
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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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. 


