen de vijand, vooraleer de profeten mij 
Eerste bezoeker in het ootje nemen ! 
Ik-figuur vooraleer de uurwerkmakers mij 
opjagen van seconde naar seconde, vooraleer al 
die grote lichten mij verblinden, vooraleer al 
het geschreeuw mij overstemt. 

TIENDE VERSCHIJNING 

(Oude mail en oude vrouw, een monsterachtige en 
heksachtige verschijning.) 
Oude man Hier ligt een hamer, daar een sikkel, 
hier liggen stenen en een beitel, grijp het 
handvat , gebruik het werktuig of wil je gaan 
liggen onder een boom, je ogen gericht naar de 
lucht ? 
Oude vrouw Daar ligt papier, maak het zwart! 
Oude man Daar staat een muur, schilder hem ! 
Oude vrouw Daar ligt geld, tel het ! 
Oude man Daar is gras, maai het ! 
Oude vrouw Daar liggen planken, t immer ! 
Ik-figuur Tot de omheining mij van alle kanten 
insluit ? 
Oude man Voorui t ! Of hoeft het allemaal niet 
meer? 
Oude vrouw Hou jij misschien van rotzooi ? 
Ik-figuur Ik heb honger ! 
Oude vrouw Geen werk, geen geld, geen eten, 
geen vuur ! 
Ik-figuur Ik kan toch gaan schooien ? 
Oude man Ik laat geen vreemden meer binnen! 
Ze krijgen een vinger en pakken een a rm ! 

Ik-figuur Ik zweer je dat ik niets méér zal 
nemen. 
Oude vrouw (heft haar rok op en gaat in bed 
liggen) Eerst geven, dan krijgen ! 
Ik-figuur (pleegt geweld op haar) Ik zal je alles 
geven, het beste wat ik heb, tot ik niet meer 
kan. 
Oude man Jongeman, wat meer verbeelding 
opbrengen in deze edele sporttak ! 
Ik-figuur Ik heb alle figuren nog niet van 
builen geleerd, excuseer ! 

ELFDE VERSCHIJNING 

(Iemand, een studentachtig persoon slaat naast 
zijn bed.) 
Studentaehtige Zeg, hel is lijd voor de 
revolutie! 
Ik-figuur Wat ? Wat zeg j e ? 
Sludentachtige Het is tijd voor de revolutie ! 
Ik-figuur Is het zover? 
Sludentachtige Het is zover. 
Ik-figuur Hoe is het buiten ? 
Studentaehtige Ze hebben de buildings en de 
monumenten vervangen. 
Ik-figuur Door andere buildings en 
monumenten ? Ik wil gaan kijken! Ik wil hel 
feest meemaken ! (De ik-figuur springt op en 
kijkt het publiek in, waar weinig gebeurt, de 
nachtelijke bezoekers duwen hem een drankje in 
zijn handen en gaan dan als kelners met schotels 
drankjes en hapjes naar de toeschouwers en delen 
die uil. Vernissage. Het nationaal of een ander 
vaderlands lied weerklinkt terwijl de ik-figuur 
machteloos de zaal inkijkt, roerloos, rechtop. Als 
het lied uitsterft drinkt hij in één slok het glas 
leeg en verdwijnt met al zijn naaktheid.) 
De auteur of de regisseur of iemand die 
verantwoordelijk is voor dit stuk kan ook de 
scène opspringen en volgende tekst in het publiek 
slingeren als autokritiek en verantwoording. 
Iemand Ik zag de besten van mijn generatie 
verwoest door waanzin, schreef Allen Ginsberg. 
En Lenin schreef "Wat doen ?" Futuristen zijn 
zij die hier in België revolutie schreeuwen op de 
planken van bourgeois schouwburgen, maar 
deze niel kunnen voortzetten daarbuiten, die 
naar aloud theatraal gebruik met stokken 
werktuigen suggereren, maar deze niet kunnen 

vervangen door echt gereedschap, die de 
wantoestanden aanklagen, maar deze niet uit de 
wereld kunnen helpen, die het plunje van de 
arbeider in de loges aantrekken, maar die 
werk kleren niel nodig hebben tegen het vuil, 
die de zaal doen rechtveren in revolutionair 
entoesiasme, maar vrezen dat daarna alles zijn 
gangetje zal gaan, die de woorden voor morgen 
al gevonden hebben, maar het verschil kennen 
lussen woorden en daden, die weigeren een 
kontrakt af te sluiten met het kapitalistisch 
impressariaat maar weten dat ze er niel buiten 
kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat 
het weer een slag in het water is, die het masker 
af rukken van kapitalisme en consumptiemaat-
schappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgi 
en de consumptie floreert, die de manipulaties 
hekelen van leger, kerk en staal en voelen dat 
hel leger waakt, de kerk in het midden is en de 
staat staat, die enkel de machtelozen konden 
overtuigen van de noodzaak aan auto-kritiek, 
die entoesiast al die grote koppen doen rollen 
tijdens het spel maar merken dat die grote 
koppen er het hoofd niet bij verliezen, die 
debateren over een klassenloze maatschappij en 
beseffen hoe moeilijk het is zijn eigen privilegies 
af te staan, die de massa in beweging willen 
brengen en zien dat het nu niet kan, die de 
bankkluizen willen openbranden om de inhoud 
rechtvaardig te verdelen, maar niet eens tot bij 
die kluizen geraken, die de staven van 
gevangeniscellen willen doorzagen om hun 
kameraden te bevrijden maar de kracht missen 
om die karwei op te knappen, die de muren 
van residentiële paleizen willen rammen, maar 
wijken voor de honden die op hen afgestuurd 
worden, futuristen zijn zij die hier in België uil 
volle borsl hel rode lied zingen, omdat er hier 
van revolutie nauwelijks sprake is. 
(Als epiloog is deze tekst natuurlijk te lang, 
zodat er per opvoering telkens een paar zinnen 
werden uitgepikt en in de zaal geslingerd voor 
wat ze waard zijn.) 

EINDE 
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ONBEKENDE BEWONERS 
Personen: Eerste Bewoner, Tweede Bewoner 
Ruimte: Een kleine woning, een steeg, een 
binnenkoer. (Jules Lahayeslraal 21 te Jette, 
Patersliol te Gent) 
Tekst: Gebaseerd op scènes uit "Arme Mensen" 
en "De eerlijke diej" van F.M. Dostojewski en 
"Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet 
Isdias. 
Nota: In de brief uit "Arme Mensen" werden 
wijzigingen aangebracht. De twee personages zijn 
duidelijk geïnspireerd op figuren uil "De eerlijke 
dief'. De dialoog is origineel me! af en loe een 
duidelijke verwijzing naar hel oorspronkelijke 
verhaal. 

(Muziek: Ongeveer 30 seconden. Strijkkwartet 
van Franz Schubert, 2de beweging. Andante con 
moto "Der Tod und das Mädchen". Geluid van 
brekend glas, woedende stem van de eerste 
bewoner.) 
ls(e bewoner Jij , ellendeling, jij hebl zelfs geen 
rang. Ik, ik heb je uit de goot opgeraapt en als 
ik wil dan kan ik je daarheen terugsturen en 
alleen de vinger van de Allerhoogste zou dat 
kunnen zien. (Met een ruk gaat de huisdeur 
open. de tweede bewoner valt buiten en kruipt 
moeizaam weg.) (De muziek herneemt) 

SCENE EEN : LIEFDESBRIEF 

(De eerste bewoner leesl in uiterste vervoering 
voor hel open raam, de liefdesbrief van Makar 
Dewoesjkin aan Warenka, gedateerd 28 juli. Hij 
is buiten zichzelf van opwinding en akteert op 
romantische wijze. Af en toe wil hij zich weer 
onder kontrole houden, maar hij kan het niet. 
Onderlussen is de tweede bewoner terug bij de 
voordeur gekomen en kijkt gefascineerd naar hel 
spel van de eerste bewoner, zonder dat deze hem 
opmerkt.) 
Eerste Bewoner Sint Petersburg, 28 juli 1845. 
Lieve Warenka, mijn lief meisje, ach, Warenka, 
Warenka! Nu is de schuld toch aan jouw kant 
en zal op jouw geweten blijven rusten. Je brief 
heeft me volkomen van de wijs gebracht en mij 
van mijn laatste beetje zelfvertrouwen beroofd, 

en eerst nu, na een ogenblik rustig te hebben 
nagedacht en naar de stem uit mijn diepste 
innerlijk te hebben geluisterd, weet ik dat ik 
gelijk had, volkomen gelijk had. Ik heb het nu 
niet over mijn drie wilde dagen — d o e me een 
plezier daar verder niet over te spreken— maar 
alleen over dit ene : dat ik je liefheb en dat ik 
heel wel bij mijn hoofd ben met van je te 
houden, heel wel bij mijn hoofd. Wat kun jij 
daar ook van weten, mijn hartje, en als je het 
wist, wanneer je begreep waarom ik van je 
moest houden, dan zou je heel anders praten. 
Je zegt dit alles wel, maar ik ben ervan 
overtuigd dat je in je hart heel anders denkt. 
Lieve kind, ik weet eigenlijk niet eens meer wat 
er met me gebeurde. Ik moet je namelijk 
bekennen, dat ik me tevoren in een verschrikke-
lijke verwarring bevond. Stel je eens voor, een 
gehele maand had ik me om zo te zeggen aan 
een s trohalmpje vastgeklampt. Een allermisera-
belste toestand was het. Ik begon je uit de weg 
te gaan en ook de mensen uit de buurt meed ik 
zoveel mogelijk, maar mijn huisbaas nam al 
geen blad meer voor zijn mond en voer met 
veel misbaar tegen mij uit. Maar ook dat was 
nog tot daar toe. Hij had mogen schreeuwen 
die ellendeling, een schandaal was het toch al, 
maar er kwam nog bij, dat hij god weet hoe 
lucht had gekregen van onze vriendschap en 
zulke praatjes was gaan rondstrooien dat ik 
bijna flauw viel van schaamte en mijn oren 
dichtstopte om ze niet te horen. Maar de 
anderen hielden hun oren niet dicht, 
integendeel, zij luisterden met graagte. Ook nu 
weet ik niet waar ik me voor ze moet bergen... 
Zie je, mijn hartje, tegen dit alles bij elkaar, 
tegen deze opeenstapeling van ellende was ik 
niet opgewassen. Juist toen hoorde ik van 
iemand uit de buurt dat een minderwaardig 
individu bij je aan huis was gekomen en je met 
een schaamteloos aanzoek had beledigd, zelfs 
diep beledigd had, dat stond voor mij vast, 
want ikzelf voelde het ook als een diepe 
belediging. Ja , en toen, mijn engeltje, verloor ik 
mijn bezinning, voelde mij gegrepen door een 
vreselijke woede en was niet meer te houden. Ik 
rende naar buiten, zo razend als ik nog nooit 
geweest was, ik wilde naar hem toe naar die 

verleider, zonder te weten wat ik hem moest 
doen. In ieder geval wilde ik niet dat jij, mijn 
hartje, beledigd werd ! O, wat was het die dag 
triest buiten: het regende, de straten waren 
modderig en ik voelde een onzegbaar leed in 
mijn borst... Ik wilde al bijna weer omdraaien. . . 
Maar toen kwam mijn noodlot , kindje... (De 
eerste bewoner kijkt plotseling de tweede aan, die 
zich omdraait als uil schaamte.) 
Tweede Bewoner (lol publiek) Weet U wel wie 
ik ben? Ik woon daar , bij die heer. Dat is mijn 
wettige woonplaats. 
Eerste Bewoner Waarom ben je teruggekomen? 
Wij hadden afscheid genomen. 
Tweede Bewoner Ik wou je nog éénmaal zien, 
alleen maar om te zien hoe het met je gaat. 
Eerste Bewoner Je wil mijn bed. Ik wil slapen. 
Tweede Bewoner Ik ben moe, ik kom van 
buiten, ik wil slapen. 
Eerste Bewoner Je stinkt u i t j e hele lijf. Heb je 
jezelf al eens bekeken? Je bent doordrenkt van 
de drank, te oud voor je leeftijd, je gezicht een 
rotte vrucht, je leden stijf als stokken. 
Tweede Bewoner Het is geen leven meer. Je 
weet toch dat niemand mij begrijpt? Weet je 
wel wie niemand is? En elke morgen wikkel ik 
mij in een strak kleed, een wrange smaak in 
mijn mond. 
Eerste Bewoner Het is de drank, morgen is de 
smaak weg. 
Tweede Bewoner Morgen is een andere wereld! 
En wie nu brood heeft zal morgen geen kruimel 
meer vinden. Want alles is voorbereid, in de 
diepste holen van de straat, in de riolen, in de 
donkerste alkoven wordt de wanhoop groter. 
Monsters met hijgende tong zwerven langs de 
muren, langs de ziekenhuizen en ze wassen zich 
in de stortbeek van alle verlangens. 
Eerste Bewoner Waanzin ! 
Tweede Bewoner Ops t and! Uit de vochtigste 
kelders. 
Eerste Bewoner Je ogen staan begerig, 
waanzinnig. 
Tweede Bewoner Wij zijn allemaal maar 
gewone mensen. Wat voor kleren hebben wij 
aan ons lijf? Wij hamsteren niet, maar hebben 
honger en samen zullen wij de god verscheuren 
die alles ziet, die alles hoort , die alles weet. die 
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alles proeft , die alles kent. 
Eerste Bewoner Waarom ben je teruggekomen? 
Waarom wil je weer in mijn bed? Is er dan 
nergens een ander bed voor j o u ? Staat er 
nergens een onbewoond huis in deze s tad? 
Tweede Bewoner Ik slaap al. 
Eerste Bewoner Het is een roes. 
Tweede Bewoner De morgen. De lijkwade. 
(Neemt het witte laken, houdt het voor zich uit.) 
De verbranding. De flikkerende dolk. (Brengt 
mes naar zijn keel) Miljoenen minuskule 
diertjes kruipen door mijn aders. 
Eerste Bewoner Ze vreten je hersens aan, ze 
kruipen door je longen naar mijn mond. Het is 
addergebroed dat sist en zich verstrengelt tot 
een onontwarbaar net, waarin je mij vangen wil 
als een spin. (Nadert met kruisbeeld in de hand) 
Maar ik zal voor je bidden, zoals ooit mijn 
gelukzalige moeder heeft gebeden, geknield 
voor de maagd van zeven smarten, het 
bloedrode hart geopend door de stekende 
zonden van de hele mensheid. (De tweede 
bewoner valt verdwaasd op zijn knieën, als in 
gebedshouding.) 

Tweede Bewoner Ze was geen maagd meer. (Hij 
trekt het laken over zijn hoofd.) 
Eerste Bewoner Doe je ogen open, want daar is 
zij, stralender dan ooit, bliksemend met haar 
ogen vol liefde, straffend met haar zalvende 
gebaren, zij is de goedheid en de gestrengheid, 
de waarheid en de zegepraal. Zij heeft je onder 
haar rok genomen, gewikkeld in de wade van 
de morgen. (De tweede bewoner kruipt in de 
divan, woelt.) 
Tweede Bewoner Ik zal de morgen niet meer 
zien, al beginnen al de heiligenbeelden te 
ontwaken uit hun plaasteren slaap, al trekt de 
zevenmaal doorstoken maagd de dolken uit 
haar boezem. Ik kan niet meer denken, mijn 
hersens zijn rot en verdoofd, een foetus op een 
vuilnisbelt, een slijmvlies over stervend vlees. 
Eerste Bewoner Ik zal voor je bidden, want het 
is nooit te laat. Kijk door het r a a m ! H o o r ! De 
stad loeit eindeloos ! (De tweede bewoner wordt 
gepijnigd door het nijdige opwinden van het 
uurwerk.) 
Tweede Bewoner Automatisch, stelselmatig, 
regelmatig wordt het uurwerk opgewonden. 
Waarom slapen, waarom waken, waarom.. . (Hij 
staat op en gaat buiten, verdwijnt in de steeg.) 

SCENE TWEE : SUPERIEUR 
EN INFERIEUR 

(De tweede bewoner heeft het huis verlaten 
zonder afscheid te nemen van de eerste. Deze 
kijkt hem na, met een blik vol superioriteit. 
Monologue intérieur. Zelfbevestiging. Logica van 
de orde tot hij ontsteld zijn eigen inferioriteit 
beseft bij het einde van de monoloog.) 
Eerste Bewoner Hij is weer weg, naar zijn 
gezellen, zijn broeders in de nood. Maar ik 
weet hoe hij zal te rugkomen: berooid en 
hongerig, mager en afgeleefd, rusteloos op zoek 
naar rust. Dat stuk misère! (Kijkt in de spiegel, 
zijn spiegelbeeld als tegenspeler, alsof hij iets 
moet overwinnen.) En toch heb ik hem alles 
gegeven wat hij nodig had : onderdak, voedsel, 
geneesmiddelen, een bed, een huis, maar hij 
vroeg meer, hij nam meer. (Bruuske 
bewegingen.) Het is toch mijn schuld niet dat 
hij telkens weer verdwijnt! Ik heb hem toch 
niet verjaagd. En zijn opmerkingen? De 
wanorde en verwarring die hij in deze kamer 
bracht. Ik moet mezelf kunnen vrijwaren. Maar 
hij? Waarom is hij zo? Toen ik hem voor mijn 
deur vond als een mishandelde hond, dan was 
ik goed genoeg om hem op te nemen. Nu is 
alles wat ik met hem voorhad vernietigd: al 
mijn projekten, mijn voornemens, ons gezellig 
samenzijn. Ik kan hem niet meer helpen, want 
ik moet op mijn s tandpunt blijven. Anders ga 
ik zelf ten onder, ik mag niet wankelen, ik 
moet orde op zaken stellen. Ik begrijp hem, 

maar ga hem niet achterna. (De tweede bewoner 
neemt ladder uit de steeg) Nu is het~hier rustig 
geworden, maar wat moet ik beginnen als hem 
iets overkomt, als hij mij aangeeft , mijn adres 
opgeeft? Ik heb het risico genomen hem 
onderdak te geven. (De tweede bewoner komt 
aan met de ladder, hij plaatst ze tegen de gevel 
de eerste bewoner beklimt de ladder en kruipt op 
het dak.) (Hallucinatie: het is alsof de eerste 
bewoner in de wereld van de tweede is gekomen, 
ja, dat hij plots de tweede bewoner is 
geworden...) Ik hoor hem roepen tot hier kan ik 
het horen, het dringt door de muren van de 
herbergen. Al zijn onverstaanbare slagzinnen, 
zijn hele onzinnige argumentatie. Hij is als een 
spook. Ik zie hem wankelen, hij wil naar buiten 
gaan en valt en blijft liggen alsof hij dood is. Er 
valt met hem niet te spreken. Hier ! Het kruis 
dat hij bespuwde. Ik heb het van mijn moeder 
gekregen. Voor haar dood gaf ze me haar 
rozenkrans en dit koperen kruisbeeld. (Hij roept 
zijn overleden moeder op). Bewaar dit mijn 
zoon, er komen moeilijke jaren, tijden van 
verwarring en wanorde. God beware je, wees 
steeds rechtvaardig en goed voor de armen, 
geef en deel van je rijkdom en armoede. Maar 
je mag niet alleen leven, mijn zoon. Wees 
voorzichtig, kies je vrienden en heb steeds 
medelijden met de ongelukkigen. Toon steeds 
begrip voor de anderen, zelfs al doen ze je 
gruwen, al maken ze je misselijk. Schenk 
vreugde in het leven, trek een lijn naar de 
toekomst en volg deze tot op de dag van je 
dood. Er moet orde heersen in je kamer, 
vergeet dat niet! Er viel niet te kiezen in die 
moeilijke tijden van werkloosheid. Er restte mij 
enkel het uniform te dragen, te gehoorzamen 
aan de bevelen van hogerhand. 
Dat was de oplossing voor mensen van mijn 
a f k o m s t ; die geen ambacht kenden en geen 
mogelijkheid tot studie kregen. IK heb geleerd 
wat orde betekent en bevel en tucht en 
regelmaat. Ik heb me zinvol onderworpen aan 
een vaste uurrooster, tot op heden, met de 
regelmaat van een klok. Tot hij kwam (wijst 
beschuldigend naar de tweede bewoner die 
beneden naast de ladder staat en grijnst). Nagel 
van mijn doodskist , mijn gesel. Maa r ik zal 
geen hulp weigeren aan een mens in nood. Ik 
zal mijn plicht als mens niet verzaken. Voor het 
welzijn van de medemensen, voor ons aller 
rus t ! Ieder mens is, superieur en inferieur! (Hij 
daalt de ladder af. omarming en erbarmen.) 
Tweede Bewoner Hoe voel je j e? 
Eerste Bewoner Beter, veel beter! 

SCENE DRIE : EEN 
GEZELLIGE AVOND 

(De tweede bewoner legt de ladder in de steeg. 
Hij gaat het huisje binnen op verzoek van de 
eerste bewoner.) 
Eerste Bewoner Ga naar binnen, ga zitten, eet 
wat, drink wat ! (Hi j steekt de kaarsen aan, 
brengt brood, zet een fles op tafel.) 
Tweede Bewoner Ik heb geen honger, ik heb 
geen dorst . (Maar hij bijt in het brood en zet de 

fles aan zijn mond.) 
Eerste Bewoner Ik weet waar je geweest bent. 
Tweede Bewoner Ik ben in de wachtzaal 
gebleven tot er niemand meer was, tot niemand 
meer kon blijven, tot de verwarming gedoofd 
werd en iedereen zich naar de uitgang sleepte, 
daar waar het nog kouder is. 
Eerste Bewoner Ze hebben je verjaagd, je van 
de bank geschopt, omdat je geen reiskaartje 
had. 
Tweede Bewoner Maar ik wou ook vertrekken, 
zoals alle andere reizigers, maar het was te laat 
en te vroeg: ze schopten iedereen van de bank, 
ik kreeg hun laarzen in mijn maag, maar ik 
verroerde niet, ze kregen me eerst niet van mijn 
plaats, ik klemde me vast aan de bank en 
iedereen keek naar mij en vroeg zich af hoe het 

mogelijk was dat ze me er niet konden 
uitgooien, maar toen kwamen er nog anderen, 
ik vloekte naar hun uniformen, kwam alléén 
recht en ging weg. 
Eerste Bewoner Ze hebben je gewond, zoals 
gisteren, toen je smeekte om wat tabak, je 
kreeg de bank voor jou alleen omdat niemand 
naast jouw wou gaan zitten. 
Tweede Bewoner Ik had peukjes opgeraapt, de 
reizigers verstonden mij niet. Het waren 
vreemdelingen, ze spraken een andere taal. 
(Neemt slok uit de fles) Ik zweer je dat ik nooit 
meer zal drinken. 
Eerste Bewoner Morgen gaan we samen naar 
het zanggenootschap. Je hebt een mooie stem 
gehad, maar je wou nooit met me zingen. 
(Wijst naar het schilderij, een oorlogstafereel) 
Zie je dat schilderij ? 
Tweede Bewoner Ja . 
Eerste Bewoner Weet je wat dat betekent ? 
Tweede Bewoner Nee. 
Eerste Bewoner Kijk, hoe deze militaire 
schilder, een onbekende meester, de intocht van 
het leger heeft geschilderd, hij, getuige van de 
overwinning na het bloedbad in huizen, kelders, 
openbare pleinen, na de gevechten met de 
blanke bajonet , met het blote mes, tot de 
laatste kogel, tot de laatste penseeltrek, 
meesterlijk, heroïsch. Al deze taferelen van 
macht en heraldiek moeten ons eerbied 
inboezemen. Hoor de trommels en trompetten, 
de slag van de laarzen, de dreun van de mars 
en de liederen, de liederen... 
Tweede Bewoner Ik ken geen liederen. 
Eerste Bewoner Dan moet je er leren. Wij 
zullen samen een oplossing zoeken. Neem het 
woordenboek ! Verbeterend esperanto, horizon-
taal in tien letters ? (De tweede herhaalt het) 
Gemene vrouw in vier letters: wijf. Schaker van 
Helena: Paris. Stekelig dier, vier letters: Egel. 
Zuur op alcohol, vijf letters? Lentemaand in 
drie letters: mei. (de kaarsen worden gedoofd) 
Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die 
een bankbiljet verloor ! 
Eerste Bewoner En dan ? (pauze) 
Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet . 
Eerste Bewoner Wie ? 
Tweede Bewoner Hij moest bij de direkteur 
komen. 

Eerste Bewoner En dan ? 
Tweede Bewoner Ik was vandaag op het 
kerkhof en hoorde fluisterende stemmen. 
Eerste Bewoner Genoeg. 
Tweede Bewoner Ik was vandaag op het 
kerkhof en heb fluisterende stemmen gehoord. 
Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei 
Bobok, 
Tweede Bewoner Bobok ? 

TUSSENSCENE: 
GELDINZAMELING 

(De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de 
tweede. Deze kijkt hem aan vol onbegrip en reeds 
met een zekere schaamte. Hij is onwillig en 
wordt door de eerste bewoner buiten geduwd, bij 
de mensen,) 
Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! 
Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen? 
Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, 
het duurt niet lang. Je hebt toch geld nodig, je 
zal er krijgen ! (lol publiek) "Ki jk naar hem, hij 
durft jullie niets vragen, geen cent en toch is hij 
arm. Kijk hoe achterdochtig hij is. hoe hij om 
zich heen kijkt en angst heeft van ieder woord 
dat jullie zouden kunnen zeggen — h e t zou eens 
over hem kunnen gaan. Geef hem wat je wil en 
v r a a g j e af hoe hij zich voelt als je hem iets 
geeft. Het is toch duidelijk dat een arm mens 
minder is dan een vod en dat hij geen achting 
van een ander kan verlangen, wat ze er ook in 
de boeken over schrijven, al die klodderaars! 
Bij een arm mens moet alles van buiten af te 
zien zijn, hij mag niets diep-verborgens hebben, 
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„ e e I i trots o l ' ee rzuch t — d a t dulden de mensen 
niet! Kijk n a a r ' h e m en geef hem wat. H i j 
schaamt zich als een meisje dat zich voor het 
eerst uitkleedt ten aanschouwe van andere 
pensen . Geef hem een aa lmoes , het is voor een 
goed werk! Het is voo r een s p e k t a k e l ! " 
Tegenwoordig wordt l iefdadigheid o p een . 
vreemde manier bewezen of misschien is het 
ook altijd wel zo geweest, wie wee t ! (De tweede 
bewoner trekt zich uit schaamte terug alsof hij 
zijn naaktheid wou onttrekken aan de blikken 
van de anderen.) 

SCENE VIER : PIJN EN 
VERNIELING 

(De tweede bewoner ligt voor de deur, hij drinkt 
uit een kruik, speelt met een snoer. De eerste 
bewoner maakt zich klaar voor de nacht.) 
Eerste Bewoner Sta op. Kru ip o p het b e d ! 
Tweede Bewoner Laat me liggen, mijn l ichaam 
doet overal pi jn. 
Eerste Bewoner W a a r hebben ze je ges lagen? 
Tweede Bewoner In " D e T o e v l u c h t " waa r 
iedereen zich klaar m a a k t e voo r de nacht , waar 
iedereen doo r een h o n d gebeten is, waa r een 
bultige dwerg uitzinnig en in helse vreugde de 
gordi jnen in b r and s tak . Iedereen is er gebeten 
door een h o n d en ze laten hun been, hun a r m , 
hun buik zien. Een dik wijf was er aan het 
zeuren over schadevergoeding voor de geleden 
pijn. H a a r eigen hond je b laf te en j ank t e o n d e r 
haar stoel, bang voor de rode gezichten van de 
drinkers. Ken je " D e T o e v l u c h t " niet ? 
Eerste Bewoner Het is een herberg w a a r men 
de nacht wil doorb rengen , je hebt het me 
honderd maal verteld en beschreven, men zoekt 
er de beste plaats uit op stoelen en tafels of op 
de grond . Men maak t er ruzie om een 
kleinigheid. 

Tweede Bewoner Iedereen is er d o o r een 
razende h o n d gebeten ! 
Eerste Bewoner Ik zal je wonden verzorgen. 
Tweede Bewoner Ik heb een kamer gezocht 
maar n iemand wou er mij een geven, ze joegen 
me weg van de kachel , je s t inkt , zegden ze ! 
Eerste Bewoner J e moet wat eten ! 
Tweede Bewoner Ik wil in de warmte blijven, 
zolang ik kan. 
Eerste Bewoner Eet dan toch ! (Zet een kop 
voor zijn neus) 
Tweede Bewoner (In de kelder gevallen. 

Hallucinatie. Hij komt uit de kelder.) De 
ops tand der dieren zal verschrikkeli jk zijn, 
onder de ogen van al de eters. H u n lippen 
zullen pijnlijk ver t rekken, als de vissen op de 
witte borden weer levend worden , naa r de 
vensters zwemmen, in de lucht vliegen, 
samenscholen boven de kaaien als gevaarl i jke, 
getande vogels en numeriek gewapend duiken 
naa r al die eters, d ikbuik ig of schraal , s lokkerig 
of t raag verterend. De paa rden zullen de 
deuren ins tampen. De stieren, runderen en 
varkens zullen over de stenen rollen en alle 
voorbi jgangers versmachten onder hun zware 
schof ten. Hoeven en horens zullen de ruggen 
d o o r b o r e n , de buiken doors teken . Uit de put ten 
en riolen kruipen schorp ioenen , reuzeschild-
padden duwen tegen de wand van de lucht als 
tegen een blok ijs. De ops tand komt uit het 
water en uit de lucht in duik , in vlucht, met 
k r a m m e n en t andebekken . De ops t and is de zee 
en de lucht, de on te lbare verzamelplaa ts van 
heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de 
robaa rd , de zonnevis , de grieten en uilen en alle 
andere vissen en alle andere dieren.. . 
Eerste Bewoner Eet, zeg ik je ! (Met gesloten 
ogen geeft hij een schotel aan de eerste bewoner.) 
Blijf rustig ! 

Tweede Bewoner Ik hijg nog. (Neemt geld uit 
koffertje) 
Eerste Bewoner J e bent hier bij mij thuis, dat 
weet je toch ! 
Tweede Bewoner Ik ga weer de s t raat op. 
Eerste Bewoner Eet langzaam. 
Tweede Bewoner Ik heb dors t , ik b r and van 
binnen. 
Eerste Bewoner H o u je in bedwang. 
Tweede Bewoner (GooiI de schotel op de vloer 
aan stukken.) St i jgerende paa rden , s laande 
hoeven. (Hij neemt de geranium van de 
vensterbank.) 
Eerste Bewoner K o m tot rust , adem langzaam, 
regelmat ig! Ik zal de duivel uit j ou dri jven, ik 
zal je dopen . Sluit de deur ! (De tweede bewoner 
sluit de deur, maar van de buitenkant) Zie je nu 
wel, je sluit jezelf bui ten. 
Tweede Bewoner Ik rook , de geuren van de 
keuken, ik voelde de rijke tapij t (Hij verdwijnt 
wankelend met de geranium als een relikwie, hij 
spuwt naar het publiek en verdwijnt in de steeg.) 

SCENE VIJF : MONOLOOG 
VAN DE EENZAME 
BEWONER 

(De eerste bewoner leest de bijbel, mijmering.) 
" D a a r zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen 
maken en h u n spiezen tot sikkels, want er zal 
geen volk meer tegen een a n d e r ops t aan en in 
het vervolg nog oor logsvoer ing leren ." (Profeet 
Isaïas, 1) 
W a a r v o o r zouden wij gevochten h e b b e n ? O m 
een beter leven te leiden, o m te kunnen leven 
op een menseli jke, waardige wijze. Het leven is 
weldaad , m a a r ten koste van welke stri jd. . . 
" H e f t gij uw handen o m h o o g . Ik sluit mijn 
ogen voor u. En luister niet eens, hoeveel gij 
ook b id t : was U eerst en word rein ! 
Weg Uw boosheid uit mijn o g e n ; 
Houd t o p met kwaad , leert het goede doen , 
behartigt het recht en helpt de verdrukten . 
Geef t de wees wat hem toekomt , neemt het 
voor de weduwe op . K o m t , d a n maken wij er 
met e lkander een eind a a n . Spreekt J ahweh ! 
Al zijn Uw zonden als schar laken, ze zullen wit 
zijn als sneeuw, of rood als pu rpe r , ze zullen 
blank zijn als wol. Zo gij gewillig zijt en 
gehoo rzaam, zult gij het vette der aa rde 
genie ten: m a a r zo gij blijft weigeren, en u 
verzetten, zal het zwaard u verslinden, zegt 
J ahwehs m o n d . " (Hij sluit het boek en neemt 
een koffertje, opent het en telt het geld dat erin 
ligt-) 

SCENE ZES : VERJAGEN EN 
VERGIFFENIS SCHENKEN 
(Voor het huis) 
Eerste Bewoner Scheer je weg, dief. (Hij geeft 
hem een duw zodat hij op de grond valt.) Ik wil 
je nooit meer zien. (Hij wil de geranium uil de 
andere zijn handen rukken, maar die laat niet 
los.) Geef die geran ium hier. Met jou heb ik 
niks meer te maken . Uit mijn ogen, mons te r 
(Hij sleept hem over de vloer.), met je smerige 
handen , je ro t tend lijf, je schu imende l ippen, je 
bent een kwal, een s t inkdier , een adder , een 
worm. (De eerste bewoner gaat de trap op.) 
Tweede Bewoner J a , ik ben een hond , een 
monster , een kwal, een mier, een worm, m a a r 
ik had je nodig . Hi j h a d me opgenomen als een 
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zoon, als een vriend: door je grootmoedigheid, 
door je menslievendheid, uit liefde zoals je zei. 
Eerste Bewoner Ga weg! Het is toch hopeloos. 
En zet die bloem op de vensterbank! (enkele 
seconden stille) 
Tweede Bewoner Ik had deze bloem voor jou 
meegebracht, ik schenk ze je. Hier, ik geef ze 
aan jou . (De deur gaat open.) 
Eerste Bewoner Je hebt je verstand verzopen. 
Zolang je in kroegen kunt blijven hoor ik niets 
van jou , maar als je moe en hongerig bent of 
gewond of ziek of doorzopen en opgejaagd 
door anderen, dan kom je terug of ik vind je 
stijf bevroren voor mijn deur. En iedereen komt 
voorbij en zegt: is dat die vriend van die heer 
die hier woont, is dat geen schande, is dat niet 
onmenseli jk! 
Tweede Bewoner Niemand bekommert zich om 
ons, wij leven hier onbekend en onbemind. 
Eerste Bewoner Ik vergeef je w a t j e mij hebt 
aangedaan, maar ga nu weg ! 
Tweede Bewoner J i j zoekt een toevlucht in de 
wierook van gedachten en gebeden, in de 
boeken, in de woorden, maar ik wil enkel in de 
warmte blijven. J i j kunt dat niet begrijpen, in 
jouw huis kan geen kreet doordr ingen, binnen 
is het doodstil . Jij luistert enkel naar je eigen 
stem, vervreemd van alle anderen heers jij in je 
kamer als een gigantisch insekt, vanuit je kamer 
bestuur j i j de wereld en aanschouw je de 
veldslag van je verleden. Je gaat naar 
zangverenigingen, je hebt een god, maar wie 
ontmoet je, wie ? 

Eerste Bewoner Ik vergeef je alles, omdat ik 
alles vergeven kan, je wanorde, je vervloekin-
gen, je heidense waanzin, je haat tegen het 
gezag, ik vergeef je dat allemaal want je gaat 
ten gronde aan jezelf. 
Tweede Bewoner Ik schijt op je vergiffenis, ik 
spuw op jouw god. 
Eerste Bewoner Ik heb niet gehoord wat je zei. 
Ga weg ! En kom nooit meer terug. (Het huis 
wordt afgesloten.) 

SCENE ZEVEN : DE D O O D 

(Bonst op de deur.) 
Tweede Bewoner Doe open, ik ben het ! 
Eerste Bewoner Wat wil je nog meer ? Heb je 
me nog niet genoeg bestolen, waarom kan ik 
niet van je afgeraken? Heb je misschien 
wroeging? Waa rom durf je me niet aanki jken? 

Verdwijn ! Kijk zo niet als een hond. Durf je 
niet weg gaan ? Ben je bang ? 
Tweede Bewoner Ik weet het niet, maar 
plotseling stond ik voor je huis, in deze buurt , 
met zijn eigen stemmen en geuren. Ik bleef lang 
kijken naar al die andere bewoners, hoe ze 
komen en gaan, ik hoor de sleutels in de sloten 
knarsen, ik hoor hun voetstappen. 
Eerste Bewoner Wat wil je nu ? 
Tweede Bewoner Ik weet het niet. Ik wil 
nergens heen. 
Eerste Bewoner Nu zie je zelf wat er van jou 
geworden is! Wat een schande ! 
Tweede Bewoner De schande is voor mij. 
Eerste Bewoner Ik schaam me nu omdat ik je 
vervloekt heb, je was als een duivel in mijn 
ogen, als een sater, als een parasiet die in mijn 
kamer woekerde. Kom binnen. 
Tweede Bewoner Ik wil nooit meer weg gaan. 
Eerste Bewoner Waarom zeg j e da t? Wat is er 
met jou aan de hand ? 
Tweede Bewoner Weet je ? 
Eerste Bewoner Wal ? 
Tweede Bewoner Och, niets. 
Eerste Bewoner Eet. Ik ben je vriend toch. 
Tweede Bewoner Ik wil niet meer eten. 
Eerste Bewoner Zo zal je niet lang meer leven. 
Tweede Bewoner J i j weet alles. 
Eerste Bewoner Ga in bed liggen. 
Tweede Bewoner Waar moet dat met ons heen? 
Wij wachten en wachten. 
Eerste Bewoner Heb je het niet goed? Dan kan 
ik er ook niks aan verhelpen. 
Tweede Bewoner J i j hebt het goed, spaarzaam, 
alléén, geordend, jij bent geduldig, je vergeet en 
vergeeft, je gaat de straat niet op, je wandelt in 
een tuin, blind. 
Eerste Bewoner Ik weet ook wat er omgaat in 
de verborgen kamers. 
Tweede Bewoner Daar groeit de onrust , daar in 
de donkerste hoeken waar geen zon bij kan, 
broeit het, het begint bij de vernedering. 
Eerste Bewoner Ik kan het mij voorstellen en 
daarom beoefen ik de naastenliefde, deel ik 
alles met jou. 
Tweede Bewoner Voor alles heb jij een passend 
antwoord, maar weet dat ellende onbeschrijflijk 
is, ondergronds, iedereen schaamt er zich over, 
maar zij, de ellendigen, komen talrijker dan 
ooit iemand kon vermoeden de straat bevolken, 
hun stemmen groeien en barsten van geweld, zij 
kunnen nergens heen en breken de orde. 
Eerste Bewoner Met hen komen andere 

machthebbers, nog wreder diktaturen, nog een 
bloediger bewind, zo zullen zij ontaarden. 
Tweede Bewoner Zij zullen herbeginnen, een 
nieuwe opstand, het is nooit ten einde. 
Eerste Bewoner Ze worden bedrogen door hun 
eigen mensen. 
Tweede Bewoner Het is lente. 
Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest 
zijn, vergeet het niet ! 
Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij 
hebben niets anders in deze korte tijdspanne. 
(Lange stilte) 
Eerste Bewoner Wat gebeurt er? Voel je je niet 
goed? Kan ik je helpen ? (lange stilte) 
Tweede Bewoner Zo heb je jezelf in slaap 
gewiegd. 
Eerste Bewoner S l a a p j e al? Hoor je me nog? 
Je hebt het zo koud. (Heeft hem aangeraakt.) Ik 
zal je met mijn eigen lichaam verwarmen. 
Waarom heb je het zo koud? Word wakker! 
Waarom lig je zo stil? Ik voel je adem zelfs niet 
meer. (Hij betast hel levenloze lichaam) Geef me 
een an twoord! Geef me toch een antwoord. 
(Schreeuwt, uitzinnig, waanzinnig, slaat op de 
deur.) 30 sec. muziek (cfr. begin) 

EPILOOG 

(Leest droevig het slot van de brief van Makar 
aan Warenka voor het open venster.) "Zelf zie ik 
heus wel in dat ik diep gezonken ben en wat 
het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik 
verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat 
was mijn lot en het lot ont loop je niet, dat weet 
je zelf. Zo, dat was dan het uitvoerige relaas 
van mijn ongeluk en rampspoed, Warenka, 
zoals je ziet zijn het dingen die ik maar gauw 
vergeten moet. Ik voel me niet goed, vrouwtje, 
van al mijn opgewektheid is niets meer over. Ik 
eindig in de hoop dat je verzekerd bent van 
mijn aanhankeli jkheid, liefde en hoogachting, 
Warwara Aleksejewna, en verblijf, je gewilligste 
dienaar, Makar Dewoesjkin." (Hijsluit het boek, 
blaast alle kaarsen uit en sluit het huis.) 

EINDE 

De vreemden, 
ze zwerven, 

H u n haven is niet hier, 
hun s temmen gonzen tot psa lmen, 

Hun liefde was bedreven, 
in kor t o p o n t h o u d , rechts taand, 

Halfl iggend, in voertuig. 

De vreemden, 
ze werden geslagen, 

Hun gezichten geramd en verwoest. 
De vreemden, 

ze reizen, 
Trekken kleurlijnen in het p lane tar ium. 
De vreemden, 

ze ver t rokken 
Tot een handvol stof. 

Bert Verm 
Ui t : Aantekeningen in de Wachtzaal (1968) 

N I M F , K I N D , G I T A N E 

in zachte berm, blootvoets 
waar voertuigen de lucht slikken 
met open dieremuilen. 

Cari tas , een kamion 
met lijken en gewonden gevuld, 
raakt klem, slaat s tuurloos. 

nimf, kind, gitane 
wier adem zacht het gras beroer t , 
de koude slaat om haar l ichaam, 
handen vatten haar overal. 

een trieste glim op haar gezicht, 
nimf, kind, gitane 
zwervende, vrije vogel 
d ie o p b r a n d t in de z o n . 

Ber t V e r m i n n e n 





Het regent maar ik word niet nat 

Verwanten is na 
Roelof Hartplein 4 

en Koning Oidi-
pous, een queeste 

de derde produktie 
van het Stuc-

Leuven. Marianne 
Van Kerkhoven 

bespreekt de 
voorstelling. 

Nieuwe eenvoud of 
nieuwe armoede ? 

Foto 's Kris Kuypers 

'Verwanten' 
verwante toeschouwers 

Verwanten, naar Iwanow van An-
ton P. Tsjechov, in een regie van Paul 
Peyskens, is de derde produkt ie van 
het Stuc-Leuven. Het produceren van 
eigen theaterprojecten wint binnen 
het pakket van theateractiviteiten van 
het Stuc aan belang, maar tegelijker-
tijd staat deze voorstelling in nauwe 
relatie tot de theatercursussen die 
daar worden ingericht. In Verwanten 
acteren voor het merendeel mensen 
die deze cursussen volgden. Het is dan 
ook eerlijk om Verwanten onder meer 
te bekijken als een school- of werk-
voorstelling. 

In de inleiding van de p rog ramma-
brochure lezen we dat in deze cursus-
sen gewerkt wordt aan "een herdefi-
niëring van het acteren : de a fbouw 
van de acteursmythe" . Dit laatste kan 
inderdaad een 'polit ieke optie ' zijn, 
een drijfveer, een motivering van 
waaruit een terechte strijd tegen de 
"bescaande verkalkte opleidingen" 
wordt aangebonden ; maar deze 'poli-
tieke optie ' alléén volstaat niet. Wel-
licht maken de 'nieuwe tachtigers ' hier 
precies dezelfde fout als de 68-ers, nl. 
te denken dat ze zonder de geschiede-
nis verder kunnen. Wie een volwaar-
dig alternatief voor een traditionele 
opleiding wil opbouwen, moet zich 
over veel meer buigen dan de acteurs-
mythe alleen : zij is immers slechts 'een 
gevolg van' . De vraag naar het belang 

van métier, maar vóór alles de vraag 
naar wat met de traditie — a l s opsta-
peling van te verwerken of te ver-
werpen r i jkdom — dient hier gesteld. 
Dit alles even ter inleiding, als een van 
de kaders die m.i. tegenover de voor-
stelling gehanteerd moeten worden. 

Territorium 
Je wordt met een beperkt aantal 

toeschouwers binnen geleid in een 
vierkante kamer met houten vloer ; 
tegen de grond ligt neonverl icht ing; 
door het grote deurgat achteraan, zie 
je, in een vermoedelijk grotere ruimte, 
een vleugelpiano s t a a n ; er zijn ook 
nog : een spiegel, twee zetels, twee 
ramen en twee andere deuren, waar-
van één rechts naar het kleine ka-
mert je van Iwanow leidt; de pick-up 
speelt zeer zacht muziek. Als je naar 
boven kijkt, zie je een aantal geweien 
hangen, die je op de muur van de 
grotere kamer, achteraan, in geschil-
derde vorm gereproduceerd ziet. Er 
komt een figuur (Jan Decorte) de 
kamer in, die zeer geestig met veel 
dubbele bodems fragmenten uit brie-
ven van Tsjechov voorleest : een ont-
moedigde, vermoeide Tsjechov, die 
niet meer weet voor wie hij schrijft , die 
de kritiek een hol vat noemt en het 
theater het schurf t der steden. De 
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toneelsituatie in Tsjechovs tachtiger 
jaren blijkt model te kunnen staan 
voor die van onze tachtiger jaren. 
Deze Tsjechovfiguur zal later nog af 
en toe als toeschouwer in de kamer 
opduiken waarin diverse personages 
gaan evolueren; sommigen gaan met 
mekaar relaties aan en worden ver-
wanten ; anderen blijven als vreem-
den langs mekaar heenlopen. Praten 
doen ze weinig; ze . vervelen zich 
wellicht, maar zonder nadrukkelijk-
heid. "Die overtollige lieden, dat 
overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwa-
now, I, III). 

Het ritme van hun ontmoetingen 
en handelingen is aangenaam traag, 
vér van de commerciële 'drive', die om 
de zoveel seconden wil scoren. Je kan 
er lang en aandachtig naar kijken. Het 
tijdsverloop bepaalt in hoge mate de 
structuur van de voorstelling. De 
ruimte is een ander structureel ele-
ment : we komen de kamer niet uit, 
een kamer waarin ieder personage 
momentaan zijn territorium afba-
kent ; de meesten kiezen zich plekken 
'aan de kant ' : de twee zetels en de 
rollende theetafel, de spiegel, het 
raam. Slechts weinigen wagen zich in 
de arena, bespelen de hele ruimte: 
vooral dan Iwanows vrouw als ze 
danst, hvanow zelf gaat wel stamp-
voetend-met-twee-voeten-tegelijk de 
vier zijden van de kamer rond; hij 
beschrijft de omtrek van het vierkant, 
niet het hart. "Stil the same old story. 
Defencl your territory. From the 
others. From your brothers" (Brian 
Auger in Streel Noise). 

Maar noch de ruimte en haar 
gebruik, noch de tijd en zijn acciden-
teringen hebben voldoende expressie-
ve kracht om een reële basisstructuur 
voor deze voorstelling te leveren. Ook 
het geraamte van Tsjechovs stuk 
wordt volledig overboord geworpen : 
er zijn nog wel flarden van zijn tekst; 
er zijn ook nog relaties die verwijzen 
naar relaties uit Iwanow, maar ze 
lopen nergens samen tot een verhaal 
of een ander structurerend patroon. 
Een bewust verwerpen van structuur, 
zoals het bewust verwerpen van tradi-
tie. De vraag rijst daarbij : hoelang 
kan dat en hoe volledig kan dat? 
Want tegen het verwerpen van struc-
tuur wordt in deze voorstelling gezon-
digd, gelukkig misschien. Waarom 
— wanneer Tsjechovs stuk enkel 'aan-
leiding' is — wordt in Verwanten toch 
de meest dramatische scène, nl. die 
waarin Iwanow Sarah in het gezicht 
slingert dat ze binnenkort doodgaat, 
wél behouden? Gezien ze echter in 
Verwanten geen structurele band heeft 
met wat ervoor en erna komt, wordt 
Iwanows woede hier slijmerig in 
plaats van dramatisch. Nochtans be-
vat deze scène een sleutel' tot de 
voorstelling, omdat de "gecom-
plexeerde" relatie van deze theater-
makers tot structuur hier parallel 
loopt met hun "gecomplexeerde" re-
latie tot gevoel. Zeer weinig gevoelens 
worden zichtbaar gemaakt; ze zitten 
weggedoken ; ze worden weggelachen, 

Voor mij rijst dan ook de vraag of 
dit zoeken naar extreme eenvoud en 
het werken met 'gemakkelijke' (trivia-
le) elementen zoals schlagers niet aan 
de limieten van zijn mogelijkheden 
gekomen is. De nieuwe eenvoud die 
hier in de programmabrochure voor-
op geschoven wordt —als opvolger 
van de nieuwe esthetiek? — dreigt een 
nieuwe armoede te worden, die haar 
reële schaarste aan middelen tot prin-
cipe verheft. Dat is slim, maar het 
bevredigt niet. 

Wat Peyskens mij in Verwanten 
toont komt de muren van de kamer 
niet uit; en dat wil hij wellicht ook zo. 
Het vertelt me iets over de mensen in 
die kamer en hun relatie tot mekaar, 
tot mij en de tijd; en tegelijkertijd 
ervaar ik het als iets weliswaar ver-
zorgds en af, maar ook perspectief-
loos. Perspectiefloos d.w.z.: door het 
verwerpen van 'alles', door het de-
pouilleren tot 'niets' put deze voor-
stelling zich zelf uit. Tegenover Peys-
kens blijft de verwant Decorte mijlen 
voorop: terwijl Peyskens de vermeen-
de frustratie-der-structuren, de ver-
meende frustratie van het klassieke en 
de traditie nog bezig is tot het einde te 
beleven, heet Decortes nieuwste pro-
ject alweer Mythologies, een onder-
zoek naar de oorsprong, naar die 
sombere bronnen waar alles vandaan 
komt. 

M a r i a n n e Van Kerkhoven 

VERWANTEN 
naar Iwanow van Anton P. 
Tsjechov; bewerking en regie: 
Paul Peyskens; architect: V. 
Lenertz; schilderingen: Johan 
Daenen ; spelers : Koen 
Raymaekers, Hilde Wils, Bart 
Deputter, Eddy Vaes, Karen 
De Visser, Karien Peeters, 
Linda Goetghebeur, Marco 
Hastert, Martine Dehertoghe, 
Reinhilde Weyns, Vic Mees 

Nieuwe armoede 
Angst voor gevoelens, angst voor 

structuren: is dit een angst voor 
dingen die (te) duidelijk zijn? En 
hoelang is dit extreme scepticisme 
houdbaar? En in hoeverre maakt 
precies het afwijzen van die duidelijke 
dingen deze voorstelling slechts toe-
gankelijk voor verwanten, voor die-
genen die zich in dezelfde sfeer bevin-
den ? M.a.w. maakt het verwerpen van 
structuur als objectief gegeven, van 
getoonde gevoelens als herkenbaar 
teken de voorstelling niet tot een 
vertoon voor ingewijden, waarbij de 
'andere' toeschouwers zich in de ( o n -
behaaglijke rol van voyeur geduwd 
voelen? "Alleen verwanten voegt het 
zonden van verwanten aan te zien en 
aan te horen" (Koning Oidipous). 

De keuze is die tussen complici-
teit of vrijblijvendheid en brengt ons 
terug tot het gegeven 'school'-voor-
stelling, d.w.z. Lehrstiick, spel dat 
belangrijker is voor de acteurs die 
eraan deelnemen dan voor het publiek 
dat komt kijken. En toch is er duide-
lijk een publiek dat van Verwanten 
houdt; het komt in groep-groepjes; 
dat zie je ook tijdens het feest dat elke 
avond Verwanten afsluit. Ze kennen/ 
herkennen de beeldentaal in Verwan-
ten gehanteerd. Zijn die beelden dan 
reeds tot een codetaal, tot clichés 
geworden? Sommige wel. Sinds de 77 
aino van Umberto Tozzi die zo krach-
tig het eerste deel van Jan Decortes 
enscenering van Hamletmachine af-
sloot, hebben we al ettelijke keren 
schlagers als emotionele of reële sluit-
stukken in voorstellingen aangeboden 
gekregen. Ook nu weer: het meisje dat 
onder haar jasje ineen zetel wegkruipt 
op de tonen van You are my everything 
en de Tura-hit Het regent, maar ik 
word niet nat die het slotfeest introdu-
ceert. 

zoals b.v. in de scène waar Iwanows 
vrouw haar zakdoek vol bloed hoest, 
iemand zegt: "Jawel! Het is tering" 
en iedereen begint te lachen; ook 
mensen in het publiek. 
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Het is vijf voor twaalf 
voor ie A- gezelschappen 

Jef Demedts over de noodzaak van verandering 
Jef Demedts staat 
een kwarteeuw als 

beroepsacteur op 
het toneel. Er is 

veel ten goede 
veranderd, maar 
de voorbije tien 

jaar is er ontzet-
tend hard ge-

knoeid, zegt liij in 
een openhartig 

gesprek met Pol 
Arias en Johan 

Thielemans. Een 
'ancien' schreeuwt 

om bloedtrans-
fusies. 

Hamlet (KNS-Gent, 
1969) - Foto Juut 

Vandevelde 

De jongste vijfentwintig j aa r werd 
het Vlaamse theater a lsmaar 'profes-
sioneler' . In de jaren vijftig bi jvoor-
beeld speelde KVS-Brussel om de 
week een nieuw stuk. Dat is nu tot een 
redelijke periode van drie weken uit-
gedijd. De werkvoorwaarden waren 
belabberd, maar daar heeft het thea-
terdecreet veel ten goede veranderd. 
Bij al deze processen was Jef Demedts 
intens bet rokken. Als j ong acteur 
ontdekte hij de beroepsernst van het 
Engelse theater . Toen in 1965 het 
Nederlands Toneel Gent werd opge-
richt, ging hij een belangrijke rol 
spelen in de ui tbouw van dat gezel-
schap, waarvan hij in 1980 directeur 
werd. 

De A-gezelschappen maken moei-
lijke tijden mee. KNS-Antwerpen is 
een ramp. KVS-Brussel vervult zijn 
taak niet. Als enige van de drie 
'groten ' , t racht het N T G dapper een 
artistiek peil te handhaven . Dat blijkt 
alleen al hieruit, dat men zich bij het 
N T G zeer wel bewust is van de 
noodzaak van veranderingen. Maar 
eerst even peilen naar de roots van Jef 
Demedts . 

Brando 
" R o n d mijn veertien j aa r wou ik al 

acteur worden. Ik wist toen nergens 
van, kende alleen KNS-Antwerpen , 
pas later hoorde ik dat er ook in 
Brussel, dat oneindig ver weg lag, een 
gezelschap was. Ik speelde toneel met 
mijn broers, deed dat bi jzonder graag, 
vrienden en kennissen vonden dat ik 
dat goed deed. Op de humaniora 
verveelde ik me, ik wou alleen toneel 
doen. Als jonge mensen in het theater 
willen, zijn ze ook vandaag nog de 
wanhoop van hun ouders , toen was 
dat veel erger, maar mijn ouders 
reageerden er formidabel op. Na het 
eerste j aa r op het conservator ium 
kwam Dries Poppe, die me op het 
examen aan het werk had gezien, 
vragen of ik voor Arca wou spelen. Ik 
wist daar niets van, ik geloof dat ik 
thuis te veel beschermd werd, maar 
goed, ik deed bij Arca een paar kleine 
rollen en dat leidde tot Look back in 
Anger van John Osborne . " 

Wie waren uw modellen? Marlon 
Brando ? 

"Toen ik Look Back in Anger 
speelde had ik een zeer grote bewon-
dering voor Brando, maar ik kan niet 
precies zeggen welke van zijn vroege 
films een diepe indruk heeft gemaakt . 
Ik ben niet zoals Nand Buyl die tot 
acht keer toe dezelfde komische films 
ging bekijken om de techniek te leren, 
films van Laurel en Hardy of Buster 
Keaton. Hij wilde precies zien hoe 
men vijf keer tegen een deur loopt 
zonder dat het verveelt. Hij bestudeer-
de de timing, om die dan zelf in zijn 
spel in te voeren. Dat heb ik nooit 
gedaan. Marlon Brando vond ik heel 
goed als Duitse officier in The Young 
Li ons of als cowboy in One-EyedJack. 
Op dit ogenblik is die bewondering 
wat gekoeld, soms verveelt hij mij, 
maar The Godfather was dan weereen 
heel aangename verrassing. Naast 
Brando had ik nog een ander idool, 
Laurence Olivier, voor wie ik nog 
altijd dezelfde bewondering koester. 
Ik zag hem drie keer op het toneel, de 
eerste keer in de rol van de dokter in 
Oom Wanja, en daa rna o.a. als Othel-
lo. Dat vind ik in ons vak de perfectie. 

Of die voorbeelden me beïnvloed 
hebben, weet ik niet direct. In het 
geval van Brando was ik me daar als 
jong acteur wel bewust van. Bij Olivier 
is het gewoon professionele bewon-
der ing." 

"Ik snapte nauwelijks waar Look 
Back in Anger over ging. Ik weet dat 
regisseur Domien De Gruyter enorm 
aan mij gesleurd heeft. Voor mij was 
de ontmoet ing met hem een bad, de 
eerste serieuze arbeid. Ik denk dat hij 
wanhopig is geweest. Ik, uit naïviteit 
veel minder . " 

Je rol als Jimmy Pot ter was het 
eerste succes uit je carrière, maar je 
was nog conservatoriumstudent. 

" W a t een probleem was. De lessen 
waren ondermaats , wat ik n iemand 
verwijt, want vandaag is toneelles 
geven nóg f rus t rerend, zonder dat je 
dat iemand kunt verwijten, tenzij de 
overheid, die de mogeli jkheden niet 
schept ." 

" Ik wou dus uit het Gentse conser-
vator ium weg en wou naar de Studio 
in Antwerpen , op aandringen van 
Fred Engelen die mij in Arca had 
gezien. Toen ik er a a n k w a m wilde 
Fred Engelen in Zuid-Afr ika gaan 
werken, wat betekent dat ik de Studio 
heb gekend in een crisisperiode en 
daa rom ben ik er ook niet lang 
gebleven. Engelen vloog voor tdurend 
naar Zuid-Afr ika , kwam dan eens 
twee weken les geven en verdween 
weer. Gelukkig was er Teirlinck nog. 
Lea D a a n had ik al eerder iti Gent 
on tmoe t . " 

Wat betekende Teirlinck ? 
" H i j kreeg de jonge mensen, die 

toch zo naïef en onwetend waren, mee 
op een enorme manier . Teirlinck 
sprak een taal die tot ons doordrong . 
We moesten De Wijding tot de Derde 
Geboorte lezen. Ik begreep daar de 
bedoeling niet van, vroeg me af waar 
die derde geboorte was. Teirlinck 
maakte dat heel rustig duidelijk, zodat 
zijn leerlingen ook enthousiast wer-
den. Hij was een uitstekende leraar. Je 
mag niet vergeten dat d a a r mensen uit 
de stad en van het plat teland samen-
kwamen. Hij wist daarui t een echte 
groep te maken . " 



Kousenbroek 
En wat was de betekenis van Lea 

Daan ? 
"Ze had diezelfde kwaliteit. Wij 

bibberden van angst voor haar, echt 
waar. Veel dingen lagen toen anders. 
We moesten bij wijze van spreken ons 
lichaam tonen en het ook zelf ontdek-
ken. In die tijd waren er veel meer 
taboes. Humaniorascholen in het ka-
tholiek onderwijs, die toen al turn-
lessen gaven, waren vooruitstrevend. 
In kousenbroek staan was voor mij 
een hele beproeving. We stonden dan 
uiteindelijk in bewegingspakje voor 
Lea Daan, en dan maar èn de ruimte 
èn je eigen lichaam èn je hele turbu-
lente jonge gevoelswereld ontdekken. 
We moesten met ons lichaam uitdruk-
ken waar we eigenlijk bang en half 
onwetend van waren. Dat was heel 
moeilijk, we zaten vol remmingen. 
Lea Daan zal kunnen getuigen, dat er 
ook streekverschillen te merken wa-
ren. Het was erg voor Oostvlamingen, 
maar nog veel erger voor Westvla-
mingen. Zij was erg tactvol, maar 
ook onverbiddelijk. Toen we in de les 
binnenkwamen, moesten we in een 
hoek op de grond gaan zitten. Lea 
Daan zat in de andere hoek. En wij 
hoopten maar één ding: 'Ik zal toch 
niet aan de beurt zijn !' Ze zei: 'Kom 
maar staan. Druk maar uit. ' We 
moesten spanning en ontspanning 
uitdrukken. Ze legde altijd de vinger 
op de wonde. 'Je benen volgen niet 
mee' of 'Je bent bang'. Je werd heel 
tactvol in je hemd gezet. We snapten 
pas later wat de link met theater was." 

"In de toneelklas deden we alleen 
maar fragmentjes, elk jaar dezelfde. Ik 
heb drie jaar lang De Koopman van 
Venetië en Starkadd gedaan. Daar 
kwam het lichaam helemaal niet aan 
te pas. Lea Daan was jaren voorop. 
Tussen haar en Frans Roggen was er 
dan ook geen contact. De leerlingen 
moesten het zelf maar aan elkaar 
trachten te knopen. In de toneelklas 
werd alleen gezegd 'Herhaal dat zin-
netje eens', maar we wisten niet hoe 
we een karakter moesten opbouwen. 
Pas bij Fred Engelen werden mij een 
paar dingen duidelijk. Helemaal is het 
tot me doorgedrongen, toen ik als 
acteur doende was. Jo Dua, als regis-
seur, was zelf een leerling van Lea 
Daan en gebruikte dezelfde begrippen 
en termen. Op dat ogenblik ging het 
allemaal open als een bloem : je snapte 
het eindelijk. Dat blijft voor mij, ook 
vandaag nog, van het grootste be-
lang." 

Wat gebeurde er na de Studio ? 
"Er was weinig werkgelegenheid 

voor acteurs, toch hadden we meer 
kansen dan de jonge mensen nu. Ik 
was de enige van mijn groep die echt 
naar het theater wou. Later zijn 
anderen mij gevolgd: ik ben een 
jaargenoot van Vissenaken, Decock. 
De anderen verdwenen in scholen en 
academies om dictie te geven of bleven 
actief bij amateurmaatschappijen. Ik 

wilde naar de schouwburg. Ik had 
geen zorgen, ik voel nu pas angst 
omdat ik nu goed besef hoe kommer-
loos ik ben geweest. Ik combineerde 
het laatste jaar conservatorium met 
het eerste jaar Studio. De Studio gaf 
geen diploma, en de sfeer was er niet 
goed. Dus wilde ik naar Gent terug, 
om de zekerheid. Fred Engelen liet me 
toe om beide te combineren. Ik liftte 
elke morgen naar Antwerpen en 
's avonds keerde ik terug om de lessen 
aan het conservatorium te volgen. Ik 
legde mijn eindexamen af, fragmen-
ten natuurlijk, uit een Griekse trage-
die, uit De schelmenstreken vanScapin 
en uit Vuile Handen van Sartre ." 

Gewaagd op dat ogenblik ? 
"Zeker. Er is sprake van geweest 

het examen te verbieden in de KNS-
Gent, omdat er een tekst van Sartre bij 
was. Teirlinck en Vic De Ruyter zaten 
in de jury. Ik werd gevraagd mee te 
spelen met de KVS op een Gulden-
sporenviering in West-Vlaanderen. Zo 
kwam ik bij de KVS terecht. Het 
seizoen werd geopend met Vee! Leven 
om Niets, en ik mocht de hoed van 
Anton Peters opdragen en een paar 
zinnen zeggen." 

Bandwerk 
Hoe was de mentaliteit bij de KVS 

vijfentwintig jaar geleden ? 
"Vreselijk, maar KNS-Antwerpen 

was nog erger. Ik wilde na het eerste 
seizoen ophouden, kon het niet meer 
aan, durfde niet meer repeteren, om-
dat de oudere generatie zich uit een 
soort beschermingsreflex volledig af-
zette tegen de nieuwe mensen. Ik werd 
niet begroet op de repetities, werd 
totaal genegeerd. Dat is nu totaal 
veranderd, ook in de KVS en ook bij 
de acteurs van toen." 

Hoe is die verandering er gekomen ? 
"Een beetje mei '68 zeker. Een 

nieuwe generatie acteurs heeft daarte-
gen gereageerd. Er is meer inspraak 
gekomen." 

Maar toch hoor je soms zeggen: 
theater heeft steracteurs nodig. 

"Het theater heeft inderdaad ster-
ren nodig. Sommige gezelschappen, 
hoor ik, maken een beurtrol en ieder-
een krijgt op die manier een belangrij-
ke opdracht, maar ik denk niet dat dit 
mogelijk is, want er is een onderscheid 
in talent. De dragers van de voorstel-
ling moeten er zijn. Zij worden in de 
ogen van het publiek vedettes, maar 
hier gaat het om iets anders, om de 
relatie van de acteur tot het hele 
gezelschap. Wij hebben geprobeerd 
sommige mensen belangrijke op-
drachten te geven die ze niet waar 
konden maken. We hebben dan 
gezegd, kijk, het gaat niet, maar heb 
begrip voor ons probleem. Wij vinden 
je een zeer waardevol element in het 
gezelschap voor andere opdrachten. 
Wanneer je dit probleem eerlijk 
benadert, neemt men dat. Die nood-
zakelijke, harde maar eerlijke aanpak 
is de enige mogelijkheid voor een 
goede verstandhouding binnen een 
gezelschap. Deze mensen hebben geen 
valse hoop, maar ze weten dat ze ook 
aan het gezelschap meewerken. En 
nuttig en nodig zijn." 

De situatie in de KVS rond 1960 was 
verre van ideaal. Men moest veel uren 
aanwezig zijn , erg veel rollen spelen. Je 
deelde toen de loge met Vic Moere-
mans. Dat bleek later toch erg belang-
rijk ? 

"We deden aan de lopende band 
drie diensten: een ochtend- en een 
namiddagrepetitie en een voorstel-
ling. De jongere generatie repeteerde 
's morgens en speelde 's avonds. In de 

Links: Marton 
Brando in The 
Young Lions 

Rechts: Jef Demedts 
in De gevangene 
van Altona (NTG, 
1966) 

K THE YOUNG LIONS (1958). 
IhrisUan Diestl r-V'pft"1 
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De aannemer (NTG, 
1974) 

namiddag repeteerden we een jeugd-
stuk. Een hele maand lang hadden we 
bijna geen gelegenheid om behoorlijk 
warm te eten. Van dat jeugdstuk 
werden misschien vier voorstellingen 
gespeeld, we kregen er een derde van 
ons maandloon voor, een maandloon 
dat toen zo'n vijfduizend frank be-
droeg. Onvoorstelbaar, natuurlijk. 
Dat kaderde binnen een fout vedette-
systeem. Daar moest wel een revolte 
uit voor tkomen." 

"Ik zat bij Vic in de loge en 
ontdekte dat we beiden hetzelfde 
temperament hadden. Wij hebben 
contact genomen met de Nederlandse 
Vereniging voor Toneelkunstenaars, 
begonnen te complotteren, met verga-
deringen in Vlaanderen en in Neder-
land. Op die manier is de BVT 
(Beroepsvereniging voor Toneelkun-
stenaars) er gekomen, waar alle 
acteurs van Antwerpen en Brussel aan 
meededen. Later volgde Gent. Zo 
konden we druk uitoefenen op de 
syndicaten en werden we langzamer-
hand als gesprekspartner aanvaard. 
De beroepskaart is daar b.v. een 
resultaat van. Veel later is daar het 
theaterdecreet uit voortgevloeid, wat 
hogere lonen heeft opgeleverd." 

Hoe waren de werkvoorwaarden bij 
de KVS? 

"Wij wisten nooit wat we moesten 
doen. Een grondige voorbereiding op 
een rol was uitgesloten. Op donder-
dag hing de rolverdeling uit en dan 
wist je dat je de volgende maandag de 
eerste lezing had. Toen ik in de KVS 
arriveerde, speelden ze de stukken 
twee weken. Dat is dan later tot drie 
weken uitgebreid. We repeteerden 
maximaal vier weken, met de generale 
repetities erbij. Ik begrijp niet meer 
hoe dat mogelijk was." 

Wie was er in die periode erg 
belangrijk ? 

"Ik denk hier speciaal aan iemand 
met wie ik een haat-liefdeverhouding 
heb gehad. Ik was ervan overtuigd dat 
hij mij niet kon uitstaan. Kris Betz, 
namelijk. Wij waren niet gewoon veel 
te verduren. Je had talent en je deed 
maar wat, maar Kris Betz was erg 

perfectionistisch ingesteld. Van hem 
hoorde ik het eerst zeggen 'Klappen !' 
Ik zei 'Ik zeg het toch !' 'Neen, ' zei hij, 
'je zegt niets dan flauwekul. Klappen: 
wat zèg je eigenlijk ?' Dat was hard, 
maar hij heeft me veel geleerd. Daar-
naast had ik erg veel aan Jo Dua, die 
veel jonger was. Hij werkte op een 
andere manier, begon met erop te 
wijzen wat een scènebeeld was, wat de 
rol van de belichting was, maakte ons 
bewust van de plastische kunsten die 
aan het theater te pas kwamen. Hij 
werkte met het lichaam, want hij was 
een leerling van Lea Daan. Bij Kris 
Betz ging het meer om de zegging, en 
om de zweep: ik bedoel de professio-
nele discipline. Zij maakten ons dui-
delijk dat te laat komen bijvoorbeeld 
niet kon. Ze prentten ons het fana-
tisme in dat nodig is om acteur te 
zijn." 

Londen 
Kris Betz had een enorme bewonde-

ring voor Engelse acteurs. Komt jouw 
bewondering door hem ? 

"Da t kan wel. In de jaren zestig 
keek iedereen de Angelsaksische kant 
op. Ik ben toen ook voor het eerst 
twee maanden naar Engeland ge-
weest. Op een dag zei Vic de Ruyter, 
kijk, er mag van de British Council 
een van de jonge acteurs naar Enge-
land. Wie wil? Niemand. Er was zo'n 
concurrentiegeest dat men dacht : 
welke kansen gaan me in die twee 
maanden allemaal ontglippen? Dat 
was ook reëel: we speelden om de drie 
weken, en de rolbezetting kende je niet 
van tevoren. Twee maanden weggaan 
was dus een risico. Ik ging. Ik kwam in 
Victoria Station aan en ik wilde me 
omdraaien en naar huis hollen. Ik was 
zo eenzaam dat ik dezelfde avond nog 
naar het theater ging, eigenlijk veel 
meer in een theater vluchtte. Ik zag La 
répétition van Anouilh met Maggie 
Smith in haar eerste grote rol. Dat was 
een revelatie voor mij. De volgende 
dag ging ik naar de Bristol Old Vic 
School bij Mr. Shelley.een Engelsman 
die ook bij de KVS had gewerkt. Elke 
namiddag volgde ik er de lessen. Mijn 
ogen gingen open." 

Wat maakte daar grote indruk? 
"De professionele aanpak. Wat 

men vandaag hier doet, gebeurde toen 
reeds in Bristol. Tekstontleding, rege-
len van de adem, stemplaatsing, mu-
zieklessen, dansen. Alles wat een 
acteur nodig heeft om van zijn 
lichaam een rijker instrument te 
maken en waar ik dus niets van wist. 
'sMorgens volgde ik de instudering 
van een produktie van de Bristol Old 
Vic en zag daar Leon Rossiter, toen 
nog totaal onbekend. Later trok ik» 
naar Stratford om de Royal Shake-
speare Company aan het werk te zien. 
Dat was enorm hoor, dat zijn onver-
getelijke indrukken. Je moet weten 
dat er bij ons ook nu nog beroeps-
acteurs van veertig en vijftig jaar geen 
voet over de grenzen zetten. Twee-

derde van onze acteurs ziet niets, niet 
in Parijs, Bochum, Londen of 
Keulen." 

"Daa rna ging ik elk jaar ten minste 
twee keer voor veertien dagen naar 
Londen. Werner Kopers ging vaak 
mee, maar als hij terug voet aan 
Vlaamse wal zette, voelde hij zich 
depressief. Hij vond het allemaal 
hopeloos. Maar ik kwam altijd wild 
terug. Misschien dacht ik niet vol-
doende na of besefte ik onze tekorten 
te weinig. De laatste jaren is mijn 
enthousiasme voor Londen wat be-
koeld." 

Terwijl je bij de KVS werkte, ijverde 
je ook voor een eigen gezelschap in 
Gent. Hoe is dal gegroeid? 

"Ik had eerst in het Keldertheater 
Arca gezeten, waar in de kleedkamer 
hardop werd gedroomd over een 
gezelschap in de eigen stad. Ik bleef 
contacten met Gent onderhouden. 
Pas op de viering van Staf Bruggen 
heeft de toenmalige minister van 
cultuur, Renaat Van Elslande, een 
balletje aan het rollen gebracht. Er 
werd een werkcomité opgericht onder 
het voorzitterschap van Achilles Mus-
sche. Ik woonde een paar vergaderin-
gen bij. Toen het NTG werd gesticht, 
ben ik onmiddellijk naar Gent geko-
men." 

Na enkele jaren kwam Jean-Pierre 
De Decker als regisseur het gezelschap 
vervoegen. Een verrassing was toen je 
rol in De aannemer. Je had de jonge, 
krachtige held gespeeld in Don Carlos 
en in Hamlet. Nu stond daar plots een 
oude, wankele man op de scène. Hoe 
groei je naar zo'n rol toe? Wie is je 
spiegel om je te helpen bij de houding 
van je armen ? 

" Ik denk daar niet aan. Iets in onze 
hersens en in onze ruggegraat dicteert 
dat. In de Bristol Old Vic moesten de 
acteurs heel geregeld naar de die-
rentuin om dieren te observeren. 
Shelley zei dan: 'Kijk naar de trots 
van het dier en verleng dat in je 
ruggegraat. ' Ik doe dat ook zo, het 
komt spontaan, na de eerste weken 
laat ik het langzaam komen, zodat het 
organisch groeit." 

Controleer je hel ooit in de spiegel? 
"Nooit . Ik heb daar schrik van. Ik 

kan mezelf ook niet op de televisie aan 
het werk zien. Ik dacht waarschijnlijk 
dat ik beter was." (lacht). 

Een danser werkt constant voor een 
spiegel. 

"Da t is anders. Ik zou het wel eens 
durven voor bepaalde details. Mis-
schien is het een overblijfsel van mijn 
Oostvlaamse schroom: nog altijd 
bang voor mijn eigen lichaam." 

Vonken 
Onlangs heb je het publiek nog eens 

verrast niet je rol in Oom Wanja. Het 
viel op hoe je plots accenten ging 
verleggen, hoe er meer bewegingen aan 



te pas kwamen, zodat je de naturalis-
tische manier van spelen begon te 
verlaten. Komt er verandering in dat 
acteren? 

"Ik zou het graag willen en ben me 
bewust dat ik moet veranderen. Op 
repetities ben ik erg lastig door die 
onrust, zodat de regisseur net iemand 
is die in de weg staat, maar ik moet 
rustiger worden, meer risico's nemen, 
van een nulpunt durven vertrekken en 
met de regisseur meegaan. Bij Wanja 
heb ik een schitterend moment meege-
maakt. Ik maakte het Jean-Pierre De 
Decker weer moeilijk. Op zeker ogen-
blik stond een actrice op en liep naar 
buiten. Ik vroeg haar later wat er 
scheelde, ze verweet me dat ik zo lastig 
was. Ik gaf niet toe, overtuigd van 
mijn gelijk, maar na een nacht slapen 
wist ik dat zij gelijk had. Dat moet 
meer gebeuren. Er mogen wel eens uit-
barstingen zijn, maar een dag later 
moet je het opnieuw anders pro-
beren." 

IVat is dat nieuwe ? 
"Het hele gezelschap bereidt er 

zich op voor. Volgend seizoen nodi-
gen we een reeks gastregisseurs uit van 
wie we denken dat ze beter zijn en een 
grotere persoonlijkheid hebben, dan 
wie we vroeger lieten komen. Er 
kunnen dus makkelijker vonken spat-
ten. We dwingen elkaar meer open te 
staan voor de regisseur. Ik heb daar 
ontzettend veel last mee, omdat ik uit 
een andere speelstijl kom. Soms weet 
je het ook wel eens beter dan de 
regisseur. De realistische manier van 
weergave komt uit mezelf. Thuis zeg 
ik dan wel, ik moet open staan, maar 
op de repetitie kan ik moeilijk 
toegeven. Er is ook de angst voor het 
mislukken. Dat is wellicht fout, je 
moet durven mislukken. Gielgud 
heeft gezegd: 'Als je niet bereid bent 
jezelf belachelijk te maken, word dan 
geen acteur.' Toen ik dat las kreeg ik 
een klap in het gezicht. Ik ben ijdel en 
ik wil goed zijn." 

Je dreigt dan altijd dezelfde tech-
nieken te gebruiken ? 

"Juist, en dat is fout. Kijk, was ik 
niet naar het NTG gekomen, dan was 
ik wellicht het soort vedette geworden 

dat ik verafschuw. Maar in Gent werd 
ik door jonge mensen beïnvloed. 
Franz Marijnen komt volgend seizoen 
De Koning Sterft van Ionesco regis-
seren. Ik ben blij dat ik met hem zal 
kunnen werken. Ik heb nu al planken-
koorts." 

Je bent niet meer tevreden met een 
bepaalde stijl van acteren. Vanwaar die 
onvrede? 

"Vroeger aanbad ik het National 
Theatre. Al vind ik het technisch nog 
altijd perfect, nu verveelt het me soms. 
Ik ben dat soort theater een beetje zat. 
Een paar keer heb ik bij een voorstel-
ling gevoeld: hier gebeurt iets, bij de 
Midzomernachlsdroom en andere re-
gies van Peter Brook, bij Die Trilogie 
des Wiedersehens van Peter Stein, bij 
diverse toneelregies van Ingmar Berg-
man. Dat laat sporen na. Daarnaast 
het leven zelf natuurlijk. De schilder-
kunst leert je anders kijken, er is 
nieuwe muziek. Alles wat ons omringt 
krijgt een ander ritme, een andere 
kleur. Dat alles creëert een bepaald 
klimaat. Ik weet niet wat er nodig is, 
maar er is iets nodig. We moeten heel 
dringend iets doen." 

Daarom komen volgend seizoen 
zoveel gastregisseurs naar Gent ? 

"We hebben allemaal bloedtrans-
fusies nodig en daarom ook mensen 
van buiten: Franz Marijnen, Jean-
Louis Benoit, Stavros Doufexis, Her-
man Gilis en Ulrich Greiff. Daarnaast 
Hugo Claus, Walter Moeremans en 
Jean-Pierre De Decker. Hugo Van 
den Berghe vinden we volgend seizoen 
alleen terug als acteur, allicht een 
welkome verademing voor hemzelf." 

Dat blijft een zeer uiteenlopende 
groep. Er wordt niet voor een bepaalde 
lijn gekozen ? 

"Meer dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Misschien willen we nog 
van de verschillende stijlen proeven. 
Dat is een gevolg van onze onzeker-
heid. We moeten ook rekening hou-
den met andere factoren, te brutaal 
kunnen we niet zijn, want men zal ons 
zeker op de vingers tikken met: er 
moet volk zijn! We kunnen ons niet 
elitair opstellen, de kans lopen toege-

juicht te worden door een klein aantal, 
terwijl de zaal leeg zou blijven. Dat 
zou ons jaren kunnen vertragen in 
onze werking." 

voor 12 
Het seizoen 1983-84 is het seizoen 

der klassieken geweest. 
"Dat is het seizoen van Molière, 

Shakespeare-Claus, Schnitzler, Shaw, 
Tsjechov, Büchner, Claus en De Filip-
po; acht stukken, waarvan je er zes 
klassiek kunt noemen — met brede 
historische maatstaven die bovendien 
behoren tot het literaire domein. Was 
onze nieuwe Hamlet-versie klassiek? 
Waren Maria Magdalena, Lear, Tasso 
klassiek? Maar goed, de keuze kon 
wel opvallend in een bepaalde richting 
wijzen... Ik geloof dat theater, dat zich 
als reactie op een voorbije periode wil 
of moet onttrekken aan een bepaalde 
naturalistische, anekdotische benade-
ring van thema's of problemen, haast 
automatisch terechtkomt in de her-
ontdekking van een klassiek reper-
toire, waarvan de zogenaamd eeuwige 
waarden en vragen omtrent de mens, 
met een vernieuw(en)de beeldvor-
ming, speelstijl en interpretatie wor-
den getoetst aan onze tijd, aan onze 
maatschappij." 

"Belangrijk is wat je doet; nog 
belangrijker is hoe en waarom je het 
doet. Het seizoen daarvoor omvatte 

Links: Don Carlos 
(KVS, 1964) 

Rechts boven: De 
Kunst van de 
Komedie (NTG, 
1984) - Foto Luc. 
Monsaert 
Rechts onder: Look 
back in Anger 
(Toneelstudio 50 -
Arca, 1958) 
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Klassevijand, Lysistrata, De Belgische 
Cirque, Concert a la carte, Noch yis 
noch vlees, Justitiepaleis, Dertiende 
Nacht, Hamlet, Veel leven om niets: 
drie klassieke tegenover zes moderne 
stukken. Van verschillende zijden is 
daar achteraf reactie op gekomen; 
niet zozeer tegen het brutale Klasse-
vijand, de spectaculaire Cirque, het 
veridieke Justitiepaleis, niet tegen de 
klassieken, dan wel tegen de twee 
Kroetz-stukken en Dertiende nacht 
(met in het seizoen daarvoor ook al 
een dreigende Nigel Williams en een 
Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-
neringen). Het vaak humorloze so-
ciaal engagement, drammerig inha-
kend op actuele problematiek, leek 
zekere publiekslagen van het goede 
net iets te veel. Zonder afbreuk te 
doen aan ons engagement en onze 
motivering, hebben we ons niet te 
beroerd gevoeld om een autokritiek te 
maken. Er zijn, zo zei Brecht, vijf 
manieren om de waarheid te verpak-
ken." 

Hoe heeft het publiek daarop gerea-
geerd? 

"Zeer goed, vind ik, maar ik vrees 
dat we momenteel een beetje tussen 
twee stoelen zitten. Het traditionele 
publiek hebben we misschien ont-
goocheld, de anderen hebben we nog 
niet voldoende overtuigd. We hopen 
met onze nieuwe aanpak volgend jaar 
dat nieuwe publiek definitief te win-
nen. Er zijn echter wel veel excuses 
waar men geen rekening mee houdt. 
Theater hoeft geen geld te kosten, zegt 
men soms, maar dat is pertinent niet 
waar. Wij beschikken werkelijk niet 
over voldoende fondsen om ons op 
artistiek vlak volledig te kunnen 
waarmaken. Terwijl we voortdurend 
scherpe vergelijkingen moeten door-
staan met de beste Europese gezel-
schappen. Elke concrete stap naar een 
betere voorstelling of verdere artistie-
ke vorming van het gezelschap rukt je 
het geld uit de zakken. Een klein 
voorbeeld: voor de produktie van 
Marijnen zullen -we nieuwe muziek 
laten schrijven door Wim Mertens, 
maar die betere kwaliteit en originele 
muziek kosten natuurlijk geld. We 
moeten ervoor zorgen dat die muziek 
ook nog perfect klinkt, maar de 
schouwburg beschikt niet over een 
goede installatie voor een perfecte 
geluidsweergave. Die moet extra ge-
huurd worden. Dat kost weer geld. 
Enz., enz." 

"Een ander probleem heeft met de 
structuren te maken. Er staan hopen 
talentvolle jonge mensen op straat. 
Probeer ze eens in je gezelschap te 
krijgen ! Uitbreiding is onmogelijk en 
verschuivingen gaan zeer moeilijk. Je 
komt onder een enorme morele druk 
te staan. Dat is ook een vorm van 
traditioneel denken. Een paar keer 
reeds de laatste jaren hebben we 
enkele contracten niet hernieuwd. Dat 
is niet zonder moeite en conflicten 
gegaan. Men verwijt je dan direct 
machtswellust. Het is echter voor veel 



theaters, vooral voor de A-gezel-
schappen vijf voor twaalf. Er is de 
laatste tien, vijftien j aa r te veel 
geknoeid. En het vervelende is dat het 
ene gezelschap wordt meegesleurd 
door de ellende en de slechte werking 
in het andere. Dat is zeker het geval 
voor de A-gezelschappen onderl ing, 
en dat ben ik echt zat. Wij hebben het 
recht en de plicht tegen al deze 
mistoestanden te protesteren. Waar -
om moeten wij het in 's hemelsnaam 
blijven nemen dat in een bepaald A-
gezelschap de directie iemand laat 
regisseren onder syndicale of andere 
niet-artistieke druk of bemoeiingen, 
met alle rotzooi vandien. Of dat een 
andere directie van een A-gezelschp 
akkoord gaat of zelf van mening is dat 
ongeveer de helft van zijn acteurs en 
actrices niet eens een contract waard is 
in een officieel gezelschap. Dat men 
dat soort toes tanden eens gaat sane-
ren in plaats van de verwijten dan 
maar over het hele Vlaamse theater uit 
te spuwen. Ik heb aan de directies van 
KNS en KVS gezegd: we moeten 
dringend de zaken recht t rekken, op 
artistiek vlak reageren. M a a r ik geloof 
dat zij een andere mening hebben. Zij 
hebben de neiging te zeggen dat men 
de A-gezelschappen gewoon benijdt 
en dat die golf van ant ipathie wel zal 
overwaaien. Maar dat is een zware 
vergissing." 

De A-gezelschappen blijven zo sta-
biel. Is het niet mogelijk een pool te 
vormen ? JefDemedts werkt nu al jaren 
voor hetzelfde publiek. Daar moet toch 
sleet op komen. 

"Bij het N T G hebben we, wanneer 
nodig en geregeld, een doors t roming 
gerealiseerd. Maar een poolvorming 
zou niets oplossen, theoretisch mis-
schien betere rolverdelingen, ja , maar 
ik geloof voor alles in de noodzaak 
van een goede gezelschapsgeest. Van-
uit de goede gezelschappen heeft men 
geen behoefte aan poolvorming. Nie-
mand in Gent staat te trappelen om 
uitgenodigd of verplicht te worden om 
op te treden in een ander gezelschap. 
Daar is voor het ogenblik niets 
aantrekkeli jks aan. Iedereen leeft hier 
met enthousiasme naar het volgende 
seizoen toe, n iemand droomt van een 
ander gezelschap. En laten we het 
kind niet met het badwater weggooien. 
Naast allerlei andere eventueel ook 
boeiende manieren om theater te 
maken, blijft de formule van een vast 
gezelschap absoluut één van de beste. 
Het is een uiterst belangrijke vorm. 
Het is niet gemakkeli jk binnen het 
theater een zelfde taal te spreken, op 
mekaar ingesteld te zijn, naar een 
zelfde doel te streven. Het is pas sinds 
enkele jaren dat we daar binnen ons 
gezelschap met onze eigen regisseurs 
enigszins in slagen. Ulrich Greiff is 
b.v. een echte coach voor onze 
acteurs. Hij heeft nu ook het vertrou-
wen van het gezelschap. Volgend jaa r 
regisseert hij De Vader van Str indberg, 
daa r zal ik voor de eerste keer met 
hem werken. Ik kijk daa r nu al naar 

uit. Stavros Doufexis heeft metZ.^'j/5-
trata een enorme invloed op het gezel-
schap gehad ." 

Decalage 
In het NTG-gezelschap is een grote 

decalage te zien tussen de generatie van 
de veertigers (Demedts, Moeremans, 
Van den Berghe) en de jonge mensen. 
Dat is op termijn zorgwekkend. 

" Ik ben blij d a t j e het zegt. We zien 
ook een kwaliteitsverschil tussen de 
generaties, hoewel dat tijdens de jong-
ste seizoenen wat verbeterd is, zeker 
bij de actrices. Sommige jonge mensen 
hebben ons aangenaam verrast. Het 
vraagt tact, tijd en begrip. Ik denk wel 
dat de jonge mensen genoeg kansen 
krijgen. In de verslagen van de verga-
deringen met de acteurs kan je lezen 
dat we de jonge mensen waarschuwen 
dat er met de opvolging problemen 
zi jn." 

Wordt er aan verdere training ge-
dacht ? 

"Binnen het bestel is daar geen tijd 
voor. Misschien volgend j aa r , want we 
brengen maar zeven produkt ies uit en 
één herneming. M a a r dan hebben we 
geen geld om de trainers te betalen. 
We hopen dus op de regiseurs die 
meer tijd zullen kr i jgen." 

Walter Tillemans pleit ervoor dat 
stukken langer op de affiche zouden 
blijven. 

" A k k o o r d , maar wat is h a a l b a a r ? 
Er is hier nu een potentieel publiek 
van achtduizend mensen. Alleen bij 
toppers halen we dert igduizend toe-
schouwers. Dat was het geval bij 
Gas ton Martens zoveel ja ren geleden. 
Nu kunnen we de zaal drie weken lang 
vullen. Het decreet is er van uitge-
gaan dat een acteur lui is. Vandaar de 
betreurenswaardige verplichting om 
acht produkt ies per seizoen te spelen 
met in totaal 160 voorstellingen, een 
cijfer dat we geregeld overschrijden. 
Als wij pleiten voor eventueel meer 
voorstellingen, maar minder p roduk-
ties, dan gaat iedereen steigeren." 

La Salamandre doet twee produk-
ties per jaar, en alle energie gaal dan 
naar die werkstukken. Hier wordt deze 
energie over zeven stukken gespreid. 

"Misschien durf ik niet ver genoeg 
denken op dit moment , maa r wat als 
er dan iets mislukt ? We willen en 
moeten af van de verplichting van 
acht produkt ies , maar pr imordiaa l is 
voor de onmiddell i jke toekomst de 
kwaliteit op te voeren. Het theater bij 
ons moet boeiender zijn. Als we 
daar in slagen zien we wel hoe zakelijk 
beleid en spreiding kunnen evolu-
eren ." 

Hoe staat Jef Demedts tegenover 
een nieuwe aanpak zoals bij Jan Decor-
te? 

" Ik heb van Decorte slechts één 
voorstelling gezien. Ik was aange-
naam verrast doo r de zegging van die 
soms niet al te beste acteurs. Het was 
duidelijk dat aan de tekstont leding 
van King Lear erg lang was gewerkt . 
Ik was enorm geboeid. Het blijft 
gericht naar theaterfreaks , zodat het 
mij dwingt tot nadenken, maa r voor 
een groter publiek is deze aanpak niet 
bruikbaar . Hij heeft een labora to-
r iumfunct ie en het andere theater zal 
daa r de sporen van dragen. Dat zeker. 
Ik zou zelf ook in zo 'n produkt ie 
moeten kunnen spelen. Zes j aa r gele-
den zou ik gezegd hebben : laten we 
daar geen tijd mee verliezen. M a a r nu 
denk ik er anders over . " 

Terwijl we met J e f D e m e d t s , na het 
gesprek, naar buiten lopen vertelt hij 
dat hij sterk onder de indruk is 
gekomen van de König Odipus van 
Jürgen Gosch . Hij hoopt deze pro-
duktie naar België te brengen en 
droomt ervan Gosch als gastregisseur 
bij het N T G te hebben. Als we 
afscheid nemen, draait hij zich nog 
een keer om en zegt, zonder precieze 
aanleiding: " H e t is toch een schoon 
beroep" en loopt zijn schouwburg 
binnen. 

Pol Arias en Johan Thielemans 

De Kunst van de 
Komedie (NTG, 
1984) - Foto Luc 
Monsaert 
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Gerardjan Rijnders : 
"Ik heb vanuit mezelf weinig aan 
te dragen behalve als ik dat 
inbed tussen modellen die ik pik. 

Gerardjan Rijnders 
Foto Kees de Graaff 

Je zegt in een brief aan Hans Van 
den Bergh (1) dat In het Tuinhuis 
ging over de pijn van het schrijven, 
maar het is alsof je ook de pijn van 
het ensceneren hebt willen tonen in de 
voorstelling: hel voortdurend scherp 
stellen van de camera, het uiteenrafe-
len van de woorden door de 
microfoon. 

"Ik had heel lang zitten 
nadenken over het scènebeeld, een 
massa tekeningen gemaakt. Wat je 
nu te zien krijgt is eigenlijk 
gebaseerd op het schilderij Night-
hawks van Edgard Hopper. Je ziet 
door een glazen pui een aantal 
mensen aan een bar zitten. Dat 
peep-show-element heb ik bewaard. 
Het viel me ook op dat er een 
verticale lijn in het stuk zit. Eerst de 
moeder op het balkon en het meisje 

in het tuinhuis, een beeld dat ik 
uitvergroot heb tot wat het nu is: 
een stem van de moeder die in de 
wieg spreekt. Later komt dat terug 
als de dochter in bruidsjurk 
bovenaan de trap verschijnt en de 
moeder beneden zit. Een andere 
parallel is het hoogteverschil op de 
rots aan het strand. Ik weet niet of 
Jane Bowles dat er bewust heeft 
ingebracht, dat interesseert me ook 
niet, het zit er gewoon in." 

NRC-criticus Jac Heijer zegt dat 
dit stuk de essentie van vrouwelijk-
heid raakt. Ben je het daarmee eens ? 
Bestaat vrouwelijkheid en kan je die 
als man ensceneren ? 

"Een man kan alleen verwoorden 
wat hij is, een man dus. Je weet dus 
nooit of het woord dat een vrouw 
gebruikt voor hetzelfde staat als wat 
je zelf ervaart. Het grote zwarte gat 
in de strijd tussen de geslachten. Ik 
ben geneigd aan te nemen dat er 
geen essentieel verschil bestaat. 
Maar het is wel zo — d a t is me bij 
dit stuk ook opgevallen— dat 
vrouwen, omdat ze pas veel later 
zijn gaan schrijven of erkend 
werden als schrijvers, dingen 
verwoorden die mannen al lang 
verwoord hebben. Het is niet opzet-
telijk, maar wel heel opmerkelijk 
dat deze voorstelling begint met 
twee meisjesvoeten, wat voor mij te 
maken heeft met een vrouwelijke 
Oidipous. Mannen (schrijvers) zijn 
daar al sinds Oidipous zelf mee 
bezig, terwijl vrouwen die proble-
matiek nog moeten doorwerken, op 
hun manier. Vrouwen als Joyce 
Carroll Oates, Djuna Barnes 
behoren tot mijn favoriete schrij-
vers. Maar dat heeft niets met 
mannen en vrouwen te maken, 
eerder met de positie van vrouwen 

in de maatschappij. De verhouding 
moeder-dochter ligt anders dan die 
tussen vader en zoon. Hoe verschil-
lende moeders ze ook gehad 
hebben, de actrices herkenden 
onmiddellijk alle conflicten waar de 
vrouwen in dit stuk onder bedolven 
worden. Het stuk raakt niet aan de 
essentie van het vrouw-zijn, wel aan 
de essentie van de moeder-dochter-
verhouding in de westerse samenle-
ving. En dat kunnen mannen, denk 
ik, niet beschrijven. Maar je kunt 
het als man wel regisseren." 

Heb je van die 'herkenning' bij de 
actrices gebruik gemaakt ? 

"Niet door te discussiëren. Maar 
er kwamen wel verhalen los, van 
Elisabeth Andersen die zelf moeder 
is, en van anderen over hun moeder. 
Ik heb veel gehad aan de boeken 
van Alice Miller. Deze psychoanaly-
tica zegt dat wat Freud projecties 
noemt —b.v . de verleiding van het 
kind door de ouders— als een 
letterlijke realiteit te beschou-
wen is: kinderen worden seksueel 
misbruikt, ook als baby's. En dat 
zet zich door in de volgende 
generaties. De kinderen nemen 
weerwraak op hun kinderen, 
Gertrude neemt wraak op wat haar 
als kind ooit is aangedaan. Dit stuk 
past precies op dat model, hoewel 
dat pas de laatste tien jaar 
ontwikkeld is." 

Bij de eerste opvoering van In het 
tuinhuis in 1954 zei een criticus dal 
hel een slecht stuk was, omdat het 
vol neurotische mensen liep. Die 
indruk dat alle personages neurotisch 
zijn, hebben we nu niet meer. Ligt 
dal aan een ander kijkgedrag of aan 
een andere vorm van theatermaken ? 

"Bij de creatie van Tramlijn 
Begeerte werd hetzelfde gezegd, 
terwijl het nu niet neurotisch, eerder 
sentimenteel lijkt wat al die mensen 
doen. Als je kijkt naar het aantal 
neuroses dat we gezien hebben in de 
stukken van Botho Strauss de 
laatste jaren, dan zijn dit relatief 
gezonde mensen. Een figuur als 
Molly, die bij de première als 
volkomen amorf werd afgeschilderd, 
daarvan heeft nu wel iedereen 
ingezien dat veel mensen zo zijn of 
leven. In onze voorstelling hebben 



we a n d e r z i j d s o o k z o g e s e r r e e r d 
moge l i j k g e s p e e l d , z o d a t d e w a a n z i n 
of de n e u r o s e b l i jk t ui t d e t eks t . 
Te rwi j l m e n bij d e ee r s t e o p v o e r i n g , 
o m d a t m e n d a c h t d a t he t geen ech t 
s tuk w a s , d a t te z w a a r a a n z e t t e . H e t 
m o e s t u i tge legd w o r d e n a a n he t 
p u b l i e k . E n e r zit o o k een s o o r t 
g e s p l e t e n h e i d in he t s t u k : J a n e 
Bowles w a s a b s o l u u t geen t o n e e l -
sch r i j f s t e r , m a a r ze k o n wel 
f a n t a s t i s c h d i a l o g e n s c h r i j v e n . A l s 
ze d a n een t o n e e l s t u k m o e s t m a k e n 
d a n keek ze le t te r l i jk h o e T e n n e s s e e 
W i l l i a m s d a t d e e d . D a n m o e t e r een 
scène in w a a r i n ze hu i l en , of l a c h e n . 
E n j e ziet d a n in he t s t u k p l o t s 
g e f o r c e e r d e m e l o d r a m a t i s c h e m o -
m e n t e n . W e h e b b e n e r v o o r g e k o z e n 
o m die niet ui t d e weg te g a a n m a a r 
het vol le p o n d te geven , o m d a t ze in 
c o n t r a s t m e t d e rest g o e d w e r k e n . 
D e o p k o m s t v a n f i lm hee f t 
u i t e r a a r d o o k veel b i j g e d r a g e n to t 
de gevoe l ighe id v o o r d i t s o o r t 
d e t a i l s . " 

Maar dezelfde zieken zie je ook 
bij Tsjechov, en die werd in 1954 niel 

meer als schokkend ervaren. De 
dramatische structuur moet dus wel 
de oorzaak zijn dat die neuroses zo 
sterk uil de verf kwamen. 

" H e t p u b l i e k w a s a b s o l u u t n ie t 
g e w e n d a a n s t u k k e n w a a r i n t w e e 
f i g u r e n a a n ta fe l een h a l f u u r 
p r i e t p r a a t z i t ten uit te wisse len , e n 
d e reac t ie w a s d a t of d e f i g u r e n , o f 
d e a c t e u r s gek w a r e n , of d a t he t 
g e e n t o n e e l s t u k m e e r was . D e 
reac t i e is zo p r i m i t i e f d e n k i k : d e 
v o r m v a n het s t u k w o r d t v e r w a r d 
m e t d e rea l i te i t w a a r het o v e r g a a t . " 

En dal wordt nu wel geaccep-
teerd ? 

" N i e t eens d o o r a l l e m a a l . Ik 
h o o r als r eac t i e d a t d e e n s c e n e r i n g 
l i e f d e l o o s is, m a a r d a t h o o r ik al 
v a n t o e n ik b e g o n te reg i sse ren . D e 
m e n s e n mis sen een s o o r t o p l u c h t i n g , 
he t g r o t e b e v r i j d e n d e e m o t i o n e l e 
m o m e n t . D a t er o o k niet is, d a t 
b e s t a a t niet in he t l even . D e 
t r aged i e m i s s e n z e . " 

Tegen het orgasme 
" H e t t h e m a v a n het s t u k , en 

het t h e m a v a n J a n e B o w l e s , is hee l 
f r e u d i a a n s : he t gevech t t egen het 
g e n o t , t egen het o r g a s m e . Z o d r a d e 
m o e d e r w e g is, zie j e d a t e l e m e n t b i j 
d e a n d e r e n even o p d u i k e n in d e 
v o r m v a n h e f t i g k a a r t e n , veel 
d r i n k e n , d a n p a s k o m t er wa t leven 
in. D ie M e x i c a n e n , d a a r k a n j e 
n a t u u r l i j k een s o o r t f o l k l o r e v a n 
m a k e n , m a a r d e essen t ie e r v a n is 
he t ' e c h t e ' , o n g e c o m p l i c e e r d e , o n g e -
b o n d e n leven. H e t Es. M e t 
s m a r t l a p p e n , m e t p o e p e n , m e t 
v r e t e n , met l achen . D ie d o e n d u s 
al les wa t G o d en d e V a d e r v e r b o d e n 
h e b b e n . E n d a a r w o r d t d ie m o e d e r 
o o k gek v a n . O v e r d ie t egens t e l l i ng 
g a a t he t s t u k . " 

In In het T u i n h u i s beslaat et-
weinig samenhang tussen het spreken 
van mensen en hun handelen. Is dit 
een affiniteit met je eigen stukken 
(2) ? Ook daar worden dingen gezegd 
die niet in liet minst logisch 
samenhangen. 

In het tuinhuis 
Over moeders, dochters, spiegels, eenzaamheid en pijn 

Toen ik Jane Bowles' In het Tuin-
huis zag, gespeeld door Globe in een 
regie van Gerardjan Rijnders, leek het 
mij alsof ik de personages, al lang en 
van heel vér kende, al jaren met mij 
droeg. Ook de sfeer van de enscene-
ring kende ik: Nighthawks van Ed-
ward Hopper hangt aan de muur van 
mijn kamer: zijn Amerika, zijn licht, 
zijn scherpe lijnen vond ik terug in de 
voorstelling. 

In het Tuinhuis is een belangrijke 
produktie, één die je raakt. Diep én 
lang. 

Waarom komt dit enige stuk van 
de Amerikaanse schrijfster Jane Bow-
les (1917-1973) —eerste opvoering in 
1951 en niet zogoed onthaald — nüen 
hier op het programma ? Waarom ook 
komt de hele figuur van Jane Bowles 
nü en hier weer in de belangstelling? 
Naast In het Tuinhuis wordt in Neder-
land nl. ook de voorstelling Jane 
gespeeld, door drie vrouwen in een 
regie van Mirjam Koen: het is een 
collage-reconstructie gebaseerd op 
Jane Bowles' leven en werken. Van-
waar die aandacht? Janine Brogt 
geelt er in de inleiding tot de tekst-
brochure van het stuk, uitgegeven 
door Globe, een overtuigend ant-
woord o p : "Wi j zijn in staat de 
vormgeving van het 'zoeken' evenzeer 
op waarde te schatten als de vormge-
ving van het 'weten', en misschien 
zelfs meer, omdat de illusie van het 
weten ons is vergaan. De tijd is rijp 
voor een tastender, vragender, vrou-
welijker (?) verbeelding. De tijd is rijp 
voor het werk van Jane Bowles." 

In hel Tuinhuis gaat over moeders 
en dochters: over Gertrude Eastman 
Cuevas, in de eerste plaats, die haar 
dochter Molly op een 'narcistische 
wijze bezet houdt ' (de term komt van 
Alice Miller); over haar tegenpool 
mevrouw Constable die tevergeefs 

tracht enige emotionele vat op haar 
dochter Vivian te krijgen en —als 
contrast-in-de-marge— over me-
vrouw Lopez die met haar dochter 
Frederica wél een bevredigende affec-
tieve verhouding schijnt te hebben. 
Zonen zijn er eigenlijk niet in In hel 
Tuinhuis en mannen spelen een totaal 
ondergeschikte rol, tenzij indirect: de 
dode mannen bijvoorbeeld. 

In hei Tuinhuis gaat ook over 
'spiegels': over kinderen, op diverse 
niveaus, die precies zo als een van huil 
ouders willen worden, of beter nog: 
over mensen die hun eigen ik ver-
loochenen in de hoop de liefde van een 
ander — ouder, kind, echtgenoot — te 
verwerven. 

Deze honger naar liefde overspoelt 
al het andere; hij maakt zelfs dat de 
grote tragedies en geheimen die in de 
loop van de plot opduiken en die dit 
stuk makkelijk tot een melodrama 
zouden kunnen maken, eigenlijk to-
taal onbelangrijk worden, want nie-
mand van de personages heeft er 
aandacht voor. Molly wil niel weten 
dat haar moeder eigenlijk niet van 
haar houd t ; mevrouw Constable wil 
niel weten dat haar dochter, die 
midden in het stuk de dood vindt, 
misschien niét van de rots viel maar er 
wellicht door Molly werd afgeduwd; 
Gertrude weigert de realiteit onder 
ogen te zien dal haar vader niet van 
haar maar van haar zusje hield. Aan 
het einde van het stuk is niks van deze 
'grote geheimen' opgelost. "Als er niet 
over gepraat wordt, is het ook niet 
gebeurd" (Alice Miller). De frustra-
ties stapelen zich op in de personages 
omdat ze over hun pijn niet willen, 
kunnen of mogen praten. Alleen me-
vrouw Constable begint in haar rouw-
proces naar het einde toe aan dit 
'verbod' te ontsnappen. 

Bowles, Mc Cullers, 
Plath 

De 'momenten van de grote beken-
tenissen' die in andere stukken een 
totale ommekeer van de dramatische 
structuur veroorzaken, worden hier 
weggeveegd in 'onverschilligheid'. 
Die weigering om de llieatrale wetten 
van de dramatische structuur te vol-
gen, brengt dit stuk heel dicht bij een 
realiteit die diep-diep in ons verbor-
gen zit: Jane Bowles doet geen beroep 
op ons volwassen intellect, maar op 
primitieve affectieve lagen uil onze 
verdrongen kinderpsyche. Daarom 
raakt In hel Tuinhuis zo diep; daarom 
sticht het verwarring. 

Men heeft Gerardjan Rijnders 
— weer eens— verweten dat hij van 
Bowles' stuk een 'liefdeloze enscene-
ring' heeft gemaakt. De filmische 
concepten die hij erin hanteert —hel 
beweeglijke kader van de scène dat 
kleiner en groter kan worden in alle 
richtingen en ons dwingt close-ups en 
details te bekijken; de piano's en 
travellings die via dat beweeglijke 
kader gemaakt kunnen worden; de 
personages die letterlijk uit het beeld 
kunnen wegwandelen, enz. — én het 
harde blauw/gele Hopperiaanse licht 
waarmee hij de scènes overgiet, schep-
pen een afstand die echter volledig 
gerechtvaardigd is: vormelijk door 
het afwijzen van het melodrama in de 
structuur van het stuk zelf en inhou-
delijk omdat dit stuk gaat over men-
sen die telkens beweren dat iemand 
van hen houdt, zonder dal daar één 
reëel teken van merkbaar is. Wal is 
'ware liefde' als die nooit getoond 
wordt? Dit stuk en zijn enscenering 
gaan óver liefdeloosheid, over dat 
enorme verlangen die liefdeloosheid 
te doorbreken, over personages die zo 
op dit enige verlangen gefixeerd zijn 

dat ze verder niel in staal zijn warmte 
te geven of van hel leven te genieten. 
De wereld van Jane Bowles is er één 
van eenzaamheid en pi jn; hij herin-
nert aan die van twee andere schrij-
vende vrouwen, Carson Mc Cullers en 
Sylvia Plath, met dat verschil dal 
Jane Bowles haar eigen —zonder 
meer als autobiografisch ie duiden — 
verhalen met een ongemene luchtig-
heid en humor kan relativeren. 

Gerardjan Rijnders blijft nog één 
seizoen bij Globe en dan gaat hij weg. 
Wat er daarna ook mei Globe ge-
beurt, deze groep heeft een reeks 
merkwaardige en eigenzinnige pro-
dukties uitgebracht die op de Neder-
landse en de Vlaamse theaterrealileit 
een gezonde, verwarring slichtende 
invloed uiloefen(d)en, zowel een 
schandaalproduktie als Troilus en 
Cressiila als een meer geprezen Drie 
Zusiers of een onbegrepen Norih 
Atlantic (zie Eicelera 4). Men zal er 
achteraf aan refereren. Als aan een 
steunpunt. 

hl hel Tuinhuis hoort thuis in deze 
reeks. Hel is, wat Rijnders zelf betreft, 
een verderdrijven van zijn realisme-
onderzoek zoals hij dat in Drie Zusiers 
aanpakte, bevrucht met de 'Ameri-
kaanse' ervaring van Norili Atlantic. 
Wal deze produktie echter bovenal 
belangrijk maakt is de zeer intense 
worteling ervan in onze tijd en in zijn 
gevoeligheden, in de psychoanalyse 
van nu, in het vrouwelijk bewustzijn 
van nu, in de vormenevolutie van nu... 

De voorstelling 'zit juist'. Op snee. 
Haar scherpte én hardheid kerven in 
verhullingen en taboes en leggen bloot 
— in open wonden— wat daaronder 
zil en al zolang naar boven wou. 

M a r i a n n e Van Kerkhoven 
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In hel tuinhuis 
(Globe) - Foto's 

Son E.I.Haas 

"Ja , dat is de reden waarom ik 
zo gefascineerd ben door het werk 
van Jane Bowles. Dat mensen plots 
over dingen beginnen die helemaal 
niet aan de orde zijn, zonder zich 
daar vragen bij te stellen. Maar dat 
ervaar ik niet als iets merkwaar-
digs, maar iets heel gebruikelijks in 
de realiteit zoals ik die om me heen 
waarneem." 

Hoe bouw je zo'n stuk op ? 
"Als ik al notities maak voor 

stukken die ik wil schrijven, dan 
zijn het meestal gesprekken die ik 
opvang. Als ik er bij het schrijven 
niet uitkom, grijp ik naar die 
notities en laat iemand eens zo 
praten. Dan kan ik weer verder. De 
neuroloog De Bono heeft een boek 
over de werking van de hersenen 
geschreven, waarin hij dat fenomeen 
beschrijft. Het meest kritische 
moment in het denken heb je 
volgens hem als mensen, die voor 
een probleem staan dat blijkbaar 
binnen een bepaald kader op te 
lossen is, plots op een heel andere 
plaats gaan zoeken, en daardoor een 
deur openen. In de geschiedenis van 
de wiskunde en de logica zie je dat 
het dan vaak lukt. Zo werk ik ook 
vaak. Met een logische dramaturgie, 
wetmatigheden kom je ook wel 
verder maar dan wordt de 
voorstelling voorspelbaar en ver-
velend. Het kan mij niet schelen 
waar iets vandaan komt, ik ga 
gewoon door en voel wel of het 
'klopt'. Ik wil ook niet weten hoe 
mijn stukken aflopen. Achteraf 
herschrijf ik het wel, structureer ik 
wat." 

Waar staal 'structureren' dan 
voor ? 

"Herschikken of iets extra's 
doen. Tot ik denk: dat is het. Soms 

is informatie die ik aan het publiek 
wil geven niet echt duidelijk —als 
het b.v. belangrijk is te weten hoe 
oud een figuur is —dan schrijf ik 
dat er wel even bij." 

Je schrijft hel liefst komedies. Is 
dal omdat daarin het niet overeen-
stemmen van denken en handelen, de 
gaten in hel bewustzijn, het scherpst 
naar voren komen ? Is dat de essentie 
van humor ? 

"Ja , dat zeker. Maar je schrijft 
natuurlijk altijd een toneelstuk over 
jezelf, en ik heb niet het lef om 
serieus over mezelf te schrijven. Als 
ik maar een houvast heb, of alibi's, 
dan kan ik ook nog iets over mezelf 
kwijt raken. Eczeem b.v. is op een 
aantal vlakken letterlijk autobiogra-
fisch. Ik heb een alibi nodig om iets 
te maken dat afgezien van de 
autobiografie ook nog voor de 
mensen interessant is. Ik heb de 
behoefte aan respons uit de zaal in 
de vorm van gelach. Ik vertrouw 
mezelf niet toe dat ik die respons 
krijg in de vorm van huilen. Je kan 
die afstand ook creëren door uit te 
gaan van een welgeformuleerde 
levensvisie, of een ideologie, en daar 
de voorstelling aan aanpassen, zoals 
Karst Woudstra doet. Maar dat kan 
ik niet. Zo schrijf ik niet, en zo 
regisseer ik niet. Ik doe hoe dan 
ook wel een mededeling over mezelf 
in mijn stukken, maar vraag me niet 
wat die mededeling dan wel is. Dat 
moeten anderen dan maar doen, als 
ze daar zin in hebben." 

Je gebruikt veel teksten van 
anderen. Dollie b.v. begint als een 
stuk van Tennessee Williams. Is dat 
een persiflage, of is het iets dat je 
écht gebruikt en verwerkt ? 

"Nee, ik heb eigenlijk vanuit 
mezelf weinig aan te dragen, 

behalve als ik dat stevig inbed 
tussen modellen die ik pik. Het is 
dezelfde reden als waarom ik geen 
tragedies kan schrijven, behalve als 
ik mij verschuil achter mensen als 
Wolfson en Schreber." (3) 

Of een streepje 
Je zou kunnen zeggen dal 

Rosemary Clooney's Baby je meest 
realistische stuk is, in tegenstelling 
lol b.v. Eczeem dat veel meer in de 
verbeelding speelt. 

"Dat is natuurlijk de vraag: wat 
is realiteit? Daar zal ik me niet in 
bewegen. De Rhinestone Queen (= 
Rosemary n.v.d.r.) is het meest 
realistische stuk in die zin dat je je 
kan voorstellen dat het misschien 
inderdaad nog een keer plaatsvindt. 
Maar op dat niveau ben ik er 
absoluut niet mee bezig geweest. Ik 
zie het puur als constructie voor het 
theater." 

Zowel de tekst als hetgeen op de 
scène komt wil je dus zien als een 
autonome werkelijkheid, die enkel 
realistisch is in die zin dal hij niet wil 
nabootsen wat er is, maar gewoon 
dingen loont? 

"En er dus wel naar verwijst. 
Maar dat verwijzen moet dan maar 
in de breinen van de toeschouwers 
gebeuren." 

"Als een schrijfster b.v. zegt 'Ik 
wil een tuin', dan vind ik het heel 
lui om als decorontwerper of 
regisseur zomaar een tuin neer te 
zetten. Die op een tuin lijkt alleen 
maar omdat dat gevraagd wordt. 
Dan moet het of meteen een ruïne 
zijn, of een woestijn, of helemaal 
niets, of een streepje." 

"Inhoud ontstaat niet zonder dat 
er een brein aan te pas komt. Het 
theater waar bij één of andere 
relevante uitspraak meteen de 
uitroeptekens aanflitsen, het illustra-
tieve theater, dat interesseert me 
niet. Dat is het verschil tussen 
didactiek en esthetiek." 

Zoals Barthes die in Dire Racine 
als grote fout bij de Racine-
opvoeringen aanwijst dal er altijd 
'betekenisvolle' accenten worden 
gelegd. 

"Daar lig ik vaak met acteurs 
mee in de clinch. In die zin dat ze 
mij dwingen als regisseur om een 
zin te interpreteren, terwijl ik het 
liefst iedere zin zoveel mogelijk 
betekenissen zou geven, en de 
toeschouwer laten kiezen. Het 
gevaar is dat het op een gegeven 
moment totaal betekenisloos is. 
Zelfs heel kleine technische dingen, 
daar heb je dat mee. Met acteurs die 
geschoold zijn in de klassieke zin, 
zoals Elisabeth Andersen, heb ik 
daar voortdurend conflicten over. 
Op een eerlijke manier. 'Nee, ik wil 
niet die beklemtoning die het 
verklaart.' Terwijl zij zegt: 'Ja 
maar, daarvoor heb ik mijn vak 
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geleerd.' Ik vind het absoluut niets 
om Elisabeth Andersen in een 
keurslijf te s toppen en te kneden. 
Als zij iets doet , dan moet zij het 
daarmee eens zijn. Zij heeft 
natuurlijk zoveel kennis, zoveel 
vakmanschap in huis, dat ik daa r 
heel veel van opp ik . " 

Maar waar ligt eigenlijk de grens 
van betekenisloosheid? 

" D a t weet ik niet, dat moet ik 
per keer u i tmaken. Iemand die 
volgens mij voor tdurend op die 
grens balanceert is Richard Fore-
man. 'Goo i alle neuroses op een 
hoop !' Is het d a t ? " 

" Ik denk dat het belangrijk is als 
je toneel speelt — e n dat geldt 
vooral voor regisseurs — voor tdu-
rend je vak ter discussie te stellen. 
Als je geleerd hebt dat de eerste 
voorwaarde voor theater is dat je 
zicht- en hoorbaa r bent , dan eis ik 
v^n mijn acteurs dat ze niet 
zichtbaar en niet hoorbaa r zijn. En 
je hebt van die 'cracks ' die absoluut 
weigeren. Het is alleen maa r 
moeilijk om te werken met mensen 
die niet flexibel zijn, of die heel 
goed in hun hoofd hebben dat ze 
alleen maar op dié manier theater 
willen maken en op geen andere. 
Maar het gaat er echt niet om een 
bepaalde stijl te leren, het gaat er 
juist om elke stijl af te leren, o m de 
essentie van de tekst op een juiste 
manier vorm te geven. Je hebt heel 
veel aan dingen die je kunt of aan 
dingen die je gezien hebt, maa r 
uiteindelijk moet je zorgen dat er 
iets nieuws, al was het maa r een 
combinatie van stijlen onts taat . Dat 
is de moeilijkheid van toneelma-
ken ." 

Doorkabbelen 
In het recente interessante theater 

worden de acteurs meer betrokken bij 
hel dramaturgische werk, ze voltrek-
ken mee de tekstanalyse, waar hen 
vroeger veel meer —formele — 
opdrachten werden gegeven. Hoe doe 
jij dat ? 

" Ik bereid een stuk voor met 
dramaturgie, haal er een paar 
essenties uit. Zoals ik in mijn 
stukken het best kan reageren op 
bestaande modellen en gegevens, zo 
repeteer ik ook. Ik geef een acteur 
in eerste instantie geen enkele 
opdracht , hij komt met iets en 
daa rop kan ik dan reageren. Als 
mensen dat niet doen of kunnen, 
dan kan ik er vrij weinig mee. Of ik 
geef hen een heel duidelijke en 
grove opdracht , waar ze iets mee 
moeten doen. En dan pra ten we 
daarover . " 

Iemand als Jan Decorte onder-
breekt altijd dadelijk als hij iets niet 
goed vindt, omdat de eerste indruk 
voor hem de juiste is. Jij ook ? 

"Nee, ik zal hem lang laten 
doorkabbelen , ook al is het volgens 

mij niet dat. M a a r dan gebeurt er, 
misschien ondanks die acteur , iets 
dat ik denk te kunnen gebruiken. Ik 
reageer eerder daarop , minder op 
'Da t is het niet'. Tenminste in de 
eerste fase van het repetit iepro-
ces. Na ver loop van tijd is het wel 
duideli jker hoe het moet en dan kan 
je ook preciezer en concreter 
ingr i jpen." 

Je acteert zelf, heeft dal invloed 
op het regisseren en omgekeerd ? 

" I k denk het wel, maar hoe het 
precies ligt weet ik niet. Ik acteerde 
de laatste jaren vooral bij Discordia. 
Je leert de tekst van buiten, je 
repeteert nauwelijks en gaat op. Bij 
Ueber die Dörfer was de eerste 
door loop meteen de eerste voorstel-
l ing." 

Plankenkoorts ? 
" J a , behoorl i jk , maa r dat is ook 

het aantrekkel i jke ervan, het is leuk 
dat je totaal niet weet wat er gaat 
gebeuren. Je weet niet eens of je 
tegenspeler zijn tekst wel ken t . " 

Van An Ideal Husband werd 
gezegd dat hel zo goed was omdat 
het allemaal regisseurs waren die 
speelden. Is dat zo ? 

"Nee , hoogstens een voordeel 
omda t alle aandacht aan de tekst 
kon gegeven worden. Acteurs willen 
wel eens de neiging hebben zichzelf 
belangrijker te vinden dan de tekst. 
Dat kunnen wij niet eens. Wij 
presenteren gewoon die tekst, vol 
dubbelzinnigheden. En bij dat stuk 
is dat dan heel goed, en bij Ueber 
die Dörfer ook. Bij andere s tukken 
is dat f o u t . " 

De repetitieperiode is voor meer 
traditionele acteurs gewoon een 
middel om af te kicken als hel ware. 

"Vaak wel, maar ik wil wel wat 
meer. Da t hangt natuurl i jk ontzet-
tend af van het stuk dat je kiest ." 

Zou je het met Globe riskeren om 
te zeggen: 'Leer gewoon die tekst, 
over veertien dagen staan we daar!' ? 

"Volgend seizoen ga ik dat 
proberen bij een p roduk t i e : Design 

for Living van Noel C o w a r d . " 

Klaas Tindemans/Pieter T'Jonck 

(1) "Vier brieven over toneel" (tussen 
Parool-criticus Hans Van den Bergh 
en Gerardjan Rijnders), in Hollands 
Maandblad, december 1983, pp. 3-15. 

(2) Gerardjan Rijnders' stukken zijn ge-
bundeld in Gerardjan Rijnders, Verza-
meld Werk; deel 1: Komedies, Amster-
dam, 1983. Die toneelstukken zijn: 
Dollie of avocado's bij de lunch, Rose-
mary Clooney's Baby (= the Rhinesto-
ne Queen) en Eczeem. 

(3) Schreber is een klassiek geval van het 
verband tussen paranoia en maat-
schappelijke dwang. Het stuk dat 
Rijnders samen met Mia Meijer 
schreef over Schreber, en dat Paul 
Vermeulen Windsant —to t vorig sei-
zoen Globes co-directeur— regisseer-
de bij F Act was aanleiding om beide 
heren bij Globe aan de leiding te 
benoemen. Wolfson, nog iemand die, 
door een merkwaardig ziektebeeld, 
wijst op de relatie tussen psychose en 
samenleving, wordt volgend seizoen 
bij Globe opgevoerd in Louis Wolfson 
— De scliizo en de talen. 

Rijnders' plannen 
vanaf '84-'85 

Bij Globe, waar hij na volgend 
seizoen afscheid neemt: een nieuw stuk 
van Gerrit Komrij (diens tweede to-
neelwerk, na Het Chemisch Huwelijk), 
waarover verder nog niets bekend is, 
het Wolfson-project en Design for 
Living van Noel Coward (zie hier-
boven). 

Daarna : operaplannen (Puccini's 
Turandot in Nederland? Peter Schats 
Symposium in de Munt?) en, als de 
overheid mee wil, een gezelschap in 
Amsterdam met volledige 'carte blan-
che'. Rijnders hierover : "Het produkt, 
het stuk moet het meeste gewicht 
hebben. En niet de acteur of theater-
directeur, ook niet de regisseur of de 
decorontwerper. Je vraagt toch ook 
niet aan Hugo Claus hoeveel romans 
hij van plan is over drie jaar te 
produceren, hoeveel bladzijden, welk 
genre, hoeveel kortverhalen, hoeveel 
poëziebundels, hoeveel toneelstukken, 
waarover ze gaan, wie het omslag 
maakt, in welk lettertype ze zullen gezet 
worden. Dat is onzin, dat vraag je niet 
aan een schrijver. Maar waarom vragen 
ze mij wel: hoeveel stukken ben je van 
plan te doen dit jaar , en waar gaan ze 
over, wie zit erin ?" 

In het tuinhuis 
(Globe) - Foto's 
SonE.I. Haas 
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J E F D E R O E C K 
Het antwoord op de vragen naar de kwaliteit van het 

toneel in Vlaanderen is gevonden: laat de vragenstellers 
ophoepelen. Dan zijn er geen vragen meer. En kan het 
toneel ongemoeid zijn gang gaan. 

Dit ei van Columbus werd uitgebroed in een nest 
waar je het niet zou verwachten: 't Stuc te Leuven. Met 
Verwanten, gebaseerd op Tsjechovs Iwanow, bracht 
't Stuc voor de derde maal een eigen toneelproduktie 
uit. De première had plaats op 23 maart. Toen het 
maandblad Stuc voor Stuc, aflevering mei-juni 1984, 
midden april ter perse ging, waren negen voorstellingen 
voor telkens uitverkochte zalen gespeeld. Het blad 
schrijft: "De reacties van de pers (BRT 1, BRT2, De 
Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Knack, 
Veto, Pallieterke, De Nieuwe) zijn overwegend slecht en 
vaak vernietigend. Een fenomeen dat ons echter niet 
verrast. Voor diegenen die beroepshalve de Vlaamse 
theaterwereld avond na avond afdweilt (het moet zijn 
afdweilen, JDR), is Verwanten niet de broodnodige kick, 
maar veeleer een gesloten boek; een gevoeligheid waar 
zij blind voor geworden zijn. Maar : als dit het theater 
van de jaren tachtig is, moeten zij, recensenten, dan 
niet hier en nu afhaken ? 

Betekenisvol feit daarbij is dat haast elke criticus het 
nodig geacht heeft te emmeren over 'het geringe 
tekstpakketje' van de voorstelling, maar het daarnaast 
krampachtig vertikt ook maar een regel aandacht te 
besteden aan de drie lange brieven van Tsjechov 
waarmee de voorstelling aanvangt. 

Daarom drukken we hier enkele passages uit die 
brieven af. De verwantschap tussen 1880 en 1980 mag 
duidelijk zijn. 

Laat het een aanleiding zijn voor jou, toeschouwer, 
je eigen voorstellingservaring te confronteren met de 
'kritiek'." 

Dit is een poging om het mogelijke afremmings-
effect van de 'slechte' kritiek te neutraliseren en 
potentiële toeschouwers, die kritiek ten spijt, naar de 
voorstelling te lokken. Daartegen is op zichzelf niets in 
te brengen, en dat is hier overigens geen punt. 
Merkwaardig is echter de redenering dat, als dit het 
theater van de jaren tachtig is, de recensenten hier en 
nu best zouden afhaken. Onderverstaan wordt dat 
Verwanten theater van de jaren tachtig is. In deze 
column is het niet de plaats om dit laatste te beamen of 
te betwisten. Elders in dit tijdschrift kan de lezer een 
bespreking van de voorstelling vinden (ik weet niet in 
welke mate die 'goed' of 'slecht' zal zijn). Hier gaat het 
erom dat virtueel de hele Vlaamse theaterpers voor 
pensioengerechtigd wordt verklaard. Op grond 
waarvan ? 

Het is best mogelijk dat Verwanten geen kick 
oplevert voor de recensenten. Maar ligt dat aan hen, en 
aan hen alléén? Kan het zijn dat al die mensen, die 
beroepshalve tientallen en honderden voorstellingen 
hebben gezien, ineens blind zijn geworden, en 
ongevoelig? Allemaal ineens niet meer in staat de 
kwaliteit van een voorstelling waar te nemen? Linksen 
en rechtsen, ouderen en jongeren, doordravers en gema-
tigden, scherpe tongen en genuanceerde pennen, 
wierookdragers en azijndrinkers, allemaal op één hoop 
geveegd : als niet bekwaam om het theater van de jaren 
tachtig op zijn waarde te schatten. 

't Stuc lijkt zo zeker van zijn stuk. Als de reacties 
van de pers "overwegend slecht en vaak vernietigend" 
zijn, is dat dan uitsluitend te wijten aan zgn. incompe-
tentie van de recensenten? Kan het niet zijn dat er aan 
de voorstelling zelf wat schort ? Wanneer diezelfde 
recensenten produkties van gesubsidieerde theater-vzw's 
als de KNS, de KVS, het MMT en nog twintig andere 
als ondermaats doodverven, zouden zij dit terecht doen, 
en niet wanneer zij voor een Stuc-produktie of aan-

verwanten voorbehoud maken? Toen dezelfde recen-
senten Roelof Hartp/ein 4 en Koning Oidipous, een 
queeste, de vorige Stuc-produkties, als een fris geluid 
verwelkomden, getuigden zij van inzicht en gevoelig-
heid; nu zij over Verwanten twijfels uiten, worden zij 
afgeschreven. 

Dat de kritiek geen aandacht besteedt "aan de drie 
lange brieven van Tsjechov waarmee de voorstelling 
aanvangt," zoals 't Stuc beweert, is dat het gevolg van 
een gebrek aan scherpzinnigheid bij de recensenten of, 
integendeel, van b.v. een nonchalance waarmee die 
brieven in de voorstelling worden gepresenteerd? 
Waarom zou de kritiek het bovendien "krampachtig" 
vertikken die aandacht op te brengen ? 

De inkt van de vorige regels is nog niet droog, 
wanneer een Belgabericht dd. 23 april er nog een schep 
bovenop komt doen. Het persbureau seint n.a.v. de 
première van Mythologies van Het Trojaanse Paard 
(HTP): "Deze keer wil de groep definitief breken met 
de naar hun oordeel impertinente Belgische 
theaterkritiek. De uitnodigingen voor de première 
worden namelijk ontzegd aan die critici die volgens het 
gezelschap een oppervlakkige of dogmatische bena-
dering van het theater aan het publiek willen opdringen. 
Dat stuk van de theaterpers dat volgens HTP bij 
verouderde ideeën zweert zal dus voor het eerst net als 
alle toeschouwers de volle prijs voor een toegangsticket 
voor de voorstelline dienen te. hetalen." 

Wat in Stuc voor Stuc een suggestieve vraag bleef, 
wordt hier een beslissing: weg met de verouderde 
theaterpers. En wie zijn dat? "Critici die een 
oppervlakkige of dogmatische benadering van het 
theater aan het publiek willen opdringen." De critici 
zijn dus gewaarschuwd: wie geen uitnodiging voor 
Mythologies ontving, kan voor zichzelf uitmaken of 
hij/zij oppervlakkig dan wel dogmatisch over theater 
denkt ; impertinent en verouderd is zijn/haar kritiek 
alleszins, daar kun je volgens de logica van HTP, zoals 
ze door Belga is weergegeven, niet onderuit. 

Het is misschien niet eens zo'n slecht idee dat ook de 
recensenten hun toegangsbiljet zouden betalen. Dat zou 
ze nóg vrijer maken. Nu wil de traditie dat de theaters 
hen uitnodigen, met de bedoeling dat zij over de 
voorstelling verslag zouden uitbrengen. Als de 
recensenten uit het totale aanbod van theaterpro-
gramma's zelf een keuze zouden maken van 
voorstellingen die hun een bericht waard lijken, kregen 
we misschien een heel andere theaterkritiek in de pers. 
Een betere? Zeker een meer selectieve. Niet alle 
hoofdredacties zijn er zo van overtuigd dat 
toneelbesprekingen —en kunstrecensies in het 
algemeen — de interessantse lectuur vormen die zij hun 
lezerspubliek kunnen aanbieden. 

In Teaterbulletin van Teaterklub-Gent, april-mei 
1984, signaleert een medewerker dat hij aan de kassa 
van het gezelschap Controverse te horen kreeg dat deze 
groep "het nog zonder subsidie moet stellen en ook 
recensenten er eigenlijk niet gratis inkunnen." Intussen 
vindt men er wel dat toneelcritici "publieks-relatie 
funktionarissen moeten zijn voor de teaters, die de 
toeschouwers positief informeren over alle details van 
een produktie... ." 

Wat willen de theatermakers eigenlijk? Als de kritiek 
hun de wind van voren geeft, gaan zij op hun achterste 
poten staan. De kritiek is dan ineens impertinent, blind, 
verouderd. In de brief aan Soeworin, die in Verwanten 
wordt aangehaald, zegt Tsjechov dat het geen zin heeft 
"iemand die neusverkouden is bloemen te laten ruiken." 
De theatermakers die geen kritiek kunnen velen, 
verslijten de recensenten voor neusverkouden. En doen 
alsof het allemaal bloemen zijn die zij pers en publiek 
onder de neus duwen. 
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K 
C 

R O N I E K 
R I T I C I S M I S I T S E L F A N A R T 

"Cri t ic ism is itself an art . A n d just as artistic creat ion 
implies the working of the critical faculty, and, indeed, 
without it cannot be said to exist at all, so Criticism is 

really creative in the highest sense of the wor ld . " 

(Oscar Wilde, " T h e Critic as Art is t") 

Serenade (Theatercoöperatief) - Foto Hajo Piebenga 

Het Theater-
coöperatief 
Rotterdam 

Serenade 

Deze produktie afficheert zich als 
een stuk over de verzwegen verlan-
gens des vlezes, over het ongerepte, 
wilde landschap van erotische fanta-
sieën. Een stuk over perversiteit. 
Gecombineerd met expert ter plaatse 
Hugo Claus, reden genoeg om be-
nieuwdheid te wekken. 

Dat verlangen wordt niet ingelost. 
De tekst is al bij al vrij vlakjes. 
Serenade is een stuk in 14 korte 
scènetjes, overwegend gesitueerd in 
Vlaanderen : het Vlaanderen van Ma-
rie en Albert ("Marie , je hebt de 
mooiste billen van Vilvoorde"), van 
Monika, Leonie en Marie José. Elk 
scènetje serveert een sneetje perver-
siteit : een stukje over een kanniba-
listisch minnaar , over de wegen van 
de stront, een orgastische sterfscène ; 
er figureren een masturberende mi-
nister, een handtastelijke toneelspe-
ler, een in de kleuren van Club Brugge 
geverfde piemel, en ander moois. 
Maar er ontbreekt de prikkelende 
poëzie die we van Claus op dat vlak 
gewoon zijn; zonder de taaihoog-
standjes, de woordvibraties, de spui-
tende briesende beeldspraak. Af en 
toe is het schunnig, af en toe plezierig 
(zoals de variaties opSuskeen Wiske-
titels : 'de gladde glipper', 'de sputte-
rende spuiter' , 'de kwakstralen' , ...) 
vaak vlak en flauw. Claus functio-
neert blijkbaar beter in vertalingen: 
binnen een rigiede structuur van een 
tekst concentreert hij zich meer op 
taalvirtuositeit. Wie geïnteresseerd is 
in de materie, leest er Lysistrata op 
na. 

Het Theatercoöperatief slaagt er 
niet in het door Claus aangereikte 
materiaal (want het is veeleerspelma-
teriaal dan een affe tekst) om te zetten 
in werkzame beeldkracht, te vertalen 
in lichamelijke spanning. Er wordt 
vrij willekeurig en meestal zwak geac-
teerd. En bovendien is er een groot 
verschil tussen de drie vrouwen (Si-
mone Ettekoven, Caroline van Gastel 
en Frieda Pittoors) en de man, Lou 
Landré. Deze laatste, die ook voor de 
regie tekent, overspeelt zich voortdu-
rend. Wat hij met zijn stem doet is 
verbluffend, maar is in de context van 
dit stuk totaal ongepast. Ongebonden 
door een regievisie cabotineert hij er 
op los. De losgeslagen fantasie is niet 
gediend van schreeuwerigheid en 
pathetiek, tenzij men er slapstick-
cruauté had van willen maken, maar 

daarbi j schieten de vrouwen dan weer 
te kort. Zij acteren demonstratief , 
vertellend, maar zonder de meesle-
pendheid van een Dario Fo, een Jan 
Decleir. Altijd is er de vingerwijzing, 
het tonen : een erfenis van het vor-
mingstheaterverleden. 

De taal is een goede herberg voor 
het verlangen, de fantasie, het perver-
se. Daarover bestaat een traditie van 
grote literatuur. In beelden, op scène 
gezet, verliest het van zijn werking. 
De prikkeling doof t , de fantasie van 
de toeschouwer valt stil. Perversiteit 
op theater moet meer zijn dan het 
vertellen van schunnige verhaaltjes. 
De taal van de l ichamen: grof en 
subtiel, ondeugend en speels. Dat heb 
ik niet gezien. 

Luk Van den Dries 

S E R E N A D E 
au teu r : Hugo Claus ; groep: Het 
Theatercoöperat ief ; regie: Lou 
Landré ; decor : Chris Koolmees; 
spelers: Simone Ettekoven, Caro-
line van Gastel, Lou Landré en 
Frieda Pittoors 

H T P 
Brussel 

Mythologies 

Proloog 
De overgrote meerderheid van de 

theaterrecensenten werd meegedeeld 
dat ze voor de première van Mytholo-
gies geen vrijkaartjes konden krijgen 
Ze waren te veel getroffen door de af-
wezigheid van kwaliteit in het vorige 
spektakel van HTP, Scènes/Sprook-
jes. Jan Decorte vond dan maar dat 
ze op een passende manier voor 
zoveel onbegrip gestraft moesten 
worden. De vrienden uit Leuven, zeg 
maar de supportersclub van 't Stuc, 

mochten wel gratis de première bij-
wonen. Ook een paar perslui, t rou-
wens: Ingrid Vanderveken b.v., en 
een recensente van La Libre Belgique 
(als 'linkse' theatergroep weet H T P 
dus duidelijk waar de bondgenoten 
schuilen). Maar goed. Geen offer is 
ons te groot. Dus hebben we betaald 
en gekeken. Geestig? Laten we zeg : 

gen: geestig. Hahaha . 
Eerste Bedrijf 
Wat het meeste indruk maakt bij 

deze produktie is de schikking van de 
zaal. De vijftig toeschouwers zijn 
totaal opgenomen in een ruimte, die 
vol objecten staat (duizend kunst-
werken, verkondigt een begelei-
dende tekst). Ze bestaan voor het 
grootste deel uit beschilderde latten, 
die de zaal met een soort staketsel van 
de scène scheidt. Dat effect wordt 
achter de laatste rij toeschouwers 
nogmaals herhaald. Het is dus een 
doorkliefde ruimte. De prachtig ge-
schikte objecten, tot hoog in de nok 
van de kale scène, hebben het onmis-
kenbare effect, dat de toeschouwer 
zich onmiddellijk in een ander uni-
versum opgenomen voelt. Daarbi j is 
het een heel originele interpretatie 
van Goethes aanwijzingen als hij 
schrijft dat Prometheus omringd 
wordt door zijn beelden, "die durch 
den ganzen Hain gestreut s tehen". 
Deze rommelige verzameling is wel-
licht Decortes verrassendste decor 
sedert Cymbeline. 

Het is dan ook de aanwezigheid 
van de materialen die zich het sterkst 
aan de toeschouwer opdr ingt : de 
acteurs hebben zich verkleed en heb-
ben hoofdzakelijk gebruik gemaakt 
van allerlei soorten papier. Dit ver-
leent aan de kostuums, met hun 
suggestie van de achttiende eeuw, een 
speelse afstandelijkheid. Het sugge-
reert ook de sfeer van een opvoering 
ineen kleuterklas. Beide situaties zijn 
in ons theaterbestel helaas verwant : 
het HTP heeft net als de kleuterjuf-
frouw geen fondsen om zich rijkelijk 
aan kostuums te bezondigen. Dus 

opteren ze radicaal voor de fantasie 
van de armoede. Hun creativiteit 
zorgt ervoor dat de povere grond-
stoffen getransformeerd worden tot 
objecten vol verbeelding, terwijl het 
scheurende papier en het onhandige 
hoedje ook een protest inhouden 
tegen het niet te rechtvaardigen mis-
prijzen tegenover de cultuur, dat ons 
door crisis geteisterd systeem cynisch 
ten toonspreidt . Deaankled ingze l f i s 
als een manifest, waarbij geponeerd 
wordt dat de wil tot theatermaken 
zich niet door geld laat muilkorven. 

Tweede Bedrijf 
In de opvoering worden hoofdza-

kelijk twee teksten gebruikt : er is 
Goethes dramatisch fragment over 
Prometheus (1773), geregeld onder-
broken door fragmenten uit Lully's 
Alceste, een opera uit 1674. De 
opvoering begint in de traditie van 
het opera-ballet : de acteurs trachten 
op deze muziek te dansen. Dit eerste 
tafereel loopt in de lijn van Scènes/ 
Sprookjes, waarbij er wat al te gemak-
zuchtig gekoketteerd wordt met het 
niet-kunnen. De vertoning zelf zal 
een weg afleggen vanuit dit formele, 
conventionele spel naar een punt van 
grote expressiviteit. Die tweede stijl 
begint te verschijnen wanneer de 
muziek wegvalt, en de tekst van 
Goethe aan de orde is. Hier valt H T P 
terug op de zegstijl van Torquato 
Tasso of Koning Lear. Dat wil zeggen 
dat de tekst zeifin kleine groepjes van 
twee of drie woorden wordt opge-
splitst, die dan met een ondersteund 
gebaar worden gedebiteerd. Het lijkt 
op de slechtste momenten, in zijn 
gewilde eenvoud en zijn nadrukke-
lijke onnatuurl i jkheid, op Goethe 
voor de kleuters. Maar door de 
traagheid waarmee het gebeurt, en de 
zeer grote strakheid waarmee men 
zich aan een gekozen patroon houdt 
(zoals b.v. de afspraak dat de acteurs 
niet naar elkaar kijken tijdens de 
schaarse dialogen), ontstaat er een 
onmiskenbaar geladen sfeer: de sfeer 
van een ritueel. Als men even aan het 
Japanse theater denkt , dan zal dat 
wel voornamelijk komen door de 
loopbrug die door de zaal loopt, maar 
ook door het feit dat de tekst los 
gemaakt wordt van het spectaculaire 
uitbeelden. Heel eenvoudige hande-
lingen, reducties van de schaarse 
toneelaanwijzingen van Goethe ei-
genlijk, krijgen hierdoor een grote 
geladenheid. Het trage ritme van de 
handelingen en hun beperkte variëteit 
laten zelfs vermoeden dat Decorte 
naar Bob Wilson heeft gekeken, en 
dat naar een minimalistische vorm 
heeft vertaald. 

De tekstbehandeling, die nu zo 
langzamerhand een cliché van de 
Decorte-stijl aan het worden is, laat 
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zich op Goethe goed toepassen, om-
dat hijzelf zich bedient van erg korte 
zinnen, geschikt over zeer korte ver-
zen. Maar daar dit vaak door acteurs 
gedaan wordt , die over te weinig 
techniek beschikken, slagen ze er niet 
in om de tekst helemaal duidelijk en 
prangend te laten overkomen. Het 
valt op dat J a n Decorte zelf, in de rol 
van Jupiter , het meeste indruk 
maakt. Daa r men weet hoe weerbar-
stig Decorte tegen het acteursbedrijf 
is, en hoezeer hij het animale magne-
tisme wil afbreken, kan men zelfs 
opperen dat hij zijn eigen stijl het 
minst volgt in deze produktie . Zijn 
Jupiter is wat te traditioneel 'aan-
wezig'. De Prometheus van Willy 
Thomas heeft veel meer de conse-
quente vlakheid van de ideale mario-
net. (De produktie gaat net iets te ver 
als een meisje uit een boekje mag 
voorlezen : dat is niet alleen een ander 
taai cliché van de nieuwe beweging, 
maar een wat te veel toegeven aan hei 
manifest-achtige 'kijk eens, ma, ik 
kan hel niet en ik doe het toch, niet 
zonder handen, maar wel met het 
boekje. ') 

In de Prometheus-tekst wordt de 
opstand tegen de oppergod en tegen 
de vader beschreven. Terzelfder tijd 
praat het ons een humanistisch he-
roïsme aan. 'Hier sitz ich,' besluit 
Goethe zijn fragment , ' forme 
Menschen/nach meinem Bilde/ein 
Geschlecht das mir gleich sei/zu 
leiden, zu weinen/zu geniessen und 
zu freuen s ich/und dein nicht zu 
achten,/wie ich!' . Prometheus 
maakt een mensenras dat op Jupiter 
geen acht zal slaan, wat schril afsteekt 
met de visie van Jupiter zelf, die al 
zijn schepselen slechts als een worm-
geslacht ziet, dat het aantal van zijn 
knechten doet aangroeien. 

Meteen heeft men een sleutel tot 
de reden waarom Decorte zijn pro-
duktie Mylhologies heeft genoemd. 
Beide verhalen, dat van Prometheus 
en dat van Alceste (de vrouw die door 
Hercules uit de onderwereld wordt 
gehaald), tonen aan dat de goden niet 
alleen overboord moeten worden ge-
zet, maar dat ze ook overwinnelijk 
zijn. Op deze manier heeft de opvoe-
ring een opruiend karakter, want ze 
bezit, in deze tijd waa rde godsdiensti-
ge buien van popgroepen als Simpte 
Minds of Kaja-googoo een grote aan-
trekkingskracht hebben, een bood-
schap die verre van overbodig is. Op 
het einde van de avond zingt het koor 
uit Alceste : L'enfer ne tui résiste pas, 
en dat wil Decorte als een zedenles 
met alle macht inprenten, want hij 
zet zijn luidsprekers ondraaglijk luid 
(dat in deze onderkoelde stijl, de 
muziek met meer dan vijf uitroepte-
kens de zaal in moet, is één van de vele 
onzuiverheden van deze opvoering.) 

In dit licht kan men ook de laatste 
taferelen van het spektakel een zin 
geven: eerst krijgt men een reeks 
goocheltrucs, waarbij het duidelijk is 
dat er lief bedrog wordt gepleegd (lief, 
wellicht, omdat Mieke Verdin dat 
met zoveel onderdrukte charme en 
spontane theatraliteit doet). Daarop 
volgt een lange periode niets, waarbi j 
de scène klaar wordt gezet. Dit is een 

periode dode tijd, onderstreept door 
het feit dat het publiek de hele tijd in 
het duister zit. Het is een stuk 
verloren tijd, die alleen zin krijgt, 
omdat men op het wonder zit te 
wachten. Dat blijkt dan een pover 
vertoon te zijn, waarbij een acteur een 
magische dans uitvoert met een die-
renmasker op. Het goedkope van het 
gebodene is echter de belangrijkste 
sleutel tot de betekenis: een ritueel, 
dat als onderdrukkingsmiddel wordt 
gebruikt, is niet indrukwekkend. Het 
heeft zijn volle betekenis, omdat de 
mensen de woorden van Prometheus 
niet willen volgen. Ze laten zich 
vangen, net zoals bij het goedkoop 
nummert je goochelen, aan al te dui-
delijke trucs, maar toch laten ze er 
hun leven door bepalen. Daarom 
roept Mylhologies op om met de 
mythologie te breken. Daarom is de 
dode tijd, de tijd van het klaar zetten, 
ook de tijd, die achteraf de ontluiste-
ring betekent. 

Epiloog 
Wellicht is deze interpretatie te 

sluitend. Ik moet bekennen dat er nog 
elementen zijn, die zich niet laten 
vatten. De ontluistering waarvan 
sprake, maakt zelf gebruik van thea-
trale effecten. De strakke zuiverheid 
van het begin geraakt hierdoor naar 
het einde toe zoek. De zin van het 
prachtige object, een soort zeilwagen, 
waarmee wordt rondgereden is mij 
ontgaan, al heb ik van de schoonheid 
van het ding op zichzelf wel genoten. 
De rol goudpapier , die op het einde 
van uit de hemel van Jupiter naar de 
wereld van Prometheus neerdaalt , is 
wat te zeer een briljante vondst, om 
zich mooi in dit strenge spektakel te 
laten inpassen. Men ziet he t : Decorte 
heeft in Mylhologies met behulp van 
zeer eenvoudige middelen, die volle-
dig s tammen uit zijn minimaal thea-
ter, een boeiende, vaak poëtische, en 
soms irritante voorstelling gemaakt. 
Ik heb het dus half goed en half slecht 
gevonden. Moet ik dan bij de volgen-
de première halve prijs betalen? 

Johan Thielemans 

M Y T H O L O G I E S 
auteurs : Goethe, Hölderlin, Decor-
te ; g roep: H T P ; decor : Decorte, 
Sorgeloos, Van Beirendonck ; dra-
maturgie & kos tuums: Decorte, 
Vinks ; spelers : Decorte, Devos, 
Lemmens, Meulemans, Thomas , 
Verdin 

Foto 's van Mylhologies werden uit-
drukkelijk niet ter beschikking ge-
steld door H T P J Decorte. 

De Witte Kraai 
Antwerpen 

Gloeiende Kooltjes 

Het Gezelschap van de Witte 
Kraai en Sam Bogaerts zijn aan 
theaterbewerkingen in monoloog-
vorm toe : Lucas Vandervost serveert 

Honger naar Knut Hamsun (1), War-
re Borgmans brengt Gloeiende Kool-
tjes (of As en Puin) naar Embers van 
Samuel Beckett. 

Gloeiende Kooltjes wordt aange-
kondigd als "geschreven/gemon-
teerd naar aanleiding van enkele 
repetities van Embers (Samuel Be-
ckett)". Bogaertsof Beckett ? De twee 
zijn aanwezig. Enerzijds herken je de 
vertrouwde Beckett-thematiek: de 
komiek-op-rust (gespeeld door War-
re Borgmans) stelt zich een aantal 
existentiële vragen (Wie ben ik? 
Waar ga ik naar toe? Waarom leef 
ik ? Welk is de zin van dit bestaan ?...). 
Anderzijds klinkt er een ironische 
onder toon in de voorstelling, die 
voortkomt uit de problematische 
werksituatie van het Gezelschap van 
de Witte Kraai. Vragen als 'Waarom 
de mensen nog amuseren? ' , 'Voor 
wie, voor wat dat blijven doen? ' 
speelden zeker mee in het groeiproces 
van deze produktie en komen bij het 
slot zelfs expliciet aan bod. Het 
resultaat is dan ook een erg kritische 
en persoonlijke interpretatie van Be-
ckett anno 1984. 

De dualiteit tussen het tragische 
en het komische en het spelen daar-
mee is uitgegroeid tot een constante, 
een soort stijlkenmerk in het werk 
van regisseur Sam Bogaerts bij het 
Gezelschap van de Witte Kraai. Denk 
bijvoorbeeld aan de burleske ontla-
dingen tussen de 'wreedheden' door 
in De Foherklas, of aan de humo-
ristische keerzijde van een aantal 
— objectief bekeken— zielige situa-
ties voor de uitgemergelde redactiese-
cretaris in Honger. In deze Gloeiende 
Kooltjes zet Bogaerts die traditie 
duidelijk verder. Het gegeven alleen 
al brengt dit a a n : een gepensioneerd 
komiek blikt terug op zijn leven 
(Gloeiende Kooltjes = het smeulend 
levensvuur) en zijn mislukte loop-
baan (de ondertitel As en Puin). Hij 
vertelt zijn onsamenhangend verhaal 
twee keer: de herhaling komt soms 
erg komisch over door enkele subtiele 
aanpassingen aan de eerste (ernstige) 
versie. 

Wat in deze Bogaerts-bewerking 
eveneens opvalt is het reduceren van 
het oorspronkelijke Embers tot een 
beknopte bundeling van het essenti-
ele. Een aantal losse flarden tekst 
volstaan als verhaalbasis: het struc-
tureren van dat materiaal wordt naar 
de toeschouwer toegespeeld. Het ge-
varieerd herhalen van die erg dunne 
verhaallijn is dan ook geen overbodi-
ge of goedkoop-komische kunst-

greep, maar werkt integendeel verhel-
derend bij het inzicht verwerven in 
het personage en zijn achtergrond. 
Sam Bogaerts dringt echter nooit een 
eenduidige interpretatie op en respec-
teert voldoende de individuele vrij-
heid van invullen bij zijn publiek. 

De eerste reeks voorstellingen van 
Gloeiende Kooltjes vonden plaats in 
Café Cartoons te Antwerpen, een 
ruimte die zich uitstekend leent voor 
deze produktie. De vertrouwde ach-
tergrond van de muurschildering (een 
strand met filmset) kan immers inte-
graal én functioneel dienst doen als 
decor : het geruis van de zee is een 
belangrijke constante in de voorstel-
ling die verwijst naar de verdrinkings-
dood van de vaderfiguur, een feit 
waar het personage een zwaar schuld-
gevoel aan overgehouden heeft (een 
opvallende parallellie overigens, die 
aanwezigheid van de zee als ( v e r -
moordende kracht, met recente tliea-
terprodukties als Agalha van AKT of 
met In het Tuinhuis van Globe). De 
achtergrond van deze strandschilde-
ring in café Cartoons versterkt op het 
visuele niveau het aanwezig zijn van 
dit complex. 

Tegen de muur hangt verder een 
portret van Simon Carmiggelt, de 
meester-verteller van alledaagse 
anekdotes. Terecht, want het hoofd-
personage blijkt ook zo'n verteller 
van zijn eigen kleine leefwereld te 
zijn. In dezelfde lijn ligt ook de 
verwijzing bij het begin van het stuk 
naar Freek de Jonge via een fragment 
uit Plankenkoorts, een LP uit zijn 
Neerlands Hoop-periode. Een ty-
pische Freek de Jonge-sketch: de 
komiek die constant de draad van zijn 
verhaaltjes verliest, ogenschijnlijk zo 
maar wat improviseert, maar die 
globaal uit die chaos toch steeds weer 
een zinvol geheel weet op te bouwen. 
Zo ook de verteller in Gloeiende 
Kooltjes: nostalgisch mijmerend over 
gemiste kansen in zijn leven, vage 
herinneringen ophalend, spreekt hij 
ingekeerd tot zichzelf, onsamenhan-
gend, in flarden. De grijsaard naast 
hem blijkt zijn dode vader te zijn, 
terwijl in het tweede deel van het stuk 
zijn dochter (ook als oud vrouwtje) 
eveneens fysiek aanwezig wordt op de 
scène. Deze twee bijna exemplarische 
Beckett- 'personages-in-verval' vor-
men niet alleen het k lankbord van de 
verteller, maar versterken tegelijker-
tijd de geobsedeerde manier waarop 
de komiek tracht in het reine te 
komen met zijn gecomplexeerd verle-
den. 

Gloeiende Kooltjes (De Witte Kraai) - Foto Picturing Produkties 
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K R O 

C R I T I C I S M I S 

N I E K 
I T S E L F AN ART 

Warre Borgmans brengt deze mo-
noloog in de juiste sfeer door het 
beklemmende van de inhoud ook in 
zijn acteerwijze in te bouwen. Hij 
speelt (net als de vader en de dochter) 
met een masker op en zit vastgekluis-
terd in een fleurige relax-zetel. Deze 
immobiliteit reduceert zijn expressie-
middelen tot vooral de handen en de 
stem. Het besef van deze beperktheid 
opent echter nieuwe perspectieven 
aan ui tdrukkingsmogeli jkheden: de 
ingehouden zegging en de verkramp-
te, soms wat beverige handen geven 
optimaal de gevoels- en leefwereld 
van de oude man weer. Borgmans 
vervalt nooit in van die kunstmatig 
gechargeerde oude-mannetjes-thea-
tertics, maar levert een volgehouden 
beheerste en geconcentreerde acteer-
prestatie af. Het gevoel van isolatie, 
het verstarde, het vastzitten van dat 
personage in zichzelf, in zijn verleden, 
komen daardoor aangri jpend en ge-
loofwaardig over. Een eventuele 
overdreven inleving wordt bij het slot 
afgebouwd : het masker wordt (letter-
lijk) afgenomen, Warre Borgmans 
laat zijn acteursintonatie vallen en 
relativeert de zin van de voorstelling. 

Beckett a la Bogaerts : theater met 
een zinnige visie èn op de traditie van 
het theater van het absurde, èn op 
theatermaken vandaag zelf. 

Alex Mallems 

G L O E I E N D E K O O L T J E S of 
AS EN PUIN 
auteur : Sam Bogaerts naar Samuel 
Beckett ( 'Embers ' ) ; g roep : De 
Witte Kraa i ; regie : Sam Bogaerts; 
spelers: Warre Borgmans, Antje de 
Boeck, Philip Ceulemans 

(1) Luk Van den Dries besprak deze 
'Honger ' in Eicelera 6. 

A K T 
Antwerpen 

Agatha 

gebruikt die geen enkele begrenzing 
opleggen. 

Tegen beter weten in heb ik de 
AKT-produkt ie met dezelfde maat 
gemeten. Voor deze voorstelling lijkt 
des jeux limit és een meer gepaste 
ondert i tel : limieten kenmerken haar. 
Omgrenzing vond ik terug in het 
decor. Een rechthoekig blauw vlak 
steekt af tegen de ruwe witte kelder-
muur. Het verwijst o.a. naar de 
onvoorspelbare, wijdse zee (een ty-
pisch durasiaans thema). Daarvoor 
hangt een kleine, verlichte wereldbol: 
zelfs universaliteit wordt netjes afge-
rond. In de ruimte twee heren in 
keurig confectiepak en modieus ge-
streepte slippen. Hun taal is afge-
borsteld. Gesten onderstrepen hun 
woorden. Hun bewegingen zijn ge-
maniëreerd, uitgemeten. 

Dit spel raakt voortdurend gren-
zen, rekt uit, maar doorbreekt nooit. 
Topspanning wordt bewerkt door 
melo-nummertjes die ontspannen. 
Pijnlijk-scherpe kanten worden afge-
rond. Het ruikt dan ook naar verre-
gaande bezorgdheid wanneer men de 
toeschouwers — bij het afdalen naar 
de kelders van Illusie, waar het 
allemaal moest gebeuren —herhaa l -
de malen waarschuwt zich niet "voor 
het hoofd te s toten." Als ik mij toch 
enigszins onwel voelde, dan is dat niet 
omdat i.p.v. Hij en Zij twee mannen 
spelen. Ik misken allerminst de 'vrou-
welijkheid' in mannen die men hier 
wil benadrukken. Maar A K T verwis-
selt zonder ruimte te laten voor 
uitwisseling. Binnen zo nadrukkelijk 
omlijnde grenzen lijd ik aan adem-
nood. 

Marijke Caris 

A G A T H A 
auteur : Marguerite D u r a s ; g roep : 
A K T ; regie en vertaling: Ivo Van 
Hove ; decor en licht: J an 
Versweyveld; dramaturgie : Peter 
van Kraa i j ; produktie : Karl 
Desloovere; techniek : Koen Ver-
hoeven, Ruud Van der Pluijm ; 
spelers: Mare Bombeke, Philip 
Watrin 

Area 
Gent 

Zes personages op 
zoek naar een auteur 

Toen Zes personages op zoek naar 
een auteur in 1921 te Rome gecreëerd 
werd, stond de zaal overhoop. Het 
publiek was zo gefrustreerd door de 
weigering om 'theater zoals te ver-
wachten is' te bieden, dat het balda-
dig werd. Een paar maanden later 
kwam het schandaalstuk in Milaan 
op de affiche, en daar werd het 
meteen een triomf. Het stuk van 
Pirandello zou in de jaren twintig en 
dertig het succesrijkste avant-garde 
stuk van zijn tijd blijken te zijn. In 
Duitsland zorgde Max Reinhardt 
voor een schitterende opvoering en in 
Parijs voegde George Pitoëff nog een 
paar regiestunts aan de oorspronke-
lijke tekst toe. 

Luigi Pirandello had voor zijn 
stuk een interessant uitgangspunt 
bedacht : in een theateropvoering zijn 
er steeds verschillende grootheden 
met elkaar in conflict : aan de ene 
kant zijn er de personages, dat wil 
zeggen de 'oorspronkeli jke ' substan-
tie, die alleen maar als een gedachte 
bestaan. Deze wereld van de verbeel-
ding kan slechts tot materie gedwoh-
gen worden, als een sch rijver bereid is 
deze wereld in woorden te vatten. 
Maar , zo vond Pirandello, dat neer-
schrijven is niet de creatieve daad, het 
is reeds een verslag van wat daaraan 
voorafgaat . Als de schrijver dan een 
tekst heeft, geeft hij deze door aan 
theatermakers. Zij geven de tekst 
gestalte, maar wat een acteur van een 
personage maakt , heeft niets met het 
origineel te maken. De acteur mislukt 
altijd, en daarom is de schrijver ook 
zo diep ontgoocheld als hij de be-
lichaming van zijn ideaal ziet. 

Bij Pirandello ging dat terug op 
een persoonlijke ervaring. Hij zei zelf 
dat hij altijd door personages ge-
plaagd werd. Dat ze, als het ware, zijn 
werkkamer binnenstapten en een ei-

Zei personages op zoek naar een auteur (Arca) - Foto Kristin Daels 
Het gebeurde in de villa Agatha. 

Een broer en een zus overtraden de 
regels van het maatschappelijk spel. 
Toen werd alles toegedekt, maar nu, 
vele jaren later, ontmoeten Hij en Zij 
elkaar opnieuw, in hetzelfde huis. 

Ditmaal vond regisseur Ivo Van 
Hove het incest-thema bij Marguerite 
Duras. Een trouwe vertaling vormde 
zonder veel knipwerk de aanzet voor 
een gelijknamige produktie. De regis-
seur las wèl eigenzinnig genoeg om de 
o zo potentiële tekst van Duras met 
eigen dramaturgische middelen in akt 
te brengen. 

Duras zelf betitelde de filmische 
vertaling van haar tekst veelbeteke-
nend Agatha ou les lectures illimitées. 
In haar regie vervagen louter sfeer-
beelden en monotone off-stemmen de 
fixatie van de geschreven tekst. Het 
liefst had ze woorden en beelden 

gen leven leidden. Men vertelt dat hij 
in die werkkamer voortdurend aan 
het praten was met honderd stemmen 
en duizend gelaatsuitdrukkingen, 
omdat hij alle personages zelf was. 

Pirandello had eerst het plan 
opgevat om een roman te schrijven, 
maar later vond hij het een geschik-
tere materie voor een stuk. Zijn tekst 
begint dus met het dagelijkse leven ; 
acteurs en regisseur zijn aan het 
repeteren. Plots gaat de deur open en 
personages stappen binnen. Ze heb-
ben een vreselijk verhaal te vertellen, 
maar geen schrijver is bereid om dat 
verhaal op papier te zetten. Daarom 
trachten ze de situatie te forceren, en 
stappen ze maar recht op een regis-
seur af met de vraag: Speel ons. Het 
uitgangspunt is dus boeiend en speels, 
maar, vraagt men zich af, welk soort 
verhaal hebben deze personages aan 
te bieden ? Ook hier verwerkte Piran-
dello elementen uit zijn eigen leven. 
Dat was getekend door gevoelens van 
schaamte en schuld. Pirandello was 
getrouwd met Antoniet ta, die zieke-
lijk jaloers op hem was. Op zeker 
ogenblik beschuldigde ze haar doch-
ter ervan dat ze een incestueuze 
verhouding met haar vader had. 
Lietta, de dochter, was hierdoor zo 
overstuur dat ze met een kleine 
revolver zelfmoord wilde plegen. 

Deze thematiek wordt in Zes 
personages verwerkt, maar dank zij 
de technische vondst van Pirandello, 
op talloze manieren vervormd en 
verknipt, zodat de toestand slechts 
met horten en stoten, en soms vrij 
chaotisch aan de toeschouwer wordt 
meegedeeld. En hier bereikt Pirandel-
lo een interessant thea te rmoment : 
het schandelijke verhaal wil verteld 
worden, maar de eigenlijke tekst van 
het stuk stelt die vertelling zolang 
mogelijk uit. Het is ook duidelijk dat 
een paar momenten de volle aandacht 
kri jgen: het gaat in de eerste plaats 
om het aankondigen, herbeleven en 
tenslotte tonen van een taboemo-
ment : de vader die zijn dochter 
seksueel benadert. Het is de anekdote 
die én het stuk tot noodzakelijkheid 
dwingt, en die door het stuk tezelfder 
tijd onmogelijk wordt gemaakt. Mis-
schien wil de schrijver dit verhaal niet 
schrijven, omdat het hem aan moed 
ontbreekt om het leven, in al zijn 
ontoelaatbaarheid, op het toneel te 
tonen. 

Voor een regisseur betekent het 
stuk een grote uitdaging, omdat het 
zoveel registers bespeelt: dit gaat van 
ironie, naar commentaar , naar emo-
tionele uitbarstingen en melodrama-
tische scènes. Al deze stemmingen 
lopen door elkaar, zodat het moeilijk 
is om én alle momenten zuiver te 
realiseren, én ervoor te zorgen dat het 
stuk toch organisch voortschrijdt. 
Om het iets makkelijker te maken 
heeft Pirandello, als ervaren theater-
man, aan zijn stuk zelfde logica van 
het politieverhaal gegeven, waarbij de 
waarheid stukje bij beetje wordt 
onthuld. 

Bij Arca heeft Pol Dehert de tekst 
genomen, zoals hij er staat. Dit keer 
heeft hij er geen dramaturgische 
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dubbele bodems of haakse benade-
ringen aan toegevoegd. Deze tekst 
leek hem zo sterk, dat hij e r m a a r b e s t 
recht op afging. Deze 'eenvoudige' 
lezing van de tekst heeft meteen ook 
de sterkste produktie opgeleverd die 
Pol Dehert voor Arca heeft gemaakt . 
Misschien schuilt hier toch een les in : 
het is wellicht niet de aanpak die tot 
zulk een schitterend resultaat leidt, 
maar wel het feit dat Dehert voor één 
keer een tekst heeft genomen die zelf 
oersterk is, zodat hij er alleen maar 
om vraagt om tot leven te worden 
gebracht. 

Dehert heeft, in het licht van de 
vorige produkties verrassend mis-
schien, voor een 'realistische' aanpak 
gekozen. Hij creëert bij de aanvang de 
sfeer van de kale scène, waar acteurs 
wachten op het begin van de repetitie. 
Van bij de eerste beelden: de schik-
king van de rekwisieten, de versprei-
ding van het licht, de opstelling van 
de acteurs, straalt de produktie een 
zeer grote overtuigingskracht uit. 
Hier wordt vooreen mimetisch realis-
me gekozen. Dat wordt een hele 
uitdaging voor de talrijke rollen, die 
van Pirandello bijna geen tekst krij-
gen, maar die toch de hele tijd 
aanwezig moeten zijn. Maar het is 
juist bij de zorg die aan deze kleine 
rollen wordt besteed, dal de regie de 
meeste punten scoort. Karien Latoir 
heeft wellicht twee replieken, maar de 
hele avond is ze met gelaatsuitdruk-
king en lichamelijke spanning intens 
aanwezig bij elke fluctuatie van de 
emoties. En die spanning en inzet zijn 
typerend voor alle andere rollen, tot 
bij de hoofdrollen van Herman Gilis, 
Dries Wieme en Carmen Jonckheere 
toe. Maar hun spel, dat van de rijke 
mogelijkheden die Pirandello's tekst 
hen biedt, rijkelijk gebruik maakt , 
vindt een prachtige, bijna ironiseren-
de klankbodem bij deze 'bij '-rollen. 
Arca demonstreert hier, sterker dan 
gelijk welk ander Vlaams gezelschap, 
wat een ensemble betekent. Als men 
met bewondering de zaal verlaat, dan 
geldt dit in de eerste plaats de 
prestatie van de troep. Zoiets is bij 
ons zo zeldzaam, dat men rustig van 
een evenement kan spreken. Schitte-
rend. 

Ik wil hier een kleine kantteke-
ning maken : bij Leonce en Lena heeft 
Dehert de ' f igurant ' Roger Dellaert 
ontdekt. Deze man heeft zulk een 
verbijsterende feeling om met zijn 
hele lichaam op de tekst van de 
anderen te reageren, dat het steeds 
een apar t plezier is om hem gade te 
s laan: wie kan het beeld vergeten van 
Dellaert, die stilletjes met een kopje 
koffie op zijn schoot, de tragedie aan 
het hof in Starkadd zit gade te slaan. 
En wie kan met een juistere timing, en 
met datzelfde onfeilbaar gevoel voor 
juistheid, in een zetel aantekeningen 
zitten te maken in een toneelbrochu-
re? Dellaert is dé ontdekking van het 
seizoen. 

Bij de hoofdrollen wordt er zeer 
sterk geacteerd. Dehert heeft gekozen 
voor een filmisch realisme, en slaagt 
erin om dit een hele vertoning lang, 
zonder een valse noot , waar te ma-

ken. Herman Gilis komt plots als een 
sterk acteur over, met een innerlijke 
kracht die men na zijn Dood (Hoff-
mansthal) of zijn Leonce (Büchner) 
niet voor mogelijk achtte. Carmen 
Jonckheere geeft een emotioneel 
prachtig gecontroleerde vertolking 
van de emotionele ontreddering. 
Maar Dries Wieme spant de kroon. 
Naar verluidt zou hij tijdens de repeti-
tieperiode erg gespannen en ontevre-
den zijn geweest. Maar dit heeft geleid 
tot de beste prestatie van zijn carriè-
re : de manier waarop hij de vader, vol 
aarzeling en doorzett ingsvermogen, 
in stem, houding en gebaar uittekent, 
is van een uitzonderlijke kwaliteit. 
Hij bereikt hier momenten van zulk 
een verrassende juistheid, dat de 
toeschouwer, ook al is hij zich bewust 
van de pijnlijke inhoud van het 
gezegde, niet anders dan van genot 
kan glimlachen bij de demonstratie 
van zoveel acteurskunnen. Ik heb het 
reeds gezegd en ik herhaal het : hier 
past maar één woord : 
s.c.h.i.t.t.e.r.e.n.d. 

Johan Thielemans 

ZES P E R S O N A G E S O P ZOEK 
N A A R EEN A U T E U R 
au teur : Pirandello; vertaling en 
regie: Pol Deher t ; decor en 
kostuums : Mare Cnops ; dramatur-
gie : Georges A d é ; spelers : Dries 
Wieme, Francine De Canne, 
Carmen Jonckheere, Bert Van 
Tichelen, Herman Gilis, Netty 
Vangheel, Mare Steemans, Katrien 
Latoir, Mark Verstraeten, Roger 
Dellaert, e.a. 

Conservatorium 
Antwerpen 

Trilogie van 
het Weerzien 

De eindejaarsstudenten Toneel 
van het Conservatorium Antwerpen 
presenteerden als examenvoorstel-
ling Trilogie des Wiederseliens, een 
kunstkomedie van Botho Strauss. Na 
de Bekende Gezichten. Gemengde Ge-
voelens-creatie aan het begin van 
dit theaterseizoen door het B K T ( l ) , 
een tweede keer Botho Strauss in 
Vlaanderen. In die BKT-produktie 
speelden Lucas Vandervost en Warre 
Borgmans mee als gastacteurs. Dit 
acteursduo van het Gezelschap van 
de Witte Kraai maakt toevallig ook 
deel uit van het docententeam thea-
terpraktijk aan het (kleine) Antwerp-
se Conservatorium en was nauw be-
trokken bij het tot stand komen van 
deze produktie : Vandervost als regis-
seur, Borgmans vulde een paar over-
blijvende rollen op. 

De keuze als examenstuk van deze 
Trilogie van het Weerzien was in ieder 
geval een moedige d a a d : dit betekent 
immers een zware brok tekst, inclu-
sief een paar stevige monologen in de 

typische Botho Strauss-stijl. Dit im-
pliceert complexe zinsstructuren en 
een alles behalve banaal-alledaags 
woordgebruik. Niet niks voor pro-
moverende studenten-acteurs. De re-
gie legt bovendien (zeer terecht) de 
klemtoon op die sterke tekst en op 
zegging ervan. Daarbi j komt dat 
makkelijkheidsoplossingen in de 
vorm van ingebouwde theatertrucs 
of steungevende attr ibuten bewust tot 
een minimum beperkt zijn. De na-
druk ligt integendeel op het inhoude-
lijke en op de manier waarop dit naar 
het publiek toegespeeld wordt. De 
acteur staat hier in zijn rol voor 
zichzelf met zijn tekst als krachtig 
wapen. De stukken van Botho 
Strauss verdragen geen realistisch-
naturalistische speelstijl met di to in-
leving. Regisseur Vandervost heeft 
dit begrepen én weten over te bren-
gen. Dat de kracht van deze voorstel-
ling bij de acteerprestaties ligt is wel 
het beste compliment dat je deze jon-
ge acteurs en hun docenten kan mee-
geven. Belangrijk voor het theater 
lijkt me dat studenten tijdens hun op-
leiding een dergelijke verrijkende er-
varing kunnen opdoen. Deze produk-
tie sluit immers aan bij de theaterac-
tualiteit zowel qua acteerstijl als qua 
dramaturgische aanpak. 

Trilogie van het Weerzien werd 
gemonteerd in het foyer van de 
Singel, dat wil zeggen in de wandel-
gang vanaf de vestiaire richting in-
gang Rode en Blauwe Zaal, met het 
publiek op het hellend vlak achter-
aan. Deze ruimte werd een paar keer 
functioneel uitgediept tot aan de 
ingang s traatkant , wat een bespeel-
bare ruimte van bijna 100 meter 
opleverde. Het spelen met dit diepte-
effect werd juist gedoseerd, waardoor 
het niet verviel tot goedkoop bravou-
re-effectje. De aan de wanden ge-

exposeerde kunstwerken van Willy 
Van Sompel sloten zinvol aan bij de 
thematiek van het stuk. Enkel de 
lichtregie met de tussen elke scène 
gebruikte black-outs, werkte wat sto-
rend-artificeel: enkele scènetjes had-
den gewoon continu in elkaar kunnen 
overlopen. 

Het niveau van deze eindejaars-
produktie bewijst dat les krijgen 
van gemotiveerde acteurs als Lucas 
Vandervost en Warre Borgmans 
(lees: mensen die niet vastgelopen 
zijn in één of ander ambtenarenthea-
ter en die niet gauw-gauw nog een 
docentenbaan cumuleren) mee kan 
helpen om de middelmatigheid in 
het Vlaamse theater te doorbreken. 
De inzet en de creatieve overgave die 
deze talentvolle studenten demon-
streerden verdient in ieder geval 
speelkansen. Wellicht zal dit bijvoor-
beeld niet kunnen binnen het vastge-
roeste 'grote huis' van jurylid Do-
mien De Gruyter , al kan je dat 
nauwelijks erg vinden rekening hou-
dend met het soort theater dat daar 
nu aan bod komt en vooral ook met 
de manier waarop die stukken daar 
op de planken gezet worden. Aaneen 
Botho Strauss is men in KNS nog 
lang niet toe, ondanks de ondertitel 
'komedie ' . 

Alex Mallems 

T R I L O G I E VAN H E T 
W E E R Z I E N 
au teur : Botho Strauss; regie: 
Lucas Vandervost ; technische hulp : 
Ron Francoys ; spelers: Tania Van 
der Sanden, Chris Nietvelt, Wim 
Danckaert , Frank Focketyn, Bart 
Slegers, Berend Dikkers, Warre 
Borgmans 

(1) Zie Etcetera 5, p. 61. 

Trilogie van het weerzien (Conservatorium A pen) - Foto S. Saeys 
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Gelezen 

"Mijn eerste hoofddoel is de 
schouwburg te plaatsen te midden 
van het gehele volk. Men kan zich 
theaterondernemingen indenken die 
zich beperken tot een uitgesproken 
genre en zich richten tot een bepaalde 
categorie van toeschouwers, zoals 
b.v. de Boulevardtheaters te Parijs. 
Het bestaansrecht van deze particu-
liere, commerciële ondernemingen 
kan niet betwist worden. Zolang er 
een publiek voor dit genre bestaat, zal 
dit theater winstgevend zijn en dus is 
niemand gerechtigd het regels voor te 
schrijven. Anders is het gesteld met de 
"openbare" schouwburg die gefinan-
cierd en gesubsidieerd wordt door de 
overheid. Het is duidelijk dat de 
directie van zulke schouwburg voor 
een hogere opdracht wordt geplaatst 
want zulke schouwburg moet een 
zending van cultuurspreiding vervul-
len en dient te werken voor de gehele 
gemeenschap met wier financiële bij-
dragen hij werkt, zonder ook maar 
enige toegeving op het gebied van de 
smaak te doen ." 

(Bert Van Kerkhoven op een perscon-
ferentie in 1963, ter inleiding van zijn 
eerste jaar als directeur van de KNS ; 
geciteerd door Marcel Jacobs, voor-
zitter van de Vereniging van Vlaamse 
Theaterdirecties, in een lijkrede over 
Bert Van Kerkhoven te Antwerpen, 
op 16 maart 1984, afgedrukt in De 
Scène, mei 1984, pp. 3-4) 

"Als ik iets zou willen veranderen, 
dan is het wel het hedendaags theater 
hier te lande. Dat is dermate gekom-
mercialiseerd dat het zichzelf dreigt te 
verstikken. Eenprodukt ie kost tegen-
woordig waanzinnig veel, wat onder-
meer tot ongezond gevolg heeft dat 
het oordeel van de theatercritici on-
evenredig zwaar doorweegt. Als de 
zaal vroeger alleen tijdens de week-
ends was uitverkocht en door de week 
maar voor drie vierde was bezet, was 
dat een sukses. Nu liggen de kosten 
van een produktie zo hoog dat men 
iedere dag voor een volle zaal moet 
kunnen spelen, zoniet wordt het stuk 
eenvoudig van de affiche gehaald. 
Kijk, het theater als spiritueel knoop-
punt is verdwenen. Ernstige stukken 
lokken het publiek niet meer uit hun 
huiskamers." 

(Arthur Miller, " Ik denk dat ik schrijf 
om de chaos te ordenen", interview 
met Anne van der Wee, in Interme-
diair, 20 april 1984, p. 7) 

"Da t het maken van theater ook 
financiële konsekwenties heeft is nog 
steeds niet vanzelfsprekend voor ie-
dereen. Het is nochtans vrij evident 
als men bedenkt dat een dekor meest-
al in hout gemaakt wordt en dat hout 
duur is, dat er meubelen en rekwisie-
ten op het toneel gebruikt worden, en 
dat akteurs meestal —alhoewel niet 
a l t i jd— kleren dragen. 

Bovendien heeft het systeem waar-
in wij leven e rvoorgezorgdda tdekor -
ontwerpers, schrijnwerkers, machi-
nisten, elektriekers, dramaturgen en 
last but not least ook acteurs sociale 
eisen stellen — h e t sfeervolle vie de 
Bohème— de acteur die verteerd 
door heiig vuur, leeft op water en 
brood en daar gelukkig mee is — b e -
hoort tot een ver verleden — als hij al 
ooit bestaan heeft, wat ik ten zeerste 
betwijfel als ik lees hoeveel pelsman-
tels en juwelen Sarah Bernhardt bezat 
— en wat Talma aan champagne 
verzette. Zij waren dan ook grote 
ac teurs— "vedet ten" zoals men nu 
misprijzend in de theaterwereld zegt. 
Dat zij ook de zalen deden vollopen 
en de kassa deden rinkelen wordt 
wijselijk verzwegen. Nu immers is 
ieder acteur gelijk voor de wet of hij 
nu Hamlet speelt of de soep opbrengt. 
Over de juistheid van dit principe valt 
urenlang te redetwisten. Maar —he t 
is nu eenmaal zo. En het brengt met 
zich mee, dat ook het theater met een 
hoge loonlast opgezadeld zit. 
Ondanks het feit, dat de matière 
première zowel het hout als de acteurs 
zoveel duurder geworden zijn — i s 
een theaterticket nog altijd even 
goedkoop sinds onheuglijke tijden. 
Vermits vele zalen tóch geen publiek 
trekken, en vermits vele gezelschap-
pen zeer behoorlijke subsidies van het 
Rijk ontvangen, schijnt niemand 
hieraan belang te hechten. Het kris-
kras toekennen van subsidies aan het 
theater heeft trouwens het hele thea-
terlandschap scheef get rokken." 
(Ivonne Lex op de persconferentie 
voor Jacqueline en ik, Antwerpen, 8 
maart 1984, persmap) 

".. . en waarom zou er überhaupt 
onmiddellijk een beroep moeten kun-
nen gedaan worden op staatssubsidie 
door elke gefrustreerde akteur /ak t r i -
ce of regisseur met een leegstaande 
garage of ruime living, die denkt zelf 
met een theatertje te moeten begin-
nen 9 " 
(Michel De Sutter, "Controverse; een 
must?" , in Teaterbulletin, april-mei 
1984, p. 97) 

" Ik denk dat het toneel zich van 
alle kunsten het minst radikaal heeft 
ontwikkeld. De afhankelijkheid van 
de taal heeft van het toneel een 
strenge oude gereformeerde dame 
gemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen 
dat ik iets heb tegen gereformeerde 
oude dames. Af en toe ben ik er zelf 
een. Maar ze moeten regelmatig te-
gengesproken worden. Anders wordt 
het helemaal niks." 
(Lodewijk de Boer in een vraagge-
sprek over Doctor Nero. muziekthea-
ter van Louis Andriessen en Lode-
wijk de Boer, in Berichten 55 van 
Toneelgroep De Appel, april 1984, 
Den Haag) 

"Na 1980 wordt één ding echter 
duidel i jk: hoe inventief theaterma-
kers ook zijn, hoe enthousiast het 
publiek ook reageert, hoe zuur critici 
ook recenseren, het is het beleid 
— dat paradoxaal genoeg doorgaans 
on tbreek t— dat de ontwikkelingen 
in het theater bepaalt. Pas na 1969 
ontstond er ruimte op begrotingen 
om allerlei kleinere theatergezel-
schappen en kleine theaters te subsi-
diëren omdat toen de hele subsidie-
regeling op drift raakte. 

Nu is het 1982 en de kunstwereld 
zucht en steunt onder het juk van 
bezuinigingen. De nieuwlichters van 
toen lijken artistiek doodgelopen dan 
wel conventioneler geworden te zijn. 
Geen groep echter heft zichzelf op. 
Het is de minister die het beleid 
bepaal t ." 
(Paul van der Plank, "Theater op 
drift, het Nederlands theater in de 
jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-
nuari-februari 1984, pp. 25-36) 

"Van een teatervoorstelling ver-
wacht ik een volgehouden spannings-
boog van klanken en beelden door 
akteurs in een bepaalde ruimte voort-
gebracht, die bij mijzelf als tekenen 
overkomen, mijn waarnemingsver-
mogen een zekere tijd in de ban 
houden en in mij iets laten gebeuren. 
Bla-bla-bla-bla zullen sommigen zeg-
gen, dat heeft hij gelezen bij Carlos 
Tindemans en slecht gelezen mis-
schien, maar het is toch dat ongeveer 
wat onder teater verstaan wordt . " 
(Hugo Coene, "Starkadd verdwaald 
in het teater aan de Lieve", in Teater-
bulletin, april-mei 1984, p. 96) 

" In deze discussie heb ikzelf ge-
tracht het al te zelden bewuste of 
begrepen onderscheid te beklemto-
nen tussen het theater als represen-
tatiekunst waarin een levenservaring 
in esthetische verheving na-gebeeld 
wordt , en het theater als presentatie-
kunst waarin nog-niet-vertrouwde 
denk- en gevoelsdomeinen verkend 
en geïnterpreteerd worden en het 
publiek in staat gesteld wordt overde 
reeds verworven levenservaring heen 
te gaan. De massamedia zoeken het 
steeds meer in de neo-realistische af-
beelding, het theater moet het hebben 
van de prospectieve uit-beelding. 
Het hoeft niet bang te zijn dat het 
daarmee een minderheidskunst 
wordt. Juist daarin zal het zijn onver-
vangbare identiteit (terug)vinden en 
meteen de onbedreigde zekerheid dat 
het ook in deze bedreigde tijden zal 
overleven. Voorwaarde is dan echter 
wel dat dit bewustzijn richtlijn en 
bestemming wordt van alle georgani-
seerde theatraliteit ." 
(Carlos Tindemans, "Theater in Me-
xico" (n.a.v. het 8ste Wereldcongres 
van de International Association of 
Theatre Critics and Theatre Scho-
lars), in Streven, april 1984, pp. 636-

Mannen van 
den D a m 
Antwerpen 

Britannicus 

"Cependan t , Ie mythe Racine, 
c'est là l 'ennemi' (Roland Barthes, 
Sur Racine). Tijdens de pauze van 
Britannicus van de Mannen van den 
Dam hoorde ik iemand beweien: 
"Racine, dat kunnen wij hier in 
Vlaanderen niet spelen, met dit rijm 
en die alexandrijn. Shakespeare, ja , 
dat wel." Blijkbaar is die 'mythe 
Racine' voor Vlaamse theatermakers 
een nog veel grotere vijand, maar dan 
niet in de betekenis die Barthes eraan 
gaf. Hier plaatst men een gelijkheids-
teken tussen Racine en die mythe 
— de mythe van la culture française, 
van de kunstmatigheid, van de ale-
xandrijn, de saaie grote gevoelens, 
van de onvertaalbaarheid — en speelt 
men hem gewoonweg niet. 

In het licht van deze traditie borg 
een enscenering van Britannicus een 
boel mogelijkheden in zich. Via een 
testen van deze 'klassieke' tekst op 
zijn pretentie, van de mythe op haar 
pretentie, van de onspeelbaarheid op 
haar pretentie, kon Britannicus een 
interessant onderzoek worden naar 
de houdbaarheid van dit soort klas-
siek drama. Na het wegvallen van de 
in eerste instantie aangezochte Moshe 
Leisher viel J o h a n Heestermans, die 
ook voor de vertaling zorgde, in. De 
vertaling — in berijmde alexandrij-
nen— is een afspiegeling van de hele 
voorstelling. Bij momenten klinkt ze 
prachtig terwijl even later de vrese-
lijkste s toplappen te horen zijn en het 
Nederlands zich in de vreemdste 
bochten dient te wringen om aan de 
rijmdwang te voldoen. Nu hoeft een 
ongelijke vertaling geen minpunt te 
z i jn; in de zwakke momenten klinken 
onvermijdelijk ook de trucs en han-
digheidjes van Racine door, en dat 
uitbuiten in de enscenering kan aan-
leiding geven tot een interessante 
lezing van Racine. 

Heestermans houdt echter van de 
tekst (niet ten onrechte trouwens), wil 
de taal van Racine de eer geven die 
haar toekomt en lijkt in de eerste 
scènes, via het sobere spel en de droge 
zegging van Agrippin (Viviane De 
Muynck) en Burrhus (Daan Hu-
gaert), aan te sturen op teksttheater à 
la Discordia. Die aanpak wordt niet 
volgehouden : ondanks zijn klaarblij-
kelijke bewondering voor Racines 
tekst voelde Heestermans de nood tot 
interpretatie, tot het maken van sta-
tements over theater, en aan die 
tweeslachtigheid gaat de voorstelling 
ten onder. 

Statements over theater: Heester-
mans benadrukt de theatraliteit van 
het hele gebeuren ; naast en boven het 
sobere decor (een witte achterwand 
met een deur) zijn de kale muren van 
de scène te zien, op scène staan twee 
stellages met elk twee rijen spots die 
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naarmate de voorstelling vordert 
door de acteurs aangeschakeld wor-
den, bijwijlen wordt de tekst over-
dreven letterlijk genomen —Bri tan-
nicus die zich een kaakslag toedient 
alvorens te declameren: "Narcis wat 
is me na deze slag beschoren" — en 
als de toeschouwers de zaal betreden 
zien ze Agrippin en Albin al op scène 
zitten, met het tekstboek in de han-
den, nalezend. Z o ' n nadrukkeli jke 
aanwijzingen zijn leuk, ze storen niet, 
maar enig verband met wat er op de 
planken gebeurt lijkt onbestaande. 
Mode? 

Wat wel stoort is Heestermans ' 
conceptie van Nero. Want niet Bri-
tannicus is in deze tragedie de hoofd-
persoon, maar Nero. Nero wordt 
' geboren ' ; drie jaar lang heeft hij als 
een voorbeeldig vorst over Rome 
geheerst, onmondig onder het toe-
ziend oog van zijn 'vaders ' — Seneca, 
Burrhus, Agrippin, het Romeinse 
volk. Wanneer de tragedie begint, 
heeft hij net z 'n eerste eigen beslis-
sing genomen: Junie , Britannicus' 
liefje, liet hij ontvoeren. Zi j verbleef 
niet aan het hof, Nero kende haar niet 
en hij wordt verliefd op haar zoals 
men verliefd wordt op een onbe-
woond eiland dat men in bezit neemt. 
Junie wordt dan ook ten tonele 
gevoerd als een kindvrouwtje, als de 
Onschuld die niet op haar plaats is in 
het hof van Nero, waar men niet zegt 
wat men denkt, niemand wordt ver-
trouwd en waar de muren ogen en 
oren hebben. Agrippin wil haar vroe-
gere macht herwinnen en complot-
teert met Britannicus. Nero staat nu 
voor de keus, verwoord door 
Burrhus: " U moet kiezen u hoeft 
maar voor te schr i jven/Deugdzaam 
tot hiertoe kunt u dat altijd blij-
v e n / D e weg is uitgestippeld u kan 
niet anders handelen/U hoeft maar 
van deugd tot deugd te wande-
l en /Maar als u slechts de stelling van 
uw vriendjes vers taa t /Dan loopt u 

Britannicus (Mannen van den Dam) 

straks van kwaad tot kwaad . " Tij-
dens een confrontat ie krijgt Agrippin 
hem terug in het gareel — Nero hangt 
de lange, rode, zijden sjaal die tegelij-
kertijd z'n macht en een navelstreng 
symboliseert, om de hals van Agrip-
p in— en belooft hij vrede te sluiten 
met Britannicus en Junie vrij te laten. 
Naast een 'goede' raadgever, Burr-
hus, heeft Nero echter ook zijn kwade 
genus, de intrigant Narcis die, wel-
sprekender dan de in woord en daad 
houterige Burrhus, Nero weet te 
overhalen Britannicus te laten ver-
moorden omdat men anders zal zeg-
gen: "Nero is niet voor het rijk 
geboren /Hi j doet en zegt wat men 
hem voorleest /Burrhus leidt zijn hart 
en Seneca zijn geest." 

Heestermans laat Nero, net als 
Britannicus trouwens, opdraven als 
een kruising tussen één van de Marx 
Brothers en een Spaanse don uit 
Carmen. Door Nero voor te stellen als 
een onverantwoordeli jke puber die de 
paljas uithangt, wordt echter alle 
spanning uit de voorstelling gesla-
gen: Nero is al van bij zijn eerste 
opkomst een monster, zodat de zin 
van al de verdere intriges en verwik-
kelingen problematisch wordt , en 
toeschouwers en acteurs dobberend 
op Racines tekst het einde afwach-
ten. 

Peter De Jonge 

BRITANNICUS 
auteur : Racine; groep: INS-
Mannen van den D a m ; regie: 
Johan Heestermans; licht: Jef De 
Cremer ; geluid: Alex Deyaer t ; 
kos tuums: Isabelle Baines, Cecile 
Pecher; decor: Heestermans, De 
Cremer, Deyaer t ; spelers: Viviane 
De Muynck, Lucienne De Nutte, 
D a a n Hugaert , Els Olaerts, Rafael 
Troch, Dirk Van Dijck, Johan Van 
Lierde 

Nationale Opera 
Brussel 

Le Nozze di Figaro 

Le Nozze di Figaro is een mooie, 
maar moeilijke opera. In het kader 
van de achttiende eeuw betekent het 
werk een merkwaardig technische 
vooruitgang. Mozart kiest, waar-
schijnlijk overtuigd door zijn libretto-
schrijver Da Ponte, het revolutionai-
re stuk van Beaumarchais omdat het 
hem toelaat een complex verhaal 
muzikaal te vertellen. Het werk be-
gint vrij klassiek: men heeft een 
recitatief, dat uitloopt op een aria. 
Maar naargelang de actie voort-
schrijdt, neemt het belang van het 
recitatief toe. De nummers voor 
solisten verdwijnen op de achter-
grond, wat mede inhoudt dat we het 
einde van een lange operatradit ie 
beleven. Het fascinerendste voor-
beeld hiervan vindt men bij de eerste 
maten van het vierde bedrijf. Barba-
rina, een kleine rol, mag de akte met 
een gevoelige aria openen, maar 
vooraleer die zich echt kan ontwik-
kelen wordt Barbarina bruusk onder-
broken door F igaro : de actie krijgt 
hier voorrang op de muzikale con-
ventie. 

Voor een regisseur echter geeft 
zoiets bijzondere problemen : de han-
deling moet duidelijk zijn, want an-
ders verliezen de replieken elke zin. 
Die actie is in eerste instantie ko-
misch, en niets is moeilijker binnen 
het kader van een opera te realiseren. 
Als dit echter leidt tot een oppervlak-
kige komedie, krijgt men het effect 
dat de muziek vergooid wordt aan 
een banaal gegeven over ontrouwe 
echtgenoten, die rechten menen te 
hebben op hun jonge, pittige meiden. 
Men moet dus een moderne invals-
hoek vinden om deze stof een gewicht 
te geven, dat overeenkomt met de 
melancholie en de omfloerste pijn die 
achter de actie schuilgaan. 

Dat probleem werd door de Duit-
se regisseur Willy Decker schitterend 
opgelost, zodat deze eerste realisatie 
van de Munt in de cyclus van Mozart-
Da Ponte-opera 's meteen een voltref-
fer is. Het is niet onze bedoeling om 
een ontleding van de opvoering te 
geven, maar wel om aan de hand van 
een paar treffende voorbeelden de 
kwaliteit van het geheel aan te dui-
den. 

Als het doek over het tweede 
bedrijf opgaat ontdekken we de gra-
vin, die in een nachtgewaad op de 
rand van haar bed zit. Haar kleding 
drukt haar rang en stand uit, maar het 
beden de kamer zijn vaneen theatrale 
kaalheid: het getoonde is niet natu-
ralistisch. Het is een theater van de 
verbeelding, waarbij enkele juist ge-
kozen elementen een hele wereld 
oproepen. De luxe ontbreekt : het 
goud en het fluweel van een rococo-
paleis is afwezig, maar dat alles wordt 
vervangen door een luik dat in de 
achterwand op een kier staat , en één 

straal licht naar binnen laat vallen, 
net op de zittende gravin. De lijn, de 
grafische schoonheid, de kleur van de 
intensiteit, de verdeling van de ruim-
te : het is deze verfijning van de 
smaak, gepaard aan een supreme 
kunde, die in de plaats van de 
imitatie komen. 

Willy Decker, die eerst aange-
trokken werd om een bestaand regie-
concept van von Dohnanyi uit te 
voeren, heeft in de Munt een eigen 
interpretatie van het werk gegeven. 
Hij heeft getracht het komische van 
het stuk volledig tot zijn recht te laten 
komen. Hierbij werd hij geholpen 
door de ontwerpen van Achim Frey-
er, die voor verschillende personages 
schitterende karikaturale kostuums 
heeft ontworpen. Bij Decker bestaat 
het verhaal van Le Nozze di Figaro uit 
een reeks situaties, waarbij de ver-
schillende personages elkaar achter-
na zitten, of elkaar dwarsbomen. De 
seksuele lust drijft hen voort. Maar 
daar het spel van aantrekking door-
kruist wordt door machtige en zwak-
ke personages, krijgt het gevecht iets 
wanhopigs. Dat realiseert Decker het 
sterkst op het einde van de tweede 
akte. De graaf vermoedt dat hij door 
zijn echtgenote bedrogen wordt en 
Figaro heeft de taak om iedereen uit 
de netelige situatie te praten. Mozart 
heeft hier een ongelooflijk knap mo-
ment bedacht : het orkest herhaalt 
altijd maar dezelfde frase, zoals een 
onverbiddelijke machine, en daartus-
sen komen vraag en antwoord zich als 
wanhopige uitroepen plaatsen. Dank 
zij de muzikale uitvoering van Syl-
vain Cambreling stijgt de spanning 
ten top, maar dank zij Decker ziet 
men Figaro, Susanna en de gravin 
met de situatie worstelen, tot ze 
uitgeput op hun stoel neervallen. Dit 
gaat veel verder dan het luchtige 
woord en wederwoord van de klas-
sieke komedie. Bij Decker ziet men de 
macht, en daardoor krijgt het geheel 
zijn juiste donkere kleur. Deze op-
voering is het levende bewijs dat de 
invloed van Brecht nog altijd verras-
send werkzaam is in het Duitse 
theater. 

De stijlkeuze van Decker is ge-
waagd, want hij wedt op de overtui-
gingskracht van zijn acteurs. Niet alle 
zangers kunnen zich de manipulatie 
van de objecten volledig eigen ma-
ken : Marcel Vanaud als Figaro heeft 
b.v. nog last met zijn maats tok. Maar 
van de Engelse tenor Alexander Oli-
ver heeft Decker een prachtprestat ie 
verkregen : deze zanger ' leeft ' in zijn 
gek kostuum en kan er met een 
komische vanzelfsprekendheid een 
stoel uit opdelven en er ook weer 
instoppen. De manier waarop hij 
lichamelijk en mimisch op de gezon-
gen tekst van zijn collega's reageert is 
van een zeldzame klasse. 

We hebben reeds het werk van 
Achim Freyer aangehaald. Deze de-
corateur doet hier, weer eens, won-
deren. Hij gaat uit van een doosstruc-
tuur : ze stelt een kamer voor. Lang-
zamerhand zal de actie, die de be-
staande orde verstoort, ook de soli-
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Le Nozze di Figaro (KMS) — Foto J.P. Bauduin 

diteit van de doos doorboren : de 
zijwanden gaan eerst open, en in de 
laatste akte valt ze zelfs helemaal uit 
elkaar. In die wanorde klinken de 
opwekkende woorden van de finale 
("Alleen de liefde kan deze dag vol 
kwellingen, vol grollen en grillen, 
doen eindigen in vreugde en tevreden-
heid.") bijzonder ironisch. Hiermee 
raken we een erg postmoderne snaa r : 
de verhalen van onze voorouders 
vielen altijd op een moment van 
harmonie stil, maar wij kunnen niet 
langer aanvaarden dat op die mo-
menten een harmonie van enerlei 
duurzame aard kan ontstaan. Voor 
ons gaan de pijn, de strijd en de 
onvolkomenheid verder. 

Deze paar notities moeten vol-
staan om duidelijk te maken dal met 
deze Nozze de intelligentie en de in-
ventiviteit weer de scepter zwaaiden 
in de Munt. Voor mij was de regisseur 
Willy Decker een revelatie. Ondertus-
sen heb ik vernomen dat Achim 
Freyer aanvaard heeft om voor de 
Munt Verdi's Fallstaff te regisseren. 
Met de beloofde enscenering van Het 
Gemaskerde Bal door Hermann, zou 
de Munt ons op die manier eindelijk 
een moderne Verdi laten ontdekken. 
De hedendaagse Mozart hebben we 
in dit huis reeds een paar keer kunnen 
zien, maar de Italiaanse meester 
verdient eenzelfde benadering. De 
programmering van de Munt blijft 
dus spannend. 

Johan Thielemans 

LE NOZZE D l F I G A R O 
auteur : Mozar t -Da Pon te ; dir igent: 
Sylvain Cambrel ing; regie: Willy 
Decker ; decor en kostuums : 
Achim Freyer, Claudia Doderer ; 
belichting: Hans Toelstede ; koor-
leider: Gunter Wagner ; spelers: 
Jean-Philippe Lafont , Felicity Lott, 
Britt-Marie Aruhn, Marcel Vanaud, 
Alexander Oliver, Anita Soldh, 
Guy De Mey, e.a. 

Etcetera ontving 

Museumjournaal 

Is een tweemaandelijkse publi-
katie voor moderne kunst. Het zesde 
nummer van 1983 is gewijd aan de 
relatie tussen theater en beeldende 
kunst. Uit de inleiding: "He t zal 
iedereen opgevallen zijn dat de laatste 
jaren in de beeldende kunsten een 
opvallende activiteit te bespeuren is 
van aan het theater verwante produk-
ties, en omgekeerd. (...) Ongetwijfeld 
zal deze tendens, die een parallel 
vindt in de herontdekking van de 
avant-garde, samenhangen met een 
behoefte aan irrationaliteit. (...) Het 
lijkt er op alsof de avant-garde het 
totaalkunstwerk van de opera en het 
theater gebruikt om op een kathe-
draalachtige manier onze kunster-
varing te ontregelen. De bewust 
knullige manier van Fluxus in de 

jaren zestig wordt nu opgevolgd door 
een tegengesteld, megalomane ambi-
tie die echter dezelfde doelstelling 
lijkt na te streven." 

Een verslag over het project 'Het 
vlot van Babel' in Italië, een inter-
view met Jan Fabre, een essay van 
Gerrit Timmers, artikels over Bob 
Wilson en het Shusaku and Dormu 
Dance Theatre , tekstfragmenten en 
veel foto's. Museumjournaal , nr. 6 
1983, 71 p., 8 fl., abonnement (6 nrs.) 
760 fr . 

Aktualiteiten Bastt 

Ook over Jan Fabre leest u in 
nummer 10 van de periodiek van de 
Belgische Associatie van Scenografen 
en Teatertechnici. J an Fabre geeft 
uitkomst over decor, kostuum- en 
lichtontwerp van Het is theater zoals 
te verwachten en te voorzien was, 
beschrijft de werk- en financiële 
situatie van het creatieproces. Ook in 
dit nummer een artikel over de 
schouwburg 'Teatr Wielki' in War-
schau die 150 jaar bestaat. Aktua-
liteiten Bastt is een tweemaandelijks 
tijdschrift, te verkrijgen bij Bastt vzw, 
Desguinlei 66, 2018 Antwerpen. 

Annuaire du spectacle de la 
Communauté française de Belgique 
1982-1983 

L'annuaire du spectacle is het 
theaterjaarboek voor franstalig Bel-
gië, verschijnt voorde tweede maaien 
is gemodelleerd op de Vlaamse tegen-
hanger. "He l jaarboek zal opnieuw 
de herinneringen oproepen aan en-
kele voorstellingen, met al hun emo-
ties, de vreugde en, wie weet, ook 
ergernis. De droogheid van de reper-
toireopsomming, zonder commen-
taar, is gewild. Hel jaarboek wil een 

geheugensteunen een overzicht geven 
van de grote r i jkdom van het frans-
talige theaterleven in België. Zou 
men, zonder dit jaarboek, weten dat 
de professionele gezelschappen in het 
seizoen 82-83 niet minder dan 314 
verschillende produkties hebben ge-
brach t?" 

Dit jaarboek geeft het repertoire 
van alle franstalige gezelschappen 
gespreid over drie categorieën : ' théâ-
tres subventionnés' , ' Jeune théâtre ' 
en ' théâtre-action' . Daarnaast ook 
overzichten van opera en ballet, 
jeugdtheater, de receptieve sector, 
radio en t.v. Opvallend is verder de 
uitgebreide lijst van tournees van 
Belgische groepen in het buitenland 
en de bibliografie van franstalige 
Belgische auteurs. Heel veel foto 's en 
een overzichtelijke lay-out. Dit is een 
uitstekend naslagwerk, maar is bij 
gebrek aan commentaar , evaluatieen 
conclusie, slechts bruikbaar voor een 
beperkt publiek. Annuaire du spec-
tacle de la Communauté française de 
Belgique (Saison 82-83), 160 p., 
300 fr. 

Baal-Publikaties 

Oscar Wilde, Het Belang van 
ernst, vertaling Gerrit Komrij . 

Isaak Babel, Maria, vertaling 
Marko Fondse. 

Tekstboekjes van Baal (18 in 
totaal) zijn verkrijgbaar bij Toneel-
groep Baal, Frascati, Nes 63, 1012 
K D Amsterdam, 7,50 fl. per stuk. 

Wikor 

Erg handig zijn ook de tekst-
boekjes van Wikor, een instituut dat 
de jeugd wil begeleiden in de kennis-
making met toneel. Zo worden jaar-
lijks tournees georganiseerd van 

Franse, Duitse en Engelse theater-
groepen. In samenhang hiermee wor-
den tekstboekjes uitgegeven met de 
oorspronkeli jke tekst, woordverkla-
ringen, inleiding en achtergrond-
informatie. Daarenboven is van elke 
produktie een geluidsopname ver-
krijgbaar. Tekstboekjes kosten 5,50 fl. 
per stuk, zijn te bestellen bijStichting 
Wikor , Nieuwe Uitleg 24, 2514 BR 
Den Haag. 

Thomas Dekker, John Ford, William 
Rowley: The Witch of Edmonton 

Dit stuk verscheen in de reeks 
Methuen Student Edit ions: voorzien 
van annotaties, biografieën, achter-
grond bij het ' Jacobean theatre ' , 
commentaar over taal, plot, karak-
ters en stijl. Methuen, London, 1983, 
102 p., ill., 1,75 pond. 

John Galsworthy 

In dezelfde reeks verscheen Strife 
van John Galsworthy, Methuen, 
London, 1984, 61 p., ill., 1,95 pond. 
Ook van Galsworthy verscheen een 
verzamelbundel met " the cream ofhis 
dramatic o u t p u t " : Strife, Justice, The 
Eldest Son, The Skin Game en 
Loyalties. De inleiding is van Bene-
dict Nigtingale. Methuen, London, 
1984,2,95 pond. 

Nieuw is ook Softcops, het recent-
ste stuk van Caryl Churchill (van Top 
Girls) : een stuk rond het thema ' law 
and o rde r ' ; Masterpieces van Sarah 
Daniels, over pornografie ; Runners 
en Soft Targets, twee scenario's van 
Stephen Poliakoff. Alle stukken uit-
gegeven bij Methuen. 
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Brief aan Brussel 
Als ik hoor dat Etcetera een editie 

over Antwerpen maakt dan moet ik 
onvermijdelijk een beetje denken aan 
die boekjes die vroeger in België 
verschenen over 'De Kongo ' . Patriar-
chale geschriften met welwillende 
neerbuigendheid over de schoonheid 
der primitieven, en geschreven als 
compensatie voor alle r i jkdom die 
men hen ontfutseld heeft. Ik weet dat 
dit overdreven is, maar je krijgt in 
Antwerpen toch de neiging om met 
gemengde gevoelens tegen Brussel 
aan te kijken. 

Vooral de laatste jaren, met de 
' boom ' van nieuw Vlaams theater, is 
het opvallend hoeveel van dat theater 
in Antwerpen ontstaat , overleeft en 
groeit en dan naar Brussel verdwijnt. 
Een soort cultuurvlucht die om ver-
schillende redenen heel begrijpelijk is, 
maar tegelijk de problemen omzeilt. 

Er is in Brussel een sterke organi-
satiegroep die, goddank, open staat 
voor nieuwe, jonge kunstenaars en 
bereid is risico's te lopen. Ik denk 
daarbi j aan Beursschouwburg-Kaai-
festival-Schaamte-Vlaams Theater-
circuit, een verzameling instellingen 
die duidelijk organisatorische, ruim-
telijke en artistieke banden hebben en 
voor de buitenstaander vaak ook 
overkomen als één 'concern' . Omdat 
deze groep zowat de enige is in dit 
land ligt er allicht een soort monopo-
liegevaar op de loer. Op de duur zijn 
zij het die bepalen wat er in Vlaande-
ren gebeurt aan interessant theater. 
Elke nieuwe theatergroep krijgt het 
gevoel dat , als hij daar niet binnen-
geraakt, er geen enkele hoop is op 
roem of erkenning. Ik ben er zeker 
van dat dit nooit een bewuste politiek 
is van deze Brusselse organisatoren, 
maar veel eerder iets dat zo historisch 

gegroeid is. Niettemin een situatie die 
niet helemaal gezond is. 

Bovendien zit een belangrijk deel 
van de theaterpers ook in de hoofd-
stad. Etcetera is opgericht vanuit 
hogervernoemde groep en dus geves-
tigd in Brussel. Het gevaar dat dit 
invloed heeft op wat in Etcetera 
verschijnt is niet altijd denkbeeldig en 
onbegrijpelijk. Hoe dichter je bij de 
bron bent, hoe eerder je in de kijker 
loopt natuurlijk. En ook Wim Van 
Gansbeke resideert in Brabant, wat 
weer bijdraagt tot de macht van 
Brussel. Want als je nog steeds van 
organisatoren te horen kri jgt : 'heeft 
Van Gansbeke al iets over je ge-
zegd?' en als dat niet het geval is: 
'probeer eens in Brabant te spelen 
dan zullen we zien wat de reactie is', 
dan krijg je hier toch de neiging te 
zeggen : ik stap het hier af, go south, 
boy en probeer het in Brussel. 

Zo is het Trojaanse Paard pas 
goed een trendsettende theatergroep 
geworden nadat ze zich in Brussel 
hadden gevestigd, is AKT pas echt 
bekend geworden in Vlaanderen via 
Brussel en het Vlaamse theatercircuit, 
verhuisde Jan Fabre van het pakhuis 
De Paradox in Antwerpen naar Lon-
den, Japan en Amerika via het Kaai-
festival in Brussel, is het Epigonen-
theater ZLV druk bezig dezelfde weg 
op te gaan na hun optreden op het 
Kaaifestival en hun aansluiting bij 
Schaamte vzw, enz... 

Niet dat ik dit ook maar één 
seconde betreur, want uiteindelijk 
kan je deze groepen geen ongelijk 
geven. Hier in Antwerpen is er im-
mers slechts braakland te bekennen. 
Er is geen degelijke organisatie die 
zich intensief met nieuw theater be-
zighoudt. Slechts kleine instellingen 
(Slinks, Spiegel,...) die, in een poging 
iets meer armslag te hebben, zich 

samensloten met De Singel en zo af en 
toe interessante voorstellingen naar 
Antwerpen kunnen brengen. Maar 
dit soort occasionele samenwerking is 
niet in staat flexibel en constant 
genoeg te zijn om aan de noden van 
deze stad werkelijk te voldoen. Daar-
naast heb je het Cultureel Centrum 
Berchem, dat de bereidheid heeft 
haar zalen open te stellen voor het 
eigen (en ander) nieuw talent en zich 
daar langzaam een weg in zoekt, 
maar nog te jong is en vaak te veel aan 
banden ligt om al echt iets te kunnen 
betekenen. En dan ben je ver uitge-
praat wat organisaties en zalen be-
treft in Antwerpen. 

Dal is het wat ik wel betreur. 
Omdat het de oorzaak is dat zoveel 
talent wegvlucht uit deze stad, omdat 
die vlucht deze situatie natuurlijk in 
stand houdt en de scheve verhouding 
Antwerpen-Brussel laat bestaan. 

Een dergelijke organisatie en een 
centrale ruimte of complex zou 
natuurlijk de oplossing zijn voor dit 
probleem. Even leek het erop dat de 
Paradox deze leemte zou opvullen in 
het Antwerpse, maar uiteindelijk lij-
ken organisatorische en infrastructu-
rele problemen daar toch vooralsnog 
een stokje voor te steken. Ook De 
Singel doet lofwaardige pogingen in 
de goede richting, maar heeft nog niet 
die uitstraling en flexibiliteit die voor 
zulk een initiatief nodig zijn. Ik ben 
me ervan bewust dat het lang geen 
sinecure is zoiets uit de grond te 
stampen, zeker niet in deze beroerde 
tijden. Toch blijf ik vol verwachting 
kijken naar iemand die de mogelijk-
heden, het talent en de durf heeft om 
dit ooit in Antwerpen te realiseren. 

Bart Patoor 
(A ntwerpen) 

K 

Verloren kansen 
Ik ben een fervent theaterliefheb-

ber (van eigentijds toneel) en het 
onts taan van Etcetera gaf hoop 0 p 
een degelijke informatiebron. Zonder 
enig aarzelen heb ik mij vorig j ; i a r 

geabonneerd. Helaas! Ik werd tel-
kens teleurgesteld wanneer, volgens 
uw kritieken, de opvoeringen reeds 
tot het verleden behoorden, en dus 
alle kansen verkeken waren. Etcetera 
verschijnt te laa t ! Etcetera is alleen 
bruikbaar als archief, of bloemlezing 
van de verloren kansen. 

We hebben in Vlaanderen een 
nood aan degelijke informatie over 
het toneelgebeuren. Een degelijk in-
formatief theatertijschrift moet de 
interesse voor het theater opwekken 
en mogelijk maken. Ik zie dit alléén 
mogelijk wanneer dit tijdschrift, ze-
ken tijdens hel toneelseizoen, min-

l stens maandelijks of, nog beter, half-
maandelijks zou verschijnen. Aan de 
hand van dit tijdschrift moeten dan 
de liefhebbers (zoals ik) hun keuze 
kunnen maken uit het geheel van 
opvoeringen in binnen- en buiten-
land. Ingeval dit de kostprijs zou 
verhogen vind ik dat persoonlijk geen 
bezwaar. 

Ik verlang naar betere informatie, 
en hoop dat Etcetera in die praktische 
zin zal evolueren. In dat geval word ik 
terug, en voor lang, abonnee. 

René Op de Beeck 
(Oud-Turnhout) 
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NATIONALE 
OPERA 

D I R E C T E U R G E R A R D M O R T I E R 
S E I Z O E N 1984 - 1985 

Neem deel aan de artistieke uitdaging 
van de Nationale Opera 

V O O R S T E L L I N G E N IN B R U S S E L 

2, 5, 7, 10, 14, 16, 
18, 2 0 ok tobe r 
n ieuwe p r o d u k t i e 

DON GIOVANNI 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sylvain Cambreling - Karl-Ernst Herrmann 
José van Dam - Ashley Putnam - Stuar t Burrows • Pierre Thau - Christiane 
Eda-Pierre - Maleolm King - Marcel Vanaud - Patricia Schuman 

25, 26, 27 ok tobe r DIE NEGER 
Jean Genet 

Gastvoorstelling Schaubuhne am Lehninerplatz, Berlin 
Peter Stein - Karl-Ernst Herrmann - Moidele Bickel 

7, 9, 11 n o v e m b e r LE NOZZE Dl FIGARO 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Friedemann Layer - Willy Decker - Claudia Doderer/ 
Achim Freyer 
Jean-Philippe Lafont - Karita Mattila - Hildegard Heichele - Marcel Vanaud -
Alexander Oliver - Gérard Serkoyan - Linda Finnie - Anita Soldh - Dirk van 
Croonenborch - Elzbieta Szmytka - Guy De Mey 

12 december 
in c o n c e r t v o r m 

LA DAMNATION 
DE FAUST 
Hector Berlioz 

Sylvain Cambreling 
Katherine Ciesinski - Kenneth Riegel - José van Dam - Laszlo Polgar 

18, 21, 23, 2 6 d e c e m b e r PELLEAS ET 
MELISANDE 
Claude Debussy 

Sylvain Cambreling - André Delvaux - Rolf Ghttenberg -
Marianne Ghttenberg 
Pierre Thau - Rita Gorr - Jerome Pruet t - José van Dam - Christine Barbaux -
Luc Sommen - Xavier Tamalet 

22, 24, 27, 2 9 j a n u a r i 
1 f e b r u a r i 
c r ea t i e in de 
Na t iona le O p e r a 

LUCIO SILLA 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sylvain Cambreling - Patrice Chéreau - Richard Peduzzi -
Jacques Schmidt 
Lella Cuberli - Christine Barbaux - Anthony Rolfe Johnson - Ann Murray/ 
Raquel Pierotti - Britt-Marie Aruhn 

15, 17, 19, 21, 
2 3 f e b r u a r i 
n i euwe p r o d u k t i e 

L'ELISIR D'AMORE 
Gaetano Donizetti 

Sil- John Pritchard - Graham Vick - Russell Craig 
Alida Ferrarini - Vincenzo La Scola - Alberto Rinaldi - Gabriel Bacquier -
Elzbieta Szmytka 

8, 10, 12, 15, 17 m a a r t LA CLEMENZA 
DI TITO 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Sylvain Cambreling - Karl-Ernst Herrmann 
Stuart Burrows - Christiane Eda-Pierre - Mariette Kemmer - Martine Dupuy -
Diana Montague - Jules Bastin 

9, 13, 16, 19, 21, 
24, 28 apr i l 
n i euwe p r o d u k t i e 

TRISTAN UND 
ISOLDE 
Richard Wagner 

Sylvain Cambreling - Gilbert Deflo - Ezio Frigerio 
Klaus König - Manfred Schenk - Gwyneth Jones - Franz Grundheber -
Christian Jean - Livia Budaï - Zeger Vandersteene - Leandro Lopez 

8 mei 
c r e a t i e in België 

DER SCHUHU UND 
DIE FLIEGENDE 
PRINZESSIN 
Udo Zimmerman 

Nederlandse Operastichting, Amsterdam 
Kasper de Roo - Harry Kupfer - Reinhard Heinrich 

DER SCHUHU UND 
DIE FLIEGENDE 
PRINZESSIN 
Udo Zimmerman 

10, 12 m e i 
wereldcreatie 

in het kader van het 
Kaaitheaterfestival 

DOKTOR FAUSTUS 
Konrad Boehmer 
tekst van Hugo Claus 

Nederlandse Operastichting, Amsterdam 
Lucas Vis - Charles Hamilton - Tim Reed 

15, 17, 19 mei CAPRICCIO 
Richard Strauss 

Sir John Pritchard - John Cox - Mauro Pagano 
Felicity Lott - Lenus Carlson - Eberhard Büchner - John Pringle - Marius 
Rintzler - Sarah Walker - John van Kesteren - Suzanne Sarroca - Ricardo 
Cassinelli - Xavier Tamalet 

12, 16, 19, 23, 26, 2 9 
j u n i , 2 j u l i 
n i e u w e p r o d u k t i e 

DIE MEISTERSINGER 
VON NÜRNBERG 
Riehard Wagner 

Sir John Pritchard 
José van Dam - Erich Knodt - Philippe Bohée - Dale Duesing - Camillo Meghor -
Ricardo Cassinelli - Maurice Auzeville - François Van Eetveldt - Stefan 
Dimitrov - Dirk van Croonenborch - Roger Heynen - Giorgio Lamberti - Anthony 
Rolfe Johnson - Karita Mattila - Linda Finnie - Leandro Lopez 

Verkoop van nieuwe abonnementen vanaf 1 juni 1984. Om verzekerd te zijn van een plaats is een abonnement ten 
zeerste aanbevolen. Een rijk geïllustreerde brochure (100 F) kan bekomen worden op het Abonnementenbureau van de 
Nationale Opera, Koninginnestraat, Brussel. Voor alle inlichtingen, bel 02/218.12.66 

KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG 
BRUSSEL 



Het teaterjaarboek 1984 
voor Vlaanderen 

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

Elke opvoering is volledig 
gedetailleerd met een opsomming 
van regie, decor en kostuums, 
muziek en belichting, koreografie, 
komponist, solisten, spelers en 
vertolkers, alsook de datum van 
de eerste opvoering. 

127 blz. 

Pri js : 190 fr. 

Bestel nu 

door vooraf 190 fr. (gratis port) te storten op rekeningnr. 001-0665127-74 van Knack 
Magazine Lezersservice, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, met vermelding 
„01/020 Teaterjaarboek 1984" of door een cheque op te sturen naar hetzelfde adres. 

voor Vlaanderen 


