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Jan Fabre 
besluit trilogie 
met 'De Macht...' 

Luc Bondy 
regisseert 
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met 'Die Neger' 
in Berlin-Brüssel 

Franz Marijnen 
neemt Jules Verne 
in de boot 

Anton Tsjechov 
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NATIONALE 
OPERA 

DIRECTEUR GERARD MORTIER 

PREMIERE 2 OKTOBER 1984 
NIEUWE PRODUKTIE 
DON GIOVANNI 

O s s i a II d i s s o l u t o p u n i t o KV 527 — D r a m m a g i o c o s o i n d u e a t t i — Libre t to di L o r e n z o da P o n t e 
M u s i c a d i Wol fgang- A m a d e u s M o z a r t 

Muzika le leiding: S y l v a i n C a m b r e l i n g Regie, decors en k o s t u u m s : Kar l -Ernst H e r r m a n n 
Medewerk ing a a n de regie : U r s e l l H e r r m a n n , G e o f f r e y L a y t o n 

Don Giovanni : J o s é v a n D a m Donna A n n a : A s h l e y P u t n a m Don Ot tavio : S t u a r t B u r r o w s Commendatore : P ierre T h a u 
Donna Elvira : C h r i s t i a n e Eda-P ierre Leporello: M a l c o l m K i n g M a s e t t o : M a r c e l V a n a u d Zerl ina: P a t r i c i a S c h u m a n 

S y m f o n i e - O r k e s t en K o o r v a n de N a t i o n a l e Opera 
P r e m i è r e : 2 oktober 1984 om 19.30 u u r 

V o o r s t e l l i n g e n : 5, 10, 16, 18, 20 oktober 1984 om 19.30 u u r ; 7 en 14 oktober om 15.00 u u r 
P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstel l ingen v a n a f 18 s e p t e m b e r 1984 

GASTVOORSTELLING 
in he t kader Brüssel-Berlin 1984 

S CHAUBUHNE A M LEHNINERPLATZ, BERLIN 
DIE NEGER 

J e a n G e n e t (Les N è g r e s ) — D e u t s c h v o n P e t e r S t e i n 
Regie: P e t e r S t e i n Decors: Kar l -Erns t H e r r m a n n K o s t u u m s : M o i d e l e B i c k e i 

V o o r s t e l l i n g e n : 25, 26, 27 oktober om 19.30 u u r 
P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstel l ingen v a n a f 27 s e p t e m b e r 1984 

PREMIERE 7 NOVEMBER 1984 
LE NOZZE DI FIGARO 

Opera c o m i c a i n q u a t t r o a t t i di L o r e n z o d a P o n t e KV 492 — M u s i c a di W o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t 
Muzikale leiding: F r i e d e m a n n Layer Regie: W i l l y D e c k e r Decors en k o s t u u m s : C l a u d i a D o d e r e r en A c h i m Freyer 

H Conté Almaviva: A l a n T i t u s La Con te s sa : K a r i t a M a t t i l a S u s a n n a : H i l d e g a r d H e i c h e l e F iga ro : M a r c e l V a n a u d 
Basilio: A l e x a n d e r Ol iver Dottore Bartolo: G é r a r d S e r k o y a n Marce l l ina : L i n d a F i n n i e Cherubino: A n i t a S o l d h 

Antonio: Dirk v a n C r o o n e n b o r c h Barbar ina : E l zb i e ta S z m y t k a Don Curzio: P a v e l A n t k o w i a k 
S y m f o n i e - O r k e s t en K o o r v a n de N a t i o n a l e O p e r a 

P r e m i è r e : 7 november 1984 om 19.30 u u r 
V o o r s t e l l i n g e n : 9 november 1984 om 19.30 u u r ; 11 november 1984 om 15.00 u u r 

P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstel l ingen v a n a f 6 o k t o b e r 1984 

PREMIERE 18 DECEMBER 1984 
PELLÉAS ET MÉLISANDE 

D r a m e l y r i q u e en 5 a c t e s et 12 t a b l e a u x — P o è m e de M a u r i c e M a e t e r l i n c k 
M u s i q u e de C l a u d e D e b u s s y 

Muzika le leiding: S y l v a i n C a m b r e l i n g Regie : A n d r é D e l v a u x 
Decors: Ro l f G l i t t e n b e r g K o s t u u m s : M a r i a n n e G l i t t e n b e r g 

Arkel: P ierre T h a u Geneviève : R i ta Gorr Pe l léas : J e r o m e P r u e t t Golaud: J o s é v a n D a m 
Mélisande : C h r i s t i n e B a r b a u x Le Pe t i t Yniold: Luc S o m m e n Un Médecin : X a v i e r T a m a l e t 

S y m f o n i e - O r k e s t en K o o r v a n de N a t i o n a l e Opera 
P r e m i è r e : 18 december 1984 om 19.30 u u r 

V o o r s t e l l i n g e n : 21 en 26 december 1984 om 19.30 u u r ; 23 december 1984 om 15.00 u u r 
P l a a t s b e s p r e k i n g voor alle voorstel l ingen v a n a f 17 n o v e m b e r 1984 

VIJFENTWINTIG JAAR BALLET VAN DE X X e EEUW - M a u r i c e Béjart 
M E S S E P O U R LE T E M P S FUTUR 

Voorstel l ingen: 
van 18 tot 30 september 1984 S t u t t g a r t e r B a l l e t t 

in he t Koninkl i jk Circus Gas tvoors te l l ing 
* INITIALEN - I S A D O R A 

D I O N Y S O S GAITE PARISIENNE 
Creat ie in België Voorstel l ingen: 
Voors te l l ingen: van 28 november 

van 17 oktober tot 4 november 1984 tot 2 december 1984 
in he t Koninkl i jk Circus * 

* CE Q.UÈ L ' A M O U R M E DIT 
N O T R E F A U S T Voorstel l ingen: 
Voorstel l ingen: v a n 5 t o t 1 6 december 1984 

van 16 tot 25 november 1985 j n j^g^ Koninkl i jk Circus 
in de Koninkl i jke M u n t s c h o u w b u r g 

P l a a t s b e s p r e k i n g e n i n l i c h t i n g e n : B e s p r e e k b u r e a u v a n de N a t i o n a l e O p e r a — P r i n s e n s t r a a t — 1000 B r u s s e l — T e l . : 02 /219 63 41 

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

Cosi fan Tutte 

Een oude filosoof Don Alfonso.ziet met lede 
ogen dat zijn twee jonge vrienden rotsvast 
geloven in de trouw van hun verloofdes, 
twee zusjes trouwens. Laten we dat onder-
zoeken, zegt Don Alfonso, en wedden dat 
het niet waar is. Dat is het simpele verhaal 
van Cosi fan Tutte, een opera van het duo 
Mozart-da Ponte, door de tandem Munt-
Schaubühne tot een heerlijke enscenering 
bewerkt. Johan Thielemans laat meege-
nieten. Pag. 4 

Berlin-Brüssel 

Van 21 september tot 30 november zet het 
Goethe Institut het festival Berlin-Brüssel 
op: zo'n 200 activiteiten waaronder ook 
theater en dans. Pol Arias neemt de lezer 
mee op een sight-seeing langs het Berlijnse 
theater, Luk Van den Dries volgt de 
Schaubühne van de Halleschen Ufer tot de 
Lehniner Platz, Marianne Van Kerkhoven 
schetst de evolutie van het Grips en Sven-
Claude Bettinger evoceert het bruisende 
Berlijn van het begin van deze eeuw. Pag. 12 

Jules Verne 

Franz Marijnen blijft verrassen. Net voor hij 
in Gent te gast is voor De koning sterft van 
Ionesco, vöör zijn benoeming in het Schiller 
theater in Berlijn, realiseerde hij samen met 
Rob Scholten in Groningen een waanzinnig 
project: een reis doorheen de imaginaire 
wereld van Jules Verne. Een groots opgezet 
spektakel met meer dan 200 deelnemers dat 
ook in Turnhout te gast was. De integrale 
tekst van Jules Verne en een fotoreportage 
van de Groningse versie. Pag. 30 

Jan Fabre 

allen welbekend van acht uur Het is theater 
zoals te verwachten en te voorzien was en van 
televisie, ging in Venetië in première met De 
macht der theaterlijke dwaasheden. Het 
sluitstuk van een trilogie en een afscheid van 
het theater. Te gast in Kaaitheater 85, nu in 
dit nummer. Pag. 24 

In dit nummer ook nog 
Wat spelen de Vlaamse gezelschappen in 84-85?, pag. 2 
Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op een keerpunt, pag. 44 
De Kersentuin in Brussel, Keulen en Genève, pag. 46 
Het advies van de Raad van Advies, pag. 52 
Column van Jef De Roeck, pag. 56. Een uitgebreide kroniek en een barstens 
pag. 57. 

Behalve voor festivalboeren en 
casino's aan de Belgische kust, zijn 
de zomermaanden traditioneel 
theaterkalm. Eerst is het even 
wennen aan het ritme van lange 
avonden, na een tijdje vergeet je het 
ritueel van theaterbezoek. Af en toe 
duikel je nog eens in een 
herinnering, een mooi moment of 
een rotavond. Maar we houden het 
rustig. 

Op het politieke toneel was er 
wel de affaire rond de boor- en 
freesmachine van Pégard, wat heen 
en weer geroep, getrek en geduw als 
in een slappe vaudeville, mét 
verrassend slot. Het slotceremonieel 
van de Olympische Spelen in L.A. 
was daarentegen professioneel 
Hollywoodspektakel. Maar voor de 
rest is alles rustig. 

Niet zo in Turnhout, waar de 
geplande voorstellingenreeks van 
het Jules Verne project ei zo na in 
rook opging. Er zat nl. asbest in de 
lucht, een materie die trouwens nog 
in andere culturele centra werd 
gebruikt. (Asbest de Aids van het 
theater?) Na tussenkomst van een 
pharmaceuticabedrijf steeg de lucht-
ballon dan toch op en kon de reis 
beginnen langs donkere gangetjes, 
onder de zeespiegel, in holen en 
spelonken en nog meer moois. Het 
theater is af en toe een feest. 

Dat was voor wat was. Nu voor 
wat komen zal. Het seizoen 84-85 
belooft alvast een druk festivaljaar 
te worden. Er wordt Japans 
gedanst, Frans gedanst, Belgisch 
gedanst "van de winter tot de zomer. 
Er is een Frans project rond 
februari en april. Er is bovenal het 
Kaaitheater in de lente '85. Maar we 
beginnen in de herfst: van 21 
september tot 30 november brengt 
het Goethe Instiiut eventjes Berlijn 
naar Brussel. Hét Berlijn van Die 
Brücke en Die Neuen Wilden, van 
de cultfilm van von Prauheim, van 
de Schaubühne en het Grips. Het 
Berlijn dat ook al zo vaak te gast 
was in de Muntschouwburg. 

Een stad en zijn theater. Het 
theater en het feest. Laat het 
volgende seizoen spannend, ver-
rassend en vooral onrustig zijn. 

L.V.d.D. 

tratie-adres ETCETERA 
" s A k Vesaliusstraat 1 

1. 016/23 12 64 

ETERA 
van Vaakstraat 83 
02/511 09 00 

pliek. 

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



REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85 

De navel als laatste verantwoording 
Nog vöör de 

verdicten van de 
Raad van Advies 

bekend werden, 
stelden de 

gezelschappen hun 
repertoire voor het 

komende seizoen 
samen. Klaas 

Tindemans blikt 
vooruit en ziet, 

behalve de 
voortekenen van 

natuurrampen, ook 
kwetsbaarheid en 

eigenzinnigheid. 
Wie geven 

impulsen, wie 
zorgen voor 

verrassingen? 

De feiten zijn de volgende. Op een 
moment dat elk verstandig plannend 
theatergezelschap zijn repertoire voor 
het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opge-
steld, deelt de overheid, die het advies 
van de Raad van Advies voor de 
Toneelspeelkunst integraal over-
neemt, rapporten uit aan die groepen. 
Op zichzelf geen probleem, want 
diezelfde verstandig plannende groe-
pen hebben, na een grondige evalua-
tie, hun voornemens aangepast aan de 
redelijkerwijs te verwachten waarde-
ring van hun voorbije prestaties door 
de subsidiënt. 

Maar precies in die waardering is 
de logica ver te zoeken, en 'redelij-
kerwijs' niet te achterhalen, zeker niet 
als blijkt dat de RAT-leden omtrent 
die criteria een strikt stilzwijgen heb-
ben afgesproken. En met name voor 
de groepen die slechte punten kregen, 
is de moeilijkheid dat ze niet weten 
wat ze mispeuterd hebben: misschien 
haalden ze niet het voorgeschreven 
aantal voorstellingen, maar denken ze 
zelf dat ze, wegens te 'moeilijk' 
theater, te weinig publiek trokken, en 
trekken ze de foute conclusie dat het 
repertoire populairder moet worden. 

Een gezelschap waar het onbegrip 
b.v. groot zal zijn, is de Mannen van 
den Dam, dat erg negatief beoordeeld 
werd door de RAT ('ongustig cum 
laude'). Het voorbije seizoen speel-
den zij het verdeeld onthaalde Gat in 
kop (W. Deichsel), een Sam Bogaerts-
voorstelling, getapt uit het bekende 
vaatje: leuk dus, maar nogal naast de 
kwestie. Daarnaast werd Racines5/7-
tannicus gespeeld, het regiedebuut van 
Johan Heestermans, een onbereken-
baar risico. Resultaat: acteurs die te 
vaak fout zaten, maar qua dramatur-
gisch inzicht zowat de interessantste 
voorstelling van het seizoen. Volgend 
jaar creëren de Mannen van den Dam 
Het Park, Botho Strauss' recentste 
toneeltekst, en geven ze Lucas Van-
dervost carte blanche voor een caba-
retprogramma — misschien is dat 
laatste de 'toegeving' aan het publiek. 
De niet-militante fractie van de INS, 
exploreert dus consequent gevaarlijke 
teksten, werkt zonder twijfel aan een 
eigen profiel én introduceert eigen 
dramatisch werk (Vandervost). Wat 
moet zo'n gezelschap, dat langzaam 
herstelt van het vertrek van Herman 
Gilis, twee jaar terug, in godsnaam 
doen om het rood licht terug op groen 
te zetten? Ik heb geen flauw idee, en 
zelfs al zouden de Mannen van den 
Dam onder het minimum aantal 
voorstellingen gebleven zijn, dit blijft 
een onevenwichtige beslissing. 

Dit soort twijfel bemoeilijkt een 
zuiver artistieke beoordeling van het 
repertoire dat het Vlaamse theater 
voor volgend seizoen voorlegt, en een 
artistiek oordeel is het enig geldige. 
Dat een groot aantal belastingbeta-
lers met goed humeur verstrooiing 
zullen vinden bij Wie slaapt er op de 
bank (Cooney & Stone bij Antigone-
Kortrijk), De grote fabriek (Platteau & 
Stuer bij het MMT) of Een vreemd 
koppel (Neil Simon bij de KNS) is wat 
mij betreft volstrekt irrelevant. De 
vraag is niet of het mag, maar of het 
moet gesubsidieerd worden. Dit soort 
programmatie betrek ik dus liever niet 
bij dit overzicht, enkel die produkties 
die intrinsiek artistieke kansen inhou-
den. En dan zijn we snel uitgepraat. 

Er is'echter meer: al die voorstel-
lingen waarbij de tekst de moeite 
waard is, waar de casting wel goed zal 
zitten, maar die weinig schokkend 
zullen zijn, die, vermoed ik, zullen 
verloren gaan tussen de grijze middel-
maat. Bij de KNS b.v.: Thomas More 
(Robert Bolt), of Sophokles' Antigo-
ne. Maar Leo Madder is bij de KNS 
bevorderd tot huisregisseur, en van 
zijn vroeger werk (o.a. Strindbergs 
Freule Julie) is nog nooit een vonk 
gesprongen. Voeg daar nog Anton 
Peters' Komediantenrevue 1985 aan 
toe, twee West End-thrillers, Neil 
Simon, Bernard Slade en, na de 
desastreuze enscenering van Groenten 
uit Balen, Van den Broecks Tien jaar 
later: 't jaar 10 (opnieuw een regie van 
Herman Fabri), en Tazieff zal wel 
gelijk krijgen: grote natuurrampen 
bedreigen West-Europa. 

Voor de KVS geldt bijna hetzelfde, 
hoewel daar de gemakzucht niet zo 

... al die voorstellingen, 
waarbij de tekst de 

moeite waard is, waar 
de casting wel goed zal 
zitten, maar die weinig 
schokkend zullen zijn, 
die, vermoed ik, zullen 
verloren gaan tussen de 

grijze middelmaat. 

schrijnend en de inspiratie niet zo 
uitgeput is: daar zie je nog dat er 
vakmensen werken. Ernest Thomp-
sons Het gouden meer (inderdaad, 
Hepburn & Fonda's On Golden Pond), 
Bernard-Marie Koltès Afrikaanse 
Nacht (inderdaad, Chéreau's Combat 
de nègre et de chiens) en David 
Mamets Glengary Glenn Ross (inder-
daad, de Pulitzer Prize), aangevuld 
met Pirandello (Ieder zijn waarheid), 
Shakespeare (Driekoningenavond) en 
Noel Coward (Private Lives) en wat 
West End: keurig, verzorgd burger-
lijk toneel, ernst en luim evenwichtig 
verdeeld. 

Hamburgers 
Het meest slaafs klinken de 

kalenders van het MMT en van Jaak 
Vissenakens Ensemble. Met een 
Vlaams repertoire — Pierre Platteau 
en Felix Timmermans in Mechelen, 
Rudy Geldhof, L.P. Boon en Hugo 
Meert (ondervoorzitter van de RAT, 
sic) in Bree — plooien zij zich keurig 
naar het RAT-axioma dat eigen Ne-
derlandstalig werk wordt beloond 
— alsof het Vlaamse idioom een 
toneeltekst beter (of slechter) maakt. 
Met zijn welbekend dynamisme breidt 
het MMT bovendien zijn monopolie-
positie in het zuiden van de provincie 
Antwerpen nog uit: het MMT neemt 
de Boomse Schouwburg over. 

In dezelfde categorie van het ham-
burgertent-theater — theater dat de 
indruk wekt 'voedzaam' te zijn, maar 
in feite alle vitamines mist — zijn nog 
vermeldenswaard: Midzomernachts-
di 'oom (Pavel Kohout, naar Shakes-
peare) bij Tillemans' Nieuw Ensemble 
Raamteater (de lievelingen van de 
RAT: van 0 naar 10,7 miljoen) en het 
cabaret-theater van de Zwarte Kome-
die (Vlaanderens stoute jongens Tom 
Lanoye, Piet Piryns en Bert Verhoye) 
met een bewerking van Daniël Defoes 
dagboek over de pest in Londen anno 
1664, een Eric Statie-evocatie, en 
rechttoe-rechtaan-cabaret, Café Pa-
niek. 

Kwetsbaar 
Maar naast dit alles zal het 

nieuwe seizoen toch ook een hoeveel-
heid 'kwetsbaar' theater opleveren, 
theater dat het niet in eerste instantie 
moet hebben van een geoliede publici-
teitsmachine. Daarom niet meteen 
'goed' theater, maar wel interessante 
risico's, welke twijfels je ook hebt 
omtrent het resultaat. 
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Zoals het NTG, dat zijn huisregis-
seur, Jean-Pierre De Decker, enkel 
opstelt als co-regisseur, en voor de rest 
bijna uitsluitend met gasten werkt: 
het voorbije seizoen toonde ook een 
intrinsiek boeiend repertoire, maar 
niets was echt opwindend. Franz 
Marijnen, voor het eerst als toneel-
regisseur terug in het land, monteert 
Ionesco's De koning sterft. En, inspe-
lend op de revival van de 18de eeuwse 
komedie in Frankrijk, regisseert 
Jean-Louis Benoit Thomas-Simon 
Gueullettes Liefde, lust en horens, een 
collage van diens 'parades', en Her-
man^Gilis Marivaux' Door de liefde 
verrast. Zeker Gilis, die debuteert bij 
een 'groot' gezelschap, zit hiermee op 
vertrouwd terrein: het afstoffen van 
op het eerste gezicht verouderde of 
onspeelbaar geworden teksten (na 
o.a. Feydeau, Goethe, Hegenscheidt). 
Regisseurs die in het recente verleden 
door de NTG-leiding als succesvol 
bestempeld werk afleverden keren 
terug: Stavros Doufexis (van Lysi-
strata) monteert, samen met De 
Decker, Euripides' Vrouwen van Tro-
je, en Ulrich Greiff (na Woyzeck en 
Dantons dood) regisseert Strindbergs 
eerste naturalistische drama, het 
aarts moeilijke De Vader. Hugo Claus 
heeft zijn bewerking van Seneca's 
Oedipus (uit 1971) nog eens herwerkt, 
en hij zal deze Blindeman zelf regis-
seren, samen met Jean-Pierre De 
Decker. Walter Moeremans tenslotte 
regisseert Max Frisch' De Chinese 
Muur. Zoals we de laatste jaren 
gewoon zijn is het NTG-repertoire vrij 
indrukwekkend, een verantwoorde 
dosering van klassieken en modernen 
(hoewel er geen écht recent werk 
tussen zit). Het probleem van het 
NTG situeert zich duidelijk niet op het 
vlak van de repertoirekeuze als zoda-
nig: het wordt pas lastig als de 
consequenties van zo'n repertoire 
moeten doorgetrokken worden naar 
dramaturgische analyse en (dat voor-
al) acteerprestaties. Of de overvloed 
van gastregisseurs hierbij stimulerend 
zal werken is de grote vraag. 

Dezelfde moeilijkheid is trouwens 
aan de orde bij de kleine theaters (C-
en D-gezelschappen) die een minstens 
even ambitieus repertoire samenstel-
len, meestal met nog hardnekkiger 
teksten. Zo zie je bij het NET Thomas 
Bernhards Schijn bedriegt (geregis-
seerd door Fons Goris), Roger Vitracs 
Les mystères de l'amour (Gilis/De-
hert) en een Medea-project waarin 
zowel Euripides' benadering als die 
van Heiner Müller verwerkt worden 
door Lucas De Bruycker en Pol 
Dehert, naast Becketts Catastrophe 
(Jo Gevers), Ibsens Een Poppenhuis 
(Pol Dehert), een E.A.Poe-project van 
Mark Verstraete en ten slotte Jacques 
Commandeur die, na jarenlang zelf 
dit stuk te spelen, Hugo Claus' De 
Verzoeking voor Doris Van Cane-
ghem regisseert. 

Het Brialmonttheater kondigt, vrij 
verrassend, Mercedes aan van Tho-
mas Brasch, de uit de DDR afkomsti-

... naast dit alles zal het 
nieuwe seizoen toch ook 
een hoeveelheid 'kwets-
baar' theater opleveren, 

dat het niet in eerste 
instantie moet hebben 

van een geoliede 
publiciteitsmachine. 

ge auteur, die o.a. veel bijdroeg aan de 
Tsjechov-hausse in Duitsland de, 
jongste jaren, door zijn vertalingen. 
De komst van Mark Steemans naar 
dit wat zieltogende gezelschap is daar 
niet vreemd aan. 

Bij Malpertuis Tielt wordt de 
'Sprechoper' van Ernst Jandl, Uit den 
vreemde (nog zo'n tekst om je tanden 
op stuk te bijten) opgevoerd (een regie 
van Horst Mentzel), en Heiner Mül-
lers Kwartet wordt zelfs twee keer 
geprogrammeerd, nl. door Sam Bo-
gaerts bij de Witte Kraai en door Dirk 
Buyse bij het BKT. Voeg daar nog 
Botho Strauss aan toe, bij de Mannen 
van den Dam (Het Park) en bij het 
BKT (Ka/ldewey, farce) en heel de 
Duitse 'nieuwe' lichting is aanwezig in 
Vlaanderen. Het is natuurlijk verheu-
gend te kunnen vaststellen dat deze 
schrijvers ontdekt worden en dat men 
ze aandurft, maar het is bijna zeker, 
gezien de reputatie van de betrokken 
theaters, hoe ernstig die ook willen 
werken, dat deze opvoeringen zullen 
verbleken bij de quasi-definitieve ver-
sies van Peter Stein, Claus Peymann 
en Luc Bondy. Dit is natuurlijk geen 
argument om het niet te doen, maar de 
Duitse epidemie vertoont mode-trek-
jes. In dit verband valt er dan weer wel 
wat te zeggen voor een 'eigen drama-
turgie'. 

Het Vlaamse theater, 
zoals dat zich op papier 

aankondigt, heeft veel 
weg van een video-clip, 
d.w.z. een verleidelijk 
stel beelden, waarop 

enkel poseurs en 
rookwolken te zien zijn. 

Eigenzinnig 
Er blijft nochtans ruimte voor een 

volstrekt eigenzinnige sector. Ivo Van 
Hove neemt het Gentse Vertikaal over 
en speelt dit jaar dan toch Marlowes 
The Massacre at Paris, naast Wilde 
Heren op tekst van de beat-dichter 
W.S. Burroughs. Incest en andere 
vormen van geweld blijven aan de 
orde van de dag, vermoedelijk. Guy 
Cassiers pakt Plato's Symposion, dé 
erotische dialoog van de antieken 
(vandaar: platonische liefde) aan, en 
hij heeft er heel bizarre plannen mee. 
Acteur Gie Dermui, wiens invloed op 
HTP's Scènes/Sprookjes altijd onder-
schat is, gaat samen met een andere 
(ex?)HTP-er, Willy Thomas o.a. wer-
ken aan Yukio Mishimas Honderdste 
nacht en Witold Gombrowicz' Maag-
delijkheid. Jan Decleir verlaat Dario 
Fo en voert Pjeeros Roobjee's drama-
debuut op, Het offer is te kort. Jan 
Decorte pakt Shakespeares 'slechtste' 
stuk aan, Ti lus Andronicus, bij HTP, 
en Paul Peyskens maakt Hommages, 
zonder meer, bij 't Stuc. Bij het NVT 
staat er o.a. opnieuw een stuk van Luk 
Van Brussel op het programma, De 
Slangentros, rond dezelfde impotente 
(letterlijk en figuurlijk) Jeronimus-
figuur uit Vera, Van Brussels knappe 
prestatie vorig seizoen. Tiedrie speelt 
Mutaties van een Tibetaanse kikker 
van de Tibetaan Sherub Uangblii, en 
De prostituées van Djakarta, gedichten 
van de Indonesiër W.S. Rendra, 
beiden geregisseerd door Tone Brulin. 

Ik weet niet waar de nieuwe 
impulsen dit seizoen vandaan moeten 
komen, en échte verrassingen zullen, 
vrees ik, in de bovenstaande lijst met 
relatief vertrouwd klinkende namen 
niet voorkomen. Ambities genoeg, 
alleen ontbreekt in het Vlaamse thea-
ter een fundamentele professionali-
teit, d.w.z. de ernst om deze wellui-
dende intenties waar te maken. Het 
NET (Arca) en het BKT zijn in dit 
verband de meest schrijnende voor-
beelden, althans vorig seizoen, en bij 
de anderen zijn er nauwelijks meer 
garanties. En waar er dan wel radicaal 
doorgewerkt wordt (bij Peyskens b.v., 
of bij Cassiers) dreigen er nieuwe 
mystificaties. Het Vlaamse theater, 
zoals dat zich op papier aankondigt, 
heeft veel weg van een video-clip, 
d.w.z. een verleidelijk stel beelden, 
waarop enkel poseurs en rookwolken 
te zien zijn. Vorig seizoen vertrokken 
de meeste theatermakers, zowel in het 
'burgerlijke' als in het 'kwetsbare' 
theater, met bijna dezelfde premissen 
als nu qua repertoire-aanpak. En op 
enkele schaarse uitzonderingen na 
verschafte geen van allen mij de 
'broodnodige kick'. Als er niet naar 
een vaak modieuze buitenlandse con-
junctuur gekeken wordt, kijken ze 
meestal naar hun navel. Daar kan 
geen RAT iets aan veranderen. 

Klaas Tindemans 
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DE M U N T S C H A U B U H N E IN 

Cosi FAN TUTTE 
ALTIJD WACHT HET WITTE HUISJE 

Dank zij Mortier 
is de Munt al een 

paar jaar in 
dialoog met dc 

Berlijnse 
Schauhiihne. 

La Clemenza di 
Tito was daar het 

eerste schitterende 
resultaat van. Dat 

succes wordt nu 
herhaald met Cosi 

fan Tutte : opnieuw 
de tandem Mozart-
da Ponte, opnieuw 
de tandem Munt-

Schaubiihne. 
Johan Thielemans 

schudde het stof 
van de libretto, 

genoot van de 
voorstelling en 
praatte na met 

Luc Bondy, 
regisseur en 

opvolger van Peter 
Stein. 

De teksten van Mozart en da Ponte 
vormen een probleem. Het is voor ons 
moeilijk te achterhalen wat de'werke-
lijke' bedoelingen van de auteurs 
geweest zijn. Al hebben zowel de 
componist als de librettist ons veel 
documenten nagelaten, toch zeggen ze 
net te weinig opdat we zouden kunnen 
weten waar het hen werkelijk om te 
doen was. Zo is er bijvoorbeeld het 
probleem van Le Nozze di Figaro, een 
toneelstuk dat bij zijn première in 
Parijs op 27 april 1784 de Franse 
koning ontstemd had. Mozart, die op 
dat ogenblik in Wenen op de gunst 
van keizer Jozef II aasde, wilde toch 
dat schandaalstuk onmiddellijk tot 
een opera bewerken. Hn hier komt da 
Ponte tussen: hij had reeds succesrij-
ke teksten aan andere componisten 
geleverd, en stond in de gunst van de 
keizer. Da Ponte schreef in het 
grootste geheim een libretto waarin 
hij de gevaarlijke kanten van de tekst 

heel listig wegwerkte. Die handigheid 
was nodig want de keizer had natuur-
lijk van het stuk gehoord en aan een 
toneelgroep verboden het op te voe-
ren. Hij moest dus tegen zijn eigen 
verbod ingaan om de opera mogelijk 
te maken. Jozef II, de Verlichte Vorst, 
deed het, nadat hij de tekst aandachtig 
had gelezen. 

Dubbelleven 
Uit dit alles blijkt dat da Ponte een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij het 
tot stand komen van de mooiste 
opera's die ooit werden geschreven. 
Hij was van Italiaanse afkomst, en 
had in 1773 in Venetië de wijding 
ontvangen, al oefende hij nooit het 
priesterambt uit. "Hij werd een aan-
hanger van de Verlichting," schrijft 
Wolfgang Hildesheimer, "bewonde-
raar van Rousseau en daarnaast 
homme a femmes, die meerdere lief-
desaffaires tegelijk onderhield, en het 
is nooit helemaal opgehelderd welke 
zijde van dit dubbelleven hem ten 
slotte dwong te vluchten: de affaire 
met een hooggeplaatste Venetiaanse 
dame die een kind van hem kreeg, of 
het openbare debat dat hij in 1776 met 
zijn leerlingen aan het seminarie van 
Treveso hield, over de vraag of 
civilisatie door kerk en staat de 
mensen wel of niet gelukkiger had 
gemaakt." (I) 

In Wenen had da Ponte een 
geestelijk klimaat gevonden, waarin 
hij zich beter thuisvoelde. Maar als 
schrijver moest hij toch constant 
rekening houden met de wensen van 
de vorst. Dat wordt mooi geïllustreerd 
door de volgende anekdote : de keizer 
wilde geen balletten in zijn opera's. 
Da Ponte had in zijn versie van Le 
Nozze wel een passage met dans 
voorzien. Hij werd prompt op het 
matje geroepen bij graaf von Rosen-
berg. Da Ponte verweerde zich met het 
excuus dat hij van de richtlijnen van 
de keizer niet op de hoogte was. 'Heeft 
u het libretto bij ?' vroeg de graaf. 
'Jawel, monseigneur.' 'In welke scène 
danst men?' 'Hier, monseigneur.' 

'Kijk wat ik er mee doe.' Hij scheurde, 
zo vertelt da Ponte in zijn memoires, 
twee bladzijden uit mijn manuscript 
en gooide ze in het vuur. Hij gaf me 
het libretto terug en zei : 'U ziet 
mijnheer de dichter, dat ik almachtig 
ben' en daarop vereerde hij mij met 
een 'Buiten.' (2) 

Maar daarmee was de kous niet af. 
Mozart was de put in, maar da Ponte 
gaf zich niet gewonnen. Bij de avant-
première was de keizer aanwezig. Da 
Ponte had de zangers instructies 
gegeven om gewoon door te bewegen, 
terwijl de dansmuziek weggelaten 
werd. De keizer vroeg natuurlijk wat 
dit vreemde, stille spektakel te bete-
kenen had. En toen Jozef II hoorde 
wat er precies aan de hand was, liet hij 
onverwijld dansers uit een ander 
theater aanrukken. 

Le Nozze di Figaro (zie ook Etcete-
ra 7 voor een bespreking van de 
opvoering in de Munt) werd een groot 
succes. Da Ponte en Mozart leverden 
daarna Don Giovanni af. Toen dit 
werk in 1788 voor het eerst in Wenen 
werd opgevoerd, waren de tijden 
somber: Jozef II was wel een idealist, 
maar hij stootte op grote weerstand 
bij zijn conservatieve onderdanen: in 
1787 waren de Nederlanden in op-
stand gekomen. Hijzelf verklaarde de 
oorlog aan de Turken, omdat hij dat 
aan Katharina van Rusland had 
beloofd. Dat alles bracht mee dat de 
keizer minder tijd had om zich met 
opera bezig te houden. Hij toonde wel 
zijn waardering voor Mozart door 
hem in opvolging van Gluck tot 
Kammerkomponist te benoemen. 
Maar dat betekende niet zoveel. Mo-
zarts ambtelijke werkzaamheid be-
stond volgens Bernhard Paumgartner 
slechts hierin, "dat hij tegen de 
carnavalstijd op bestelling van de 
hofschouwburgdirectie allerlei dans-
muziek had te componeren voor de 
gemaskerde bals die in de keizerlijke 
Redoutezaal werden gehouden en 
voor alle standen toegankelijk wa-
ren." (3) Tegenover de wereldreputa-
tie van de meester van de Orpheus was 
Mozart nauwelijks een opkomende 
ster. 



1 

Een briljant idee 
In 1788 vond de keizer dat hij, 

gezien de oorlogssituatie, het beste de 
hofopera kon sluiten: "Je crois que 
c'est le moment de renoncer entière-
ment a l'Opéra pour l'année prochai-
ne," schreef hij aan graaf von Rosen-
berg. Dat veroorzaakte grote paniek 
in de schouwburg: zangers en tech-
nisch personeel waren meteen ge-
broodroofd. "Voor da Ponte," zo 
schrijft zijn biograaf April Fitzylon, 
"was het een echte ramp, want hij had 
jarenlang moeten vechten voor een 
plaats onder de zon, en nu hij succes 
kende, scheen alles hem te ontglip-
pen." (4) Daarom bedacht hij een 
manier om het operabedrijf te redden. 
Hij zou een abonnementsysteem in-
voeren, zodat het gezelschap zichzelf 
zou kunnen bedruipen. De keizer 
vond dit zo een schitterend idee, dat 
hij het salaris van da Ponte onmid-
dellijk verdubbelde. Daarnaast bestel-
de hij ook een nieuw werk, en de 
legende wil dat de keizer zelf aan een 
leuk onderwerp had gedacht. Hij had 
een pikant verhaal gehoord dat een 
paar edelen overkomen was en dat 
zich vanzelf tot een komedie leende. 
De stof voor Cosi fan Tutte was 
gevonden. 

Over de eigenlijke uitwerking er-
van weten we weinig. Da Ponte, die in 
zijn memoires zo uitvoerig en vaak zo 
onbetrouwbaar bericht over alle intri-
ges en tegenkantingen, besteedt aan 
Cosi fan Tutte nauwelijks aandacht. 
Hij schatte het werk blijkbaar veel 

lager dan Don Giovanni o(Le Nozze, al 
was het de enige tekst waarvoor hij bij 
niemand te leen ging. 

Bij Mozart zelf vinden we al veel 
vroeger de sporen van een interessant 
project. In 1783 al had Mozart aan 
zijn vader geschreven dat hij graag een 
opera zou laten schrijven die echt 
komisch is. "En als het mogelijk is met 
twee even sterke vrouwenrollen —de 
ene zou seria, maar de andere mezzo 
carattere moeten zijn— maar in 
kwaliteit precies gelijk. De derde 
vrouw kan echter helemaal buffa zijn, 
evenals alle mannen als dat nodig is," 
voegde hij er in zijn brief aan toe. 
Meteen hebben we de structuur van 
Cosi. Pas in 1789 heeft deze vorm een 
volledige aankleding gevonden. Het 
bewijst hoe sterk Mozart bij zijn 
projecten betrokken was. Trouwens 
da Ponte had eerst de titel La Scuola 
degli Amanti bedacht. Cosi fan Tutte 
(Zo doen ze allen, en 'allen' in het 
Italiaans is vrouwelijk) is een regel die 
niet in het libretto voorkwam, maar 
die er door Mozart werd aan toege-
voegd. 

Het bewijs 
De verhaalstof is van een grote 

eenvoud: een oude filosoof Don 
Alfonso ziet met lede ogen aan dat zijn 
twee jonge vrienden rotsvast geloven 
in de trouw van hun verloofdes (twee 
zusjes, trouwens). Laten we dat on-
derzoeken, zegt Don Alfonso, en 

wedden dat het niet waar is. De twee 
jongelui aanvaarden de weddenschap 
en lenen zich tot een wetenschappe-
lijk-psychologisch experiment. Ze 
vertellen aan hun meisjes dat ze naar 
de oorlog moeten en nemen geroerd 
afscheid. Even later verschijnen ze 
weer, verkleed als Albaniërs. Zo 
maken ze het hof aan eikaars verloof-
de. De opera toont hoe de meisjes 
eerst aan deze nieuwe minnaars weer-
staan, maan ten slotte toch toegeven. 
Don Alfonso's stelling wordt con brio 
bewezen. 

Maar welk besluit trekken de 
geliefden hieruit? Geen, heeft men de 
neiging hierop te antwoorden. Want 
als het spel afgelopen is, volgt er een 
algemene verzoening, en zullen de 
originele paren opnieuw samenko-
men. Het stuk blijft dus trouw aan de 
structuur: orde/verstoring/orde. 

Een vogel op een stok 
In hel scènebeeld ziet men een 

vogel op een staaf zitten, onbeweeg-
lijk. Waarom ? 

"Ik trek het me niet aan, want 
ik vind dat prachtig, maar het is 
één van de geheimen van Karl-
Ernst Herrmann. Ik denk dat hij 
die daar geplaatst heeft om een 
vast punt te hebben waartegen de 
achtergrond zich kan bewegen. 
Het versterkt dat effect." 

Cosi fan Tutte 
Foto's 
A bisag Till/man 
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Als we de carrière van da Ponte en 
Mozart van dichtbij bekijken, levert 
het libretto allerlei interessante bio-
grafische elementen op: Mozart zelf 
was op Aloisia Weber verliefd ge-
weest, maar was na haar afwijzing met 
haar jongere zusje Constanze ge-
trouwd. Da Ponte zelf kwam in een 
soortgelijke situatie terecht: in Dres-
den werd hij verliefd op twee zusters 
en had ook een amitié amoureuse 
(zoals April Fitzlyon dat fijntjes 
noemt) met de moeder. En op het 
ogenblik dat hij aan Cosi fan Tutte 
schrijft, is hij verliefd op de zangeres 
Adriana Gabrielli del Bene, die zich la 
Ferrarese liet noemen, omdat ze uit 
Ferrara afkomstig was. In The Life 
and Death of Mozart speculeert Mi-
chael Levey vrij overtuigend : "Hij zal 
wel aan Dresden hebben teruggedacht 
toen zijn maîtresse Madame Ferrarese 

Luc Bondy en het 
recitatief 

Bondy heeft bijzonder veel 
werk gemaakt van de recitatieven. 
Normaal zijn dat spetterende 
teksten die, gesteund door een paar 
flarden akkoorden aan het clave-
cimbel, vooruitroetsjen. Bondy is 
daar niet tevreden mee, en men 
begrijpt waarom. We raken hier 
een zeer algemeen probleem. In de 
laatste vijftien jaar is het behande-
len van de tijd, van de stilte, één 
van de belangrijkste bekommer-
nissen geweest van regisseurs met 
een hedendaagse sensibiliteit (in 
Vlaanderen heeft Verwanten van 
Peyskens hiervan een boeiend 
voorbeeld opgeleverd). Maar bij de 
opera ligt de organisatie van de tijd 
vast, wat steeds een belemmering 
is, want deze tijd hangt samen met 
de sensibiliteit van andere perio-
des. Bij Mozart is het mogelijk om 
in het recitatief de moderne manier 
van toneelkijken tot zijn recht te 
laten komen. Dat heeft Bondy, en 
bij mijn weten is dat nog nooit 
eerder gebeurd, op een prachtige 
manier gedaan. Plots zit een opera-
opvoering vol prangende stiltes, 
eindelijk is ook de afwezigheid van 
noten een deel van het akoestisch 
object. Op dit punt heeft dirigent 
en begeleider John Pritchard 
prachtig met Bondy meegewérkt. 
"Men kan," zegt Bondy, "veel 
momenten van stilte vinden. Deze 
momenten laten toe dat het pu-
bliek zoekt, vindt, nadenkt. Het is 
fantastisch wat men allemaal met 
de recitatieven kan aanvangen. Ik 
ben er zelf onderste boven van. Als 
ik dit nog eens doe, wil ik op dit 
punt voortwerken, men kan nog 
dieper aan tekstanalyse doen. Ik 
heb bij deze regie een werkwijze 
gevonden, maar dit kan niet het 
einde van deze ontdekking zijn." 

in Wenen het g e n s c h a p kreeg van 
haar zuster, Louise Villeneuve. Da 
Ponte heeft zich wellicht afgevraagd 
of hij wel de juiste keuze had gedaan. 
Het zou verbazing wekken als hij, die 
zo gevoelig was voor vrouwelijk 
schoon, niet iets voor Madame Ville-
neuve zou gevoeld hebben — te meer 
daar haar zus alleen lelijk was, 
maar, zeker ii. tliea;erkringen, erg 
onpopulair werd." (5) 

Met deze twee dames zijn we erg 
dicht bij onze opera, want ze speelden 
de beide zusseri in de eerste opvoering 
van Cosi. Ferrarese was bekend voor 
de grote reikwijdte van haar stem, en 
Mozart schreef een paar ironische 
aria's waarbij precies deze zangtech-
niek een deel van het komisch effect is. 
Daarbij zijn de beide hoofdpersona-
ges in de opera inderdaad afkomstig 
van Ferrara. 

In januari 1790 had de première 
plaats: het stuk kende een behoorlijk 
succes. Maar da Ponte en Mozart 
zouden niet lang van hun welslagen 
kunnen genieten: Jozef II stierf op 20 
februari. Het Weense Hofburgtheater 
werd gesloten. Leopold II volgde zijn 
broer op, en meteen stond da Ponte op 
straat, want hij was zijn bescherm-
heer kwijt. Een tijd later zou hij naar 
de Verenigde Staten uitwijken. Mo-
zart bleef een financieel precair be-
staan leiden in Wenen. 

De opera zelfwas een moeilijk lot 
beschoren. Met het verschijnen van 
Leopold II verandert de sfeer in 
Wenen, en het 'lichtzinnige', 'immo-
rele' stuk van da Ponte en Mozart 
blijkt plots tot een voorbije tijd van 
vooruitgang en vrijmoedigheid te be-
horen. De romantiek met zijn arse-
naal aan hooggestemde burgerlijke 
gevoelens legt beslag op de verbeel-
ding; nu is het de tijd van ernstige 
mensen : "On comprend que des gens 
trés sérieux comme Beethoven et 
Wagner se soient alarmés de l'immo-
ralité de Cosi fan Tutte." merkte Rémy 
Stricker ironisch op in zijn voortref-
felijk werk Mozart et ses opéras. Vanaf 
1792, leren we uit de biografie van 
April Fitzlyon, kreeg het libretto het 
in de Duitse pers hard te verduren. In 
1863 schreven Barbier en Carré een 
nieuwe tekst voor de muziek, geba-
seerd op Shakespeares Love's La-
bour's Lost; in 1909 zorgde Scheide-
mantel voor een andere tekst, dit keer 
gebaseerd op een stuk van Calderon, 
en heette het Die Dame Kobold. 

Door onze ideologie, die veel te 
sterk de nadruk legt op de waarde van 
de schrijver als bezitter van betekenis, 
gaan we bij de gedachte van zulke 
bewerkingen al gauw glimlachen. 
Maar wat betekent deze bedrijvig-
heid ? In de eerste plaats dat de muziek 
van Mozart een grote aantrekkings-
kracht uitstraalt, maar ook dat de 
achttiende eeuw een heel eigen manier 
van kijken had, die in de volgende 
periode van onze cultuurgeschiedenis 
niet meer begrepen wordt. Ook van-
daag heeft men nog altijd moeite met 
het frivole onderwerp. De uitdagende, 

cynische boodschap van da Ponte en 
Mozart kan men ook nu moeilijk 
verteren. Men wil meer'psychologie', 
meer schuldbewustzijn, meer straf na 
genot. De verwarring der emoties zelf, 
want daar gaat het bij da Ponte (of 
Marivaux of de Engelse schrijvers van 
de Restoration Comedies) over, is een 
terrein dat een tijd die met zekerheden 
wilde werken, niet ligt. 

Echt en pathetisch 
Deze nood aan voorzichtige be-

spiegelingen is pas in de jaren zestig 
echt op de helling gezet. Dat heeft niet 
alleen het brede veld van het wijfe-
lende postmodernisme geopend, maar 
het heeft ons ook de complexe acht-
tiende eeuw met andere ogen leren 
zien. Het is pas vanaf de jaren zestig 
dat we ontdekt hebben bij Maurice 
Bluwal of bij Patrice Chéreau welk 
een onrust, welk een verontrusting en 
welk een sensualiteit er schuilgaat 
achter de gepolijste teksten van wat 
eens oppervlakkige wufte rococo-
schrijvers werden geacht. Daarom is 
de tijd van Cosi fan Tutte pas nu 
gekomen. Daarom ook wekt het 
minder verwondering dat de opvoe-
ring in de Muntschouwburg zo stra-
lend overtuigend is: de regie is van 
Luc Bondy, een modern regisseur uit 
de traditie van het Duitse gesproken 
theater (met o.a. Malraux in Frank-
furt en Kalldewey, farce aan de 
Berlijnse Schaubühne, zieEtcetera 2). 
Reeds tien jaar wou hij, naar eigen 
zeggen, Cosi fan Tutte opvoeren. "Het 
thema van'trouw en seksualiteit boeit 
me erg," zegt hij. "Ik vind dat het 
verhaal van Cosi op zichzelf verre-
gaande existentiële implicaties heeft. 
Het gaat veel verder dan de erotiek of 
de verleiding. Cosi stelt, in feite, de 
vraag of we de zekerheid moeten 
verkiezen boven het avontuur. Daar-
naast werpt het ook het probleem van 
de zelfkennis op." Inderdaad, Cosi 
draagt niet voor niets de ondertitel La 
Scuo/a degli Amanti, en hoe cynisch 
Don Alfonso ook mag lijken, het is er 
hem om te doen de jonge mensen 
iets bij te brengen. Na afloop van het 
experiment zullen ze samen blijven 
met meer kennis van zaken. "Er is een 
vreemde mengeling van optimisme en 
pessimisme in dit werk aanwezig," 
zegt Bondy. Hij gelooft dat Mozart 
eerder de optimistische pool is, al lijkt 
dat moeilijk te verzoenen met het feit 
dat juist Mozart de bittere titel Cosi 
fan Tutte bedacht. "Da Ponte staat 
dichter bij de moralisten van de 
achttiende eeuw: hij gaat uit van het 
geloof in de natuur van de mens." 

Een van de verwarrendste en fasci-
nerendste aspecten van Cosi is, dat het 
zo moeilijk valt om het verhaal te lijf 
te gaan met de conventionele begrip-
pen van goed en kwaad. De meisjes 
zijn ontrouw, maar ze worden daar-
voor niet gestraft: het ontdekken van 
hun ware natuur leidt niet tot hun 
verstoting. Integendeel, na afloop 
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volgt er een algemene verzoening. 
Alleen mengt de tekstdichter in de 
dialoog het bittere kruid van de 
ervaring als Don Alfonso zegt: 'Ik liet 
jullie erin lopen, maar om jullie 
minnaars uit hun waan te helpen: 
voortaan zullen ze wijzer zijn.' En de 
meisjes zingen: 'Ik zal je altijd aan-
bidden,' waarop de wijzergeworden 
jongens repliceren met: 'Ik geloof je, 
mooie lieveling, maar ik vraag niet 
naar bewijzen.' (vertaling Stefaan van 
den Bremt). Dit laatste is het bewijs 
dat er wat geleerd werd in deze school, 
want hierop volgt de conclusie die 
luidt: 'Gelukkig hij die alles van de 
goede kant beziet, en zich bij tegenslag 
en ongeluk laat leiden door de rede.' 
Hier klinkt in da Pontes woorden heel 
duidelijk een achttiende-eeuwse visie 
op de menselijke gedragingen door. 

Hoe dan ook, elke regisseur die dit 
werk aanpakt, moet zich vragen 
stellen over de oordelen die men over 
de gestelde handelingen uitspreekt. 
Bondy heeft het vrij abstracte verhaal 
een persoonlijke, menselijke dimensie 
willen geven: "Ik wilde het pathetisch 
maken," zegt hij. "Ik wilde tonen dat 
men voorzichtig moet zijn : men denkt 
dat men slechts aan een spel deel-
neemt, maar dat spel beïnvloedt ons, 
verandert ons. Als Fiordiligi zegt: 
'ons hart blijft hetzelfde,' dan vergist 
ze zich. Niets verdwijnt zomaar. Men 
zou zo graag iemand verleiden voor 
één nacht, en dan naar iemand anders 
terugkeren. Maar het slechte geweten 
zorgt ervoor dat er iets van die 

verleiding overblijft. Er zijn helaas 
sporen die ons blijven volgen. Het spel 
blijft geen abstracte constructie, het 
wordt het leven zelf. Het wordt echt én 
pathetisch." 

Het vrouwenverbond 
De gevolgen van deze visie zijn 

het duidelijkst in de behandeling van 
de twee vrouwelijke personages. Bij 
Mozart en da Ponte zijn er tussen 
beiden slechts kleine verschillen te 
merken. Bij Bondy worden twee fel 
contrasterende vrouwen uitgetekend: 
Fiordiligi (Barbara Madra) is blond 
en in het blauw: zij is het deugdzame 
meisje — meer geremd, meer hypo-
criet : als zij ten slotte overgeeft, 
gebeurt het met meer welgemeende 
overgave. Dorabella is een brunette 
(Alicia Nafé), temperamentvol, speels 
uitdagend, ondernemend. Dat zij zich 
makkelijk zal laten meesleuren, is al 
van bij de eerste scène duidelijk. Zo 
ziet het verbond der vrouwen eruit: 
het brave en het stoute meisje. In het 
eerste bedrijf worden ze samen bele-
gerd door de mannen. Bondy beklem-
toont de solidariteit van beiden: het 
zijn twee dappere zusjes gewikkeld in 
een strijd tegen de vijandige wereld. 
Ze staan dan ook dikwijls zij aan zij, 
of ze luisteren en reageren op eikaars 
aria: wanneer Dorabella na haar 
geweldige uitval 'Ah, scostati! Pa-
vent a il tristo effeto' van haar stoel 
valt, valt ook haar zus Fiordiligi in 

Cosifan Tune 

Luc Bondy en acteurs 
"Operazangers beschikken 

over een grote gave, de muzikale 
expressie, en een regisseur moet ze 
van alles vrij maken, zodat niets in 
de weg van die muzikale expressie 
staat. Vaak ziet men in de opera 
dat de zangers allerlei kleine 
dingetjes doen, omdat ze te veel 
trachten te spelen; ze trachten 
grote acteurs te zijn. Men moet wel 
echt spelen in de opera, maar het 
moet eenvoudig blijven. De regis-
seur moet ze dingen aangeven die 
niet anekdotisch zijn, en die de 
subtekst, de onbewuste dimensie 
van een opera, duidelijk maken. 
De zanger mag nooit een uitbeel-
der van de muziek worden. Hij 
mag niet dansen: men ziet bij 
Mozarhopvoeringen vaak die 
pleonasmen tussen lichaam en 
muziek. Dat haat ik. Ik tracht een 
soort van speelwijze te vinden die 
niet tot het kleine naturalisme 
behoort. 

"Daarbij moet er ook speel-
ruimte open blijven, zodat het 
spektakel kan evolueren. Ik hou 
niet van claustrofobische opvoe-
ringen. Er moet altijd een veld van 
improvisatie zijn. Anders verliest 
het zijn magie." 

ETCETERA 8/84 7 



LUC BONDY 

Luc Bondy werd 
geboren le Zürich 

en week uit naar 
Frankri jk in i960. 
Hij studeerde aan 

de Ecole Jacques Le 
Coq en de Université 

Internationale du 
Théâtre. Rond 1970 

vertrok hij naar 
Duitsland waar hij 

sindsdien meer dan 
30 opera- en toneel-

werken heeft gere-
gisseerd, waaronder : 

1970: De Dwaas en 
de Non van S.I. Wit-
kiewicz, Gött ingen. 

Leonce und Lena 
van G. Büchner, 

Düsseldorf. 
1973: Asyou like il 

van Shakespeare, 
Wüppertal . 

Stella van Goethe, 
Darmstadt . 

1974 : De Zee van 
Edward Bond, 

München. 
Glaube. Liebe. 

Hoffnung van O. 
von Horvath , 

Frankfur t en Ham-
burg. 

De bruiloft van de 
Paus van Edward 
Bond, Frankfur t . 

La Surprise de 
l'Amour van 

Marivaux. 
On ne badine pas 

avec l'Amour van 
Musset, Berlijn 
(Schaubühne). 

1977 : Spoken van 
Ibsen. 

Lulu van Alban 
Berg, Hamburgische 

Staatsoper. 
1980 : Macbeth van 
Shakespeare, Keu-

len. 

1982 : Kalldewey. 
farce van Botho 

Strauss, Berlijn 
(Schaubühne). 

Am Ziel van 
Thomas Bernhard, 

Keulen. 
Wozzeck van Alban 

Berg, Hamburg. 
1982 : Film : La 

Mortification 
(35 mm, langspeel-

film). 

1983 : Zomer van 
Edward Bond, 

München (Kammer-
spiele). 

1984 : Terre 
Etrangère, Nanterre. 

Luc Bondy en Mozart, 
Strauss, Verdi, enz. 

Zal u nog andere opera's regisse-
ren ? 

Zeker, maar ze moeten van 
Mozart zijn. Ik kan niet zo maar 
een werk benaderen. Ik moet 
weten welk thema er in steekt. 
Neem b.v. Verdi. Dat zijn prachti-
ge opera's, maar ik weet niet wat ik 
er mee moet aanvangen. Ik hou 
van Simone Boccanegra, maar ik 
weet niet hoe ik dat op de scène zou 
brengen. Daarom blijf ik bij Mo-
zart : ik wil zeker nog La Finta 
Giardiniera doen. Daarna weet ik 
het nog niet. Aan aanbiedingen 
ontbreekt het me niet. Maar ik 
neem ze niet aan, want vooraleer ik 
op een opera wil werken, moet ik 
eerst en vooral van de muziek 
houden. Men stelt me voortdurend 
Der Rosenkavalier voor. Dat heeft 
een goed libretto, maar ik hou niet 
van de muziek van Strauss. Als 
regisseur moet je voorzichtig zijn. 
Je vervalt heel makkelijk in het 
illustreren van de muziek: want de 
muziek is beroezend, ze roept 
onmiddellijk beelden op. Maar dat 
is oppervlakkig. Ik moet echt 
geraakt zijn. Wagner b.v. dat is 
niet 'my cup of tea'." 

"Misschien probeer ik wel eens 
een Verdi. Het is erg moeilijk, 
omdat de muziek vaak triviaal is. 
Men heeft me gevraagd om Rigo-
letto te doen. Wat mij interesseert 
in dat werk is de lelijke, lijdende 
mens, de minderwaardige man, ik 
hou van dat type held. Ik vind ook 
de verhouding tussen hem en zijn 
dochter erg boeiend. Dat heeft 

. incestueuze connotaties. Dat moet 
je duidelijk laten uitkomen. Maar 
daarbuiten interesseert Rigoletto 
mij niet. Ik word sterk aangespro-
ken door menselijke verhoudin-
gen : ik vond Kramer versus Kra-
mer heel boeiend : een gescheiden 
vader die met zijn zoontje moet 
leven. Ook Terms of Endearmem 
had interessante aspecten : de pro-
blemen tussen twee mensen in de 
menopauze. Tot die categorie van 
verhoudingen behoren ok de va-
der-dochtersituaties bij Verdi. Het 
zou interessant zijn te onderzoeken 
hoe die verhouding zich op het 
toneel laat uitdrukken. Ik vind de 
muziek van Verdi vaak vreselijk 
mooi, maar ik vraag me af of ze het 
toneel nodig heeft. Misschien wel, 
ik zal het wellicht eens proberen." 

"Ik moet wel bekennen dat 
moderne opera's me niet interesse-
ren. Ik hou niet van de muziek van 
Berio b.v., al zou ik dat niet mogen 
zeggen. Ik heb daar geen fysieke 
relatie mee." 

zwijm. Als later Fiordiligi de mannen 
de les leest, loopt Dorabella naast 
haar, en zingt, als het ware, de 
woorden mee, om duidelijk te maken 
dat ze beiden er hetzelfde over den-
ken. Het eerste bedrijf wordt op deze 
manier een wedstrijd, waarbij de 
meisjes alle punten scoren: in de finale 
jagen ze hun belagers zelfs van de 
scène. 

Maar door een meesterlijke mise-
en-scène heeft Bondy in dat eerste 
bedrijf ook mooi getoond dat onze 
dappere meiden toch een zwakke plek 
hebben. Wanneer de tenor zijn aria 
'Un aura amorosa' zingt, lokt zijn 
gezang de beide meisjes terug de scène 
op, en geven ze zich volledig over aan 
de sensuele kracht van Mozarts mu-
ziek. Hier is door Bondy de toonaard 
duidelijk aangeduid: tegenover de 
inpalmende kracht van de erotische 
zinnelijkheid moeten begrippen als 
fatsoen, trouw en conventie het afleg-
gen. Het afstoten van de nieuwe 
minnaars is dan maar een element van 
een complex spel, waarbij de meisjes 
niet veroverd worden, maar zich 
eerder laten veroveren. 

De sensualiteit wordt van bij de 
eerste scènes gemanifesteerd : de twee 
paren horen nog bij elkaar, maar de 
meisjes vergissen zich spontaan (de 
twee mannen zijn trouwens op dat 
ogenblik volledig identiek gekleed). 
Er is dus een vloeiend veld van 
aantrekking tussen de lichamen, het 
'vaste paar' is een opgedrongen con-
ventie. De test wordt daardoor veel 
minder scherp, en het 'bezwijken' 
van de meisjes is dan allang geen 
fataal teken meer van zwakheid of 
verderf. Integendeel, de mise-en-scène 
maakt de conventie tot een probleem. 

De vrouwen, daar heeft Bondy 
voor gezorgd, zijn geen willoze slacht-
offers. Door deze optie krijgen de 
karakters een interessante innerlijke 
spanning, waarbij spel en pijn volledig 
mogelijk worden. Het valt wel op dat 
de dramaturgische arbeid van Bondy 
zich vooral op de vrouwen heeft 
toegespitst. Daar zijn twee redenen 
voor: "Ik vind de vrouwen in deze 
opera interessanter dan de mannen," 
zegt Bondy, en ook: als spelersmate-
riaal bleken Madra en Nafé veel 
boeiender dan hun tegenspelers. 

Dat eist zijn tol in het tweede 
bedrijf. Da Ponte heeft trouwens 
altijd moeite gehad om zijn libretto tot 
een goed einde te brengen. De vaart in 
het eerste deel van zowel Le Nozze als 
Cosi getuigen van een doorgedreven 
zin voor theater. Maar daarna komen 
sopranen en tenoren bij de componist 
langs en eisen hun virtuoze stukken 
op. Mozart leverde dat zonder pro-
blemen af, maar zijn opera als toneel 
ging er wel onder lijden. Bij deze 
opvoering is er dan ook een vertraging 
te merken. Vooral als de twee min-
naars (Jerome Pruett en Mikael Mel-
bye) alleen op de scène staan, gaat het 
stuk wat slepen. Pas naar het einde toe 

komt de actie, dank zij de meisjes, 
weer op gang en gaan we op een 
spetterende finale af. 

Veroordeeld tot een huis 
Wanneer de opera gedaan is en de 

conventionele orde hersteld, daalt er 
vanuit de schermen een wit, abstract 
huis naar beneden, waarin de paren 
gevangen worden. Wat heeft Bondy 
hiermee bedoeld ? "Het wil zeggen 
wat het zeggen wil," merkt hij op. "De 
orde keert terug. Wij zijn veroordeeld 
tot een huis. De orde is redelijk, en 
daarom misschien ook leefbaar. Mis-
schien. Hier heeft Mozart veel ver-
wantschap met Marivaux. Alles is 
geconcentreerd op de idee dat men 
zich door vermomming kan deper-
sonaliseren, waarop men zich weer 
kan personaliseren. Op het einde 
wordt de som gemaakt van wat men 
gewonnen of verloren heeft. Bij Mari-
vaux, of bij Mozart, of bij Schnitzler 
(die ik net in Parijs heb geregisseerd) is 
dat moeilijk vast te stellen. Ik denk 
zelfs dat men het probleem niet kan 
oplossen, omdat de zaken naast el-
kaar bestaan, zonder dat ze een 
tegenspraak vormen. De moraal stelt 
er zich tegen op en ziet er een 
contradictie in, maar op zichzelf is er 
geen contradictie. Dat is, wat mij 
betreft, een eeuwige problematiek." 

Om deze visie in theaterbeelden 
om te zetten had Bondy een ruimte 
nodig die dat onbestemd in beweging 
zijn vanzelf zou tonen. "Men moest 
iets vinden," zegt hij, "om de constan-
te verandering van de personages en 
de situaties uit te drukken. Het decor 
moest kunnen corresponderen met de 
fluïditeit van de muziek zelf. Daarom 
wilde ik niet dat het zich afwisselend 
in een kamer en aan zee zou afspelen. 
De scènewisselingen zouden te zwaar 
op de hand zijn." 

Karl-Ernst Herrmann, regisseur 
van La Clentenza di Tito, hier decor-
ontwerper, bedacht een voorbijschui-
vend doek. Het decor is een oneindig 
landschap, bestaande uit verschillend 
gestemde lokaties: de openheid van 
de baai van Napels (met kleuren die zo 
uit een schilderij van Caspar Friedrich 
lijken te komen), tegenover de beslo-
tenheid van een park met romantische 
waterval (met reminiscenties aan tafe-
relen van Watteau). Bondy is, terecht, 
in zijn nopjes met deze muzikale 
oplossing voor het decor. "Dit de-
cor," zegt hij, "geeft me veel ruimte. 
Ik wilde geen meubelen of decorstuk-
ken : de ruimte moest vooral bepaald 
worden door de verhouding tussen de 
mensen." Meteen is de hele regie een 
studie van het gebruik van de ruimte, 
waarbij het opvalt hoe zeer de randen 
van de speelruimte worden gebruikt. 
Het centrum van de scène wordt 
uitzonderlijk door iemand ingeno-
men. Op allerlei momenten betrekt 
Bondy ook de ruimte buiten de scène: 
het eerste opkomen van een acteur 
gebeurt in een toneelloge, waarbij zijn 
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gebaar suggereert dat hij reeds achter 
de rode fluwelen doeken aan het 
discussiëren was. Later staat een tafel 
half achter de scène. Er is steeds meer 
'aanwezig' dan wat wordt getoond. 

Er loopt doorheen de erg theatrale 
opvoering (waarbij uit een klassieke 
zuil makkelijk een schuif met schoe-
nen kan te voorschijn komen) ook een 
hyperrealistische lijn : de meisjes was-
sen hun voeten in echt water, en 
wanneer in het tweede bedrijf de 
dappere meisjes beginnen te verliezen, 
wordt de onrust in hun hart getoond 
aan de hand van een geschilderde 
storm. "Deze storm," zegt Bondy, 
"toont op een vrij naïeve wijze iets 
heel belangrijks. Het is een innerlijke 
en uiterlijke storm. Ik heb de storm 
nogal abstract gehouden, omdat echte 
regen een muzikaal probleem schept. 
De muziek van Mozart is een vorm die 
niet veel verdraagt. Ze is zelf erg fysiek 
en sensueel, en dwingt mij om heel 
nauwkeurig na te gaan wat op de 
scène al of niet kan aanwezig zijn. Met 
deze muziek kan je niet aanvangen 
wat je wil." 

Op deze manier wordt het spekta-
kel zelf doorkruist door contradicties, 
die net als de levenspatronen van de 
protagonisten naast elkaar bestaan. 
Sommige acties zijn realistisch uitge-
tekend, andere zijn heel formalistisch 
opgebouwd. Bij het afscheid van de 
verloofdes staan de twee meisjes 
helemaal achteraan, wandelen op de 
maat van de muziek naar voren, gaan 
voor de verkeerde partner staan, 

vervoegen in diagonaal hun geliefde, 
en wandelen dan verward door elkaar. 

Brussel-Berlijn 
Dank zij de hechte samenwerking 

van regisseur Bondy met decoront-
werper Karl-Ernst Herrmann, diri-
gent John Pritchard en de zangers-
acteurs is men erin geslaagd om Cosi 
fan Tune uit de sfeer van de elegante, 
ongeloofwaardige komedie te halen. 
Cosi is nu een ontroerend stuk, licht-
voetig maar met diepgang. Het tovert 
het paradijselijke moment van de 
diffuse lust op, en toont hoe dit 
paradijs aan ons voorbijgaat. Belaagd 
worden, achternagezeten worden, in-
palmen, toegeven: het zijn activitei-
ten die onze verbeelding prikkelen, 
maar ten slotte wacht voor ieder het 
(weliswaar broze) witte huisje. 

Het is niet de eerste keer dat we in 
de Munt een tekst van Mozart plots in 
een heel ander daglicht zien: La 
Clemenza (zie Etcelera 1) was een 
misprezen opera, Cojv'een niemendal-
letje met te mooie muziek begiftigd. 
En zie, dank zij de moderne, speelse 
ernst van een Karl-Ernst Herrmann of 
een Luc Bondy laten beide teksten een 
donkere onderkant zien, en zijn we 
verrast door hun diepe menselijkheid. 
Wanneer de muziek van Mozart aan 
een da capo toe is, gaat iedereen weer 
op dezelfde uitgangspositie staan, en 
kan het ritueel zich herhalen. Dit 
levert een heerlijke spanning op tussen 

het 'realistisch' acteren, het opzetten 
van psychologisch juiste spanningen 
en het uittekenen van een lichtvoetig 
formeel spel. 
Hoe komt dat ? 

Het antwoord is 'simpel' : we zien 
hier wat de aanpak van de Schau-
biihne betekent, we begrijpen nu 
waarom heel Duitsland met spanning 
uitkijkt naar elke nieuwe produktie 
van dit miraculeuze gezelschap. Dank 
zij Mortier is de Munt nu al een paar 
jaar met een dialoog Brussel-Berlijn 
bezig. De eigenlijke manifestatie van 
het Goethe-instituut komt dus, zo 
blijkt, net op tijd. 

Johan Tliielemans 

(1) Wolfgang Hildesheimer, Mozart, 
1977, Ned. vertaling 1979, p. 238. (Een 
fel geloofde maar nogal ontgoochelen-
de studie van het werk van Mozart . ) 

(2) Lorenzo da Ponte, Mémoires et li-
vrets, 1829, Franse vertaling, Livre de 
Poche, 1980, p. 133 (Uitstekende 
commentaren en essays van Jean-
François Labie plaatsen de teksten in 
een historisch perspectief.) 

(3) Bernhard Paumgartner , Mozart (Ned. 
vertaling Spectrum, 1955, p. 141). 
(Nog altijd een schitterende biografie.) 

(4) April Fitzlyon, Lorenzo da Ponte. A 
Biography of Mozart's Librettist, Lon-
den, New York, 1955, p. 161. (Erg 
boeiend, en verrassend omdat da 
Ponte zo fascinerend blijkt te zijn). 

(5) Michael Levey, The Life andDeath of 
Mozart, Londen, 1971, p. 238. (Uitste-
kende korte inleiding, in de Britse stijl 
van het biografieschrijven.) 

Cosi fan Tutte 

Voorstellingen Cosi 
fan Tutte te Rijsel in 
het Grand Théa t r eop 
28 en 30 oktober en 1 
en 4 november 1984 

COSI FAN T U T T E 
libretto: Lorenzo da 
Ponte ; muziek: 
W.A. Mozar t ; diri-
gent : J o h n Pr ichard; 
regie: Luc Bondy; 
decors en belichting: 
Karl-Ernst Herr-
m a n n ; kos tuums: 
Jorge L a r a ; d rama-
turgie : Geoffrey 
La tyon; zangers: 
Barbara Madra , 
Alicia Nafé, 
Georgina Resick, 
Jerome Pruett , 
Mikael Melbye, 
Claudio Nicolai. 
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De Berlin-Brüssel manifestatie, georganiseerd door het 
Goethe Institut, is een breed opgezet festival met 
tentoonstellingen, film, theater, muziek. Een kennis-
making met de cultuur van de aparte stad Berlijn, 
uitstalraam van het Westen en trendsetter op gebied 
van de kunst. Onderstaande artikels geven een 

overzicht van het theateraanbod. 

Uit talloos veel miljoenen 
De Westberlijnse theaterscène 

Berlijn huisvest 
een zeer drukke 

theaterscène. Pol 
Arias bezorgt 

hierbij een 
plattegrond. Voor 

uw volgend bezoek 
aan Berlijn. 

In vergelijking met andere hoofd-
steden van Europa wordt West-Ber-
lijn een nouveau riche genoemd. Eerst 
in 1244 duikt voorliet eerst officieel de 
naam Berlijn op, geleidelijk aan zullen 
een aantal landelijke gemeenten sa-
mengroeien tot Berlijn. In de negen-
tiende eeuw werd noggeschreven over 
"die stad waar in het centrum stof-
wolken veroorzaakt worden door 

opwaaiend zand." In 1987 wordt de 
750ste verjaardag gevierd van de stad, 
maar op de keper beschouwd is West-
Berlijn dit jaar 39 jaar oud, of, als men 
rekening houdt met de oprichting van 
de Muur, 27 jaar. Sinds de tweede 
wereldoorlog is Berlijn niet alleen de 
titel kwijt van TheaiermetropoI maar 
tevens van culturele hoofdstad van 
Duitsland. Toch valt de culturele 
situatie van West-Berlijn meer dan 
gunstig op: 14,4% van het budget 
wordt aan cultuur besteed, als tweede 
stad van de Bondsrepubliek volgt 
München met 3,1%. Wanneer men liet 
aanbod bekijkt van wat er zoal op 
theatergebied in West-Berlijn te bele-
ven valt dan springt meteen het aantal 
plaatsen in het oog waar toneel kan 
beoefend'worden. Het tweewekelijks 
blad Tip, een must samen met Zily 
voor wie wil weten waar hij heen moet 
in West-Berlijn, somt zowat 49 adres-
sen op, daar komen er nog eens 19 bij 
onder de hoofding Kindertheater en 
13 waar cabaret gebracht wordt. Het 
aantal gezelschappen opnoemen of 
zelfs maar opspeuren is onbegonnen 
werk, naast de staatstheaters zijn er de 
privé-theaters en de off-theaters of 
Freien Gruppen, die om de haverklap 
verdwijnen en verrijzen, maar alle-
maal recht hebben op hun deel van de 
subsidiekoek. 

Theatertrust 
Het hoofdaandeel daarvan gaat 

naar de Deutsche Oper, goed voor 
zowat 55 miljoen DM. Directeur is 
Götz Friedrich, ooit begonnen als 
regieassistent van Walter Felsenstein, 
de betreurde leider van de Komische 
Oper in Oost-Berlijn en grondlegger 
van het begrip Musiktheater. Aan die 
Deutsche Oper is ook een balletgezel-
schap verbonden waar Valery Panov 
gewerkt heeft (zie p. 42). Gezongen en 
gedanst wordt er in een nieuw ge-
bouw, opgericht in het oude 
operagebouw aan Unter den Linden 
ligt immers in Oost-Berlijn. 

De Staatliche Schauspielbühnen 
vormen niet alleen het grootste thea-
tergezelschap van West-Berlijn maar 
tevens van de hele Bondsrepubliek. Ze 
beschikken over drie schouwburger 
waarvan de belangrijkste het Schiller 
theater is, vandaar wordt dat consor-
tium ook wel de Schillertrust ge-
noemd. In het Schillertheater, in de 
wijk Charlottenburg, is ooit Leopold 
Jessner, dè man van het expressionis-
tische theater, directeur geweest. 
Naast dat Schillertheater ligt de Werk-
statt, het experimentele plateau; de 
derde schouwburg, het Schloszpark-
theater, ligt in een andere wijk, in 
Steglitz. De Staatliche Schauspiel-
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bühnen worden geleid door Boy 
Gobert, zijn vijfjarig contract werd 
door de nieuwe cultuursenator van 
West-Berlijn, Volker Hassemer, 
(CDU) niet verlengd en vanaf 1985 
maakt hij plaats voor Heribert Sasse, 
die op dit ogenblik nog het Renais-
sance-Theater leidt. Op die benoe-
ming kwam veel kritiek, zowel van de 
oppositie als van de eigen partij, 
omdat er grote namen in de running 
waren voor de directie van dat mam-
moettheater en Hassemer de voorkeur 
gaf aan een vrijwel onbekende in het 
Duitse theaterlandschap. Heribert 
Sasse is evenwel geen onbekende voor 
Franz Marijnen, want hij was een 
meer dan aandachtig toeschouwer op 
de première van .iet Jules-Vernepro-
ject (zie p. 30) deze zomer in Gronin-
gen. Marijnen gaat bij dat Schiller-
theater in 1985 Richard II regisseren 
en is aan het onderhandelen over het 
huisregisseurschap. De Staatliche 
Schauspielbiihnen zijn 27 miljoen DM 
subsidies waard, stellen 650 mensen te 
werk, waaronder bijna 100 acteurs en 
actrices van wie Minetti de meest 
bekende is. 

Zoals men vroeger, tussen 1950 en 
1960, op theaterbedevaart ging naar 
het Berliner Ensemble van Bertolt 
Brecht in Oost-Berlijn, heeft zich 
vanaf 1970 een soortgelijke trend 
ontwikkeld met de Schauspielbühne 
van Peter Stein in West-Berlijn. In dat 
jaar vestigde Stein zich in een voorma-
lige bioscoop aan de rand van de 
arbeiderswijk Kreuzberg, naast een 
rivier, vandaar de naam Schaubühne 
am Halleschen Ufer. Met steun van 
zijn jong gezelschap en van Theater 
Heute, werd hij de nieuwe theater-
paus. De bekroning kwam toen er in 
1980 werd verhuisd naar een gebouw 
op de Kurlurstendamm. Daar stond 
immers ook nog een vroegere bios-
coop, het Ufa-gebouw dat in 1927 
ontworpen werd door de avant-garde 
architect Mendelsohn. De aanvanke-
lijke verbouwingswerken werden ge-
schat op 30 miljoen DM, die liepen 
uiteindelijk op tot 81 miljoen DM en 
nu wordt wat smalend gesproken over 
de Peter-Steintempel en over het 
Steinmausoleum. De Schaubühne am 
Lehninerplatz is goed voor 13 miljoen 
DM subsidies. 

Naast die drukke Kurfürsten-
damm ligt er eveneens een nieuwe 
schouwburg, de Freie Volksbühne. 
De naam komt van een toeschouwers-
organisatie, opgericht in 1889 al, met 
als doel kunst voor het volk te 
brengen, maar dat moest dan wel 
theater zijn dat "de werkelijkheid zou 
tonen zoals ze is en naar de waarheid 
zou zoeken." Meteen vierde het natu-
ralisme hoogtij. Het oorspronkelijke 
gebouw staat nu in Oost-Berlijn, maar 
nu nog profiteren kleine ambtenaren 
en gepensioneerden van de vele voor-
delen die een theaterabonnement hen 

biedt dank zij die toeschouwersorga-
nisaties. De Westberlijnse Volks-
bühne heeft als directeur Kurt Hiibner 
en dat is wel een man met enig gezag. 
In de jaren zestig was hij directeur in 
Breinen en heeft daar kansen gegeven 
aan toen nog jonge regisseurs als 
Zadek, Palitzsch, Minks, Grüber en 
Stein. In West-Berlijn krijgt zijn 
theater 'slechts' 5 miljoen DM, daar-
om laat hij het gedeeltelijk functione-
ren als receptief theater, maar brengt 
toch nog elk seizoen enkele opmerke-
lijke produkties uit waarvoor de beste 
regisseurs uit het Duitse theater ko-
men tekenen. 

Puur volkstheater vindt men o.a. 
in het Hansa Theater. De Komödie en 
het Theater am Kudamin brengen 
allebei erg verzorgd boulevardtheater 
én zonder subsidies. In het Theater 
des Westens staat de musical op het 
programma en krijgt daarvoor bijna 
12 miljoen subsidies. Verder zijn er 
nog de Vaganten Bühne —waar 
vroeger, tussen 1960 en 1970, vooral 
jonge mensen hun eerste kansen 
kregen— en de Tribüne, in diezelfde 
jaren aan de top van het avant-
gardetheater en politiek geïnspireerd, 
maar nu erg vervlakt. 

Het Renaissance-Theater (3 mil-
joen DM) heeft grootse plannen. De 
huidige dramaturg Knut Boeser 
neemt daar in 1985 de leiding in 
handen, regisseur Hansgünther Hey-
me komt er werken, er wordt gedacht 
aan een tweede spelplateau in het 
Media-Center in Kreuzberg en men 
denkt aan samenwerking met het 
Schillertheater. Er is contact gezocht 
met Oostduitse regisseurs. Tot nog toe 
kregen zij verbod van hun regering om 
in 'vVest-Berlijn te gaan regisseren, dat 
verbod geldt niet voor andere West-
duitse steden. 

Het Grips Theater, een van de meest 
toonaangevende kindertheaters in 
West-Europa, waarvan de leider, Vol-
ker Ludwig, nu ook een cabaretgroep 
'Institut für Lebensmut' begonnen is, 
krijgt zowat 10 miljoen DM. De 
Freien Gruppen zijn samen goed voor 
zo'n 2,5 miljoen DM. 

Uit het Berlijnse Book 
of Records 
Alles samen is dat enorm veel geld, 
maar daar kijkt men in West-Berlijn 
niet onmiddellijk van op. Want al is 
West-Berlijn ingesloten als een eiland, 
toch telt het het grootste aantal 
plezierboten per inwoner van de 
Bondsrepubliek. Een ander record is 
het aantal politieagenten per inwoner 
en het aantal dienstweigeraars. Daar-
naast staat West-Berlijn dan weer aan 
de zelfmoordtop van alle Europese 
steden. Het absolute record is evenwel 
het geld dat aan cultuur wordt be-
steed. Het budget van de stad be-
draagt 20 miljard DM, de helft 
daarvan komt vanuit Bonn, 500 mil-

Foio boven: 
Grips ili ca ter 

Folo onder: 
Bethanien/laus 
Foto Landesbildstelle 
Berlin 
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Wie es euch gefallt 
(Schaubühne) — Foto 

Ruth Walz 

joen gaat naar cultuur. Daarover Jurg 
Hengo Weber, ambtenaar bij de 
cultuursenaat van de stad. Hij houdt 
zich bezig met de internationale cultu-
rele betrekkingen en dus ook met het 
festival Berlijn-Brussel: "Dat West-
Berlijn een dergelijk intensief cultu-
reel leven heeft, komt in de eerste 
plaats door de historische achter-
grond van de stad. De samenstelling 
van de bevolkirig staat borg voor een 
zeer open sfeer. Er zijn geen vastge-
roeste structuren, het aantal actieve 
jongeren is bijzonder groot, er zijn 
zowat duizend rockgroepjes, er wo-
nen duizend kunstschilders, er is een 
goede basis, humus. Waar veel is kan 
ook veel groeien. West-Berlijn werkt 
voor vele jongeren attractief omdat 
ze, door hier te komen wonen, ont-
slagen zijn van legerdienst. De voor-
naamste reden is de aantrekkings-
kracht van de alternatieve scène. Van 
de 2 miljoen inwoners zijn er bijna 
honderdduizend die zich bewegen in 
een erg gesloten kring en autonoom in 
leven blijven, de alternatieven. Er zijn 
politieke groeperingen die actief zijn, 
er zijn de krakers, verschillende topics 
die invloed uitstralen. Men komt en 
gaat, dat houdt West-Berlijn in bewe-
ging." 

"Het cultuuraanbod van deze in-
gesloten stad vormt de hoofdattracti-
viteit. Het half miljard dat we geven is 
veel geld, maar eigenlijk nog te weinig 
om iedereen tevreden te stellen. De 
sommen die aan de officiële theaters 
gegeven worden liggen min of meer 
vast, zelfs indien dat privé-theaters 
zijn. (De meeste gesubsidieerde West-
Berlijnse theaters zijn privé-theaters, 
dat houdt in dat de cultuursenaat niet 
kan tussenbeide komen wat artistieke 

werking en benoemingen betreft en 
dat de inkomsten niet aan de stad 
moeten worden afgedragen maar di-
rect kunnen worden aangewend in 
de werking. De Schaubühne bij-
voorbeeld is zulk een privé-theater.) 
De 'Freien Gruppen' worden gesub-
sidieerd per project. De senator voor 
cultuur neemt daarbij zelf de beslis-
singen maar laat zich voorlichten 
door vakkundige commissies." 

"Op dit ogenblik heerst er wat 
spanning rond enkele gezelschappen, 
zoals het vertrek van Peter Stein als 
artistiek leider bij de Schaubühne en 
de komst van een nieuwe directeur bij 
de Staatliche Schauspielbühnen. Toch 
zijn dat normale processen. Kunst 
betekent beweging, kunst leeft van 
vernieuwingsprocessen. Daarom wil 
ik niet meedoen aan speculaties. Wat 
wel gevaarlijk kan werken op langere 
termijn is de subsidiementaliteit. Al-
ternatieve initiatieven hebben na één 
succesproduktie al vlug de neiging om 
zich te institutionaliseren." 

De 'Freien' 
Michael Heardter is leider van het 

Kiinstlerhaus Bethanien: een cultu-
reel centrum, gelegen midden in 
Kreuzberg, in de Turkenbuurt, direct 
tegen de Muur aan. Vroeger was het 
een ziekenhuis, sinds begin van de 
jaren zeventig functioneert het als een 
'Internationale Projektwerkstatt'. Er 
vinden tentoonstellingen plaats, 
waarbij zowel de meest extreme 
avant-garde als de meest consequente 
socio-culturele thema's hun beurt 
krijgen.Performances wisselen af met 
theatervoorstellingen van minder-

heidsgroepen. Michael Haerdter is 
één van de hevigste verdedigers van de 
Freien Gruppen: "Veel van hun 
theaterprodukten halen niet zo'n bij-
zondere kwaliteit, maardat heeft inde 
eerste plaats met geld te maken. Wij 
kijken vooral naar het Hollands 
model, waar die wanverhouding qua 
subsidiëring zoals bij ons niet bestaat. 
Wij hebben daar trouwens samen met 
het Nederlands Theaterinstituut een 
brochure over uitgegeven met als titel 
Hoe overleef! hel llieater. Toch moe-
ten we toegeven dat de situatie in 
West-Berlijn in vergelijking met ande-
re Duitse steden uitermate gunstig is. 
De 'Freien' hebben hier een even 
talrijk publiek gevonden als de grote 
gezelschappen, de subsidies zijn reeds 
gestegen maar het blijft een peulschil, 
nog geen 2,5 miljoen. Wij hebben nu 
zelf een cultuurpolitieke denkgroep 
opgericht om zoveel mogelijk nieuwe 
initiatieven te kunnen ondersteunen. 
We zijn trouwens van mening dat men 
de U en de E, U van Unterhahimgen E 
van Ernst, in de cultuur niet langer 
mag gescheiden houden. Anderzijds is 
er nog altijd weinig doorstroming 
vanuit de officiële theaters naar de 
'Freien'. Toch is de invloed van die 
kleine groepen op het officiële theater 
groter dan men vermoedt. Stein en 
Peymann komen bijvoorbeeld uit het 
studententheater. De progressieve 
theaterkunst van de jaren zestig en 
zeventig was hier ondenkbaar zonder 
de invloed qua speelstijl van die kleine 
groepen en de ervaring die sommige, 
nu grote regisseurs, daar hebben op-
gedaan. Op dit ogenblik hoort men 
grote namen hun beklag doen over de 
logge structuur en de bureaucratie van 
de gerenommeerde theaterhuizen, dat 
zou hun creativiteit afremmen." 

12 ETCETERA 8/84 



BERLIN BRUSSEL84 

Theatertreffen 
Dr. Ulrich Eckhardt is de baas van 

de Berliner Festspiele. Hij beheert 
daar 14 miljoen subsidies om het ene 
festival na het andere te organiseren, 
waaronder het jaarlijkse Theatertref-
fen. Tijdens de maand mei worden de 
tien beste duitstalige theaterproduk-
ties van het voorbije seizoen in West-
Berlijn getoond. Produkties uit de 
Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwit-
serland. De DDR doet— nog altijd — 
niet mee. Een zevental critici vormen 
een jury en hun keuze wordt niet altijd 
in dank afgenomen: "Al jaren zoekt 
men naar alternatieven voor het werk 
van die jury dat inderdaad functio-
neert volgens het meerderheidsbegin-
sel. Zo kunnen produkties die wel 
interessant zijn wegvallen en is er 
uiteraard gevaar tot compromissen. 
Maar het Theatertreffen heeft drie 
aspecten. Het wil een ontmoeting zijn 
van theatermensen en publiek. Maar 
we moeten toegeven dat te weinig 
Westberlijners aan kaarten komen. 
Ten tweede moet het een vorm van do-
cumentatie zijn over wat er tijdens het 
voorbije seizoen in het duitstalige 
theater te beleven viel. Ten slotte moet 
het ook de nieuwe tendensen tonen. 
En dat vergt moed vanwege de jury." 
Het Theatertreffen is inderdaad een 
unieke gelegenheid om het beste van 
het allerbeste op vrij korte tijd te 
kunnen zien. Voor de theatermakers 
zelf, vooral voor de regisseurs is een 
uitnodiging van hun produktie de 
bekroning bij uitstek, hun naam 
wordt gevestigd of bevestigd, meteen 
ook hun financieel voordeel, want 
hun marktwaarde stijgt dan naar de 
top. 

Theater Heute 
Trendmaker van nieuwe theater-

namen is evenwel het maandblad 
Theater Heute. Voorheen in Hanno-
ver gevestigd, sinds een paar jaar naar 
West-Berlijn verhuisd. Toen het blad 
in 1980 zijn twintigste verjaardag 
vierde kon men daarover leuke titels 
lezen in de kranten. Het woord maffia 
viel daarbij niet zomaar uit de lucht. 
Jarenlang heeft het blad een conse-
quente oppositie gevoerd tegen be-
paalde gezelschappen en namen, nu 
wordt het het regeringsblad genoemd 
van het gevestigde theater. Nochtans 
wordt het blad, waarop Etcetera zich 
enigszins heeft geïnspireerd, gemaakt 
dóór een bijzonder kleine ploeg, drie 
redacteurs en één secretaresse. Mi-
chael Merschmeier, jongste redactie-
lid : "Theater Heute is bijna 25 jaar 
geleden ontstaan op initiatief van 
Henning Rischbieter, die nog in de 
redactie zit, van Siegfried Melchinger 
en van de uitgever Friedrich. Hun 
programma was dat theater een esthe-

tisch instrument is waarmee men de 
werkelijkheid, de maatschappij en de 
geschiedenis kan waarnemen en ver-
klaren." 

"Wij vormen inderdaad een kleine 
redactie, dat verplicht ons hard te 
werken, maar we hebben wel meer 
dan honderd medewerkers. Wijzelf 
proberen naar alles te gaan kijken wat 
ons interessant lijkt, dat kan men 
dikwijls al op voorhand plannen, 
verrassingen worden ons dan door 
plaatselijke medewerkers gesigna-
leerd. Eigen fotografen hebben we 
niet en inhoudelijk zijn we totaal 
onafhankelijk van de uitgeverij. De 
normale verkoop is zowat 12.000 
nummers, twee derde abonnementen. 
Dat we ook in het buitenland worden 
gelezen komt omdat we hoe langer 
hoe meer over buitenlands theater 
schrijven en omdat het Duitse theater 
nog altijd een exemplarische functie 
heeft en Theater Heute daarover veel 
informatie verstrekt. Wij staan heel 
dicht bij de theatermakers, daardoor 
kunnen we meer nieuws doorgeven 
dan de dagbladkritiek en worden we 
zelf om de haverklap gevraagd om bij 
een gezelschap te gaan werken, bij-
voorbeeld als dramaturg. In de jaren 
zeventig was onze invloed wel sterker 
omdat we toen veel steun hebben 

gegeven aan bepaalde groepen, maar 
die relatie kan ook uit mekaar groeien 
zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met 
Peter Stein en zijn Schaubühne." 

"Ik geef toe dat wij, critici, veel te 
weinig het werk van de 'Freien 
Gruppen' gaan bekijken. Maar die 
term zelf is al zo rekbaar. Sommige 
groepen volg ik wel van dichtbij, zoals 
de Tanzfabrik, die ook in Brussel is 
uitgenodigd. Buitenlandse critici die 
dikwijls ontgoocheld zijn over de 
artistieke prestaties van die' Freien' in 
West-Berlijn mogen niet vergeten dat 
die groepen zich bij gebrek aan geld 
vooral met inhoud bezig houden, 
minder met de esthetische afwerking. 
Tot een esthetische kwaliteit komt 
men slechts op lange termijn, daar-
voor is de wisseling van medewerkers 
bij hen te groot. Wanneer ze dan op de 
koop toe dezelfde stukken willen spe-
len als de grote gezelschappen, dan 
kan men zelfs niet meer spreken van 
concurrentie, de financiële discrepan-
tie is al te opvallend. Maar men kan 
ook in andere uitersten vervallen, zo-
als nu met Peter Stein gebeurt, in een 
te perfect geoutilleerd theater is hij 
zijn eigen stijl kwijt geraakt." 

Pol Arias 

Die drei Schwestern 
(Schaubühne) — Foto 
Ruth Walz 
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Aan de top van het Europese theater 
Die Schaubühne am Lehniner Platz 

Der Prinz von Homburg (Schaubühne) — Foto Ruth Walz 

Bruno Ganz, Jutta Lampe, in Zurich 
de dramaturg Dieter Sturm. Deze 
mensen zullen de pijlers blijken voor 
het latere succes. In 1970 wordt hij 
voor de luttele prijs van 1,8 milj. DM 
overgehaald zijn ensemble in Berlijn 
te huisvesten, met carte blanche. De 
eerste uitdaging voor het gezelschap is 
een democratische werkorganisatie. 
Beslissingen over de casting worden 
niet meer uitgehangen aan het mede-
delingenbord, maar worden bespro-
ken met de acteurs. Er is inspraak in 
de keuze van de stukken en men werkt 
samen aan de voorbereiding, Een en 
ander vergt een grotere inzet van alle 
medewerkers, werkdagen van 14u zijn 
normaal, met daarbij nog nawerk en 
studie. 

Het spreekt vanzelf dat de demo-
cratiseringsijver af en toe de pan 
uitrees. In het streven naar meer 
gelijkheid worden niet alleen de lonen 
meer aan elkaar aangepast, maar 
moeten steracteurs opdraven in bijrol-
letjes, terwijl mindere theatergoden de 
hoofdbrok krijgen. Inspraak beteken-
de ook toegang tot alle informatie, en 
dat gaf aanleiding tot een groeiende 
papierberg en eindeloze vergaderin-
gen. Deze hindernissen, die eigen zijn 
aan de oefening in democratie, heb-
ben niet belet dat de Schaubühne 
uitgroeide tot één van de best functio-
nerende en meest stabiele groepen van 
West-Duitsland. 

Theaterwerkplaats 
Het democratisch model, waarin 

ieder de eigen talenten kan ontwik-
kelen, verantwoordelijkheid wordt 
gedeeld, en dat bovenal de motivatie 
van alle deelnemers stimuleert, vormt 
het stevige kader voor een gigantisch 
en nauwgezet artistiek onderzoek. De 
Schaubühne werkt niet routineus een 
repertoire af; elk van de vier produk-
ties die jaarlijks worden opgevoerd, 
probeert de bakens van wat reeds 
onderzocht en getest is, verder te 
verleggen, De diversiteit in het reper-
toire valt daarbij op: nu eens duikelt 
men een paar eeuwen terug voor een 
confrontatie met Shakespeare, dan 
stopt men even bij de Russische 
revolutie of herbront men zich aan de 
oorsprong van het theater in het 
Antikenprojekt. Ook de eigen theater-
geschiedenis krijgt een beurt: men 
heeft de ambitie de vaderlandse klas-
sieken te herlezen (Goethe, Schiller, 
Kleist), naast hedendaagse auteurs als 
Peter Handke en Botho Strauss. 
Tussen al deze auteurs — ik vergat nog 
Labiche (La Cagnotte), Ibsen (Peer 
Gynt), en Marieluise Fleisser (Fege-
feuer in Ingolstadt — valt geen lijn te 
bekennen, tenzij de zin voor avontuur 
en de nieuwsgierigheid naar de con-
frontatie met belangrijke knooppun-
ten in de evolutie van het drama. 

De Schaubühne is Berlijn is een fascinerende stad. 
te gast in Brussel Een minuscule enclave in Oost-Duits-

met twee land, waar op enkele kilometers de 
produkties: Die welvaart van het Westen in het 

Neger van Genet kwadraat wordt tentoongesteld. Uit-
in regie van Peter stalraam van het Westen, maar ook 

Stein en An der ommuurde stad, een gevangenis waar 
grossen Strasse de illusie van vrijheid wordt hoog-

van Tsjechov gehouden met een immense cultuur-
geregisseerd door en vrije-tijdcampagne. Op dit eiland 

Klaus Michael vind je alles, kan je alles: de grootste 
Grüber. Luk Van supermarkt (Kaufhaus des Westens), 
den Dries schetst enorme bossen en meren, de zieligste 

de ontwikkeling armoede, de beste boekenwinkels, de 
van dit meeste festivals. Het theateraanbod 

vooraanstaande behoort tot het best gesubsidieerde 
gezelschap, van West-Europa, maar pas de laatste 

jaren levert dat ook een kwalitatief 
equivalent op. Voordien wipte men 
beter de grens over naar Oost-Berlijn 
voor het Berliner Ensemble en Benno 
Besson, jarenlang het mekka van de 
theaterfanaat. Sinds 1970 is een thea-
teravond beter gespendeerd in het 
Westen, en meer bepaald in de Schau-
bühne am Halleschen Ufer, sinds de 
verhuis naar de prestigieuze 
Kurfurstendamm officieel Schau-
bühne am Lehniner Platz genoemd. 

Gevecht 
Het verhaal van de Schaubühne is 

het verhaal van Peter Stein. Geboren 
in Berlijn (1937), zet hij zijn eerste 
stappen op toneel aan de Münchense 
Kammerspiele. Zijn directeur is A. 
Everding die met Stein "de grootste 
hoop voor het Duitse theater" (1) in 
huis gehaald heeft. De investering 
brengt meteen interest op want Steins 
eerste regie, Sctved van Bond, was 
onmiddellijk goed voor de prijs van 
de beste produktie. De roem is echter 
van korte duur: het omzetten van 
Vietkongsympathie in Weiss' stuk 
Vietnam-Diskurs in een reële geldin-
zameling gaat de perken van het 
theater te buiten en Stein wordt 
ontslagen. Het is het eerste gevecht 
met hiërarchische structuren van een 
theaterfabriek en de eerste nederlaag, 
Hetzelfde scenario speelt zich af in 
Bremen en Zurich : Stein wordt inge-
haald als nieuwe belofte maar wordt, 
een produktie later, opnieuw de deur 
uitgewerkt, daarbij een gechoqueerd 
publiek of een verveelde intendant 
achterlatend. 

Ondertussen had deze compromis-
loze theaterman een hele ploeg om 
zich heen verzameld: in München de 
scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in 
Bremen de acteurs Edith Clever, 

Peter Stein — Foto 
Ruth Walz 

Klaus-Michael 
Grüber — Foto Ruth 

Walz 
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Evenmin kan men over een Stein-
stijl, laat staan een Schaubühnestijl 
spreken: het laatste omdat nog een 
andere regisseur (K.M. Grüber) van-
uit een totaal andere visie het gezel-
schap mee bepaalt, daarover straks 
meer. Stein zelf is niet vast te pinnen 
op een vast aantal terugkerende in-
grediënten. Veralgemenend kan je wel 
wijzen op de helderheid, de precisie en 
de aandacht voor het detail die elke 
enscenering tekenen, maar dat blijft 
rijkelijk vaag. In Peer Gynt(\911) b.v. 
wordt de analytische helderheid ge-
combineerd met de naïviteit van de 
triviaalroman. Het resultaat is een 
beeldenrijjc spektakelstuk, een gran-
dioos reisverhaal dat tot Steins beste 
ensceneringen wordt gerekend. Der 
Prinz von Homburg (1972) ademt een 
totaal andere sfeer: de kleuren zijn 
zacht violet, de bewegingen traag, Het 
stuk is geconcipieerd als een droom: 
de droom van Kleist over de eigen, 
ingebeelde roem, en de autobiogra-
fische zelfmoord die daarop volgde. 
De Oresieia (1980) is dan weer veel 
monumentaler: de decorstukken zijn 
imposant, het ruimtegebruik verloopt 
langs twee grote assen, het koor in de 
zaal en de protagonisten in het paleis, 
er wordt 'geweldig', bijna ritueel 
geacteerd. 

Het theatrale onderzoek heeft zich 
werkelijk in alle richtingen ontwik-
keld. De Schaubiihne is in de eerste 
plaats een werkplaats waarin alle 
mogelijkheden van het lichaam, de 
stem, het spel, de ruimte, enz. op hun 
theatraal effect worden getest. De 
impuls gaat daarbij altijd uit van de 
tekst. Stein is geen visionair regisseur 
zoals Wilson of Grüber. Hij ontwik-
kelt zijn theatertaal vanuit een zorg-
vuldige analyse van het stuk, en dat is 
misschien één van de meest innove-
rende aspecten van de Schaubühne: 
eigenlijk heeft men daar de functie van 
dramaturg uitgevonden. Aan het spe-
len van een stuk gaat een lang voor-
bereidingsproces vooraf waarin ge-
probeerd wordt vanuit een brede cul-
turele, historische en socio-politieke 
context het stuk beter te situeren en te 
begrijpen en er eventueel interpreta-
tiekanalen naartoe te trekken. Dat 
gebeurt allemaal streng wetenschap-
pelijk : er worden seminaries gegeven, 
men schrijft referaten, verricht re-
search, Er worden kosten noch moeite 
gespaard: voor het Antikenprojekt 
onderneemt men een reis langs de 
eilanden van de Middellandse Zee, 
Shakespeare zoekt men in Engeland 
zelf op, voor alle acteurs is er een 
lange leeslijst en er wordt flink wat 
gestudeerd, In enkele gevallen wordt 
het voorbereidingswerk zo omvang-
rijk en levert het zulke interessante 
aanknopingspunten op, dat het zelf 
onderwerp van een enscenering 
wordt. Dat overkwam het Anliken-
projekl (1974): de eerste avond be-

stond uit 'oefeningen voor acteurs', 
een onderzoek naar de relatie tussen 
het ritueel en het acteren; het was de 
inleiding bij de opvoering van Euripi-
des' Die Bakclien. En ook met Sha-
kespeare wordt op dezelfde omzichti-
ge manier omgesprongen: men wil 
eerst inzicht krijgen in de Eliza-
bethaanse tijd. Dat levert een schouw-
spel op (Shakespeare's Memory, 1976) 
waarin filosofische redevoeringen 
worden afgewisseld met astrono-
mische ontdekkingen, populaire 
kunst met uitweidingen over het 
perspectief in de Renaissance. Het 
geheel nam twee avonden in beslag en 
werd afgerond met fragmenten Sha-
kespeare. Peter Stein omschreef deze 
kennismaking als "de verovering van 
een groot continent. Misschien waren 
de navigatiemiddelen niet aangepast, 
waren de boten te klein en de zeilen te 
groot." (2) 

De wetenschappelijke entourage 
waarmee Stein zijn ensceneringen 
voorziet, hebben aanleiding gegeven 
tot gefundeerde en helder opgebouw-
de voorstellingen, maar ook tot heel 
wat kritiek. Bruno Ganz kapte af op 
de te mooi sluitende concepten, 
"waarin geen plaats meer was voor 
nieuwsgierigheid" (3) en verliet het 
gezelschap. Peter Zadek vergelijkt 
Steins acteurs met "groenten die te 
lang hebben gekookt en al hun smaak 
verloren zijn. Ik bekijk liever tweede-
rangsamateurs, hun onvoorspelbaar-
heid is tenminst theatraal." (4) Stein 
zelf heeft met de gebruikelijke zelf-
kritiek afgerekend met deze periode: 
"Een produktie als Peer Gynl zou ik 
vandaag niet meer aanvaarden. De 
acteurs hebben daarin verschrikkelijk 
geknoeid en gesmost. Echt acteurs-
werk was er niet bij. Dat gaf aanlei-
ding tot een ongegeneerdheid, een 
oppervlakkigheid in het actualiseren 
van de structuren, die ik niet meer zou 
kunnen verdragen, al was het maar 
fysiek." (5) Steins enige ambitie ligt 
hoe langer hoe meer in het louter 
zicht- en hoorbaar maken van de 
tekst, zonder wetenschappelijke poes-
pas, zonder acrobatische acteerstand-
jes; "Voor het ogenblik streef ik 
eigenlijk in mijn theaterwerk naar de 
meest heldere evidentie van processen 
in tijd en ruimte in relatie met de 
tekst," (6) 

De evolutie van Peter Stein houdt 
gelijke tred met de ontwikkeling van 
het politieke theater; van een gepro-
fileerd links standpunt, via een analy-
se van de theatermiddelen naar een 
dialoog met de klassieken. De laatste 
tijd balanceert hij vervaarlijk op de 
rand van het puur conventionele. Het 
ontslag van Stein als directeur van de 
Schaubühne, komt dan ook niet 
helemaal onverwacht. Veertien jaar 
aan de top van het Westduitse theater 
staan vreet aan de eigen kracht en 
verbeelding, vooral wanneer dat met 

\Vint erreise (Schau-
bühne) — Foto Ruth 
Walz 

de inzet en de energie gebeurt van een 
Stein. Hij nam alles aan het theater au 
sérieux: geen natte-vinger-werk zoals 
dat gemeenlijk bedreven wordt, maar 
weldoordachte keuzes vanuit een 
nauwkeurige lectuur van de tekst. 
Daarbij werd hij gediend door een 
sterke ploeg: man-achter-de-scher-
men Dieter Sturm ("hij zet de toon, ik 
laat maar gebeuren", zegt Stein over 
hem), ontzettend goeie acteurs, en 
verder scenograaf Karl-Ernst Herr-
mann. De Schaubühne is ondenkbaar 
zonder werk van deze ploeg. Vooral 
de inbreng van Herrmann is ingrij-
pend geweest: zijn decorontwerpen 
hebben bijgedragen tot een herdefi-
niëring van de theaterruimte. Met zin 
voor detail (zie ook de La Clemenza di 
Tito opvoering in de Munt) en gevoel 
voor materiaal wist hij de organisatie 
van de ruimte steeds nieuw te her-
denken in functie van de dramatur-
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An der grossen 
Sirasse (Schaubühne) 

— Foto Ruth Walz 

gische opties. De inbedding van crea-
tieve kunstenaars in een democra-
tische organisatie levert in dit geval 
duidelijk een meerwaarde op: het 
maakte van de Schaubühne een suc-
cesrijke theaterwerkplaats. 

Ruïnes 
"Toen de Schaubühne bij de voor-

bereiding van het Antikenprojekt 
Griekenland bezocht, deed men o.a. 
de Acropolis aan. Stein, gids in de 
hand, begon aan een uiteenzetting 
over historische details van het 
Parthenon. Ondertussen dwaalde 
Grüber doelloos rond tussen de 
ruïnes, enthousiast over vormen en 
kleuren van het gesteente in het helde-
re zonlicht." (7) Klaus Michael Grü-
ber, ooit nog medewerker van Giorgio 
Strehler, is zowat Steins tegenvoe-
ter. De teksten die hij kiest (Geschich-
ten aus dem Wiener Wald 1972, Die 
Bakchen 1973, Empedokles 1975, 
Fausl 1982) zijn enkel aanleiding tot 
vrije beeldcomposities. Van Faust b.v., 
dat hij twee keer geregisseerd heeft in 
Parijs en in Berlijn, gebruikt hl) 
slechts enkele scènes. Empedokles van 
Hölderlin is op zich slechts een 
fragment, waar Grüber dan zijn asso-
ciatieve beelden aan toevoegt. Van 
dezelfde Hölderlin arrangeerde "de 
visionair onder de Duitse regisseurs" 
(8) nog Winlerreise (1977): het stuk 
speelde tijdens een ijskoude winter-
nacht in het immense Olympia-
stadion. De acteurs verdwenen tegen 
de achtergrond van de restanten van 
Hitiers architectuur. De environmen-
tele setting was echter meer dan een 
buitensporige inval: hij maakte het 

stuk tot politieke metafoor. Hamlet 
(met in de hoofdrol Bruno Ganz) is de 
enige tekst die Grüber uitzit. Het 
resultaat is een ijle vertoning zonder 
leven of visie (zie ook Etcetera 2, pp. 
58-59). 

I.t.t. Stein laat Grüber zijn acteurs 
weinig toe. Ze beperken zich tot stil 
gemompel (b.v. Minetti in Faust). 
Toch zijn zijn beelden vaak intrige-
rend en raadselachtig. Op hun eigen 
manier vatten ze de essentie van een 
stuk samen, en meestal komt dat neer 
op de sfeer van het einde, het afscheid. 
Zijn figuren zijn reizigers in een 
vervreemde wereld, net als Grüber op 
de dool tussen verlaten ruïnes. Grüber 
lijkt gefascineerd door de stilstand, de 
dood, het afsterven. Ook op dat punt 
is hij radicaler dan Stein. Deze con-
stateert wel de onmacht van het 
individu in een onleefbare wereld (b.v. 
Lotte in Gross und Klein), maar de 
koppigheid en de energie waarmee hij 
de personages laat aanmodderen doet 
toch vertrouwen op de kracht van de 
mens. In vergelijking met het nihilis-
me van Grüber, is Stein een humanist. 

Kritiek 
De voorstellingen waarmee de 

Schaubühne in Brussel werd uitgeno-
digd, zijn door de kritiek verdeeld 
ontvangen. Grüber is sinds enige tijd 
het troetelkind, vooral van de Franse 
pers. Men is aangetrokken door de 
melancholie die uit zijn ensceneringen 
walmt. "Zijn personages hebben op-
gehouden te wachten op een trein in 
een afgedankt station," schrijft Colet-
te Godard n.a.v. An der grossen 
Strasse. "Ze zijn tegen de muur 

gebotst en blijven liggen sinds lange 
tijd." (9) Ook de plaatsing in onge-
bruikelijke ruimtes, een kaai, een 
kerk, stations, een bar, draagt bij tot 
de weemoedige stemming en zijn 
succes. 

Stein daarentegen, die van Theater 
Heute zijn lijfblad had gemaakt, is zijn 
beschermheer kwijt. N.a.v. Die Neger 
vraagt men zich af "waarom de 
Schaubühne dit stuk gekozen heeft, 
als het resultaat een lusteloze perfec-
tie is. Er is geen inzet, geen glinste-
ring, van clownerie geen spoor —en-
kel het haarscherpe fonkelen van een 
langs alle kanten edel geslepen steen 
(Stein in het Duits — LVdD), die men 
kan bewonderen, maar niet liefheb-
ben." (10). 

Toch is de komst van de Schau-
bühne een belangrijke gebeurtenis. 
Het gezelschap komt niet vaak naar 
België, men grijpe dus deze kans om 
theater te zien op een niveau dat hier 
in Vlaanderen ongekend is. En hope-
lijk laat het bezoek sporen na. 

Luk Van den Dries 

(1) Fritz Kortner, geciteerd in Michael 
Patterson, Peter Stein, C.U.P., Lon-
don, 1981, p. 13. 

(2) idem p. 32 
(3) Theater Heute, nr 2 1983, p. 15 
(4) Pat terson : p. 168 
(5) Théâtre Europe, nr I, p. 26 
(6) idem p. 25 
(7) Patterson, p. 102 
(8) Rolf Michaelis, "Von den Barrikaden 

in den Elfenbeinturm", in Theater 
1967-1982, Berlin 1983. 

(9) Colette Godard , Théâtre Europe nr 2, 
p. 93 

(10) Michael Merschmeier, Theater Heute, 
nr 8 1983, p. 17 
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Schaubühne am 
Lehniner Platz — 
Foto Landesbildstelle 
Berlin 

Schaubühne — 
dwarsdoorsnede 

Door middel van een 
hydraulisch gestuurd 
systeem zijn verschil-
lenhe scène-zaal 
verdelingen mogelijk 
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Die Schaubühne am Lel 

Schalldichte und feuerteste Rollwande 
die den Gesamtsaal in drei getrennte 
Theaterraume unterteilen können (abc) 

Gitterkonstruktion lur 
Scheinwerfer und Kulissen 

Hubpodiumi 

System aus Hubboden im Raster 
von drei mal sieben Meter, jeweils 
stutenlos bis zu 3.00 Meter anzuheben 

[Restaurann | j 

Kurlurstendainm 153 

I 
Transversale 

Kabukl-Theatef KlóJoer Rundhorifofrt Guckkasten 

Knos so s - Amphitheater w<nk«l Apron 



De emancipatie 
van het 

jeugdtheater is 
niet denkbaar 

zonder liet 
Westberlijnse 
Gripstheater. 

Grips verloste het 
kind van het 
betuttelende 

sprookjestoneel en 
plaatste het met 

humor en 
speelsheid terug in 

de wereld. Hoe 
vergaat het Grips 
na 15 jaar? Hoe 

groot was de 
invloed in 

Vlaanderen? 
En wat is die 

malaise in het 
jeugdtheater? 

Marianne Van 
Kerkhoven tekent 

het ziektebeeld. 
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Melancholie heeft haar limieten 
De greep van Grips 
op het Vlaamse jeugdtheater 

In het pakket theater dat binnen 
de Berlijn/Brussel-manifestatie wordt 
aangeboden, zit ook een voorstelling 
kindertoneel: het Gripstheater uit 
Berlijn speelt op 10 en 11 november in 
het Théâtre 140 Dei Spinner, een stuk 
bestemd voor mensen vanaf 8 jaar. 
Binnen de wereld van het kinderthea-
ter is Grips doorheen een werking van 
zowat 15 jaar een begrip geworden. 
Een instituut bijna. Vooral wat het 
repertoire betreft heeft het bij ons een 
belangrijke invloed gehad op de wer-
king zowel van het KJT (Antwerpen) 
als van JeugdenTheater(Brussel), het 
huidige Brialmonttheater. 

Grips zelf was het laatst in België te 
gast in januari 1982 met de voorstel-
ling Starker als Superman (ook het 
KJT had dit stuk op zijn programma 
en het Brialmonttheater speelde een 
herwerking door Alice Toen onder de 
titel 'I LoopI mank), een stuk van de 
Britse auteur Roy Kift over de relatie 
tussen gehandicapten en 'normale' 
mensen. Een voorstelling die mij toen 
— het was mijn eerste kennismaking 
met Grips zélf — erg ontgoochelde : 
was dit dan die gangmakende 'revolu-
tionaire' groep? Noch in dramaturgie, 
noch in spel of scènische vormgeving 
verschilde dit produkt van vele andere 
jeugdvoorstellingen die we hier bij ons 
te zien krijgen. 

Ook Superman leek mij weliswaar 
professioneel, maar toch fantazieloos 
maakwerk, uitdrukking van die bijna 
chronische malaise die er op artistiek 
vlak binnen jeugd- en kindertheater 
heerst. Op de karakteristieken van 
deze malaise willen we hier nu niet 
dieper ingaan : dat is stof voor een 
ander hoofdstuk. Had Grips mis-
schien zich zelf overleefd? Is zijn 
invloed op het jeugdtheater bij ons 
reëel geweest of te verwaarlozen? 
Waaruit bestond die invloed? Vragen 
die onvermijdelijk raken aan de inter-
ne contradicties van een zich emanci-
perend kindertheater, maar die wel-
licht nog meer te maken hebben met 
de veranderde tijd waarin theater-
makers hun artistieke (en/of politie-
ke) overtuiging moeten waarmaken. 

Anti-autoritair 
Grips ontstond uit het Berliner 

Reichskabarett dat sinds 1966 in 
Berlijn opereerde met bijtende sati-
rische shows, caleidoscopen van de 
politieke en maatschappelijke knel-
punten. Wij spreken al te vaak over 
Parijs, mei '68 en vergeten daarbij dat 

de denkbeelden die daar hun uit-
barsting kregen, uitgebroed en -ge-
dokterd werden aan de Berlijnse én 
Amerikaanse universiteiten vóór '68. 

Berlijn 1966 en volgende, is het 
Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode 
Universiteit, van de strijd tegen het 
Axel Springerconcern, van de com-
munes en Benno Ohnesorg, van aller-
lei experimenten om 'zelfbeheer' op 
alle niveaus van het dagelijkse leven 
te introduceren. Het 'anti-autoritaire' 
werd er tot leidraad in een nieuwe 
ontwikkelingsfase van de marxis-
tische theorie. Op pedagogisch vlak 
uitte zich dat in het ontstaan van de 
Berlijnse 'kinderwinkels', alternatie-
ve crèches en kleutertuinen waar de 
ouders zelf het roer in handen namen 
en aan de hand van de theoretische 
geschriften van Wilhelm Reich en 
Reimut Reiche én de concrete voor-
beelden zoals A.S. Neills Summerhill 
de bestaande opvoedkundige taboes 
gingen doorbreken. 

Het Berlijnse Reichskabarett door-
brak van zijn kant met zijn eerste 
échte kinderproduktie (Slokkerlok 

undMillipili, 1969) een ander taboe, nl 
dat van 'kindertheater = sprookjes-
wereld' en entte zich hiermee meteen 
op die anti-autoritaire stroming bin-
nen de Berlijnse pedagogische activi-
teit. In 1971 staakten ze hun cabaret-
produkties en legden ze zich nog enkel 
toe op het maken van jeugdtheater. 
Sindsdien realiseerden zij zo een 
kleine 30 kinder- en jeugdvoorstellin-
gen. In 1972 veranderden ze hun naam 
in Grips, wat wil zeggen: snel begrij-
pen, bevattingsvermogen, verstand; 
maar ook verstand met humor, den-
ken waar je plezier aan beleeft. In 
nauwe band met de politieke bewe-
ging buiten het theater evolueerde 
Grips van een 'anti-autoritaire' naar 
een 'socialistische' aanpak van het 
kind en de opvoeding. De anti-autori-
taire ideologie —in de eerste Grips-
stukken zijn zowat alle ouder-perso-
nages baarlijke boemannen— werd 
op den duur als elitair —en dus 
opnieuw autoritair— ervaren: de 
alternatieve crèches en kindercom-
munes bleken intellectuele getto's 
voor geprivilegieerden te zijn. Men 
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voerde een koerswijziging door naar 
een 'socialistische' opvoeding, een 
opvoeding tot klassenstrijd. In de 
Gripsstukken betekende dit: niet 
meer het tonen van monsterlijke 
ouders, maar het bijbrengen van 
inzicht in de maatschappelijke oorza-
ken voor de fouten van die ouders. 

Oude discussies binnen de arbei-
dersbeweging, nl. of je de kindertijd 
moet vrijhouden van politieke ellende 
ofwel of je jonge mensen zo snel 
mogelijk met maatschappelijke pro-
blemen moet confronteren (cf. de 
geschriften van Karl Kautsky, Karl 
Liebknecht, Klara Zetkin, Edwin 
Hoernle, Walter Benjamin, Asja Lacis 
enz.), alsook de discussie of 'proleta-
rische' cultuur binnen een kapitalis-
tische maatschappij so wie so moge-
lijk is, kwamen op dat moment in 
Berlijn weer aan de orde. Voor Grips 
resulteerde dat alleszins in de keuze 
voor het uitbeelden van meer prole-
tarische personages en situaties. De 
onmiskenbaar moralizerende tenden-
zen van deze optie trachtten zij te 
temperen met een flinke dosis humor. 

Los van een politieke stellingna-
me ligt de grote, blijvende 'revolutie' 
die Grips volbracht — en die wij 
vandaag al bijna niet meer op haar 
waarde schatten, omdat de resultaten 
ervan voor ons reeds 'gewoon', d.w.z. 
volledig geassimileerd zijn — in het 
bevrijden van het kindertheater van 
de betutteling in amechtige sprookjes, 
in het in de praktijk aantonen dat 
kinderen te midden van dezelfde 
maatschappelijke problemen als hun 
ouders leven en de 'lelijkheid' van 
deze wereld bijgevolg niet voor hen 
verborgen gehouden kan worden. 
M.a.w. Grips stimuleerde als eerste 
een theaterpraktijk waarin kinderen 
au sérieux genomen werden. 

Invloed 
Ook bij ons heeft hun repertoire 

een impact verworven bij die mensen 
die het verlangen koesterden de kinde-
ren in het theater met een groter 
realisme t.a.v. de eigen tijd en de 
maatschappij tegemoet te treden. 

Het KJT speelde tussen 1970 en 
1982 zowat 9 stukken van het Grips-
theater. 

Gripstheater en KJT 
Slokkerlok en Millipilli, 1970-71 ; De 
Huutsefluut, 1971-72; De Reis naar 
Pilchepateh, 1972-73; Wie vindt, wint, 
1973-74; Man, man, man, 1974-75; 
Feest bij Papadakis, 1974-75; Maar 
meisje toch, 1976-77 \Sterker als Super-
man en Uitgerangeerd beide in 1981-
82. 

Grips beschikt over een reeks 
regelmatig voor hen werkende auteurs 
(zoals Grips-directeur Volker Lud-
wig, Reiner Hachfeld, Stefan Reisner, 
Reiner Lücker, Detlef Michel e.a.) 
die de groep zeer goed kennen en een 
grote homogeniteit in schriftuur we-
ten te bereiken. 

Volgens KJT-dramaturge Lieve 
Eeckhaut verwierven enkel Superman 
en Papadakis een reëel succes bij het 
Antwerpse publiek. "Wij speelden 
Grips eigenlijk ergafgezwakt. Grips is 
links en als officiële schouwburg 
mogen wij in principe geen kleur 
bekennen. Grips zelf speelt voor 
kleine groepjes en organiseert na de 
voorstelling gesprekken met de kinde-
ren. Wij zijn gebonden aan onze grote 
zaal; voor dit soort theater is dat 
gebouw hier een blok aan ons been. 
Grips speelt ook in een bepaalde sfeer 
met acteurs die uit een cabarettraditie 
komen en dus geschikt zijn voor dat 
soort werk. Onze acteurs hebben een 
heel andere opleiding gekregen. Het 
hele pakket van de nawerking — zo 
belangrijk bij Grips— valt buiten cns 
bereik: vanuit de scholen zelf krijgen 
wij hierbij (op enkele uitzonderingen 
na) geen medewerking. Bovendien 
behoort ons publiek de facto tot een 
elite. De jongens van de Meistraat (de 
technische en beroepsschool die vlak 
naast de schouwburg lig, n.v.d.r.) 
komen hier niet binnen en die situatie 
zal in de huidige crisissfeer niet 
verbeteren: busvervoer plus inkom-
geld, het wordt alles bij mekaar zó 
duur dat enkel de rijke instellingen dit 
nog kunnen en/of willen betalen. De 
kinderen die met hun ouders naar de 
gewone voorstellingen komen beho-
ren so wie so al tot de geprivilegieer-
den." 

Grips heeft dus voor het KJT wel 
een bron aan teksten opgeleverd: 
nederlandstalige jeugd-probleem-
stukken bestaan er haast niet en sinds 
1974 is het KJT toch wel gewonnen 
voor fantasiestukken die niet meer 
uitsluitend de vorm van klassieke 
sprookjes aannemen. Wat scènische 
vormgeving én het werken mét kinde-
ren betreft, bleef de Gripsinvloed 
nihil, vooral dan omdat hun specifie-
ke theatrale vereisten door het KJT 
ontkracht werden in functie van de 
zaal die ze in de nieuwe schouwburg 
betrekken. 

Het verhaal van de relatie tussen 
het Brialmonttheater en Grips is van 
een heel andere aard. Ook het Brial-
monttheater speelde sinds 1970 zo een 
tiental Gripsstukken, alle vertaald 
en/of bewerkt door Alice Toen. 

Gripstheater en 
Brialmont 

Maximiliaan of fluit, fluit, tand eruit, 
1970-71; De Huutsefluut. 1972-73; 
Brilleke of dom blijft dom, 1973-74; 
Mondje dicht en oren open, 1974-75; 
Slapende honden bijten niet, 1975-76; 
Banana. 1977-78 ; Builen spel. 1977-78 ; 
Neushoorns schieten niet (herneming 
van Slapende honden bijten niet), 1978-
79 en verder nog Max en Milli en twee 
bewerkingen Inpakken en wegwezen 
(Feest bij Papadakis) en 't Loopt mank 
(Sterker als Superman). 

Dries Wieme en Alice Toen getui-
gen dat de eerste ensceneringen heel 
wat reacties uitlokten. Maximiliaan 
werd door de onderwijzers als 'ge-

Der Spinner (Grips-
theater) — Foto 
Roland Beeneken 
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vaarlijk' bestempeld en voor Brilleke 
kregen de Brusselse scholen na twee 
voorstellingen van de inspectie verbod 
het stuk nog bij te wonen. "Als acteurs 
stelden wij ons toen ook vrij agressief 
op; wij wilden 'choqueren', reacties 
uitlokken. Alles vertrok op dat mo-
ment vanuit die grote hoop op veran-
derbaarheid van de maatschappij, die 
ons nu zo absurd lijkt. Toen waren wij 
blij met elk 'goed antwoord' tijdens 
het nagesprek. Hoe meer maatschap-
pelijke onrechtvaardigheden de kin-
deren konden opsommen, hoe meer 
wij het gevoel hadden met ons werk 
resultaten te boeken. Maar wij speel-
den — net als Grips zelf — tekens, ge-
dragingen in plaats van mensen. Ook 
in de schriftuur drong Grips zodanig 
zijn mening op dat het menselijke en 
de theatrale vormgeving vergeten 
werd." 

Van dit alles wil het Brialmont-
theater nu af; reeds een tijdje evolu-
eert het wég van kinder- en jeugdpro-
dukties. Het wil op zoek naar een 
theater dat bewust maakt van het 
menselijk bestaan, dat de betekenis 
van het eigen leven en gevoeligheid 
overdraagt. Vanaf dit seizoen gaat de 
artistieke leiding over in de handen 
van Mark Steemans, met als eerste 
produktie Mercedes van Thomas 
Brasch. 

Ontgoocheling 
"Die hoop op veranderbaarheid 

van de maatschappij die ons nu zo 
absurd lijkt": het verhaal van het 
Brialmonttheater is blijkbaar het ver-
haal van een ontgoocheling, een 
ontgoocheling waaraan geen enkele 
groep, die zich ooit verbond met de 
hooggestemde maatschappelijke ver-
wachtingen van de zestiger jaren 
ontsnapt. 

Hoe heeft Grips die blijkbaar 
onvermijdelijke overgang van "het 
principe Hoop naar het principe 
hopeloosheid" (1) opgevangen? In 
het samenvattende boekje Das Grips-
theater • (Wagenbachtaschenbuch 
1979) zien we reeds de aanwezigheid 
van contradicties in hun eigen evolu-
tie en t.a.v. een veranderd maatschap-
pelijk klimaat. Vanaf 1976 reeds, 
werkt Grips met een nieuwe generatie 
van jonge mensen voor wie de waar-
den van 1966 slechts woorden op 
papier zijn. De Nieuw Links Studen-
tenbeweging van de zestiger jaren is 
voor hen een legende, een verhaal van 
oudstrijders. Bij deze nieuwe lichting 
primeert de individuele zelfontplooi-
ing op de maatschappelijke gedreven-
heid, een mening die opbotst tegen de 
opvattingen van de 'oudere' Grips-
leiding. In de slotzin van het geciteer-
de boekje laten deze laatsten hun 
waarschuwende stelling weerklinken: 

"Das Theater kann aber nicht als 
Instrument fiir die Selbstverwirk-
lichung der Theaterleute existieren, 
sondern nur als politisches Instru-
ment seines Publikums." De schrij-
nende contradictie van elk politiek 
gebonden theater tegenover een ver-
anderd maatschappelijk klimaat. 

Wat wordt de essentie van je 
theatrale bezigheid als jij zelf—cf. bij 
ons Vuile Mong en het Kollektief 
INS— nog wel in die oude idealen 
gelooft, maar je publiek al lang niet 
meer en de dagelijkse maatschappe-
lijke praktijk die idealen constant 
tegenspreekt? Of wanneer je de ge-
vangene geworden bent van het 
image dat je precies via die idealen 
voor je groep hebt opgebouwd? Of 
wanneer je gewoon een broodwinning 
verdedigt? 

Melancholie heeft haar limieten. 
Pessimisme kan niet blijven duren. 
Het lijkt tijd om in alle nuchterheid 
een balans van zowat 15 jaar toneel-
praktijk op te maken, het gedachten-
en gevoelsgoed van de opeenvolgende 
volwassen geworden na-oorlogse ge-

neraties met mekaar te confronteren, 
de oude en de nieuwe sensibiliteiten 
tegen mekaar af te wegen, te peilen 
naar de oplossingen die die gevoelig-
heden voor de theatrale contradicties 
kunnen opleveren en het nu komende 
theaterseizoen onder meer vanuit die 
bewuste visie te gaan bekijken. De 
Gripsvoorstelling kan in die optiek 
reeds een toetssteen zijn: wat is de 
betekenis van het heropnemen van 
hun oorspronkelijke cabaretbedrij-
vigheid? En hoe overleven zij in hun 
kindervoorstellingen? Want wanneer 
de tijden het hanteren van pedago-
gische principes in het theater ver-
werpen, dan heeft een kindertheater 
het dubbel moeilijk, vermits de peda-
gogische praktijk zo'n onlosmakelijk 
deel van zijn essentie is. 

Marianne Van Kerkhoven 

( I ) Michael Schneider, Den Kopf verkehri 
aufgesetzl oder die Melancholische 
Linke, Luchterhand 1981. 
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Berlijn 1900-1933 
C'était au temps où Berlin berlinait 

In 1871 wordt Berlijn, hoofdstad 
van Pruisen, gepromoveerd tot de 
hoofdstad van het tweede keizerrijk, 
hoewel de stad op dat moment, anders 
dan b.v. Parijs, Londen of Amster-
dam, geen uitgesproken centrumfunc-
tie vervult. Andere Duitse steden als 
Breslau, Dresden, Leipzig, Hamburg, 
Keulen, Frankfort of München zijn, 
zeker op cultureel vlak, even belang-
rijk. 

Toch wordt Berlijn na enkele 
decennia een soort nationale kijk-
kast. Reeds voor 1918 is er een van de 
meest beroemde Duitse universiteiten 
gevestigd, worden er gezaghebbende, 
nationaal verspreide krantenen cultu-
rele tijdschriften gepubliceerd, be-
staan er enkele zeer gerenommeerde 
uitgeverijen zoals Fischer, Kiepen-
heuer, Propyläen of Ullstein. De stad 
telt een bijzonder groot aantal thea-
ters (min of meer 40), concertzalen, 
variétés, cabarets, musea, galerijen en 
salons, 's Lands cultuur is in de 
hoofdstad goed vertegenwoordigd, 
ook al ontstaat zij daar niet noodzake-
lijkerwijze. 

Zo is Berlijn b.v. het centrum van 
het Duitse naturalisme. Kort na het 
begin van de twintigste eeuw speelt de 
stad een belangrijke rol bij het tot-
stand-komen van het expressionisme, 
vooral op literair vlak. In 1903 sticht 
de pianist, componist, dichter en 
criticus Herwarth Walden, de echtge-
noot van de schilderes en dichteres 
Else Lasker-Schüler, er een Verein für 
Kunst om daar de jongste stromingen 
op het gebied van de plastische 
kunsten en van de poëzie aan bod te 
laten komen. Deze vereniging is de 
rechtstreekse voorloper van de in 1910 
door Walden opgerichte beweging-
galerij-tijdschrift Der Sturm, waar in 
1911 voor het eerst het begrip expres-
sionisme gebruikt werd om de nieuwe 
stijl te omschrijven. Tot de nieuwe 
richting behoren in Berlijn, waar men 
elkaar vaak in het Café des Westens 
ontmoet, Gottfried Benn, Georg 
Heym, August Stramm, Else Lasker-
Schüler e.a. In galerij Der Sturm kan 
men kennis maken met de schilders 
van de in 1905 in Dresden gestichte 
groep Die Brücke (Lyonel Feinin-
ger, Erich Heckel, Ernst Ludwig 
Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-
Rottluff), met die van de in 1909 in 
München ontstane Der Blaue Reiter 
(Wassily Kandinsky, Paul Klee, Franz 
Marc), met de werken van August 
Macke, Oskar Kokoschka, de Itali-
aanse futuristen, de Franse fauvisten 

en cubisten, de Russische, Tsjechische 
en Hongaarse avant-gardisten (supre-
matisme en later constructivisme). 
Aan hen wordt in het tijdschrift Der 
Sturm heel wat aandacht besteed. In 
1913 stelt Walden hen op een grote 
tentoonstelling, het eerste Duitse 
Herbstsalon aan een ruimer publiek 
voor. 

Onder de noemer expressionisme 
vallen verschillende concepten die met 
elkaar de pathetische, eruptieve, fel 
kleur- en contrastrijke stijl en de 
breuk met de formele conventies 
— b.v. de klassieke proporties in de 
plastische kunst, het vers en het ritme 
in de poëzie— gemeen hebben. In-
houdelijk kan men grof twee richtin-
gen onderscheiden, een eerder realis-
tische die veel aandacht besteedt aan 
de leefomstandigheden van de mens in 
de moderne massa-maatschappij, in 
de grootstad, in het industrieel-machi-
nale produktieproces, in de nieuwe 
communicatie-netwerken. Daarbij 
ligt het accent eerder op de sociale 
conflicten. De andere richting streeft 
meer naar een verwoording van alge-
meen menselijke, eeuwige, kosmische, 
metafysische gebeurtenissen en streeft 
een vereniging van mens, (al dan niet 
nieuwe) goden en natuur na. Hier ligt 
de klemtoon veeleer op individuele 
gevoelens en wordt, voor het eerst in 
literatuur en kunst, de invloed van 
Nietzsche en Freud (wiens Uber Träu-
me und Traumdeutungen in 1900 ver-
sehenen was) duidelijk. Hij kleurt 
vaak ook het maatschappelijke enga-
gement, b.v. in vele gedichten van 
Gottfried Benn die daardoor soms een 
uitgesproken surrealistisch-halluci-
nant karakter krijgen. Maar merk-
waardiger dan dergelijke schakerin-
gen binnen een artistieke beweging, is 
het feit dat de gewelddadige, agressie-
ve scheppingen van het expressionis-
me een voorafspiegeling zijn van de 
brutaliteit van de eerste wereldoorlog, 
waarin talloze jonge talenten sneuvel-
den. 

Dada 
Na het einde van de oorlog en de 

ondergang van het keizerrijk blijft het 
expressionisme voortbestaan. Zo ver-
schijnt de eerste, door Kurt Pinthus 
samengestelde anthologie van de ex-
pressionistische poëzie, Menschheits-
dämmerung (1920), worden talrijke 
toneelstukken pas nu opgevoerd, ont-
staan expressionistische films (b.v. 
Robert Wienes Das Kabinett des Dr. 

Caligari, 1919) en balletten. Maar de 
eigenlijke avant-gardebeweging is het 
tijdens de oorlog in Zürich ontstane 
dadaïsme. In Berlijn uit het zich veel 
meer politiek getint dan in Parijs. 
Johannes Baader, George Grosz, Ra-
oul Hausmann, John Heartfield, Ri-
chard Huelsenbeck, Walter Mehring 
e.a. zijn getraumatiseerd door een 
oorlog waar voor de eerste keer de 
— door het grootkapitaal geprodu-
ceerde— machines (de eerste vlieg-
tuigen, onderzeeërs, pantsers) de 
mens massaal vernietigd hebben. 
Daarom pleiten zij niet alleen voor 
een esthetiek van het lelijke om al het 
leed aan te klagen dat de veelvuldig 
uitgebuite mens aangedaan werd en 
wordt, maar vooral voor een actieve 
deelname aan de acties op straat en op 
de barricades om een rechtvaardiger 
bewind — in casu de Räterepublik van 
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg en 
hun aanhangers —aan de macht te 
helpen. Door de moord op de twee 
spartacistenleiders, begin 1919, ein-
digt de droom van een betere, vrijere 
maatschappij. Wat van het dadaïsme 
nog overblijft is én de definitieve 
verlossing van elke formeel-esthe-
tische beperking bij het scheppings-
proces én een kritische houding die 
bijna alle gezaghebbende Berlijnse 
intellectuelen van de jaren twintig 
kenmerkt, van Kurt Tucholsky over 
Carl von Ossietzky tot en met Bertolt 
Brecht (die in 1924 naar Berlijn 
verhuist). Zij zullen voortdurend 
waarschuwen voor zowel de restaure-
rende tendensen die vooral in het 
leger, het gerechtelijk apparaat en het 
onderwijs weer snel de kop opsteken, 
als voor het opportunistische gedrag 
van de sociaal-democratie. 

In de tweede helft van de jaren 
twintig ontstaat als logische voortzet-
ting van het tegen 1919/20 ter ziele 
gegane dadaïsme een nieuwe kunst-
richting, de Neue Sachlichkeit. Met die 
titel organiseert Hartlaub in 1925 in 
Mannheim een tentoonstelling met 
werk van Max Beckmann, Otto Dix, 
George Grosz en Christian Schad die 
de nieuwe (en de oude) parvenu's op 
de korrel nemen. Dat kan ook indirect 
gebeuren, door het cru uitbeelden van 
de nood van de uitgebuite oorlogs-
slachtoffers, prostituées en arbeiders. 

Genuanceerder is de kritiek van de 
nieuw-zakelijke schrijvers van wie 
Hermann Kesten in 1928 bij Kiepen-
heuer te Berlijn voor het eerst verha-
len publiceert onder de titel 24 neue 
deutsche Erzähler. Men komt hier 

Berlijn was 
decennia lang een 
swingende 
metropool en een 
geliefkoosde 
pleisterplek voor 
de internationale 
artistieke sien, tot 
de opkomst van 
het fascisme ook 
daaraan paal en 
perk stelde. Sven-
Claude Bettinger 
duikt terug in de 
jaren van Dada, 
Bauhaus, Paul van 
Ostaijens Bezette 
Stad, etc. etc. 
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namen tegen als Marieluise Fleisser 
(wiens Fegefeuer in Ingolstadt in 1926 
in Berlijn voor het eerst opgevoerd 
werd), Odön von Horvath (creaties 
van Italienische Nacht en Geschich-
ten aus dem Wienerwald in 1931 te 
Berlijn), of Erich Kästner (zijn Ber-
lijn-roman Fabian verscheen in 1931). 
Daarentegen ontbreken twee belang-
rijke vertegenwoordigers van deze 
stijlrichting: Hans Fallada en vooral 
Alfred Döblin die met Berlin Alexan-
derplatz (1929) de eerste echte groot-
stadsroman uit de Duitse literatuur 
publiceert, waarbij hij van een mo-
derne montage-techniek gebruik 
maakt. 

Maar niet alle tijdens de jaren 
twintig in Berlijn (en Duitsland) 
geproduceerde kunst is min of meer 
nadrukkelijk maatschappelijk geën-
gageerd. De dadaïstische collages en 
gedichten van Kurt Schwitters zijn 
puur speelse experimenten met ver-
schillende realiteiten, evenals het 
vroege werk van Max Ernst of de 
groteske griezelverhalen van Walter 
Serner. Nog verder van het anarchis-
tische ideaal staat het Bauhaus dat in 
1919 begint met zijn pogingen tot een 
rationele, globale en esthetische orde-
ning van alle uiterlijke vormen van de 
samenleving, daarbij sterk gelovend 
in de moderne techniek. Deze visie 
delen ook talrijke buitenlandse 
kunstenaars die zich in deze periode in 
Berlijn komen vestigen, zoals de 
Hongaren Naum Gabo en Laszlo 
Moholy-Nagy of de Russen Archipen-
ko, Chagall en Lissitzky. Zij maken 
duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook 
in de jaren twintig een kosmopoli-
tische metropool is, het venster naar 
en het uitstalraam van heel Noord- en 
Oost-Europa. Dat gold reeds in de 
late negentiende eeuw (voor de Scan-
dinavische realisten en naturalisten, 
maar ook de Russische en Poolse 
avant-garde of bepaalde Nederland-
se auteurs), maar na 1918 is Wenen 
geen concurrent meer. Integendeel, 
vermaarde psychologen als Abraham, 
Alexander, Fromm of Melanie Klein 
komen zich in Berlijn vestigen; de 
componist Arnold Schönberg begint 
vanaf 1925 Paul Hindemith concur-
rentie aan te doen zodat Berlijn ook 
het belangrijkste centrum voor de 
hedendaagse muziek wordt. Zelfs de 
drie (!) opera's die door Erich Kleiber, 
Otto Klemperer en Bruno Walter 
geleid worden, werken actief mee aan 
de vernieuwing (zo werd Alban Bergs 
Wozzeck in de als relatief behouds-
gezind bekendstaande Staatsoper ge-
creëerd). 

Entartet 
In de jaren twintig is Berlijn ook de 

onomstreden hoofdstad van het Duit-
se theater (Max Ophüls, Erwin Pisca-
tor, Max Reinhardt; de stad telt zo 
een 40 theaters), van de film (in de 
UFA-studio's draaien Lang, Murnau, 
Ophüls, Pabst, Ruttmann, von Stern-
berg of Wiene hun klassiekers; en 
marge werkt Hans Richter aan zijn 
experimenten), van de operette 
(Eduard Künneke, Paul Lücke), van 
het cabaret, het variété, de schlager, 
de omroep, de reclamewereld en al 
hun stars, sterretjes, bewonderaars. 
De aanwezigheid van een dergelijke 
hoeveelheid revolutionairen, avant-
gardisten, trendsetters en vooral 
trendvolgers op alle gebieden doet de 
snel groot geworden stad al gauw 
vergeten dat zij ooit het symbool van 
het preutse pruisendom geweest was. 
Vooral in de tweede helft van de jaren 
twintig, toen de economie uitermate 
bloeide, viert er het hedonisme van 
sterk geëmancipeerde mensen hoogtij. 
Vrouwen gingen vaak alleen naar 
cocktailbars, maakten er contact met 
gigolo's die zelden alleen maar een 
danspartner voor de discotheek wa-
ren. Strip-teaserevues en travestie-
shows waren even populair als jazz-
kelders en cocaïnegebruik. Er beston-
den talrijke escort-services, call-girls 
en ongeveer 150 clubs voor homo-
sexuele mannen en vrouwen. Erich 
Kastner (in Fabian) en Christopher 
Isherwood (in Good-bye to Berhn) 
hebben dit losbandige leven —ook 
van de minder welgestelden — voor de 
latere tijden vastgelegd. In 1933 was 
het namelijk afgelopen met de dyna-
miek, de vrijheid, het kosmopolitis-
me ; zij golden nu als entartet. Vele 
kunstenaars hadden het duidelijk zien 
aankomen (b.v. Horvath). 

Belgen in Berlijn 
Verschillende Belgen hebben tij-

dens het eerste derde van deze eeuw 
nauwe banden met Berlijn onderhou-
den. Henry van de Velde opende er 
reeds in 1898 een filiaal van zijn 
Ateliers. Beroemd werd hij niet alleen 
als medestichter van de Deutsche 
Werkbund, een voorloper van het 
Bauhaus, maar ook omdat keizer 
Willem II publiekelijk had laten 
blijken van zijn ontwerpen niets te 
moeten hebben. Eveneens door de 
kenners hoog gewaardeerd waren de 
beeldhouwer George Minne die tus-
sen 1902 en 1914 jaarlijks aan de 
tentoonstellingen van de Berliner Se-
cession deelnam, Albert Giraud die 
voor Schönberg de tekst voor Pierrot 
lunaire schreef en Emile Verhaeren die 

voor menig expressionist (b.v. Heym) 
als voorbeeld gold. 

Na de eerste wereldoorlog vertoef-
de Paul van Ostaijen tweeënhalf jaar 
in Berlijn. Hij was reeds jaren daar-
voor onder de indruk geraakt van de 
poëzie van Lasker-Schüler en had er 
veelvuldig contact met de vooraan-
staande vertegenwoordigers van de 
artistieke en literaire avant-garde 
rond Herwarth Walden die hem sterk 
inspireerde. Bezette stad, het merk-
waardige filmscenario De bankroei-
jazz en verschillende grotesken waren 
het resultaat. In het licht van zijn 
latere ontwikkeling is het vreemd dat 
hij de theorieën van het Bauhaus toen 
weinig waardeerde. 

In 1922 reizen twee andere Ant-
werpenaars, Jozef Peeters en Michel 
Seuphor, naar Berlijn, beiden sterk 
onder de indruk van het artistieke en 
grootstedelijke gebeuren aldaar. Pee-
ters correspondeerde reeds sinds 1919 
met Herwarth Walden en stelde tij-
dens het tweede Congres voor moderne 
kunst te Antwerpen (januari 1922) 
werk ten toon van o.a. Archipenko, 
Balla, Belling, Klee en Schwitters. Bij 
zijn bezoek ontmoette hij Kandinsky, 
Lissitzky, Marinetti, Moholy-Nagy en 
andere kunstenaars en werd hij mede-
werker van het tijdschrift Der Sturm 
dat in 1924 zijn artikel Die flamische 
Kunst der Avantgarde publiceerde. 

Wisselwerkingen tussen het Bel-
gische en het Duitse gebeuren gelden 
eveneens voor de Latemse expressio-
nisten, Frans Masereel, het Vlaamse 
Volkstoneel. De Duitse scène kon 
daarop niet meer reageren. Een grote 
tentoonstelling 100 Jahre belgische 
Kunst vond immers pas in 1933 plaats, 
in de Preussische Akademie der 
Künste te Berlijn, toen in Duitsland 
een definitief einde gekomen was aan 
de stormachtige, zo nauw met de 
maatschappelijke ontwikkeling ver-
bonden vernieuwingstendensen. Vele 
kunstenaars keerden het land de rug 
toe. Berlijn heeft zeker iets van zijn 
open en tolerante sfeer van voor 1933 
bewaard, maar echt kosmopolitisch of 
een centrum is het sindsdien niet meer. 
Net zoals de hele naoorlogse Duitse 
cultuur, internationaal bekeken, eer-
der op het tweede plan geraakt is. 

Sven-Claude Bettinger 
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Programma Berlin-Brüssel 
Theater/Opera/Danstheater 
13.9.-13.10.1984, 20.30 u, Théâ t re Var ia 
Dans la jungle des Vi l les / lm Dickicht der Städte 
(In de jungle van de steden) 
van Bertolt Brecht 
Enscenering: Phil ippe Sereuil 
25.9-3.11.1984, 20.30 u, Ens. Théâ t ra l Mobi le 
Hamletmachine 
van Heiner Müller 
Nieuw-enscenering: M a r c Liebens 

Za 20.10.1984, 19.30 u, K M S 
Don Giovanni 
Opera van Wol fgang A m a d e u s M o z a r t 
E n s c e n e r i n g / d e c o r / k o s t u u m s : K.-E. H e r r m a n 
Muzikale leiding: Sylvain Cambre l ing 
Dramaturgie-regieassis tent ie: Ursell H e r m a n n 
Geof f ry Layton 

D o 25 /v r 2 6 / z a 27.10.1984, 19.30 u, K M S 
Die Neger 
(Clownerie) 
van Jean Gene t 
Een produkt ie van de S c h a u b ü h n e a m Lehniner 
Platz, Berlijn, i.s.m. de K M S 
Enscenering: Peter Stein, decor : Kar l -Erns t 
H e r r m a n n 
Drama tu rg i e : Dieter S tu rm 

Zo 28.10.1984, 15 en 20.30 u, Théâ t r e de la 
Balsamine 
An der grossen Strasse (Langs de grote s t raat) 
van A n t o n Tsjechow 
Een produkt ie van de Schaubühne am Lehniner 
Platz, Berlijn 
Enscenering: Klaus Michael G r ü b e r 

M a 29 en di 30.10.1984, 20 u, AB 
Farm der Tiere (De dierenboerderi j ) 
Musical voor leerlingen, vrij naa r George Orwell 
Muziek : Chris tof Rüger 
Enscenering: A lmut Zir r en F r a n z Klöck 
Ac teurs /zangers : 45 leerlingen van het Georg-
Herwegh-Gymnas ium Berlijn 
Musici : Het Brusselse orkest J eugd en Muziek 
onder leiding van Di rk Brosse 

6.11-15.12.1984, 20.30 u, BKT 
Kwartet (Quar te t t ) 
van Heiner Müller 
Enscenering: D i rk Buyse 
D r a m a t u r g i e : Luc De Smet 
D e c o r / k o s t u u m s : Jef Van H o o f 

Z a 10. en zo 11.11.1984, 15 u, Théâ t r e 140 
Het Gr ips-Theater Berlin 
Der Spinner 
Thea te r voor mensen van 8 tot 80 j aa r 
van Volker Ludwig en H e n n i n g Spangenberg 
Enscener ing: Peter Ha thazy 

15.11.-16.12.1984, 20.30 u, Atelier Ste Anne , 
grote zaal 
La trilogie du revoir (Trilogie des Wiedersehens) 
van Bo tho Strauss 
Enscener ing: Philippe van Kessel 
D e c o r / k o s t u u m s : Claude Lemaire 
Coproduk t i e Atelier Ste A n n e / T h é â t r e de la 
Place, Luik 

M a 26. en di 27.11.1984, 20.30 u, P lan K 
Tanzfabrik e.V. Berlin met Liebe Liebe 
Dans thea te r van Sygun Schenck 
met Sygun Schenck, He id run Vielhauer, 
Uwe Kloss 

Woe 28. en do 29.11.1984, 20.30 u, Plan K 
Tanzfabrik e.V. Berlin met Schwit ter 's Ursonate 
Choreograf ie : Jaca lyn Carley 
Spreker : Mar t in Schurr 
Danse r s : Sygun Schenck, Sabine Lembke , Die ter 
He i t e rkamp, Ant je Kennedy, He id run Vielhauer 
Jandl Gedichte Die Ne er (Schau 
Choreog ra f i e /dans : Jaca lyn Carley bühne?- Foto Ruth 
Spreke r : Mar t in Schurr walz 
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Jan Fabres theatertrilogie 

Minimal Music en 
Gesamtkunstwerk 

Paul Verduyckt 
volgde een 

workshop in 
Leuven ter 

voorbereiding van 
Fabres nieuwe 
produktie De 

macht der 
theaterlijke 

dwaasheden. 
Daarmee sluit 

Fabre zijn trilogie 
af en kondigt aan 

met theater te 
stoppen. Luk Van 

den Dries kijkt 
terug op het werk 

van deze 
eigenzinnige 
kunstenaar. 

Jan Fabre — Foto 
Patrick T. Se/litto 

f / 
r i v 
V.ï 

m ;V 

Met Jan Fabre kwam ik voor het 
eerst (niet) in contact, september 
1980. De aangekondigde voorstelling 
van Theater geschreven met een 'K' is 
een kater in het Ankerruitheater, ging 
namelijk niet door. De schooldirectie 
van de meespelende leerling/actrice 
had de produktie wél gezien, en 
onbetamelijk bevonden. De gewraak-
te scènes werden de dag daarop 
gespeeld met slip en beha bovenop de 
kleren, maar te veel kuisheid was ook 
niet goed: het was meteen de laatste 
Belgische voorstelling. Een reisje Ant-
werpen voor niets. De produktie 
speelde daarna noginShaffy, Amster-
dam (waar ook een video werd 
opgenomen die ik later zag) en in 
Amerika. Maar ook daar kwam Fabre 
in last met zijn theaterkater: in het 
goedmoedige stadje Milwaukee legde 
iemand klacht neer wegens obsceniteit 
en moest Fabre zijn kunsten gaan 
uitleggen bij de plaatselijke rechter. 
Na een gerechtelijke procedure kon-
den de Belgen vrijuit gaan. 

Twee jaar later probeerde ik een 
tweede keer met Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was. Men 
speelde in het kleine Stalker-zaaltje in 
Brussel. De première was schuchter 
maar indrukwekkend. Het begin van 
een carrière die Fabre langs verschil-
lende Europese steden zou voeren. 

Nog een jaar later en we zijn in 
Nancy voor De macht der theaterlijke 
dwaasheden, Fabres jongste (en laat-
ste ?) theaterproduktie. Geen censuur-
problemen meer, geen pijn in de rug 
na acht uur ongemakkelijk zitten. 
Fabre heeft bezit genomen van het 
prachtige klassieke operatheatertje 
aan de al even prachtige place Sta-
nislas. Ik vlij mij behaaglijk in de 
zachte pluche. 

Fabre komt van ver. Over de 
onstuitbare opkomst van een Ant-
werpse straatjongen. 

Traject 

Theater geschreven met een "K" is een kater — Foto Mare Giibbels 

Vöör zijn theaterwerk hield Fabre 
zich op aan de rand van het medium : 
als performancekunstenaar en als 
decor- en kostuumontwerper bij het 
Nieuw Vlaams Theater. Een margina-
le positie die hem op de<lange duur 
niet meer zinde. Vanaf Theater ge-
schreven met een 'K'... dringt Fabre 
het medium zelf binnen, stap voor 

stap, de gewonnen grond grondig uit-
zuiverend. Fabre verbruikt theatraal 
materiaal, bevraagt het opzijn waarde, 
rafelt het uit mekaar, zuigt het van 
binnen leeg om er ten slotte de eigen 
esthetiek voor in de plaats te stellen. 
Dat proces neemt doorheen de trilogie 
steeds uitbreiding: de materiaalhonger 
eist nieuwe referentiekaders, de citeer-
machine wil nieuw voer. Met die uitzet-
tende beweging, die grotere periodes 
en andere disciplines (opera, dans) 
omarmt, gaat tegelijk een proces van 
uitkristallisering gepaard: Fabre op 
zoek naar de essentie van theater. 
Volgen we het traject. 

Theater geschreven met een 'K' is 
een kater is in alle opzichten een 
klein werk: het duurt nauwelijks drie 
kwartier (een oogopslag vergeleken 
met de duur van zijn volgende 
stukken, respectievelijk acht en vijf 
uur), heeft een kleine bezetting (vier 
spelers, tegenover resp. acht en veer-
tien acteurs in het latere werk) en is op 
een smalle inhoudsbasis gezet. De 
intro geeft onmiddellijk de toon aan: 
het centrale personage (de schrijver) 
vraagt naar geluk, toekomst, liefde en 
leven. Het koor antwoordt kort en 
bondig: "drugs, sex en alcohol." De 
rest van het stuk illustreert deze 
stelling met variaties rond de pola-
riteit beest / inferieur/vri j tegenover 
verstand / superieur / gefrustreerd. 
Fabre schuwt daarbij de botte bijl 
niet, jongensachtig toont hij wat hij 
durft: de acties zijn uitermate bru-
taal, er wordt gevochten, gestampt, 
geschreeuwd en (gesimuleerd) ver-
kracht, men gooit met eten, drinken 
en meubilair. Fabre krijgt wat hij wil: 
toeschouwers met een kater, één bijt 
terug en legt klacht neer. 

Onder deze oppervlaktewind vin-
den we toch al sporen van het latere 
werk. Er is de strakke opbouw, de 
nette structuur waarin het chaotische 
vecht- en smijtwerk wordt vastgehou-
den (vergelijk het chaos-structuur 
principe in de geometrische opbouw 
van Het is theater...). Er is het gebruik 
van 'naïef1 materiaal: een confituur-
pot, scheerzeep, boterhammetjes. 
Vooral belangrijk is de aanwezig-
heid van het schrijverspersonage. 
Hoog boven de acteurs gezeten, tikt 
hij de verschillende scènes aan elkaar. 
Zijn onverstoord getik vormt een 
welkome luwte voor het baldadige 
acteren aan zijn voeteneind. Theater 
geschreven met een 'K'... stelt op die 
manier de héle kunstenaar aan de 
orde, niet alleen zijn produkt; net 
zoals in Het is theater... het voor-
bereidingsproces (in de vorm van 
repetitiegesprekken) en de receptie 
(kritieken van de produktie) auditief 
waren geïntegreerd. Ondanks de fysie-
ke afwezigheid blijft Fabre zo sterk 
present in het eindprodukt. Een auto-
biografische (in ruime betekenis) vin-
gerafdruk die de hele trilogie tekent en 
die Fabre gemeen heeft met andere 
kunstenaars als Heiner Miiller of 
Tadeusz Kantor. Ten slotte wil het 
simultane spel van ontwerper en 
uitvoering ook een onderzoek zijn 
naar de relatie tussen kunst en kunste-
naar. Het stuk plooit op zichzelf 
terug, reflexieve beweging die ook de 
twee andere luiken van de trilogie 
kenmerkt. 
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Recyclage 
Het is theater zoals te venvachten 

en te voorzien was, het middenstuk van 
de triptiek, brengt evenwicht in het 
materiaal van het vorige werk en spelt 
de grammatica van Fabres theater-
taal. Die is in wezen heel simpel. 
Basisregel is de tegenstelling : wit staat 
tegenover zwart, 'real action' tegen-
over theater, risico tegenover bereke-
ning, chaos tegenover structuur, enz... 
Dit binair stelsel wordt geschakeld en 
verweven tot complexe structuren. De 
vergelijking met minimale muziek ligt 
voor de hand: een beperkt aantal 
noten worden eindeloos herhaald. De 
repetitiviteit wordt een dwangmatige 
melodie waarin je verdoofd wordt 
opgenomen. Maar als je nauwlettend 
luistert, hoor je een boeiend spel van 
variaties en verschuivingen die telkens 
nieuwe relaties mogelijk maken. 

De partituur van Het is theater... is 
geschreven met recyclagemateriaal: 
alledaagse handelingen als aankleden, 
krabben, eten, conversatie. Die wor-
den uit hun context gelicht en einde-
loos herhaald. Ontdaan van hun 
functie, verliezen ze de oorspronke-
lijke betekenis. In de vreemde omge-
ving wordt de leegheid van de hande-
lingen geëtaleerd, de vervreemding die 
ze kenmerkt, of komt er zicht vrij op 
de onderliggende motivatie. Voor Fa-
bre kan die niet anders dan negatief 
zijn: agressie en nihilisme (of is het 
nuchterheid?) zijn eigen aan het hele 
oeuvre. Het duidelijkste voorbeeld 
hiervan is de sterke en vaak geciteer-
de aan-uitkleedscène : een jongen en 
een meisje raken mekaar teder aan en 
kleden zich vervolgens uit en opnieuw 
aan. In de herhaling (de scène duurt 
ongeveer een uur) escaleert het liefde-
volle gebaar tot een pijnlijke machts-
strijd : het meisje raakt verward in 
haar kleding en wordt vernederd door 
de hautaine houding van de jongen. 
"Ik probeer zichtbaar te maken wat 
onzichtbaar is omdat het zich al te 
zeer aan het oppervlak van de dingen 
bevindt," zegt Foucault ergens. Fa-
bres afbraakproces en decompositie 
van triviale handelingen doet funda-
menteel hetzelfde : hij confronteert de 
toeschouwer met wat onzichtbaar is 
en stoot daarbij altijd op agressie en 
macht. 

Ook het werk van recente avant-
garde kunstenaars wordt door de 
recyclagemolen van Het is theater... 
gehaald. Fabre zegt daar zelf over : 
"Als basis om een theaterconcept te 
maken, maak ik gebruik van mijn 
kennis van de moderne kunstgeschie-
denis. Op deze manier ben ik steeds 
betrokken met het fenomeen 'kunst 
over kunst' en toon ik mijn positie als 
beeldend kunstenaar en/of theater-
maker." (1) Expliciet verwijst hij naar 
de bunzenbranders van Kounellis, de 
papegaai van Broodthaers, het werk 
van d'Armagnac, e.a. De toeschouwer 
vult dat referentiekader natuurlijk zelf 
in, naar eigen kennis en vermogen. 

Fabres theaterstukken zijn niet 
ontleend aan de werkelijkheid, maar 
gaan een dialoog aan met de kunst-
traditie zelf (dat wordt nog evidenter 
in zijn laatste stuk): hij citeert, geeft 
•commentaar of rekent af. Dat re-
sulteert in een vorm van 'inter-
tekstualiteit': tekens verwijzen naar 
andere tekens, beelden naar andere 
beelden. Kunst affirmeert zich als 
kunst, vandaar dat ook de opbouw 
van elke scène, het vegen van de vloer 
e.d. in de enscenering zijn opge-
nomen. Theater geschreven met een 
'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in 
Het is theater... is het héle kunstwerk 
en zijn verhouding tot de kunsttraditie 
onderwerp van het spektakel. 

Toch ligt de kracht van Fabres 
theater voor een groot deel in eer 
andere spanning, gedragen door d« 
acteurs op de scène. Ontdaan van hun 
oppervlakkige individualiteit (ze zijn 
gekleed in eendere kostuums of vaak 
naakt; er wordt nauwelijks gespro-
ken) zijn ze aangewezen op louter 
lichaamstaal. Die wordt volop benut, 
de grenzen ervan getest: twee acteurs 
lopen ter plaatse tot de uitputting 
nabij is, iemand springt omhoog tot 
hij erbij neervalt. De acteurs springen 
vallen, lopen met een overgave en 
intensiteit die zeldzaam zijn. Op de 
duur breekt doorheen de strak uitge-
voerde handelingen en bewegingspa-
tronen toch de persoonlijkheid van de 
spelers door. Je krijgt aandacht voor 
kleine details in houdingen en gelaats-
uitdrukking die de eigenheid van de 
verschillende acteurs verraden. Het 
blijken, stuk voor stuk erg bekijkens-
waardige en boeiende persoonlijkhe-
den. 

Fabres theater is ook en vooral een 
theater van het lichaam, het lijf, het 
zweet. Die lichamelijkheid appelleert 
direct aan het lichaam van de toe-
schouwer. Je wordt erdoor gegrepen 
of komt ertegen in opstand. Je wordt 
geboeid of verlaat geërgerd de zaal. 
Picturale schoonheid en perversie, 
emotionaliteit en kennis : het behoort 
tot de zovele tegenstellingen die het 
vocabulaire van deze produkties uit-
maken. 

C a n v a s 
De macht der theaterlijke dwaasheden 
gebruikt het materiaal van Het is 
theater... als canvas om een nieuw 
doek te schilderen. De oude verf komt 
hier en daar nog door, vermengt zich 
met de nieuwe en tekent zo toch een 
nieuw meesterwerk. De lijst blijft 
grotendeels gelijk: een grote zwarte 
scène, een wit doek als achterwand, de 
vleeshaken zijn vervangen door een 
twintigtal kleine lampjes. Bij het begin 
van het stuk staan de acteurs op een rij 
met hun gezicht tegen het achterdoek. 
Langzaamaan (het blijft Fabre) komt 
er schot in de zaak: hier en daar 
maakt iemand zich los, monstert het 
witte doek als gold het een schilderij 
en stelt zich rugwaarts aan de rand 
van het podium op. Wanneer de rij 
compleet is, begint men te applaudi-
seren, te stampvoeten, steeds luider 
tot men plots afbreekt en met een ruk 
de zaal inkijkt. Fabre speelt onmid-
dellijk met vuur: zo'n omkering van 
rollen gebeurt niet ongestraft, het 
publiek raakt geïrriteerd en begint vrij 
snel aan een grote uittocht. Tegelijk 
sluit het beeld aan bij de vorige 
produktie: De macht... begint bij het 

Het is theater zoals 
te verwachten en te 
voorzien was — Foto 
Bob van Dantzig 
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De macht der 
Ihealerlijke 

dwaasheden — Foto's 
Patrick T. Sellitto 

applaus van Het is theater... Deze 
scène wordt trouwens herhaald aan 
het einde van de voorstelling én 
nauwkeuriger geduid: men herkent 
dezelfde rij en dezelfde houdingen, 
maar de spelers zijn nu naakt: een 
herhaling en omkering van de laatste 
scène van Hel is theater... Het stuk 
eindigt met een decorverwijzing naar 
de vorige produktie en een meisje dat, 
na stevig aanporren, "Het is theater 
zoals te verwachten en te voorzien was. 
Jan Fabre, Brussel 1982" gilt. 

Meteen is het thema gezet: het 
theater is onderwerp. Net zoals de 
vorige produkties (cf. de betiteling) 
confronteert Fabre het medium zelf, 
maar De macht... gaat verder. Het 
theatrale onderzoek wordt uitgezui-
verd. Dat blijkt al uit het taalgebruik. 
In Theater geschreven met een 'K'... is 
de taal nog traditioneel aanwezig: 
weliswaar klinkt ze primitief en wordt 
ze door voortdurende omkeringen 
van haar betekenis ontlast, tocht blijft 
de tekst drijvende kracht. Het is 
theater... is viertalig en laat dat horen 
aan de hand van getallen en uit hun 
verband gerukte gespreksflarden. De 
macht... bestaat bijna uitsluitend uit 
titels en data van produkties en namen 
van regisseurs. 

De eerste naam die valt, opnieuw 
na lang aandringen, is Richard Wag-
ner, Ring des Nibelungen, Bayreuth 
1876. Het is de borgsom die een 
actrice moet betalen om opnieuw op 
de scène te worden toegelaten. Het is 
het uitgangspunt en de permanente 
toetssteen van het spektakel. Aan de 
andere kant van het referentiekader 
vinden we de recente theaterevolutie 
(P. Brook, A. Schneider, R. Schech-
ner, A. Mnouchkine, enz.) Verder 
wordt ook de dansontwikkeling geci-
teerd (van Graham tot Bausch) en 

worden op het achterdoek dia's ge-
projecteerd van romantische en neo-
klassieke schilderkunst. De tijdsdi-
mensie wordt in vergelijking 
met Het is theater... nog verder 
verlegd en verdiept. Het heden van de 
voorstelling staat in een constante 
dialectische spanning met het verle-
den : De macht... schrijft zich tegen de 
achtergrond van meer dan een eeuw 
kunstgeschiedenis. Al die citaten, ver-
wijzingen, fragmenten van ontleende 
kunst, bouwen samen, voor de duur 
van de voorstelling, aan een 'Gesamt-
kunstwerk', orgelpunt en finale van de 
trilogie. 

Destructief als hij is, kan Fabre 
niet nalaten tegen het bouwwerk te 
schoppen. Dat gebeurt, voor het eerst, 
met humor en ironie. Zo doet de scène 
waarin twee naakte keizers een tango 
uitvoeren op pathetische muziek, ko-
misch aan. En ook de slotscène waarin 
Fabre de eigen produktie uit de billen 
van een actrice kletst, is niet zonder 
zelfrelativering. Het opgeroepen 
kunstpatrimonium voorziet Fabre 
van commentaar. Motieven van de 
geprojecteerde doeken worden her-
haald en afgebroken. De pathetiek 
wordt van het schilderij geschraapt en 
maakt plaats voor wat verborgen is. 
Anders dan bij Het is theater... komen 
daarbij meer interpretaties vrij, twij-
felend tussen haat en liefde. De 
dansrage krijgt van Fabre een cy-
nische behandeling mee en van het 
theater schiet enkel de leugen over. 
Uiteindelijk blijft slechts de muziek 
overeind : prachtige composities van 
Wim Mertens, afgewisseld met schit-
terend gezongen operafragmenten 
van Wagner, Strauss en Schoeck. 

De macht der theaterlijke dwaas-
heden is een harde voorstelling, zon-
der compromissen. Fabre legt 
machtsmechanismen bloot, maar ba-

lanceert daarbij op een dunne koord : 
de egaal zwarte uniformen mét kop-
pelriem, de militaire passen, de niets 
ontziende agressiviteit kunnen ook 
misbegrepen worden. Woorden als 
fascistoide, masochisme en dressuur 
liggen makkelijk op de tong. Maar 
Fabre is niet bang voor wankel 
evenwicht. Voor hem is de macht, 
zoals de titel aanduidt, een zaak van 
de kunst: vanuit een haat-liefde ver-
houding met het theatermedium, 
toont hij de conventies van het illusoi-
re spel en probeert die te ontregelen. 

Fabre neemt expliciet stelling te-
genover de kunsttraditie. In de dia-
loog met het verleden ontwikkelt hij 
de eigen taal. Dat daarin geen plaats is 
voor het positieve moment zal wel een 
teken zijn van een perspectiefloze tijd. 

De trilogie is afgesloten. Het is 
zowel een anthologie geworden van de 
moderne kunstgeschiedenis als een 
theoretisch onderzoek naar de wetten 
van het theatermedium, als een reëel 
gebeuren van een prachtige picturale 
schoonheid en indrukwekkende 
kracht. Vele kenmerken wijzen opeen 
'postmoderne' gevoeligheid. Het is 
Fabres verdienste die te combineren 
tot een uniek en eigen gezicht. Onder-
tussen heeft hij aangekondigd te 
stoppen met theatermaken. Dat is 
slim, want zijn theatertaal is niet 
onuitputtelijk, en af en toe valt hij in 
herhaling. Uit het laatste stuk en uit 
interviews onthouden we de interesse 
voor opera, nog onbekend terrein. Ik 
ben erg benieuwd. 

Luk Van den Dries 

(1) Jan Fabre : Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was, Ak-
tualiteiten BASTT, nr. 10, p. 16. 
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Jan Fabre — Workshop 15/10 -15/12/83 
Een theatervoorstelling omtrent acteren 
waarin enkele personen verenigd zijn die 
mogelijk het acteren in twijfel trekken 

In de Stuc-voor-stuc-krant van 
septemher-oktober 1983 werd de Fa-
bre-workshop aangekondigd als 
" 'tweemaanden werken'. Geen oplei-
ding vereist, geen bijzondere voor-
kennis noodzakelijk. Alleen de be-
reidheid o m e e n lange tijd hard en 
intensief te werken." Uit de groep 
kandidaten die zich op 15 oktober 
voor de audities (een interview en 
enkele scènische tests) van de work-
shop kwamen aanbieden, koos Jan 
Fabre vijf deelnemers. Het al of niet 
hebben van theate rervaring was hele-
maal geen selectiefactor, vertelde hij 
nadien. Hij had ons gekozen op basis 
van onze fysieke conditie en van één of 
enkele aspecten van onze persoonlijk-
heid die hem bewust of onbewust 
geboeid of getroffen hadden. Nog 
dezelfde dag ging de workshop van 
start in een ruimte met een erg 
toepasselijke naam, de 'Laboratoire 
de Manipulation de Chimie Générale' 
(Leuven). 

Met een stevige, fysieke training 
begon een doorsnee-workshop-dag: 
onze spieren losgooien met opwar-
mingsoefeningen en daarna kwamen 
vooral lenigheidsoefeningen (minder 
krachtoefeningen) aan bod. Tijdens 
de eerste dagen kostte de training ons 
veel moeite en zweet — onder het 
Stuc-publiek, dat nog met de on-
gewone Klapstuk-voorstelling van 
Het is theater... in de maag zat, 
deed zelfs het gerucht de ronde dat we 
geslagen, gemarteld en gefolterd wer-
den — maar naarmate onze fysieke 
mogelijkheden (betere fysieke condi-
tie, grotere lenigheid en uithoudings-
vermogen) groeiden, paste Jan Fabre 
de oefeningen aan. In de werkproces-
sen van Het is theater... en De macht... 
vormde en vormt de fysieke training, 
nog intenser als tijdens de workshop, 
een centraal onderdeel. Elke scènische 
beweging of actie van een acteur moet 
met grote precisie en vlotheid worden 
uitgevoerd. Een dergelijke 'beheer-
sing' vraagt niet alleen een grote 
fysieke souplesse maar ook een sterke 
concentratie en bewustzijn. De acteur 
moet er zich steeds van bewust zijn 
wat hij op scène staat te doen; niet 
'staren' dus, maar 'kijken' d.i. blijven 
denken. Lichaamsbeheersing en be-
wustzijn zijn de twee geboden van de 
Fabriaanse acteur. De precisie, over-
tuiging en gedrevenheid die het optre-
den van de acteurs in een voorstelling 
van Het is theater...en De macht... 
kenmerken, zijn het levende bewijs 
dat het fysiek trainingsprogramma 
ook op scène werkt. 

Behalve fysieke training werd een 
gewone workshop-dag grotendeels in 
beslag genomen door gesprekken die 
in eerste fase rond onze 'mogelijkhe-
den en beperkingen' draaiden. Wat 
kan je goed? Waar heb je een hekel 
aan? Impliciet leerden we zo mekaars 
scherpe en zachtaardige kanten ken-
nen. Overigens stelden we vast dat we 
er erg ambigue en verschille nde opvat-
tingen over theater en acteren op 
nahielden : "Theater, ja maar..." "We 
willen wel acteren maar...". Om onze, 
soms glibberige, ideeën te explicite-
ren en er greep op te krijgen, werkten 
we er scènische concepten en beelden 
voor uit. Later doken vooral indivi-
duele interessesferen in de gesprekken 
op. Sterke, persoonlijke ervaringen, 
indrukken en fascinaties van de deel-
nemers beheersten de gesprekken en 
vormden de ruwe materie, het werk-
materiaal voor scènische equivalen-
ten. Ook in de werkprocessen van 
Fabres theaterprodukties zijn de ac-
teurs geen uitvoerders van een con-
cept dat ver van hun bed staat. Ze zijn 
geen gewillig instrument in de handen 
van de regisseur, maar zijn de mede-
makers van een theaterproduktie. De 
beginconcepten van de theatermaker 
worden a.h.w. door de persoonlijk-
heid van de acteurs gefilterd. In de 
workshop groeide zo langzaam een 
geheel van concepten en beelden. Om 
de betekenissen van bepaalde scènes 
en de interferentie tussen enkele scè-
nische beelden te onderzoeken, ont-

wierp elke deelnemer, op basis van een 
keuze uit het werkmateriaal, een eigen 
voorstelling onder supervisie van Jan 
Fabre. Wegens tijdgebrek konden ten 
slotte slechts drie voorstellingen (tel-
kens bijgewoond door een heel be-
perkt aantal toeschouwers) worden 
gerealiseerd onder de werktitel: Een 
teatervoorstelling omtrent acteren 
waarin enkele personen verenigd zijn 
die mogelijk het acteren in twijfel trek-
ken.. En daarmee viel het doek over de 
workshop. 

Julian Schnabel en de 
keizer 

Eén van de constanten in gesprek-
ken en scènisch materiaal was het 
acteren in zijn verschillende vormen 
waarbij de aandacht uitging naar het 
klassiek acteren. Het motto was: 
"elementen van bewust gekozen 
slecht theater duidelijk op scène bren-
gen zodat het goed wordt." In ver-
schillende opdrachten en ideeën 
trachtten we verschillende acteervor-
men te combineren, op mekaar in te 
laten werken. Een courante term 
binnen de workshop voor deze werk-
wijze was 'het Schnabel-idee' of 'de 
Schnabel-methode'. genoemd naar de 
eclectische schilderwijze van de jonge 
Amerikaanse schilder Julian Schnabel. 
In De macht... krijgt het 'Schnabel-
idee' een passende theatrale vorm. 
Het spel van de acteurs is gedeeltelijk 

De machl der 
llieaterlijke 
dwaasheden 
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De macht der een zelfverzekerd verder bouwen op 
theaterlijke de verworvenheden van de Fabriaan-
dwaasheden Se acteerstijl zoals hij in Hel is thea-

ter... vorm gekregen had: een koreo-
grafische structuur van concrete, sterk 
fysieke acties én van de minimalis-
tische deformatie van deze acties. Of 
in de terminologie van Jan Fabre: 
'doen' én 'acteren', 'anti-sublimatie' 
én 'sublimatie'. In De macht... ver-
schijnt een derde, 'over-gesublimeer-
de' pool die het best gekarakterizeerd 
kan worden als illusionistisch psycho-
realisme. De uitgezuiverde, 20e-eeuw-
se variant van deze acteerstijl blijft 
meestal achterwege in Fabres jongste 
produktie, tenzij bijvoorbeeld i,n de 
scène waarin enkele acteurs de scène 
komen opgestormd entegen de gepro-
jecteerde achtergrond van een jacht-
hond (een detail uit Diana de jageres 
(± 1550) uit de school van Fontaine-
bleau) 'doen' alsof ze hijgen, sober 
'mimeren' dat ze uitgeput zijn (in 
tegenstelling met het niet-gesimuleer-
de hijgen na de loopscène die erop 
volgt). Maar Fabre legt veel meer 
belangstelling aan de dag^ voor een 
andere, meer geperverteerde vorm 
van het illusionistisch psycho-realis-

me. Kennelijk heeft hij daarvoor 
inspiratie gezocht bij de schijnwereld 
van de geprojecteerde klassieken uit 
de schilderkunst en de 19e-eeuwse, 
aan psychose-grenzende hyperpathe-
tiek van de spektakels a la Wagner, 
later tijdens de Golden Years het 
visitekaartje van de Hollywoodfilm en 
in recentere tijden nog met grote 
bravoure en dito efficiëntie bedreven 
in Dallas en Co. In De macht... krijgt 
deze acteervorm gestalte o.a. in de 
scène waarin de keizer sterft. Onder de 
klanken van een fragment uit Strauss' 
Electra stort hij plotseling in mekaar, 
ligt nog even te stuiptrekken en 
vertrekt dan naar het Jenseits. Of in de 
scène waarin de vrouwen door de 
mannen eerst opgetild, later versleurd 
worden: vanuit de achterscène lopen 
de vrouwen naar voren waarze, zonder 
reden, met de nodige dosis pathetiek 
plots bezwijmen. 

Sinds het begin van de workshop 
nam het sprookje De nieuwe kleren van 
de keizer een basispositie in het werk-
materiaal in. Het verhaalgegeven is 
vrij eenvoudig. Een naakte keizer die 
gelooft dat hij nieuwe, onzichtbare 
kleding draagt en door zijn, al even 

blinde onderdanen in dat geloof 
wordt gesteund, wordt door een 
jongetje in de massa ontmaskerd: 
"De keizer heeft geen kleren aan." 
Voor de deelnemers van de workshop 
vertegenwoordigde de keizer én zijn 
blinde onderdanen het theater van de 
schijn, de onechtheid én zijn publiek. 
De keizerfiguren in De macht... incar-
neren de schijn, het 'doen-alsof (met 
hun kitscherig kroontje en scepter) en 
blijven ondertussen blind voor hun 
eigen naaktheid. Tegenover dit 'valse' 
naakt staat het krachtige, gespierde 
naakt van de lopers. De kritische 
instelling van het jongetje uit het 
sprookje is het acteergeweld dat een 
tegengewicht vormt voor de wereld 
van het schijn-acteren. In zijn gevecht 
met de schijn wordt Jan Fabre er 
verliefd op. 

P a u l Verduyck t 
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Franz Marijnen / Rob Scholten 

JULES VERNE 
EEN PROJECT 

Jules Verne (Oosterpoort Groningen) — Foto's Frank Stratemeyer 

Franz Marijnen 

Jules Verne/Pierre Verne. zijn vader/Hetze!, zijn uitgever/Sophie Verne. zijn moeder/Honorine, zijn vrouw/ 
Caroline, zijn nichtje/Jules jr./Axel/Michel Verne/Grauben/Prof. Uilenbroek/Kapitein Nemo/Hans 
Bjolke/Omen/Nadar/Hoeren. Feestgangers, Schipbreukelingen etcVDelvaux-vrouwen"/ 

30 ETCETERA 8/84 

Produklie De Voorziening (Groningen), \ 
i.s.tn. Cultuurcentrum De Oosterpoorln 
Noordelijk Filharmonisch Orkest. Stich] 
ting Arena. Noordnederlandse Dans-
groep. BKT(Brussel), Cultuur- en Onl-1 
moetingscentrum De Warande (Turn- | 
Iwut) 



LI 

Het publiek arriveert druppelsgewijs bij de 
Oosterpoort. Het gebouw is 'ingepakt', in elk 
geval uitwendig dusdanig veranderd dal het niet 
langer de vertrouwde aanblik biedt, maar de . 
indruk wekt van een geheimzinnig eiland. 

1.2 

In kleine groepjes, samengevoegd lot vijf 
'golven', wordt hei publiek (totaal ong. 250 p.) 
langs mechanische weg op hel dak van de 
Oosterpoort gezet. 

1.3 

Hei dak van de Oosterpoort is veranderd in een 
gestyleerd, geometrisch landschap dat een 
polemische relatie onderhoudt met de reële 
omgeving die als een vergezicht te bewonderen 
valt. 

1.4 

In dil abslrakte landschap is men bezig een 
ouderwetse luchtballon te vullen ; in en om het 
schuitje personages in 19e eeuwse kostuums, 
verwijzend zowel naar Jules Verne Vijf weken in 
een luchtbal lon als naar de historische 
ballonvluclil van Nadar met de 'Geanl' van 10 
oktober 186i. 
Nadar De mens is begonnen o p handen en 
voeten te lopen, d a a r n a o p twee benen, toen is 
hij met een kar gaan r i jden, vervolgens met een 
koets, d a a r o p met een diligence en vervolgens 
per spoor t re in . 
De tijd zal k o m e n dat men reizen doet naar de 
maan , naa r de p laneten , naar de s terren, zoals 
men tegenwoordig van Liverpool naa r N e w 
York reist : gemakkel i jk , snel en veilig. De tijd 
zal komen dat de oceaan van de ru imte even 
d ruk bereisd wordt als de oceaan van de a a r d e , 
onze planeet . Afs t and is slechts een betrekkel i jk 
woord. Eens word t a f s t and niets. Weet u 
hoeveel tijd een sneltrein nodig heeft om de 
maan te bere iken? Dr iehonderd dagen , meer 
niet! Het is een a fs tand van nog geen 52.000 
mijl, m a a r wat maakt dat u i t ? N o g geen tien 
maal de tocht o m de aa rde en hoeveel reizigers 
en zeelieden hebben die a fs tand niet a fge legd? 
U denkt misschien dat de m a a n ver van de 
aarde is verwijderd en dat men zich wel twee 
maal moet bedenken , a lvorens men die reis 
waag t? Maa r wat zou u dan wel zeggen van 
een reis naar Nep tunus , die 5000 mil joen mijlen 
van de zon af is? En wat is nog die a f s t and 
naar Nep tunus bij die van de vaste s t e r ren? Wij 
kunnen die niet meer niet mijlen u i t d rukken , 
maar ik zal u iets anders zeggen. Het licht legt 
in iedere seconde een a f s t and van ruim 41.000 
mijlen af of omtrent 55.000 uren gaans. Het 
licht van de zon komt dus in ruim acht 
minuten naar ons toe. Welnu ! Datze l fde licht 
zou, om van ons naar de allernaaste vaste ster, 
de groots te in het s terrenbeeld C e n t a u r u s te 
komen, meer dan 3 1/2 jaar nodig hebben, 
Sirius 14, de Pools ter 43 j a ren . En dat zijn nog 
maar voor ons de dichtsbijzijnde sterren. Er 
zijn er, van welke men met zekerheid weet da t 
zij niet minder dan d r i ehonde rdmaa l verder 
zijn, misschien wel duizend maal. Pas dan kan 
men van a f s t anden beginnen te spreken. Weet ii 
wat ik denk van de wereld, die begint o p de 
zon en eindigt o p N e p t u n u s ? D o o d e e n v o u d i g ! 
Het zonnestelsel is een vast l ichaam, een vaste 
substant ie , de planeten zijn enkel en alleen 
gescheiden d d o r kleine ru imtet jes zoals de 
stofdelen van het zwaarste metaa l , zilver, ijzer 
of plat ina. D a a r o m heb ik het recht te zeggen 
en herhaal het met mijn innigste over tu ig ing : 
afstand is een hol w o o r d , a f s tand is een 
ond ing ! 

r.5 

Via een klein deurtje passeren de toeschouwers 
één voor één de grens lussen buiten- en 
binnengebeuren. Eenmaal binnen zijn de grenzen 
lussen realiteit en fictie opgeheven. Of, in de 
woorden van Strindberg: "Alles kan gebeuren, 
alles is mogelijk en waarschijnlijk. Tijd en ruimte 
bestaan niet: onbelangrijke details, jlarden van 
werkelijkheid zijn niet anders dan aanleiding voor 
de verbeelding om op voor! te borduren en 
nieuwe grondpatronen Ie spinnen : een 
mengelmoes van herinneringen, ervaringen, losse 
verzinsels, ongerijmdheden en improvisaties." 
(Voorwoord bij Droomspel,) 

II.6 

Via de 'magische sluis' is hel publiek op de 
gaanderij boven liel plafond van de concertzaal 
gekomen. Hei daar aanwezige buizenstelsel wekt, 
mede door de belichting, de illusie van een bizar 
maanlandschap, een grillige druipsteengrot of een 
onderzees woud. 

II.7 

Door het raam van de lichleabine vangen de 
bezoekers een glimp op van liel orgel in de 
concertzaal. Een flauw schijnsel belicht de figuur 
van kapitein Nemo. die in zichzelf verzonken 
orgel speelt. Op de vloer voor het podium vage 
schimmen. 

II.8 

Aan het einde van de gaanderij dalen de 
bezoekers een wenteltrap af. Teksten over 
duizelingwekkende klim- of valpartijen. 

11.9 

Langs een vaste rome worden de toeschouwers 
door het 'vernarium' geleid, waar in tegenstelling 
lol de donkere. Keltische kant van Verne. liet 
accent ligt op het frivole, mediterrane. 

11.10 

Twee mogelijkheden om naar beneden te komen: 
via een glijbaan; of voor de behoedzame 
bezoeker langs de trap. Teksten over 
aardverschuivingen. 

11.11 

Aan het eind van de glijbaan/trap gaal het 
publiek een gang in. die leidt naar het 
middengebied van de Oosterpoorl. 

111.12 

Verne zit achter zijn bureau. Hij schommelt 
nadenkend op zijn stoel. Pierre Verne trekt de 
jonge Jules aan zijn kraag mee naar het bureau. 
Hij duwt hem op het bureau om hem een pak 
slaag te geven. Hans Bjolke nadert, neemt Jules 
jr. op zijn rug en draagt hem zo weg. 
Deze non-verbale scène wordt vier maal met 
steeds meer leksi herhaald. Het tempo neemt 
daarbij toe. Op de achtergrond voeren dansers 
een bewegingsspel op in de bibliotheek; over de 
trappen komen de figuranten in een rythmisch 
patroon boeken opbrengen. 
Honorine Jules ... 
Verne Ik schri jf , lieve ... O p 24 ... 
Lidenbrock Eh ! 

Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn o o m . 
Professor L idenbrock , terug ... (Caroline 
verschijn!) 
Ik zag iets b i t terder d a n de d o o d ... de v rouw, 
die een valstrik is ... G r a u b e n was een lieve 
b londe deerne ... (Pierre Verne gooit Jules op 
hel bureau neer) 
Pierre Wat moest je o p dat schip ? 
Caroline Jules ! 
Lidenbrock Axel ! Wa t een boek ! 
Hans Bjolke Foriit \ (Hij draagt Jules jr. weg) 
Honorine Jules , wat doe je ? 
Verne Ik schrijf , lieve ! O p 24 ... 
Lidenbrock Eheli ! 
Verne ... 25 mei 1863 keerde mi jn o o m , 
Professor Lidenbrock ... 
Honorine M a a r ik hoo r je toch ... 
Verne ... p ra ten ... ja . M a a r ik probeer te 
schri jven haast ig terug n a a r zijn huisje in 
de Konings t raa t nr . 19, één der ouds te s t ra ten 
van de oude wijk te H a m b u r g ... En ik zag iets. 
bi t terder dan de d o o d : de v r o u w ... een valstrik 
... wier har t een net is ... wier handen boeien 
zijn ... G r a u b e n was een lieve b londe deerne 
(Pierre Verne gooi 1 Jules jr. op de werktafel. 
Sophie komt erbij) 
Pierre Wa t moest je op dat schip ? Wal moest 
je o p da l schip ? 
Sophie Je moeder weet alles, Jules . 
Jules j r . A v o n t u u r ... een halssnoer ... Ca ro -
line ... 
Pierre A v o n t u u r ... Niks a v o n t u u r ... 
A d v o c a t u u r ! 
Caroline Jules ! H e b je de kralen ? 
Lidenbrock Axe l ! Dit is de Heimskr ingla van 
Snur re T o r ... Van Tor re S n u r ... Van 
Snotver ... Snorre Tur leson ! 
H a n s Bjolke Forii t ! 

Honorine Ju les ! Wat doe j e ? 
Verne Ik schrijf , lieve ! O p 24 ... 
Lidenbrock Eheheli ! 
Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn o o m , 
Professor Lidenbrock ... 
Honorine M a a r ik hoo r je toch ... 
Verne ... p ra ten ... 
Honorine ... p ra ten ... 
Verne J a , m a a r ik probeer te schr i jven! 
... haast ig terug naa r zijn huisje in de 
Konings t raa t nr . 19, één der ouds te s t ra ten van 
de oude wijk te H a m b u r g ... En ik zag iets, 
b i t terder d a n de d o o d : de v rouw die een net is, 
wier hart een valstrik is en wier h a n d e n boeien 
zijn ... (Hel beeld van Caroline doemt op) 
Vader , vergeef het haa r , want zij weet niet wat 
zij doet ... En de v rouw was gehuld in purper 
en schar laken, rijk versierd met goud , 
edelgesteenten en paar len ... En zij had in haar 
hand een g o u d e n beker vol gr.... 
Honorine Zie je wel, nu praa t je alweer in 
jeze l f ! 
Verne G r a u b e n was een lieve, b londe deerne. 
Hoe vaak beni jdde ik soms die gevoelloze 
stenen die zij met haa r bekoor l i jke handen ... 
Pierre Wa t moest je o p da t schip ? 
Sophie Jules , je moeder weet alles, Jules ! 
Pierre A bas la culot te . 
Sophie Jules , zeg me na ... Ik beloof ... 
Jules j r . Ik beloof ... 
Sophie ... dat ik niet meer zal reizen ... 
Verne Zeg het niet , zeg het niet ! 
Jules j r . Dat ik niet meer zal reizen ... 
Pierre A v o n t u u r ... b loedkora len ... 
Carol ine Heb je de kralen, J u l e s ? De honderd 
kralen van koraa l ? 
Lidenbrock Axel ! Dit werk is de Heimskr ingla 
van Snurre T o r ... van T o r r e Snur ... Van 
snotver ... Snor re Tur leson , de be roemde 
IJs landse schrijver uit de twaal fde eeuw! 
Hans Bjolke Fori i t ! 

Honor ine Ju les ! Wat doe j e ? 
Verne Ik schri j f , lieve ! O p 24 ... 
Lidenbrock Eheheheh ! 
Verne ... 25 mei 1863 keerde mijn o o m ... 
Honorine M a a r ik h o o r je toch pra ten ... 
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Verne ... p ra ten! Ik probeer Ie schrijven, lieve! 
Ik zag iets, bitterder dan de d o o d : de vrouw, 
die een valstrik is, wier hart een net is en wier 
handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld 
in purper en scharlaken en rijk versierd met 
goud, edelgesteenten en paarlen en zij had in 
haar hand een gouden beker vol gruwelen ... 
Honorine Zie je wel, nu p r a a t j e alweer in 
jezelf! 
Verne Grauben was een lieve blonde deerne. 
Zij was goed in delfs tofkunde ... Wij beminden 
elkaar met al hel geduld en al de kalmte 
waarmee Duitsers beminnen ... Hoe vaak 
benijdde ik niet die gevoelloze stenen, als zij die 
met haar handen ... 
Pierre Verne Que diable allait-il faire dans ce 
galère ... Wat moest je op dat schip ! A bas la 
culotte ! (Kastijding. De figuranten staan luid 
met hun boeken op de reling) 
Jules jr . Avontuur ... De Coralie ... Een 
halssnoer van koraal voor Caroline ... 
Pierre Avontuur ... Niks avontuur ... 
Advokatuur ! 
Grauben (Rijst op uil een berg grint in de 
hoek) Koraal ... kalksteen ... miljoenen beestjes 
gevangen in hun eigen bloed ... 
Sophie Jules, je moeder weet alles ! 
Caroline Heb je de kralen, Ju les? Het bloed, 
het versteende bloed ? 
Sophie Zeg me na ... Ik beloof dat ik niel meer 
zal reizen ... 
Jules j r . Ik beloof dat ik niet meer zal reizen ... 
Sophie Behalve in mijn fantasie ... 
Verne Zeg het niet ! Zeg het niet ! 
Pierre Dis-Ie, Nom de Dieu ! 
Verne Behalve in mijn fantasie. 

III.13 

Lidenbroek komt de nap opstormen met in zijn 
handen een oude foliant 
Lidenbroek Axei ! Axel ! Wat een boek! Wat 
een boek ! Dit werk is de Heimskringla van 
Snurre Tor ... van Torre Snur ... van Snotver ... 
Snorre Turleson. de beroemde IJslandse 
schrijver uit de twaalfde eeuw. Het is de 
kroniek der Noorse vorsten, die over IJsland 
regeerden. (Er valt een perkament uii hel boek) 
Maar wat is dat ? (Hij bestudeert hei perkament) 
Het is runenschrift : deze lettertekens komen 
geheel overeen met die van het handschrift van 
Sn ... Snorre Turleson ! Maar ...(Pauze) Wat 
zou het betekenen ? 

111.14 

(Zangers en musici brengen de gecodeerde tekst 
van het document ten gehore. Dansers voeren een 
frenetiek bewegingspatroon uit op de muziek. 
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose 
van de muziek komt de ontraadselde tekst naar 
boven) 

111.15 

(De tekst is de aansporing om de tocht naar hel 
middelpunt van de aarde te beginnen) 
Lidenbroek Arne Saknussem ! Dal is een naam, 
een IJslandse naam en wel van een geleerde uil 
de 16e eeuw, een beroemd goudmaker ! Als dit 
document bekend was, zou een heirleger van 
geologen het voetspoor van Arne Saknussem 
volgen ! Dus zwijg over dit alles. Axel! Zwijg, 
hoor je, opdat niemand op de gedachte kome 
vöör ons het middelpunt van de aarde te 
ontdekken. (Hij neem! zijn horloge) De tijd, de 
lijd vliegt met snelle vaart voort en kan niet 
teruggeroepen worden. (Hij vergelijkt zijn 
horloge met dat van Verne) Wij vertrekken 
morgenochtend precies om zes uur. (Hij gaal 
a f ) 
Axel Grauben ... 

Grauben Axel ... 
Axel Grauben ...? 
Grauben Axel ? 
Axel Lieve Grauben ... 

111.16 

Graüben Dat zal een schone reis zijn, Axel ... 
En de neef van een geleerde waardig. Het is 
goed als een man zich onderscheidt door één of 
andere grote onderneming. 
Axel Hoe, Grauben? Raad je me niet af zulk 
een tocht te wagen ? 
Grauben Nee, Axel, en ik zou jou en je oom 
gaarne vergezellen, als een arm meisje niel tot 
last zou zijn. 
Axel Grauben ... 
Grauben Axel ... (Grauben geeft Axel een steen 
aan een hanger) 
Grauben Zie je deze steen. Axel ...? Hellefl int! 
Draag die steeds om je hals en hij zal je 
beschermen tot in de ingewanden van de aarde 
en hij zal maken dat je steeds aan mij blijft 
denken. (Kust hem kuis op zijn wang) Ga , lieve 
Axel, ga ! Je verlaat je bruid, maar vindt bij je 
thuiskomst je vrouwtje terug ... (Axel af. 
Grauben zwaai! hem uil mei haar zakdoek) 

IV'.17 / IV.18 

(De toeschouwers nemen plaats in de concertzaal. 
De ruimte wekt de indruk van een immense grol. 
Tekst op band.) 
Verne Vanaf dit punt in de grot heb je een 
prachtig uitzicht dal zich verwijdt in de open 
lucht en door het heldere licht in het water kun 
je elk detail van de zeebodem zien. Op de 
wanden van de grot zie je een verbluffend spel 
van licht en schaduw. Wanneer een wolk de 
ingang van de grot verduistert wordt alles 
donker, alsof er een gazen gordijn over het 
voortoneel in een schouwburg wordt 
gedrapeerd. Maar alles glinstert en schijnt 
vrolijk in de zeven kleuren van de regenboog 
zodra de zon weer doorbreekt , door kristallen 
bodem wordt weerkaatst en in lange strepen 
naar de drempel van de centrale grol wordt 
geworpen. Daarachter breken de golven bij de 
gigantische boog die de opening van de grol 
v o r m t ; en deze omlijsting zo zwart als 
ebbehout , brengt alle dingen in de voorgrond in 
vol reliëf. Nog verder weg strekt de horizon 
zich tussen zee en lucht in al haar pracht uit, 
met de vage heuvels van Iona twee mijl van ons 
vandaan in open zee en het bleke silhouet van 
hel bouwvallige klooster ... Wat een betoverend 
paleis is die Fingal's Cave. Wie zou er zo'n 
saaie ziel kunnen hebben dat hij niet gelooft 
dat deze grot door een god werd gemaakt voor 
de sylfiden en waternimfen! En voor wie 
tokkelen de dwalende winden muziek op deze 
enorme eolus-harp ? (Het orkest dat schuil gaal 
onder een grote draperie begint te spelen. 
Langzaam verheft zich hel gewelfde doek. Aan 
lange touwen dalen Hans Bjolke. Prof. 
Lindenbrock en Axel neer) 

IV.19 

Lidenbroek Axel, we zijn er ! 
Axel W a a r ? 
Lidenbroek Op de bodem van de loodrechte 
schoorsteen. 
Axel Rechts, links, omhoog, omlaag, nergens 
een uitgang. 
Lidenbroek Jawel, ik zie zoiets van een nauwe 
gang, die schuinrechts loopt. 
Axel Het is hier heel rustig op de bodem van 
deze put , maar die kalmte zelf heeft iets 
ontzettends. 

Lidenbroek Kom, koni ! Als je nu al bang bent. 
hoe zal het dan verderop zijn? Nu gaan we pas 
werkelijk in de schoot der aarde doordringen, 
Axel! Dit is het begin van onze reis! 
Hans Forüt ! 
Verne De gehele voorwereld herleeft weer in 
mijn verbeelding. Ik word teruggevoerd naar de 
bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het 
ontstaan van de mens, toen de onvoltooide 
aarde nog niet geschikt was om de mens te 
ontvangen. Mijn droom loopt op de 
verschijning der bezielde wezens vooruit. De 
zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de 
kruipende dieren en eindelijk de vissen, de 
schaaldieren, de weekdieren, de gelede dieren. 
De plantdieren uit het overgangstijdperk keren 
op hun beurt tot het niets terug. Al het leven 
der aarde trekt zich in mij samen en mijn hart 
klopt in deze ontvolkte wereld. 
Caroline De kralen. Jules. De kralen van 
koraal. 
Sophie Ik weet alles, Jules. Zeg mij na. 
Verne De eeuwen verlopen als dagen. Ik ga 
weer terug in de reeks der vormveranderingen 
van de aarde. De planten verdwijnen, de 
granietrotsen verliezen haar hardheid. Onder de 
werking van een grotere warmte wordt de vaste 
massa vloeibaar. Water s troomt naar de 
oppervlakte der aarde, het kookt, wordt 
luchtvormig. Dampen omhullen de aarde, die 
langzamerhand slechts één luchtmassa vormt, 
tot roodgloeien gebracht, zo groot als de zon 
en ook zo schitterend als zij ! 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Axel Ik beloof dat ik nooit meer zal reizen. 
Pierre Avontuur , niks avontuur ... advoka tuu r ! 
Verne In het middelpunt van dat nevelachtige 
lichaam, dat veertienhonderd duizend maal 
groter is dan de bol die hel eens vormen zal, 
word ik meegevoerd in het hemelruim. Mijn 
lichaam wordt fijner, wordt op zijn beurt 
luchtvormig en vermengt zich als een 
onbeweegbaar stofje met de ontzettende 
dampen die hun vlammende baan in het 
oneindige beschrijven ! 

IV. 20 

(In de stilte vage stemmen) Verloren ... 
Verloren ... 
Axel Help ! (Stille) Oom ! Oom Lidenbroek ! 
Stem Lidenbroek Axel ! Ben jij het ? 
Axel Ja ! 
Slem Lidenbroek Waar ben je ? 
Axel Verloren ! In 't duister ! 
Stem Lidenbroek Je lamp ? 
Axel Is uit ! 
Stem Lidenbroek Houd moed ! Spreek niet ! 
Luister ! (Stille) We zijn de galerij op en af 
gegaan om je te zoeken. Maar het was 
onmogelijk om je te vinden. Wanhoop niet, 
Axel. Het is al een heel ding als men elkaar 
verstaan kan. 
Axel We moeten eerst weten welke afstand ons 
scheidt ! (Stilte) 
Stem Lidenbroek Dat is gemakkelijk. Ik zal 
j ouw naam uitspreken en zodra mijn stem jou 
bereikt heeft, moet je hem onmiddellijk 
herhalen. Ben je gereed ? 
Axel Ja ! (Stilte) 
Stein Lidenbroek Axel ! 
Axel Axel ! (Stilte) 
Stem Lidenbroek Veertig seconden ! Er zijn 
veertig seconden lussen de beide woorden 
verlopen. Het geluid heeft dus twintig seconden 
nodig om de afstand tussen ons af te leggen. 
Berekend op 1020 voet per seconde is dat 
20.400 voet of 1 5 /8 uur gaans. 
Axel Ruim anderhalf uur gaans ... (Stilte) 
Stem Lidenbroek I 5 /8 uur gaans. Dat is te 
overwinnen. Axel. Wij zijn in een uitgestrekte 
ruimte aangekomen, waarop een groot aantal 
galerijen uitloopt. Hel schijnt dat al die spleten 
en scheuren als stralen uitgaan van het 
onmetelijke hol, waarin wij ons bevinden. 
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Loop, kruip als het zijn moet , glijd van de 
steile hellingen af en aan het einde van de we» 
zullen onze armen je opvangen. Op weg, mijn 
kind ! O p weg ! 
Axel Vaarwel oom ! Ik vertrek ! (Het wille 
doek, dal al die lijd opgetrokken was, zakt nu 
weer langzaam naar beneden, terwijl het orkest 
speelt. Op het doek worden filmbeelden 
geprojekteerd van vulkaanuitbarstingen, stro-
mende lava, kratermondingen, vlammen etc. Over 

• de geluidsband en kakofonie van geluiden: de 
volgende teksten zij hoorbaar) : 
Grauben Het Leptotherium. dat in de holen 
van Brazilië gevonden is, het Mericotherium, 
uit de bevroren streken- van Siberië gekomen. 
Verderop schuilt het dikhuidige Lophidion, de 
reusachtige Tapir , gereed om het Anaplothe-
rium zijn prooi te betwisten ... 
Sophie Zeg mij na Jules, ik beloof ... 
Grauben Een vreemd dier, dat iets heeft van de 
neushoorn, het paard, het nijlpaard en de 
kameel, alsof de Schepper verscheidene dieren 
in één enkel had verenigd. 
Axel Ik be loof . . . 
Verne Zeg het niet. 

Grauben De reusachtige Mastodont slingert zijn 
snuit en verbrijzelt met zijn slagtanden de 
rotsen aan de oever. Daarboven zweeft de 
Plerdactylus met gevleugelde handen als een 
grote vleermuis op de samengeperste lucht. 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Sophie Ik weet alles, Jules, ik weet alles. 
Pierre Wat moest je op dat schip ? 
Grauben In de bovenste lagen tenslotte 
ontvouwen reusachtige vogels, sterker dan de 
casuaris, groter dan de struis, hun ontzaglijke 
wieken en vliegen met de kop tegen de wand 
van het granietgewelf. (Hoongelach van 
Caroline) 
Sophie Zeg mij na. Ju les ! Ik beloof dat ik 
nooit meer zal reizen, behalve in mijn fantasie ! 

V.21 

(Het publiek verlaat de grote zaal via de 
benedemtitgangen en komt in de foyer, die uitziet 
op de tuin, in de foyer slaat een tribune. Voor 
hel raam hangt een toneelgordijn. Verne gaat 
— tussen de toeschouwers— op de tribune zitten. 
Voor het gordijn staat de Omen-jiguur, gekleed 
als een oosterse mark lkoopman. Hij prijst zijn 
waren aan in een pseudo-Arabisch. Hij haalt uil 
een fles een document: de geboorte-acte van 
Jules Verne. Hij leest de acte voor.) 
Omen In het jaar achtt ienhonderd acht en 
twintig, den achtsten februari te drie uur des 
namiddags, is voor ons, ondergetekende, 
wethouder en ambtenaar van den burgerlijken 
stand, daar toe gemachtigd door de burge-
meester van Nantes, Ridder in het Legioen van 
Eer, verschenen Pierre Verne. procureur, oud 
negen en twintig jaren, wonende in de Rue 
Olivier-de-Clisson, vierde kanton, die aan ons 
heeft vertoond een kind van het mannelijke 
geslacht, geboren op deze dag, op het 
middaguur, uit hem. aangever, en uit Sophie-
Henriëtte Allotte. zijn echtgenote, oud zeven en 
twintig jaren, welk kind hij de voornamen 
Jules-Gabriél geeft ... 
Verne Waarom zit ik h i e r ? 
Omen ... zijnde deze verklaring van aangifte 
gedaan in tegenwoordigheid van Frangois-
Jacques-Jean-Marie Tronson, rechter van 
instructie bij de burgerlijke rechtbank te 
Nantes, oud veertig jaren, wonende in de Rue 
de,Bei-Air ... 

Verne Kan iemand me zeggen waarom ik hier 
zit? Neemt u mij niet kwalijk, maar wie bent 
u? 
Onien Maar , mijnheer Verne ... Kent u mij 
niet? U hebt mij net bedacht! Als bedenken 
ook kennen betekent, dan kent u mi j ! Nomen 
est Omen. Passepartout, Joe, Koenraad, 
Paganel, naar liet u uitkomt. 
Verne Aangenaam kennis te maken, maar 

hoelang moet ik hier nog blijven zit ten? 
Omen Hoe lang? Hier ? Dacht je dat tijd en_ 
ruimte existeren? Tijd en ruimte bestaan niet. 
Als je aanneemt dat de tijd bestaat, dan kun je 
ook zeggen wal tijd is. Wat is t i jd? 
Verne (Denkt na) 
Omen Leerling Verne, je moet opstaan als je 
iets gevraagd wordt. Hoeveel is twee maal 
twee? 
Verne (Slaat op) Twee maal twee ... 
Omen Aha. ventje 1 Je hebt je les niet geleerd. 
Verne Jawel, ik heb hem wel geleerd, maar 
— ik weet wat het is, maar ik kan het niet 
zeggen ... 
Omen Uitvluchten ! Je weet het wel, maar je 
kunt het niet zeggen ... Verschrikkelijk dat zo'n 
grote jongen als j i j geen am6itie heeft ... 
Verne Een grote jongen, ja. Ik ben groot, ik 
ben volwassen, ik ben allang van school a f ! Ik 
ben afgestudeerd, ik heb carrière gemaakt ! 
Maar waarom zit ik hier dan ? 
Omen Je moet hier nog wat blijven om te 
rijpen. Je moet rijpen — of heb ik soms geen 
gelijk? 
Verne (Grijpt naar zijn hoofd) Jawel, u hebt 
gelijk, een mens moet rijpen. Twee maal twee 
... Twee maal twee ... is twee! Ik zal het 
bewijzen met een analogie, de hoogste vorm 
van bewijs! Luister maar . Eén maal één is één, 
dus twee maal twee is twee! Als het voor het 
ene geval opgaat , geldt het ook voor het 
andere. 
Omen De bewijsvoering klopt helemaal volgens 
de wetten van de logica, maar het antwoord is 
fout . 
Verne Wat klopt volgens de wetten van de 
logica kan niet fout zijn. Laten we de proef op 
de som nemen. Eén op één gaat. één keer, dus 
gaat twee op twee, twee keer ! 
Omen Dientengevolge is drie maal drie ook 
drie! 
Verne (Diep nadenkend) Nee, dat kan niet goed 
zijn — het kan niet — of toch wel ...? (Gaat 
vertwijfeld zitten, hel duizelt hem) Nee, ik ben 
nog niet rijp ... (Schommelt op zijn plaats) Kunt 
u zeggen wat tijd is ? 
Omen Natuurl i jk kan ik dat ! 
Verne Zeg het dan ? 
Omen Tijd ? Laat eens ki jken! (Blijft 
onbeweeglijk staan, vinger tegen zijn neus) 
Terwijl wij spreken vlucht de tijd. Dus is tijd 
iets dat vlucht, terwijl ik spreek ! (Hij vlucht 
weg) En terwijl ik spreek, vlucht ik. Ik ben dus 
de tijd !!! 
Verne Klopt helemaal volgens de wetten van de 
logica. Maar dan zijn de wetten van de logica 
onzinnig. En is de logica onzinnig, dan is de 
hele wereld onzinnig. (Intussen is hel gordijn 
voor de grote ruil opgetrokken en er wordt een 
grote waterkolom zichtbaar. Als die zakt, staat 
daar, als het ware poserend voor een 
daguerrolypie, de familie) 

V.22 

(Uit de groep maakt zich de jonge Jules los. 
Achter hem staal Pierre Verne.) 
Pierre Wie heeft ooit de diepten van de 
afgrond kunnen peilen, Jules ? Wie heeft ooit 
de diepten van de afgrond kunnen peilen ? 
Verne Waar heb je me heengebracht ? 
Sophie Ver van het gemurmel en gejammer van 
de mensenkinderen ; naar de uiterste rand van 
de wereldzee. 
Verne Waarom hier ? 
Grauben Zie je niet dat deze schelp de vorm 
heeft van je oor? Ja , je ziet het wel. Weet je 
niet dat je oor de vorm heeft van een schelp? 
Je weet het, maar je hebt er niet over 
nagedacht. Heb je als kind nooit een schelp 
tegen je oor gehouden en geluisterd — 
geluisterd naar het suizen van je hartebloed, het 
zoemen van de gedachten in je hersenen, het 
breken van duizend kleine versleten draadjes in 
het weefsel van je lichaam ? Dat hoor je 

allemaal in de kleine schelp. 
Caroline Stel je nu eens voor wat er allemaal te 
horen is in de grote ... 
Jules jr . Is dat de zee, mama ? 
Sophie J a , dat is de zee. Luister maar , dan kun 
je de golven horen. 
Verne Ik hoor niets, behalve het suizen van de 
wind. 
Caroline Dan zal ik het ruisen van de grote 
schelp vertolken. 
Verne Luister niet, Jules ! 
Caroline Mijn borsten zijn als druiventrossen ... 
De geur van mijn adem is als appels ... Mijn 
verhemelte is als de kostelijkste wijn ... 
Sophie (Zingt) Treur niet vrouwen, treur niet 
meer ... 
Pierre Wat mijn ogen begeerden, ontzei ik ze 
niet: ik heb mijzelf alle genoegens gegund, 
zodoende heb ik beslist geen spijt gehad van al 
mijn geploeter: deze genietingen vormden de 
vrucht van mijn arbeid. Maar toen ik terugzag 
op al het werk dat mijn handen hadden 
verricht, en op al de ellende waarmee dat 
gepaard was gegaan, begreep ik één ding: het 
leven is lucht, het najagen van wind, en onder 
de zon is er niets dan beklijft. 
Jules jr. Ik heb genoeg ideeën in mijn hoofd, 
duizenden plannen die ik nog niet in de juiste 
vorm kan gieten ; als het me lukt zult u eens 
zien ... 
Pierre (Hem onderbrekend) En toen ik terugzag 
op hoe ik onderscheid gemaakt had tussen 
wijsheid en onverstand en lichtzinnigheid ... 
Verne (Interrumpeert) Is het wijsheid het leven 
zo zwart te vinden ? 
Pierre ... een verstandig mens heeft ogen in zijn 
hoofd en het leeghoofd tast in het duis ter! 
Verne lk word misschien een goed schrijver, 
maar ik zal nooit anders dan een slecht 
advocaat zijn ! 
Pierre Toen zei ik bij mijzelf: als mij hetzelfde 
lot beschoren is als de eerste de beste losbol, 
wat heb ik mij dan ingespannen om zo'n uiterst 
verstandig leven te leiden? En ik stemde van 
harte in met de stem, die diep in mijn binnenste 
zei: ook hieraan zie je weer, het leven is lucht. 
Jules jr. Wilt ti dat ik er nog eens over 
nadenk? Wat heeft dat voor nu t? Mijn besluit 
staat onherroepelijk vast. Verder nadenken 
behoort tot de poolstreken van de onzekerheid. 
Maar de streek waarin ik nu woon is niet zo 
noordelijk en veel dichter bij de hartstochte-
lijke tropische zone ! 
Caroline Jules, breng een snoer van koralen 
voor me mee. Honderd kralen van koraal en ik 
zal de jouwe zijn, Jules ... 
Pierre En ik gruwde van alles waarvoor ik 
geploeterd heb onder de zon, want ik kan het 
niet meenemen, ik moet het nalaten aan wie na 
mij komt. En wat voor iemand zal dat zijn, een 
verstandig mens of een warhoofd? Kan iemand 
mij vertellen, wat het voor iemand zal zijn, die 
de beschikking krijgt over alles waarvoor ik mij 
afgebeuld heb, een verstandig leven geleid heb 
onder de zon ? 
Sophie Treur niet vrouwen, treur niet meer... 
Verne Als ik zeg dat ik niets uitvoer, beste 
vader, is dat alleen bij wijze van spreken; ik 
blijf haast in weerwil van mezelf werken aan 
de ideeën die ik in mijn hoofd heb. Maar er 
zijn tijden dat ik de moed verlies. 
Caroline De grote schelp, Jules ... de grote 
schelp. 
Jules jr. De enige loopbaan waarvoor ik 
werkelijk geschikt ben, is degene die ik al 
nastreef: de literatuur. Ik ben diep getroffen 
door uw voorstellen, vader, maar in deze 
kwestie moet ik beslist op mijn eigen inzicht 
vertrouwen. Als ik u zou opvolgen, zou uw 
praktijk verkwijnen. Vergeeft u alstublieft uw 
eerbiedige en liefhebbende zoon. 
Pierre Het is lucht en anders niet (Vanachter 
hel struikgewas komt prof. Lidenbrock op met 
zijn sextant) 
Caroline Mijn adem ... mijn verhemelte ... mijn 
borsten ... Het is allemaal voor jou, Jules. 
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Maar je moet iets doen om mij te winnen. Een 
snoer van b loedkora len m o e t j e voor me h a l e n ! 
Honderd kra len van koraal ... 
Lidenbrock Luister naa r het lied van de gro te 
schelp, Ju l e s ! De grote schelp laat je de 
hartslag van het leven horen en liet suizen van 
de werkeli jkheid. De kleine schelp is 
aanlokkel i jk . M a a r laat je niet bekoren d o o r de 
zachte, veelkleurige glans van het pa re lmoer , 
Jules, en de zoete tonen van de muziek der 
sferen. Lééf, lééf in de werkel i jkheid, J u l e s ! 
Loop, k ru ip als het moet , glijd van de steile 
hellingen af en aan het einde van de weg zullen 
onze a rmen je opvangen . O p weg, mijn kind ! 
Op weg! (Lidenbrock verdwijnt weer) 
Caroline H o n d e r d kralen van koraa l ... 

V.23 

(Buiten ontneemt het regengordijn het zicht op 
hei familietafereel) 
Verne Ik wist da t er in de haven een d r iemas te r 
klaar lag om uit te zeilen naar West-Indi 'é: de 
Coralie. D a t moest het schip zijn, w a a r o p ik 
kon aanmons t e r en om voor Caro l ine een snoer 
van koraal te halen. De naam alleen al was een 
voorteken. Ik kocht een scheepsjongen o m en 
de volgende dag roeide ik in alle vroegte naa r 
het schip, dat het anker lichtte en ver t rok . T o e n 
ik om half één nog niet thuis was voor het eten, 
werd mijn moeder ongerus t . Ze waarschuwde 
mijn vader , die op onderzoek uitging. Hij vond 
iemand, die me aan boord had zien gaan . Mi jn 
vader nam de s t o o m b o o t naa r Pa imboeuf , a an 
de mond ing van de Loire en wist mij nog net 
op tijd van het schip te halen. (Het regengordijn 
zakt. We zien Pierre Verne. Sophie en de jonge 
Jules. Jules krijgt er flink van langs) 
Pierre Wat moest je op da t schip ? Wa t moest 
je op dat schip ? 

Jules D e Coral ie ... een halssnoer van koraa l ... 
voor Caro l ine ! 
Pierre D a t is elf j aa r en da t is verliefd op zijn 
n icht je ! 
Grauben Zie je niet da t deze schelp de vorm 
heeft van een o o r ? J a , je weet het wel. 
Sophie J e moeder weet alles, Jules . Zeg mij n a : 
ik beloof dat ik nooit meer zal reizen ... 
Grauben Heb je als kind nooit een schelp tegen 
je o o r gehouden en geluisterd — geluisterd naa r 
het suizen van je har teb loed , het zoemen van de 
gedachten in je hersenen. 
Jules Ik beloof dat ik nooit meer zal reizen. 
(Prof Lidenbrock komt achter een struik 
vandaan) 
Grauben Het breken van duizend kleine 
draadjes in je l ichaam ... 
Sophie Behalve in mijn fantasie ... 
Verne Zeg het niet, Ju les ! Zeg het niet ! 
Grauben Dat hoo r je al lemaal in de kleine 
schelp. 
Caroline Stel je nou eens voor wat je a l lemaal 
kunt horen in de gro te , Jules . 
Jules Behalve in mijn fantasie . (Prof. 
Lidenbrock schudt zijn hoofd en trekt zich weer 
terug. Buiten dooft het licht) 
Verne G o e d . Ik was daa r b l i jkbaar niet 
gewenst. M a a r ze zullen nog eens zien, uit welk 
hout hij gesneden was, die a r m e jongen die ze 
Jules Verne noemen. (Hij gaat a f ) 

VI .2 5 

(In de kleine zaal staal het " Delvaux-dekor", een 
toneelbeeld dat een exacte kopie is van Paul 
Delvaux H o m m a g e a Ju les Verne, met de 
daarop afgebeelde figuren in levende lijve. Er 
ontstaat op muziek van Saint Saens D e r d e 
Symphonie een surrealistisch bewegingsspel, 
waarin de personages als slaapwandelaars over 
het toneel gaan. Aan het eind blijft de figuur van 
Prof. Lidenbrock over.) 
Lidenbrock Axel ! (Er gebeurt niets) Axel , k o m 
tevoorschi jn. Ik zie je wel s taan . (Axel komt 

tevoorschijn) W a a r o m sta je s t iekum naa r me te 
ki jken, Axel ? 
Axel Zo maar , o o m . 
Lidenbrock W a a r o m , Axel ? 
Axel Bent u mijn vader ? 
Lidenbrock Ik ben je o o m . 
Axel Wie is d a n mijn vader ? 
Lidenbrock Je Schepper . 
Axel Nee, ik bedoel mijn échte vader. 
Lidenbrock Die heb je niet. 
Axel Ben ik een vondel ing ? Heb ik d a a r o m 
geen ouders ? (Pauze) 
Lidenbrock Nee. 
Axel (Lacht ongelovig) J a , m a a r ... Ik moet 
toch verwekt zijn ? (Denkt na) Ah ! Ik begri jp 
het. Kuns tmat ige inseminatie. 
Lidenbrock Z o zou je het kunnen noemen . 
Axel M a a r wie is dan mijn moeder ? 
Lidenbrock Die heb je niet. 
Axel Een reageerbuisbaby ? 
Lidenbrock Zoiets . 
Axel G o h ! (Stille) Onze schepper was zijn tijd 
ver voorui t . 
Lidenbrock Onze schepper wil •— of kan — 
bepaa lde waarheden niet onde r ogen zien. Hi j 
denkt in a lgemene ideeën. Algemene ideeën zijn 
altijd abstract ies en d a a r o m per definit ie een 
o n t k e n n i n g van het ware leven. En steeds als 
hij zich uit zijn abs t rac te wereld waagt , en zich 
bemoei t met de levende schepping in de echte 
wereld, is alles wat hij voorstel t of schept 
armzal ig, b loedeloos en levenloos. 
Axel Dus ik ben eigenlijk een d o o d g e b o r e n 
kindje . Zo voel ik me niet. 
Lidenbrock Pas o p , Axel! We kunnen ons 
verzetten. Onze schepper s taar t zich blind o p de 
wetenschap. En ik, als wetenschapper , kan dat 
we ten! M a a r de wetenschap omva t de idee van 
de werkeli jkheid, niet de werkeli jkheid zelf. Ze 
is het k o m p a s van het leven, m a a r ze is het 
leven niet. 
Axel Nee, oom. 

Lidenbrock Wat nou, "nee , o o m " ... !? Wat ik 
predik is de ops t and van het leven tegen de 
wetenschap, of liever tegen de heerschappi j van 
de wetenschap. W a n t tot de d a g van v a n d a a g is 
de hele geschiedenis van de mensheid alleen 
m a a r één voo r tdu rende bloedige opof fe r ing 
geweest van mil joenen a rme menseli jke wezens 
ter ere van de een of andere onmeedogende 
abstract ie . G o d , vader land , s t aa t smach t , 
nat ionale eer, historische rechten, jur idische 
aansp raken ... 
Axel O o m ... 
Lidenbrock Ja , Axel ... 
Axel Bént u mijn o o m ? 

VII.26 

Hetzel D e el lende brengt het volk tot de 
revolutie. En de revolutie brengt het tot ellende. 
De eerste ba r r ikade werd al in de vroege 
och tend van vr i jdag de drieëntwintigste 
opgeworpen , bij de Porte Sa in t -Den i s ; nog 
dezelfde dag werd ze bes tormd d o o r ba ta l jons 
van het eerste en het tweede legioen van de 
Nat ionale G a r d e . De aanval lers rukten o p over 
de boulevard en toen ze binnen schootsa fs tand 
waren , zag ik een vrouw o p de ba r r ikade 
k l immen. Ze was jong , mooi , haa r haren 
hingen los. De a d e m s tokte in mijn keel. De 
vrouw, een prost i tuée, tilde haa r rok op tot 
boven haa r middel en schreeuwde : " L a f a a r d s , 
durf eens te schieten o p de buik van een 
v r o u w ! " De Na t iona le G a r d e aarzelde niet. 
Een waa r vuurpele ton deed de a r m e vrouw 
achterovers laan . Er viel een gruwelijke stilte o p 
de bar r ikade zowel als onde r de belegeraars. 
Verne Toen ik zondagavond in Parijs 
a a n k w a m , was het enige dat ik zag van het 
veelbesproken Feest van de G r o n d w e t , de 
laatste kaarsen die in hun houders sput terden. 
Ik ben langs de verschillende pun ten gelopen 
die een rol hebben gespeeld ti jdens de 
ops too t jes , de rue Sa in t - Jacques , Sa in t -Mar t in , 

Sa in t -Anto ine en ik begr i jp nu nog minder van 
die s t raa tgevechten d a n eerst. Na d o o r de 
nodige s t ra ten te zijn ges jouwd, vond ik 
tenslotte een geschikte kamer in de rue de 
l 'Ancienne Comédie nr. 24 voo r der t ig f rancs 
per maand . 
Hetzel Niets is mons te rach t iger in mijn ogen 
dan het beeld van een beschaving die zich 
alleen m a a r kan verdedigen tegen de aanval len 
van het cynisme door naa r de middelen van de 
ba rbaarshe id te gri jpen. 
Verne Wiens kant moet ik k iezen? Welke par t i j 
ver tegenwoordigt de o rde ? Wa t mij betref t , ik 
doe •— krik-krak — mijn deur o p slot en ik 
blijf thuis werken. Ze zoeken het zelf m a a r uit, 
zolang ze mij m a a r niet lastig vallen. 
Hetzel Morgen vindt de prok lamat ie van de 
G r o n d w e t plaats. De Place de Ia Révolu t ion , 
die nu definitief Place de la C o n c o r d e heet, is 
o m z o o m d d o o r podia . 
Verne Het examen komt al snel d ichterbi j . De 
stof is eerder lastig d a n moeil i jk. 
Hetzel O p de Place de la C o n c o r d e gonst het 
van de geruchten . Men ducht de komst van 
t ienduizend socialisten uit de F a u b o u r g Saint -
Anto ine , die de K a m e r willen on tb inden en de 
"ke i ze r " willen afzet ten. 
Verne Ik eet ook o p mijn k a m e r nu, maar dat 
is duu rde r dan het res tauran t . Een eenvoudige 
maal t i jd kost veertig sous ; d a a r komt nog bij 
dat een ontbi j t met b rood en melk me vijf sous 
kost en vaak is een enkel b r o o d j e van twee sous 
niet genoeg. 

Hetzel Het regime toont zijn ware aa rd . Er 
worden o p grote schaal arrestat ies verr icht , 
mensen worden bij hun haren voortgesleept . De 
afgevaardigden Baudin en Madie r zijn gedood . 
Anderen , onder wie Victor Hugo , v luchten naar 
het bu i ten land . 
Verne D e winkels worden gesloten. Overal 
worden weer ba r r i kaden opgeworpen . Wa t 
moet da t worden , wat moet dat w o r d e n ? Enf in . 
ik bemoei me nergens mee. 
Hetzel Verdreven zijn wij, Ve rbannen . 
Ruste loos zit ten wij zo 
dicht mogeli jk bi j de grenzen 
wachtend de dag van de 
terugkeer. 
VII.27 

Verne Volgende week dinsdag doe ik examen. 
Ik kan aan niets anders denken . J e weet hoe 
onwee r s t aanbaa r Par i js is voor iedereen en vooi 
een jong iemand als ik in het bi jzonder . Het is 
werkelijk een genot , o m rechts t reeks in kon t ak t 
te zijn met de l i tera tuur , die te o n d e r g a a n als 
iets da t leeft en in beweging is. (Een groepje 
prostituees komt naar voren) He laas werpt die 
helse polit iek zijn prozaïsche mante l over de 
schoonheid van de poëzie. D e ministers, de 
president en de K a m e r kunnen al lemaal naar de 
duivel lopen, zolang er in Parijs nog één dichter 
is die ons har t kan ont roeren . Ik denk en 
herhaal met G o e t h e : "Nie t s dat ons gelukkig 
m a a k t is een illusie". (De proslilutes zijn hem 
genaderd; een prostiluie loopt op hem toe) 
Prosti tuees Een illusie ! Een illusie ! Een 
il lusie! Een illusie ! Niets da t ons gelukkig 
maak t is een illusie ! (Sophie Verne in 
rouwkleding op) 

Verne Mademoisel le Heloïse en alle andere 
jonge v rouwen die ik met mijn at tenties heb 
vereerd, t rouwen al lemaal b innenkor t ... 
(Sophie nadert Verne) 
Verne U moet me m a a r ui thuwel i jken, lieve 
m a m a . Ik zal elke v rouw accepteren die u voo r 
me wilt kiezen. Ik neem haa r met mi jn ogen 
dicht en mijn beurs open. Moeder ! H o e zit het 
met het huwelijk van een zekere j o n g e d a m e , die 
u goed kent en dat d insdag moest 
p laa t sv inden? Ik zou graag willen weten wat er 
tot slot van terecht gekomen is ... 
Sophie D e twee s ta fdragers in vol ga l akos tuum 
bonk ten een lange serie d o f f e k lappen o p de 
vloer van de kerk. De vader k w a m naar voren 
o m het kuise s lachtof fer naa r het a l t aa r te 
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geleiden. En daa r s tond de echtgenoot , 
vervolgens t rok de familie voorbi j , even 
plechtig als Romeinse senatoren en het orgel 
ontketende zijn d o n d e r e n d geweld. Ik was 
bijzonder on t roe rd — met andere w o o r d e n , ik 
stikte haast van het lachen en ik ben nog steeds 
niet ui tgelachen. (Verne spreekt de laatste 
woorden van Sophie onhoorbaar mee) 
Verne Helaas lieve moeder . Alles is geen 
rozegeur en maneschi jn in dit leven en zij die 
schitterende luchtkastelen bouwen, tuimelen uit 
de wolken eenzaam terug o p eigen b o d e m . Ik 
wist het , ik heb het gezien in mijn d r o o m . D e 
bruid was in het wit gekleed — symbool van 
ziele-eenvoud; de b ru idegom was in het zwar t , 
een symbolische^zinspeling o p de kleur van 
haar ziel ... De b ru idskamer werd voor het 
bevenfle paar geopend en hemelse vreugden 
vervulden de har ten van de j onggehuwden ... en 
de hele nach t , de hele lange zwarte nacht 
scherpte een m a n zijn tanden aan de d e u r k r u k . 
Ach, mijn lieve moeder , bij dit afgri jseli jke idee 
werd ik met een schok wakker en nu vertelt uw 
brief me dat mijn d r o o m werkeli jkheid was. 
Wat een ellende voorzie ik. A r m e j o n g e m a n . 
Maar ik zal alt i jd zeggen: Vader , vergeef hem, 
hij weet niet wat hij doet . Wa t mij be t ref t , ik 
zal me t roosten d o o r de eerste de beste zwarte 
kat te doden die ik t egenkom ... Het was 
noodzakeli jk de her inner ing aan deze 
begrafenisplechtigheid o p papier vast te leggen. 
(Het orkest zet Danse Macabre in van Saint 
Saens. Bruiloftsfeest dat overgaat in hel beeld 
van de zwarte bruiloft. Honorine in 
weduwendraeht op.) 

VIII.28 

Hetzel Uw vermogen om feiten met fictie te 
kombineren , bevalt me. Da t past ui ts tekend in 
de opzet van mijn nieuwe t i jdschrif t , waar in ik 
het opvoedkundige aspect met het o n t s p a n n e n -
de element wil kombineren . Educat ie en 
Recreatie. 
Verne O m u de waarheid te zeggen, ik ben er 
niet zo o p geb rand om alleen m a a r een 
a r rangeur van feiten te zijn. Wa t ik bovenal wil 
da t is schrijver worden en ik vind het een eer 
dat u me in die ambi t ie wilt s teunen. 
Hetzel Maa r u had het over uw levensloop. 
Verne Ik ben enige j a ren secretaris geweest van 
het Théâ t r e Lyrique, ik heb zelf ook enkele 
libretti geschreven, m a a r j a . ik voelde 
uileindelijk toch meer voo r werk van gro ter 
adem. 

Hetzel (Bladert hel boek door) U zult na tuur l i jk 
uw neiging tot breedsprakigheid moeten 
in tomen, per slot van rekening — als ik u 
publiceer, doe ik dat in feui l le tonvorm. M a a r 
het rode po t lood doet wonderen . Ik kwets u 
toch niet? 
Verne Zegt u m a a r waar het o p s taa t , h o o r ! U 
hoef t voor mij de pil niet te vergulden. Ik slik 
elke pil zonder morren en zonder tegenspraak ! 
Hetzel Da t bevalt me zo van u. K o m t u gerust 
nog een beetje d ichterbi j ! We zijn hier niet in 
de provincie. Ca , c'est Paris. 
Verne Ik heb ook nog o p de beurs ges taan, als 
makelaar in effecten ... 
Hetzel Effecten, ja . Wa t ik een beetje mis in 
uw personages, dat is gevoel. D e psychologie 
van de liefde is niet uw sterkste kan t , geloof ik. 
Verne L ' A m o u r ! Ah , de liefde is een 
allesoverheersende har t s tocht , die geen ru imte 
meer overlaat voor iets anders . Mi jn helden 
moeten al hun positieven bij e lkaar houden en 
de aanwezigheid van een mooie , j onge vrouw 
zou ze m a a r afleiden van de grootse taak die ze 
op hun schouders hebben genomen. 
Hetzel E n u, bent u ge t rouwd ? 
Verne Vijf j a a r geleden heb ik het 
vrijgezellenbestaan vaarwel gezegd uit behoef te 
aan een huiselijk leven en ben ik ge t rouwd met 
een weduwe met twee kinderen. 
Hetzel Mijn t i jdschrif t is voora l gericht o p een 

j ong publ iek . Ik laat 't o o k altijd aan mijn 
eigen zoon lezen o m te zien wat die er van 
vindt. 
Verne Ik stel me veel voor van de kri t iek van 
de jonge heer Hetzel ! 
Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige 
scènes voor in uw verhaal . Die lijken me 
minder geschikt voor de jeugdige lezers. 
Verne Het rode p o t l o o d doet w o n d e r e n ! 
Hetzel Uw aanpass ingsvermogen bevalt me. 
Wel, men heeft u bij mij aanbevolen . Ik heb 
goede berichten omt ren t u. Kent u mijn 
voorwaarden ? 
Verne Nee, mijnheer . M a a r dat geeft niet, 
mi jnheer . 
Hetzel U krijgt elke m a a n d v i j fhonderd francs. 
D a a r v o o r levert u mij drie delen per j aa r . 
Verne J a , mi jnheer . 
Hetzel A a n de slag dan ! Hoe laat heeft u het ? 
Verne Tweeëntwint ig minuten over elven. 
Hetzel U loopt achter . 
Verne H o u d t u mij ten goede. Da t is 
onmogel i jk . 
Hetzel U loopt vier minuten achter . Maa r dat 
doet er niet toe. Het is vo ldoende da t het 
verschil bekend is. Van dit ogenblik af , elf uur 
zesentwintig minuten in de ochtend van 
woensdag 23 ok tobe r 1862, bent u in mijn 
dienst. W a a r o p wacht u ? 
Verne D a m e s en heren, ik ga t r o u w e n ! Ik ben 
op mijn weg de ri jkste par t i j t egengekomen die 
men zich m a a r k a n denken : Mons ieur Hetze l ! 
Mijn ui tgever ; méér dan uitgever, mijn v r iend! 
Wat zeg ik, mijn vader ! 
Hetzel Soberheid in de d ia loog ! 
Verne Pardon ! 

Hetzel Soberheid in de d ia loog ! (Verne a f ) 
Hetzel De nieuwe werken van meneer Verne 
zullen geleidelijk aan in deze editie verschijnen, 
die we steeds met zorg zullen b i jhouden . De al 
verschenen en nog te verschijnen werken zullen 
in hun geheel het projekt omvat ten dat de 
schrijver zich voorstelde, toen hij zijn werk de 
ondert i te l Reizen in de bekende en onbekende 
wereld gaf. Het is immers zijn doel alle 
geograf ische, geologische, fysische en as t ro-
nomische kennis die de moderne wetenschap 
heeft verzameld, samen te vat ten en in de 
aant rekkel i jke vorm die hem eigen is, de 
geschiedenis van het universum over te d o e n ! 

(N.v.dr.: De scènes VIII.29 en VIII.30 werden 
door de auteurs uit het scenario geschrapt) 

IX.31 

(De deuren naar de grote zaal slaan open. Ui! de 
zaal komt dansmuziek. Aangelokt door de 
vrolijke klanken komen de toeschouwers naar de 
concertzaal toe. Bij de ingang krijgen ze een 
maskertje uitgereikt: ze zijn de gasten op hel 
gekostumeerd bal. dal Verne ter ere van zijn 
vrouw geeft.) 

IX.32 

(Als de muziek is afgelopen, geeft het orkest een 
louche en komt Verne op, vergezeld van zijn 
stiefdochter.) 
Verne D a m e s en heren, d a m e s en heren, dames 
en heren. . . ! Ach . wat zeg ik, ik mag wel 
zeggen: beste vr ienden en vr iendinnen, mag ik 
wel zeggen. Beste vrienden en vr iendinnen, dus. 
(Zijn stiefdochter, Valentine, kijkt hem even van 
terzijde aan.) Ik ben geen man van veel 
woorden . (Valentine schiet in de lach.) J a , j a . 
(Probeert de situatie te redden) Mijn uitgever, 
die hier vanavond ook aanwezig is, zal d a a r 
ongetwijfeld ande r s over denken , m a a r hij 
betaal t me niet per w o o r d , dus dat is verder 
van geen belang. (Heeft de zaak weer in de 

liand) In ieder geval, hij was het die me 
soberheid in de d ia loog heeft b i jgebracht . Laat 
ik die soberheid n u ook in de m o n o l o o g 
betrachten. Beste vrienden en v r i end innen! 
(Pauzeert, kijkt rond) He t doet mij genoegen 
dat u met zovelen gehoor hebt willen geven aan 
mijn ui tnodiging. (Valentine legt een hand op 
zijn arm) Onze ui tnodiging. Ik had er, helaas, 
o p gehoopt dat mijn v rouw Honor ine hier 
vanavond naas t mi j zou s taan o m u welkom te 
heten. Da t doet ze dus niet. Naast me s taan , 
bedoel ik. Ui te raard heet ze u van har te 
welkom vanaf haa r ziekbed. Tot mijn gerust-
stelling kan ik u zeggen dat het een stuk beter 
met haar gaat , de dok to ren geven haar nog een 
paa r weken en dat is een hele op lucht ing , want 
zo 'n ziekte is na tuur l i jk een heel vervelende 
zaak voor ons. Voor mij, voor haa r , voo r ons 
al lemaal. (Trekt Valentine, die een eindje van 
hem afwas gaan staan, dichter naar zich toe.) 
Gelukkig heeft mijn s t ie fdochter , mijn lieve 
Valentine — (Als blikken konden doden) erin 
toegestemd aan mijn zijde de honneurs waa r te 
nemen. Da t is het voordeel , wannee r men een 
weduwe t rouwt met kinderen. Men heeft snel 
grote doch t e r s ! (Zoekt even naar de draad van 
zijn beloog) J a . D e gedachte o m dit bal uit te 
stellen is even bij mij o p g e k o m e n , m a a r ik heb 
het idee onmiddel l i jk verworpen . Weliswaar 
had ik het feest vooral ter wille van haar 
georganiseerd , zij had er zich o o k b i jzonder op 
verheugd, m a a r o m zovelen van u, d ie zich 
zoveel kosten en moei te hebben gegeven om 
hier aanwezig te zijn, teleur te stellen 
— sommigen van u zijn zelfs van buiten de 
s tad, j a uit ande re provincies g e k o m e n — dat 
ging mij te ver en mijn vrouw deelt, 
ongetwijfeld, mijn mening. En u bent met 
velen, ik sta er zelfs een beet je versteld van dat 
mijn n a a m , die toch een vrij neut ra le klank 
heeft , een dergelijk br i l jant gezelschap bij 
e lkaar heeft gekregen, wat ik andere namen uit 
de polit iek of de indrust ie nog niet één, twee, 
drie zie doen. 

Beste vrienden en vr iendinnen, er is te eten, te 
drinken en er is muziek. Ik ben een even slechte 
danser als t a fe l redenaar , maar ik wil toch 
gaa rne met mijn s t ie fdochter 
Valent ine het bal openen , hoewel ik na tuur l i jk 
liever mijn v rouw ten dans gevraagd had , m a a r 
die is te ziek en te zwak , hoewel de dok to ren 
zeggen dat er geen redenen zijn om te 
wanhopen . (Neemt Valentine bij de hand) En 
mag ik u dan ui tnodigen mij te volgen en met 
onze e r fv i j anden , de Engelsen, zeggen: "Mus i c , 
maes t ro , please !" (Hel orkest zei een wals in.) 

IX.33 

(Hel orkest speelt de suite uil .hicques Offenbach 
La G r a n d e - D u c h e s s e de Gerols te in . Figuren uil 
de boeken van Verne maken hun entree. De 
astronauten uil De reis naa r de m a a n , 
aangevoerd door Michel Ardan (Nadar), die de 
luidruchtige aanstichter is van vee! feestvreugde.) 

IX.34 

(Hel publiek danst, eet, drinkt en verpoost zich. 
Wie daar behoefte aan heeft, glipt even weg.) 

IX.35 

(Midden in de feestvreugde vraagt de Omen-
figuur hel woord. De muziek stopt Iedereen 
dromt samen.) 
Omen D a m e s en heren, mag ik een ogenblik 
uw aandach t ! (Pauzeert lol iedereen stil is) 
Mijnheer Verne, m e v r o u w ! (Verne fluistert hem 
iets in hel oor) A h juist ! Schraapt zijn keel 
Mijnheer Verne, d a m e s en lieren ! Het is mij 
een bi jzondere eer en genoegen, als we thouder 
van deze s tad, d a a r t o e gemacht igd d o o r de 
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burgemeester van Amiens, u mede te delen dat 
het Hare Keizerlijke Hoogheid behaagd heeft 
aan Jules-Gabriël Verne, geboren den achtsten 
februari van het jaar acht t ienhonderd achten-
twintig te Nantes, toe te kennen de orde van 
het Legioen van Eer, met de versierselen 
waarvan ik u hierbij gaarne tooi ! (Verne komt 
— onder beschaafd applaus — naar voren.) 
Mijnheer Verne! De stad Amiens heeft het 
voorrecht een groot schrijver als li tot zijn 
burgers te mogen rekenen. Dat voorrecht is nu 
nog ééns zo groot , nu deze benoeming uw 
schrijverschap tooit met de lauweren van ons 
dierbare Keizerrijk dat, helaas, zulke moeilijke 
dagen doormaakt . (Hij hang! Verne de 
versierselen om.) Ik mag de eerste zijn. mijnheer 
Verne, om u met deze benoeming geluk te 
wensen en ik vraag u allen met mij in te 
stemmen in een driewerf hoera voor ons 
Keizerlijk Paar ! Leve Zijne Majesteit de 
Keizer, leve de Keizerin ! Hoera ! Hoera ! 
Hoera ! (Hij gaat in de houding slaan. De 
dirigent zwaait zijn staf en de Marseillaise wordt 
gespeeld. Als de laatste tonen van het volkslied 
geklonken hebben, wil iedereen weer aan de wijn 
en de zoutjes gaan. maar in een hoek staal een 
man op en begint een politieke toespraak te 
houden. Het is de anarchist Bakoenin.) 
Bakoenin In dit uiterste uur kan Frankri jk 
slechts door een wonderbaarli jke geestkracht 
van het volk gered worden. Wanneer een volk 
van achtendertig miljoen mensen opstaat om 
zich te verdedigen, vastbesloten alles te 
vernietigen en zich liever met al zijn bezittingen 
te laten verdelgen dan zich te onderwerpen aan 
de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe 
goed georganiseerd en uitgerust met 
buitengewone, nieuwe wapens het ook mag 
zijn, dat het kan overwinnen. Alles draait om 
de vraag of het Franse volk tot zo'n opstand in 
staat is. Als Frankrijk slechts uit de Franse 
bourgeoisie bestond, zou ik niet aarzelen die 
vraag in negatieve zin te beantwoorden. (Verne 
komt verstoord dichterbij) 
Verne Mijnheer, wie bent u? Hebt u een 
uitnodiging voor dit bal ? 
Bakoenin De bourgeoisie heeft haar heldentijd 
overleefd, ze is niet meer als in 1793 in staat tot 
uiterste standvastigheid, want sinds die periode-
is ze, verzadigd en voldaan, voortdurend 
achteruitgegaan. (Groeiende verontwaardiging bij 
een aantal gasten. Verne loopt druk van de een 
naar de ander.) 

Verne Neemt u mij niet kwalijk. Een klein 
incident. Een ongenode gast. Het heeft niets te 
betekenen. Ik zal hem snel laten verwijderen. 
Bakoenin Ze zal desnoods nog het leven van 
haar kinderen, maar niet haar sociale positie en 
bezittingen opofferen. Ze zal liever alle 
mogelijke Duitse en Pruisische dwang 
aanvaarden dan afzien van haar maat-
schappelijke voorrechten, Heeft de bourgeoisie 
van Parijs en van Frankri jk niet om dezelfde 
reden in 1848 voor Napoleon III gekozen? 
Houdt ze het bewind, de regering, het 
bestuursapparaat van Napoleon III niet nog in 
stand die Frankri jk naar de afgrond gesleurd 
hebben? Het enige dat Frankri jk kan redden te 
midden van de verschrikkelijke, de dodelijke 
gevaren van buiten van van binnen, die het op 
dit moment bedreigen ... (Er voegen zich 
geleidelijk meer communards bij Bakoenin) 
Bakoenin ... dat is de spontane, geduchte, 
hartstochtelijke, energieke, wetteloze, vernielen-
de en woeste opstand van de volksmassa's over 
heel het grondgebied van Frankri jk ! (Er is uit 
de soldaten die op het feest aanwezig zijn een 
vuurpeleton geformeerd, de kommandant geeft 
enkele korte bevelen) Salvo vuur, aan ! (De 
soldaten treden naar voren.) Schouder. . . geweer! 
(Ze schouderen het geweer.) Vuur !!! (Er klinkt 
een salvo, de gefusilleerden vallen, alleen 
Bakoenin blijft overeind staan.) Vuur !!! 
(Bakoenin blijft staan.) Vuur !!! (Bakoenin valt.) 

X.36 

Hetzel Het j aa r 1866 werd gekenmerkt doo r~ 
een zonderlinge gebeurtenis, namelijk een 
onverklaarbare verschijning die zeker nog door 
niemand vergeten is. Zonder nog te spreken 
van de praatjes die de bewoners van de 
kustplaatsen verontrustten, waren het vooral de 
zeelieden die bijzonder in angst verkeerden. 
Sinds enige tijd hadden verscheidene schepen 
een verbazend groot voorwerp ontmoet , dat de 
vorm had van een ronde spil die soms licht 
verspreidde en oneindig veel groter en sneller 
was dan een walvis. 
Nemo Dus toen men op mij schoot, meende 
men een zeemonster te treffen ? 
Verne Een sterk zeemonster, waarvan men de 
oceaan, het kostte wat het wilde, moest 
verlossen. 
Nemo En zou u durven beweren dat men mij 
niet even goed zou hebben achtervolgd en 
beschoten, als men wist dat men met een 
onderzees vaartuig te doen had ? 
Verne U weet zeker niet, welke twistvragen er 
in Amerika en Europa over u gerezen zijn. U 
weet zeker niet dat de ongelukken, die het 
gevolg waren van botsingen met uw vaartuig, 
de openbare mening in beide werelddelen hevig 
geschokt hebben. 
Neino De wereld bestaat voor mij niet meer 
sinds de dag dat ik met mijn vaartuig voor het 
eerst in zee dook. Vanaf die dag is het mij alsof 
de mensen niet meer gedacht of geschreven 
hebben. 
Verne. Maar hoe kunt u, als beschaafd mens — 
Nemo Ik ben geen beschaafd mens, zoals u mij 
gelieft te noemen, mijnheer. Ik heb met de hele 
maatschappi j gebroken om redenen, waarvan ik 
alleen het recht heb ze te beoordelen. Ik 
gehoorzaam dus niet aan de wetten van die 
maatschappij en ik verzoek u zich daar nimmer 
in mijn tegenwoordigheid op te beroepen. (Het 
licht op Nemo wordt zwakker.) 
Verne Een laatste vraag ! 
Nemo Spreek, mijnheer. 
Verne Hoe moet ik u noemen ? 
Nemo Noemt u mij kapitein Nemo en mijn 
schip Nautilus. (Nemo verdwijnt. Licht op 
Hetze!) 

X.37 

(Hetzel en Verne. Hetzel is duidelijk ouder 
geworden. Verne loopt langzaam naar Hetzel 
toe.) 
Verne Mijn waarde Hetzel ! 
Hetzel Mijn beste Verne ! 
Verne Mio padie ! Terug in Parijs ! 
Hetzel De verloren zoon ... (Ze omhelzen 
elkaar) 
Verne Het is lang geleden dat wij ons de huid 
tegen elkander hebben geschuurd. 
Hetzel Een oorlog. Een opstand. 
Verne Ja , hoe zit da t? Met gevaar voor eigen 
leven waag ik me door de Pruisische linies. Met 
een pasje van de Commune , dat wemelt van de 
spelfouten, kom ik door Parijs. Met mijn 
drukproeven legen me aangeklemd, klauter ik 
over de barrikades om bij de drukkeri j te 
komen. Niemand- De tvpographen lopen mei 
een geweer om hun nek Parijs te verdedigen 
tegen de wettige regering. En de grote baas zelf 
heeft de wijk genomen naar Monte Carlo. En 
laat de bank springen. Kapitalistische ui tbuiter! 
(Hetzel moet lachen, krijgt een hoestbui. 
Verontschuldigend:) 
Hetzel Rien ne va plus... Je begrijpt nog steeds 
niets van politiek. 
Verne Dat is een lelijk hoestje. Daar zou ik 
maar eens naar laten kijken. 
Hetzel De doktoren in Monte Car lo deelden je 
bezorgdheid. 
Verne Döktoren ? Lariekoek ! J i j haalt het 
einde van de eeuw. 

Hetzel Soms, besle Jules, heb je de neiging om 
je af te sluiten voor de realiteit. En dan heb ik 
het niet alleen over mijn hoest. 
Verne De realiteit ... Ik leef voor de utopie! De 
utopie is net als de zee: alles komt eruit voort 
en alles keert erin terug. Laai anderen maar in 
de realiteit leven. De utopie is mijn domein. 
Hetzel Nemo.. . 
Verne Trouwens, het is helemaal niet waar. Ik 
heb mij in mijn vertellingen altijd ten doel 
gesteld mijn zogenaamde uitvindingen te 
baseren op een ondergrond van bestaande 
feiten. De Nautilus duikt op of onder volgens 
volkomen verklaarbare principes, volmaakt 
rationeel en begrijpelijk. 
Hetzel In tegenstelling tot die van zijn 
schepper. 
Verne Nemo? Hou je voor ogen wat mijn 
oorspronkeli jke bedoeling was : Nemo zou een 
Pool zijn en het gezonken schip een Russisch 
schip! Dat was een waterdicht idee en het 
klopte p r ima: een Pool tegen Rusland. 
Hetzel Maar politiek in hoge niate onver-
standig. 
Verne Een Poolse aristocraat wiens dochters 
zijn verkracht, wiens vrouw vermoord is, wiens 
vader doodgefolterd is en wiens vrienden zijn 
omgekomen in Siberië. Als die man niet het 
recht heeft om Russische fregatten tot zinken te 
brengen, dan is wraak een leeg woord. (Pauze) 
Maar goed. ik begrijp niels van politiek. Het 
past niet bij me. Dus vecht Nemo nu tegen de 
maatschappi j in hel algemeen. 
Hetzel Het rode potlood doel wonderen. 
Verne Hel rode potlood.. . (Heftig) Ik denk er 
al over om nog maar één boek per j aa r te 
schrijven. Avonturenromans doen hel goed, 
maar dat hoeft niet eindeloos doo r te gaan en 
op een dag komt er iemand die iets anders 
brengt. Iets beters. Je moet me één ding 
beloven. Als je ooit het idee liebl dat het grote 
publiek genoeg krijgt van mij en van mijn 
boeken, dan moet je me dat zeggen. Ik zou 
voor geen goud de laatste willen zijn om dat in 
Ie zien. 

Helzel In '51 ging ik uil Parijs weg. omdat ik, 
het allemaal aan zag koen. Nu twintig jaar 
later, ga ik uil Parijs weg vanwege een lelijk 
hoestje. Waar ben je voor. Jules? Waar ben je 
bang voor? (Opnieuw Nemo) 
Nemo U hebt waarschijnlijk gedacht, mijnheer, 
dat het lang duurde voor ik u een tweede 
bezoek brach t : dat was omdat ik, nadat ik 
kennis met u had gemaakt , eerst rijpelijk wilde 
overleggen welke houding ik tegenover u moest 
aannemen. Ik heb lang geaarzeld. De 
omstandigheden hebben u bij een man 
gebracht, die met de mensheid gebroken heeft. 
U bent mijn leven komen storen. 
Verne U bent mijn leven komen storen. 
Memo U hebt mij aangevallen. 
Verne U hebt mij aangevallen ! 
Nemo U hebl een geheim ontdekt dat geen 
sterveling mag doorgronden want het is het 
geheim van mijn bestaan ! 
Verne U hebt een geheim ontdekt dat geen 
sterveling mag doorgronden, want het is het 
geheim van mijn bestaan ! 
Nemo En daar bent u bang voor ? 
Verne Ik ken het niet. 
Nemo Dan zuil u hel misschien minder 
betreuren dat het toeval u hierheen gevoerd 
heeft. Ik ga op een nieuwe onderzeese reis om 
de aarde, die misschien mijn laatste zal zijn. 
Vanaf heden betreedt u een nieuwe wereld. U 
zult zien wat geen mens ooit gezien heeft, want 
ik en mijn bemanning behoren niet meer tot de 
mensen en uw bestaan zal u door middel van 
mij zijn diepste geheimen openbaren. 
Verne Ik moet mij dus als uw... gasl 
beschouwen? 
Nemo Als mijn gevangene. U zuil bij mij aan 
boord blijven, omdat het toeval u nu eenmaal 
hierheen heeft gevoerd : maar u zult hier vrij 
zijn. 
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Verne Ik zal nooit mijn woord van eer geven 
dat ik niet zal proberen te ontvluchten. 
Nemo Als u mij ontvlucht, ontvlucht u 
niemand dan uzelf. (Stille) Is het uit angst? Is 
het uit lafheid ? 
Verne O God in de hemel, lieve vader. 
Nemo Er is geen god, er is geen hemel, er is 
geen hel dan in onszelf. 
Verne Vader... 

X.38 

Verne Hier gaat iemand de weg van alle vlees. 
Goddank is het nog niet mijn beurt. De mens is 
stof en tot stof zal hij wederkeren. 
Nemo Alles komt uit de zee, zoals het er eens 
weer naar zal terugkeren. Dit is ons vreedzame 
kerkhof, een paar honderd voet onder de 
oppervlakte van de zee ! 
Verne Mijn vader ! Het is mijn vader! Ik zeg u 
dat het mijn vader is! Ik heb zijn stem uit de 
golven horen opstijgen als een jammerklacht , 
als een laatste vaarwel I 
Nemo Onze doden sluimeren er gerust. Buiten 
het bereik van de haaien ... en van de mensen. 
(De stoei komt terug, Honorine en Michel nu 
voorop. Honorine kust Verne ter condoléance. 
Michel neemt zijn hand en blijft naast hem slaan. 
Ook de anderen komen langs en condoleren 
Verne.) 
Omen Kent u mij nog ? 
Verne U komt me bekend voor, maar ik weet 
niet wie u bent. 
Omen Ik heb uw vader goed gekend. Ik heb 
hem vlak voor zijn dood nog gesproken. "Ik 
ben blij dat Jules zoveel sukses heef t" , zei hij 
nog. " H i j krijgt ontelbare lezers." 
Verne Dat doet me goed. 
Omen " M a a r " , zei hij, "wat baat het de mens 
als hij de wereld wint en hij verliest daarbi j zijn 
ziel ? " 
Nemo U hebt uw vader verloren. Maar u hebt 
nog een zoon ... Alles wat ik heb liefgehad, 
bemind en geëerd, is vernietigd: vaderland, 
vrouw, kinderen, vader, moeder. Alles! (Ook 
hij verdwijnt) 

X.39 

(Verne staat achter Michel; met zijn handen om 
diens schouders) 
Verne Michel ! 
Michel Ja , vader ! 
Verne Michel, de letters dansen voor mijn 
ogen. Ik kan ze niet meer onderscheiden. Wal 
heb ik geschreven, Michel ? 
Michel De bemanning van de Pelgrim bestond 
uit vijf matrozen en een leerling. De 
vijftienjarige leerling was een kind van 
onbekende ouders. (Hij draait zich om naar zijn 
vader) Waarom ? Waarom mag hij geen ouders 
hebben? 
Michel Dit a rme, van zijn geboorte af verlaten 
wezen was door de openbare liefdadigheid 
opgenomen en door haar grootgebracht. 
Michel Kom nou.. . (Verne verstevigt zijn greep 
op Miehei) 
Michel Dick Sand — zoals hij heet te— zou, als 
hij geheel volwassen zou zijn, de gemiddelde 
lengte niet overschrijden, maar hij was krachtig 
gebouwd. Hi j was bruin, maar had blauwe 
ogen, die als vuur schitterden. Als zeeman had 
hij reeds vroeger de strijd des levens leren 
kennen. Uit zijn schrander gelaat sprak 
geestkracht. O p vijftienjarige leeftijd — 
Michel Als u mij voor ogen hebt, ik ben 
zeventien ! 
Verne ... kon je reeds een besluit nemen en tot 
het einde toe uitvoeren wat je onverschrokken 
geest beslist had. 
Michel Vader ! 
Verne Je was reeds bijna een man op de leeftijd 
dat anderen nog kinderen zijn ! 
Michel Zeventien, vader ! Geen jaa r meer en 

geen jaar minder ! 
Verne Toen je acht jaar was, w a s j e verlangen 
naar zee te gaan oorzaak, dat je als 
kajuitjongen dienst nam o p een mailboot die 
naar de zeeën van hel zuiden voer. (Nemo, 
Omen en Grauben verschijnen op de achtergrond) 
Daar leerde men het vak van zeeman, zoals 
men het leren moei, namelijk van jongs af aan ! 
Caroline De zee... de zee... De zee is alles... 
Haar adem is zuiver en rein... Hel is de 
onmetelijke woestijn, waar de mens nooit alleen 
is... De zee is slechts beweging en liefde... Zij is 
het levende oneindige... 
Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen 
je oor gehouden ? 
Michel De zee ? Water, water en nog eens 
water ! 
Verne Het kind dat al vroeg begrijpt dat arbeid 
de wet des levens is. dat al bijtijds leert dat het 
brood slechts verdiend wordt in het zweel des 
aanschijns, zo iemand is waarlijk voorbeslemd 
tot grote dingen, want met de wil zal hij ook de 
kracht hebben ze te volbrengen ! 
Michel Als de zee rustig is, verveelt hij me ; als 
hij woelig is, jaagt hij me angst aan. 
Caroline Alles is uit de zee ontstaan en zal 
weer tot de zee terugkeren... 
Verne Michel is niet voor rede vatbaar . Zijn 
ijdelheid verdraagt geen kritiek. Zijn absolute 
gebrek aan eerbied voor alles wat eerbied 
verdient, maakt hem doof voor alle 
smeekbeden. Maar zolang de rest van de 
familie als één man achter mij staat , zal ik 
optreden met alle kracht die ik tot mijn 
beschikking heb ! 

Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen 
je oor gehouden en geluisterd ? 
Verne Is dat de zee, mama ? 
Sophie Ja , dat is de zee... Luister maar . dan 
kun je de golven horen... 
Verne En als hij niet buigen wil dan zal ik hem 
dwingen, ik s tuur hem voor een paar j aa r naar 
zee... 
Nemo De zee behoort niet aan t i rannen; op 
haar oppervlakte kunnen zij hun gewaande 
rechten nog uitoefenen, elkaar aanvallen en 
verslinden en er alle ijselijkheden van de aarde 
overbrengen: maar tien meter onder die 
oppervlakte houdt hun macht op ! O. mijnheer, 
leef, leef in de diepten van de zee! Daar alleen 
heeft men geen meester! Daar alleen is men 
vr i j ! 
Michel Het is uitermate droef om zo. 
goedschiks, kwaadschiks, van je vaderland, je 
familie en iedereen van wie je houdt , weggerukt 
te worden. Is het geen verwerpelijke 
onderdrukking van je gedachten en je 
gevoelens, je geest en je hart , alles wat heilig is 
in een denkend wezen? Ik heb het verdiend, 
maar laat ik u dit vragen: in alle oprechtheid: 
wat kan ik hier doen voor mijn geest? Kan ik 
hem verrijken? Vormen? Nee ! Kan ik hem dan 
misschien verheffen door de contemplatie van 
het hogere? Die uitdrukking in het bijzonder 
heeft me altijd getroffen als het soort wartaal 
waarmee schrijvers de mooie dingen 
doorspekken die ze schrijven. Ik heb nooit 
geloofd in de emoties die men ondergaat door 
de zee, 'het duizelingwekkende van de diepte' 
en dat soort onzin meer. Gedurende al de tien 
maanden die ik varend doorgebracht heb. is het 
nooit bij me opgekomen de zee mooi te vinden. 
Als hij rustig is, verveelt hij me, omdat we niet 
opschieten. Als hij tekeer gaat . jaagt hij me 
angst aan. Deze reis is maar voor één ding 
nuttig. Mijn geest hoeft niet verheven te 
worden, want die is al overontwikkeld voor 
iemand van mijn leeftijd. Mijn fantasie moest 
gevormd worden, want die stond soms mijn 
genegenheid voor u in de weg. Dat is gebeurd. 
Maar denkt u dat dat resultaat bereikt is door 
het hijsen van bramzeilen of het schrobben van 
een achterdek? Ik heb tijd gehad om na te 
denken ; er zijn tien maanden voorbij gegaan 
zonder enige storing: daar gaat het o m ! Ik zal 
u zelfs niet vragen om me weer naar huis te 

halen, howel — s o m s ben ik bang dat ik 
onverzoenlijk zou kunnen worden. Maar tot nu 
toe is dat niet gebeurd, en ik verwacht niet dat 
het gebeurt. Blijft u geloven in mijn 
genegenheid voor u. 

Michel-Jules Verne 
Verne Dit is de meest verschrikkelijke brief die 
ik ooit heb gekregen. 

(De scènes 40 en 41 volgens de nummering 
van hel scenario, zoals hel in eerste opzei was. 
zijn vervallen) 

XI.42 
(Verne staat in de verte te kijken. De Omen-
figuur komt naast hem staan.) 
Omen Goedenavond. 
Verne Goedenavond. . . Wat ? Wie bent u ? 
Omen Kent tl me niet ? Uw mede-passagier met 
uw welnemen. 
Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan 
boord van de Nautilus was ? 
Omen Een foutieve opvatt ing die bij deze 
herzien is. 
Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan — 
Omen De kapitein van de Nautilus heeft ons 
uitgenodigd een bezoek te brengen aan de 
parelvisserij van het eiland Ceylon... 
Verne Ach, zo... 
Omen Mijnheer, wat is een parel ? 
Verne Een parel is... een parel is... 
Omen Is een parel ! U hebt de stol niet 
bestudeerd. U bent nog niet rijp om tot de 
bodem te gaan. 
Verne Ik weet het ! Ik weet het ! Een parel is 
een bolvormige opeenhoping van parelmoer.. . 
Omen Ga door ! Ga door ! 
Verne ... een verbinding van fosforziire en 
koolzure kalk met wat gelatine ! 
Omen Nee. mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel 
is voor de dichter een traan van de zee, voor de 
Oosterling een gestolde dauwdruppel , voor de 
vrouw een kostbaar kleinood... 
Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem 
open meI een mes. Er zit een parel in.) 
Omen Weel u hoe de pareloester zijn parels 
produceert ? Door tijdens een levensgevaarlijke 
ziekte een vreemd objekt dal hem dwars zit, 
bijvoorbeeld een zandkorrel of een onvrucht-
baar eitje, in een slijmkogel in te kapselen. 
Grauben Misschien kunnen we meneer vertellen 
hoe men de parels uit de schelp haalt ? 
Omen Dikwijls trekken de vissers ze met een 
tang uit de schelp als de parels vast zitten. 
Maar gewoonlijk worden de oesters op het 
strand uitgespreid op matten van Spaans riet. 
Ze sterven dan in de lucht en na een dag of tien 
zijn ze in vergevorderde staat van ontb inding; 
dan gooit men ze in grote bakken zeewater 
waar ze opengemaakt en gewassen worden. 
Tenslotte wordt de oester uit de schelp 
genomen, gekookt en gezeefd, om er ook de 
kleinste parels uit te halen. 
Pierre Maar hoeveel van die oesters, waarvoor 
men zijn leven waagt, zijn er niet leeg ? 
Caroline Stel je eens voor wat er allemaal te 
vinden is in de grote schelp ! 
Omen Weet u wat er in de grote schelp zit, 
mijnheer? 

Caroline Een oester van vijftien kilo vlees ! 
Griiuben Een parel zo groot als een kokosnoo t ! 
Caroline Haar ronde vorm, volmaakte zuiver-
heid en prachtige glans maken de parel tot een 
zeldzame kostbaarheid van onschatbare 
waaide. Open de schelp, Jules! Open de 
schelp! (De slem van zijn moeder houdt hem 
tegen) 
Sophie Jules ! 
Ik weet alles, Jules ! Blijf stil staan. (Hij doet 
wal ze zegt) Ik kom nu langzaam naar je toe. 
Ik tel tot drie en dan geef j i j me het mes. Eén, 
twee, drie. (Nemo op. met zijn eerste stuurman) 
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Xl.43 

(Uil een groep van zeven danseressen maakl er 
zich een los; die op Verne afkomt en hem 
aanlokt. Muziek: Richard Strauss Vier letzte 
lieder. Er ontstaat een spel yan uitdagen en 
terugtrekken. De volgende tekst komt in op 
band.) 
Mei de l inkerhand leg ik de zeventien kaar ten 
van het verleden, hun gelaat nog steeds 
verborgen. Ik kijk hen aan , één na één. . . neen, 
ik betreed hen. gelijk de kaniers van een huis 
dat reeds voorgoed gesloten is, dat alleen nog 
bestaat uit een verbleekte her inner ing — 
schemer en stof, en wat vergane beelden. En de 
eerste kamer is deze der zeven scha len : har ten 
zeven, die de kaar t is der ons tandvas t ighe id . 
Hoe j o n g en onervaren waar t ge dan nog? 
Het is een z o n d a g n a n o e n waarin de uren zo 
lang duren . Gi j zijt niet eens van huis gegaan , 
m a a r kijkt in uw eentje naa r buiten, naa r de 
s t raat . G i j zijt een kleine d r o m e r , en stelt u 
ikweetnietwat voor . Her inner t ge u nog die 
godzalige verdoemde u r e n ? Gi j d r o o m t en 
denkt m a a r de nanoen voorbi j . Is het a an het 
poppenmeis je , wier kleine borst jes nog 
verborgen groeien onder haar blauwe mante l t je , 
en wier naam ge schrijft op de ruit, in de lucht , 
in het zand, in hel water — het meisje met de 
grote ietwat ve rwonderde ogen, da t gij vereerd 
hebt gelijk de boeren een ikoon, en dat gij 
nooit hebt aangeraak t ? 
Groo t se dingen hebt ge willen doen , opda t zij 
in u een G o d mocht zien — de keizer van Indié 
en van Akkwi tan je hebt ge willen zijn, de zeven 
zee'én bevaren, schat ten verzamelen aan g o u d , 
zilver en u r a n i u m , en een kasteel bewonen met 
een park waar in men verloren dwaal t — of 
ongewoon diepzinnige gedachten te boek 
stellen, die de wereld in verbazing zouden 
brengen. 

Zo waren uw d r o m e n , zegt mij de kaart der 
zeven schalen. Maa r nooit hebt ge uitgevoerd 
— hoe zoudt ge? — wat ge u in die lange trage 
uren hebt g e d a g d r o o m d . Wan t tussen d r o o m en 
d a a d s taan niet zozeer de wetten in de weg, of 
practische bezwaren, m a a r s t roomt voora l da l 
kille, verraderl i jke en al te zwar te water , dat ge 
zelfs nu nog — zoveel ja ren later — niet 
zonder huiveren naderen du r f t . 
En als de nanoen dieper vallen ging, de 
schaduwen langer werden, was ook de honger 
uwer jeugd onbevred igd gebleven. En het meisje 

waarvoor ge in uw d a g d r o m e n a rmen en benen 
hebt willen breken is gewocm voorb i jgewan-
deld ergens naar waar gedanst werd en gelachen, 
en waa r een roekeloze pummel zijn hete 
b ie rmond tegen haar l ippen heeft geplet, die gij 
als tedere rozenbladeren hebt bezongen. 
En als gij nu aan uw jeugd te rugdenkt , ik weet 
het, is het niet zonder pijn. G i j hebt hel 
ogenbl ik , dal kleine kos tbare , tot uren van 
weifelen ge t rokken , en het proeven uitgesteld 
tot hel te laat was. Nu sluit ge vlug de ogen als 
ge d a a r toevallig bij onge lukkig toeval aan 
terugdenkt . Maa r soms, in uw nachtel i jke 
d r o m e n , keert ge tot deze kamers uwer j eugd 
terug. 

Het poppenmeis je is er nog steeds en kijkt u 
aan — o n d a n k s die zee van lijd welke tussen 
haar en u is heengespoeld — met die 
kinderl i jke donke re ogen van nieuwsgierigheid, 
en ze opent haa r mante l t je voorzichlig en laat u 
de vruchten o zo eventjes m a a r zien. Het is 
haast moordend écht . En ge wilt nu gulzig 
proeven ... m a a r de schalen zijn reeds lang 
leeggedroogd daa r in de eenzame en voorgoed 
afgesloten kamer uwer jeugd, en alleen wat 
do r re d roezem is o p de bodem achtergebleven. 

XI.44 

Memo Zie de zee nu toch. mi jnheer . Is ze niet 
bezield met werkelijk leven ? Kan ze niet 
toornig en teder zijn ? Gis teren is de zee 
ingeslapen als wij en nu wordt ze na een kalme 
nacht weer wakker . Ze word t wakker onde r de 
l iefkozingen van de zon : ze gaat weer een dag 
door leven . 
Verne Ik zie niets en ik zal ook nooit iets zien 
in deze ijzeren gevangenis. 
Nemo We zijn hier midden in een u i tgedoofde 
vulkaan . De zee is hier b innenges t roomd d o o r 
een scheur in de bodem die waarschi jnl i jk 
t i jdens een aa rdbeving is on t s t aan . 
Verne Welke vulkaan is dit ? 
Nemo 'I Is een van de vele ei landjes die in deze 
zee voo rkomen . V o o r de schepen een klip, 
maar voor ons een gro te grot ! 
Verne Het is hier heel rustig, m a a r de kalmte 
zelf heeft iets on tze t tends . 
Nemo Ik voer u binnen in de wereld der 
geheimen. (Eerst zacht, dan steeds aanzwellend 
een geluid als van een wervelwind) 
Omen Wat is da t , wat ik hoo r o meester ? 

Verne Ik hoo r niets behalve het suizen van de 
wind. 
Nemo Dil leven van ellende is 't droevig lot 
dier j ammervo l l e zielen die leefden zonder eer 
en zonder schande. 
Verne Het water k o m t op . 
Omen Wat zware last is het toch , meester , die 
hen zo luid en j ammer l i jk doet ke rmen ? 
Nemo Er is geen h o o p voor dezen o m te 
s t e rven : en zo verachtel i jk is hun d o n k e r leven 
dat ieder ande r lot hun a fguns t prikkelt . De 
wereld wil niet eens hun naam meer horen . 
Gerecht igheid verstoot ze en ook e r b a r m i n g ! 
Verne Hel lijkt wel of de zee begint te rijzen en 
de golven hoger komen . 
Omen Meester , sta mij toe te weten, wie deze 
sch immen zijn... 
Nemo Dit is de d r o m van al die laffe zielen, 
aan G o d en aan diens v i janden mi shagend : de 
laffe geesten die nooit waar l i jk leefden ! 
Verne 1 Iet wa te r stijgt, de golven slaan al hoger 
en h o g e r ! 
Nemo Ik ben de rechtvaardigheid , ik ben het 
recht. Ik ben de verdruk te , d a a r is de 
o n d e r d r u k k e r ! D a a r d o o r is alles wat ik heb 
l iefgehad, bemind en geëerd, vernie t igd: 
vader land , v rouw, k inderen , vader en m o e d e r ! 
Alles ! 
Venie Ik verdr ink. 
Nemo Almacht ige G o d , genoeg.. . genoeg. 
Verne Michel ! (Michel komt naast hem staan.) 
Ik h e b gelezen dat vlak voor de d o o d alles wat 
je meegemaakt hebt nog één keer a an je 
geestesoog voorbi jschiet , in één lang défilé. Was 
dat het ogenblik ? 
Michel Onz in , u haal t het e inde van de eeuw ! 
Verne H o n d e r d , Miche l ! H o n d e r d ! Ik wil de 
honderd h a l e n ! H o n d e r d deeltjes, Michel. Ik 
wil de h o n d e r d deelt jes halen voor mijn d o o d . 
H o n d e r d is een mooi getal. H o n d e r d is mooi 
rond . Nee, het loopt af. D e eeuwige poo lnach t 
treedt in , 'Michel . Geef me mijn nieuwe boek 
eens a a n . Michel. Is het o p mooi papier 
g e d r u k t ? Alleen het beste. Alleen het beste is 
goed genoeg voor de jeugd. . . -Ze noemen me 
een k inderboekenschr i jver . M a a r ik héb nooit 
anders gewild dan voor de j eugd te schrijven. 
De eeuwige jeugd . Een ande re ambit ie heb ik 
nooit gehad . Zet da t o p mijn g r a f m o n u m e n t , 
Michel. O p naa r de onsterfel i jkheid en de 
eeuwige jeugd. 

In de tekst v a n / u f o Verne zijn enkele citaten gebruikt uit de volgende werken: Prediker/ie rt. Pius Drijvers en Pé Hawinkek/ Uitgeverij Ambo 
Dante Alghieri/ De goddelijke komedie/™ rt.Chr. Kops OFM/Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen. V.etor Hugo , /Les choses vues 

Michael Bakoenin /Brie f aan een Fransman/se rt. drs .M.W.Blok/Het wereldvenster. Baarn. August S(rindberg/D™oT Op;.//vert Sybren Polel/ultgeven, D t B w ' g ' B . Amsterdam. 
Louis Paul Boon/Boontjes reservaat/De Arbeiderspers. Amsterdam. Daarnaast 'is gebruik gemaakt van fragmenten uit enkele boeken van Verne 7,ell. uitgegeven bij blsevier, 

Amsterdam-Brussel. 

ETCETERA 8/84 41 



! " #$

!"#$%%&'(#)!#$*+

!"#$"%&&#'
()*+,$*&-&)$%"+'
.&"%//-01"23"%4'

5676' 26'
("4"/$' 8%$//$%,,$' 99'

:;;;' .%"//&#'
$&#6' ;9<=::' 9=' 9='

!"#$!#%& #'& ($')&
!"#$ %&'(&)*$ +,-.$ /01$ 23304$ 56$ 10$ 7241$
*+,-.,&/010&02&3,4/3&56*&78,900&%00:8,,&
;<=&;>=& ;?& /,2=&

8%)9:;%)9:8$ +,-.$ <==>?0@5A7B05?$
@+11A&!B0C6/&D&E-A&(,9C-+=&*669&@+301F&E90C:90.+GHI&
JK&<&043=&

<:()CC"$ D&#(&E$ F$ %"#'&*C$ +GC"-.$ /0H56IB0406$
L396*/656*3M69F+6& +*&F6*G,NI& O;K&OP&043=&

*:C"C$ +,-.$ &@0J=;6$ "45=& Q.,943+3,1R& S&
F,&*+,-.,&GB09,0M96T+,&56*&$**,&!,9,/6&(,&U,,9/C6,4,9I&
09M6*=&)GB66C3,&5H.V& O?&303&;O&043=K&+*&F,&UW)&

C'/"G,G/#&$ "<$ /"((&C'/&#$ GD&*$ +,*%-.$ K$
%50$ #0>04& 56*&X,6*&E,*,3K&9,M+,&7,3,9&)3,+*K&F,G09&U691Y#9*/3&
",99C6**I&09M6*=&UZ)I&;JK&;<K&;>&043=&+*&F,&Z-*3=&

/9L$ +,-.$ "J=12H50$
59+8&*669&)B64,/2,69,K& 9,M+,&X6*&(,G093,K&F,G09&)09M,100/&D&
W6*&[,+9,*F0*G4I&
;&303&\& ,*&<&303& O]& *05=&

<&'/9)(%$ M*:CC<"##$ +,*%-.$N2$ H05J0$ C2JJ0$ 6OB05J1$
7+*6&[6-/GBY6G39+G,&/2,,13&/G^*,/&-+3&B,3&1,5,*&56*&,,*&
590-.I&
+=/=C=&W!_I&;?& P]&*05=& ?&F,G=&

M&*"*%$ ,:/#&*$ +,*%-.$ COBP=4Q$ N0566$ Q05>0J$
C+*+C61,&F6*/,*&+*&,,*&F,G09&56*&$`,1&Z6*3B,AI&
+=/=C=&W!_I&O\K&OJ&F,G=&

C&*"L):#C$ 9/&"9&*$ +"-.$ %2RS@0$ =J?$ L=4=?560$ K$
W+/-,,1&M,F+GB3&*669&#=$=&70,&,*&[-/3,9&U,630*I&
+=/=C=&W!_&,*&$[I& O>K&O?K&Oa&86*=&+*&F,&$[=&

9:#&&(M*:&L$ M(:,&$ +#(-.$ %0$ :250T==4&Q.,943+3,1R&
56*&,*&+*&F,&9,M+,&56*&!B0C6/&[96/GBI&;J&86*=&

C9G%):$ %<$ +D-.$ )J61=JO0$
F6*/&3-//,*&[-30B&,*&*,0Y,`29,//+0*+/C,I&
+=/=C=&W!_I&B61T&T,:=&

':<L"M#)&$ ,"(<GU$ +D-.$ 'B=ORJ$ =II0@@0$
F,&2-9,&:,.,M+*M&56*&GB09,0M966T&X=&763690HH+I&
+=/=C=&W!_K&B61T&T,:=&

!:U&D$ V"#$ %&#$ ,&*M$ +#(-.$ %0$ >0@503?0J$
,,*&*+,-.,&/010I&;?&T,:K&OK&;&C66=&

!:C$ %&$ L"GN.$ <)&W&$ V&*%)#.$ &X".$ #2TX$ YZ&Q.,943+3,1R&
%6F,+/Y6G3,-9K&"!7Y6G39+G,K&b*+0*YC-/+G+&,*&",/+363,&6*F&
(,C0*/3963,YF96C63-9M,&H,33,*&C-13+C,F+661&3B,63,92908,G3&

02I&G0290F-43+,&[,-9//GB0-.:-9M&Y&(,&c6*369,*&Q%033,9F6CRK&
+=/=C=&)GB66C3,&5H.I&J&303&a&,*&O;&303&O<&C66=&

M&:*M&C$ ':"9&C$ L&*D:*<"#'&$ N:*WC$ +GC"-.$
9B0$ P=[$ 23$ B2P$
C-H+,43B,63961,&G0116M,I&+=/=C=&O\]I&
,+*F,&C6693K&+*&!B,63,9&O\]&

&L)M:#&#9/&"9&*$ +,-.$ )JO5?0J10J& Q.,943+3,1R&
F,&*+,-.,&290F-43+,I&:,M+*&629+1=&

W"")9/&"9&*$ Y\$ K$
5+8TF,&,F+3+,&56*&B,3&3B,63,9Y&,*&F6*/T,/3+561K& +*&F,&[,-9/Y
/GB0-.:-9M&,*&6*F,9,&H61,*I&09M6*=&U66+3B,63,9&5H.I& O&303&O;&
C,+=&

>?!@A>BC' 99;' D%6E' :F;' D%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
>HA(>AIJ' K' L(MB(.8MMANAM>C' :;'&)$%&&/' ,' :=;;' D%6O'
P&%' 511%/$&##*)4' 21%G&)' +,Q*+"+' 9'&)$%R&/' 4&S)*P$6' T11%J
/$&##*)4&)' +&$' U' S&))&)' ,)G&%&' $1&4,)4/P%*V7&)6' (31)J
)&&/' 4&)*&$&)' &%' 5,)' %&G"-$*&' 1$' %,)45&%014*)46'

Wd(#eK& fdcZ& #'&
[##c(#'(#& Ub')!&
&)M&#$ V)%&:L*:%GW9)&C$ )#$ L*&<)&*&$

!=J$ ,R@1B00@.& O>K&O?&043=&
/R>2$ %0@S=040$ F$LB5@5II0$ 92JJ=4?.& J&F,G=&
'2HI5@=150$ V@==H60$ V5?027RJ61$ YZ.& O<&86*=&
C10IB0J$ C=O7.& O]&629=&
!2B=J$ '22IH=J.& *0M&3,&:,261,*&F63-C&

V)%&:L*&C&#9"9)&C$

F009&4-*/3,9669/&56*&B,9&,*&F,9K&02&F636&B,9&,*&F,9=&

L*:!&'9&#$

#0?0?=J?60$ T5?027RJ61.& O;&303&O>&*05=&
:IT2045J>64R5H106.& Oa&301&;\&T,:=&
,04@5AJ60$ T5?027RJ61.&C6693&
,45160$ T5?027RJ61.& ;O&303&;<&C,+&

9&#9::#C9&(()#M&#$
D4=J7[$ %0O2J5JO7.& ,+*F&/,2=& D&043=&
#0?04@=J?60$ T5?027RJ610J==46.& *05=&
%0@S=040$ F$92JJ=4?.&F,G=&
N56$ !=O2S6.&86*=&
:IT2045J>64R5H106.& T,:=&

/52OO2.&C66=&
)3,2B,*$C=O7.&629=&
),1,G3+,$ #24?$ ]\^.&C,+&

&_L&*)<&#9&(&$ D)(<C$

56*$<5OB=0@$ CJ2P.$ !2[O0$N50@=J?.$ "J?[$ N=4B2@.$ L=1$
:;#05@@.$ <5OB=0@$ <=Q50406.$ /2@56$ D4=HI12J.$ W0J$ !=O2S6.$
<=@O2@H$ (0>45O0X$ N5@@5=H$ *=S=J.$ 'B456$ N0@6S[.$ *260$
(2P?04.$E=JJ$ ,0=RT=56.$ !2J=6$ <07=6.$ /2P=4?$ MR110JI@=J.$
*2S041$ ,4004.$ !=H06$ NB51J0[.$ /=44[$ CH51B.$ /[$ /546OB.$
!24?=J$ ,0@62J.$ (0J$ ([0.$

56*&;P&043=&6TK&3.,,.,4,1+84/&02&F+*/F6MK&+*&B,3&6-F+309+-C&56*&
B,3&"0M,9&)3&c-46/&d*/3+3--3I&+=/=C=&)3&c-46/K&)G963GB=&_+*gC6Y
3B^h-,&F,&769+/K&_,*39,&E,09M,/&70C2+F0-&,*&@+11,C&
(,M9,,T=&

>?!@A>BC' F;' ?%6E' W;' D%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
T?LA8J' K' X?YN(.8MMANAM>C' :;'&)$%R&/' Z' [;;' ?%6' \$1$' 9'
&)$%R&/' P&%' 511%/$&##*)4]6'

Zbid#U&
*:'W.$ !"UU.$ #)&GN&$ <GU)&WXXX$ &(W&$ <""#%$ &&#$ ':#`
'&*9XXX$ %&9")(C$ V:(M&#X$

)!ef& !e!& '$(#'U#'&
C&<):9)&W$

bC:,930&#G0&Qj(,&*66C&56*&F,&900/jR&+/K&H061/&:,4,*FK&B00M1,Y
9669&/,C+03+,4=&Z669&.63&+/&/,C+03+,4k&

d*&;J&1,//,*K&1,,93&(+94&c6-.6,93&F,&C,3B0F,& j61&F0,*F,j&4,*Y
*,*=&@63&M,0,T,*F&.09F3K&+/&41,+*&,*&:,/GB,+F,*I&,,*&:,2661Y
F,&C6*+,9&0C&,,*&3,4/3K&,,*&/290048,K&,,*&T030K&,,*&M,:,-93,Y
*+/K&,,*&9-+C3,K&===&j66*&3,&964,*j=&#,*&0,T,*+*M&+*&3,9-MB0-Y
F,*FB,+F&^*&B6*F36/3,1+84B,+F=&

W6*&\&0430:,9&6TK&,14,&F0*F,9F6MK&56*&Oa&303&;O&--9K&+*&F,&
[,-9/=&(,,1*6C,&+*&F,&40/3,*V&;J]]&T9=&5009&;J&1,//,*=&[,Y
2,943&66*361&F,,1*,C,9/=& d*/GB9+85+*M&+/&*0F+M=&

/"*%$ :L$ %&$ 9:#M$

701,C+/GB,&1,H+*M,*&F009&6-3,-9/&,*&2-:1+G+/3,*K&
C,3&0=6=&E#%%d!&UeZ%dXK&E#%$%(&Ze%!d#%K&===&

W6*&0430:,9&6TK&6&9630&56*&gg*&:,9M9,F,&2,9&C66*F=&
d=/=C=&-+3M,5,9+8&U9+364=&

X#bE(!"#$!#%&
W)#%&*U:#%"M&#$

W6*&>&0430:,9&6TK&,14,&H0*F6M&0C&OJ&--9K&
4+*F,93B,63,9&,*&/0C/&61&,,*/&,,*&G0*G,93&C,3&0=6=&
9/&"9&*M*:&L$ <"''GC.$ "@6$ ?0$ 15A?$ ?==4$ 56$
9/&"9&*$ L:LL&#W&&9.$ "OB104$ ?0$ 6OB04H0J$
W"$ 9/&"9&*.$ "@5O0$
9/&"9&*M*:&L$ C/G99(&.$ #50110H5J$
9/&"9&*$ 9"L9:&.$ :I=$ W@==6$ 0J$:I=$ C15AJ$
S2RP0J$ 00J$ 30061A0$ T224$ !=6H5AJ$
9/&"9&*$ C9&W&(,&&C.$ <==J?=>$ 56$ B01$ ?5J6?=>$
CL&&(9/&"9&*$ +,-.$ %0$ ,221$
CL&&(9/&"9&*$ +,-.$ %2@@0`?2HH0`?=H01A06$
CL&&(9/&"9&*$ +#(-.$ &0J$ =II0@$ T224$ 2H=$
"*#/&<C$ L:LL&#9/&"9&*.$<0J60J$T@50>0J$J501.$9B2H=6$
L:LL&#9&!"9&*$ L)*:#.$ &0J$H=JJ01A0$?=1$ J501$ 72J$ 6@=I0J$
(&&#$ L&*C)!#.$ )7$ Q0>$ XXX$ 57$ P24?$
<)&W&$ W*)W.$ %0$ <RR4$

,*&+=/=C=&X,-MF&,*&Z-H+,4&[9-//,1V&
C'"L)#:$ ,"((&9$ ";%"<.$ <5AJ$ ?422HS0420I$
N&C9`V(""<C$ :*W&C9.$ L42723A0P.$ *2665J5.$ M450>.$ %T24=7$
,*GCC&(C$ !&GM%:*W&C9.$ V@==H60$ T2@76@50?040J$
#"9):#""($ :*W&C9.$ ,=OB$ ==J$ 75J?040J$ T0410@?$
V)%&:L&*".$ P047P007`I42?R7150$

>?!@A>BC' F;' ?%6E' [;' ?%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
^A_?MB(.8C' :;'&)$%R&/' `' =;;' ?%6' \$1$' a' &)$%R&/' P&%' 511%J
/$&##*)4]'

C'/::(V::*C9&(()#M&#$

[+8F,3+8F/,&3B,63,95009/3,11+*M,*&5009&41,-3,9/K&16M,9,&/GB001K&
16M,9&,*&B0M,9&/,G-*F6+9K&F009&M90,2,*&-+3&:+**,*Y&,*&:-+3,*Y
16*FI&T+1CT096&5009&16M,9&,*&B0M,9&/,G-*F6+9K&C,3&+*+3+63+,&+*&F,&
T+1C,/3B,3+G6I&
B,3&5011,F+M,&290M96CC6&.09F3&5009M,/3,1F&+*&,,*&:90GB-9,&
F+,&M963+/&46*&:,/3,1F&.09F,*&:+8&F,&[,-9//GB0-.:-9M=&

X&3%",%*' F=C9;' V,,%' .&"%//-01"23"%4' */' &&)' +11*' &Q-""/'
1+' &&)/' &&)' 31&S' "*$' $&' 4&5&)C' G&' 3&214&)' 4&/-0*&G&)*/'
5,)' G&' .&"%/E' ,))&Q' &&)' P1%$D1#*1' +&$' 2&%S' 5,)' ^,#E' A5&%'
N&"$&)E' (#3&%$' b&P&%+,)/E' c11/$' B2,%$&E' ^1%*SE' H&%+,)'
B1%4&#11/E' &6,6'

!"#$%#&'
?/' G*$'
P%14%,++,'
G&D*)*$*&D' d'
^&&)'
P%14%,++,'
*/' 11*$'
G&D*)*$*&De'
f*V7*4*)4&)'
7*V)' ,#$*VG'
+14&#*VS6'



! " #$

!"#$%%&'(#)!#$*+

!"#$"%&&#'
()*+,$*&-&)$%"+'
.&"%//-01"23"%4'

5676' 26'
("4"/$' 8%$//$%,,$' 99'

:;;;' .%"//&#'
$&#6' ;9<=::' 9=' 9='

!"#$!#%& #'& ($')&
!"#$ %&'(&)*$ +,-.$ /01$ 23304$ 56$ 10$ 7241$
*+,-.,&/010&02&3,4/3&56*&78,900&%00:8,,&
;<=&;>=& ;?& /,2=&

8%)9:;%)9:8$ +,-.$ <==>?0@5A7B05?$
@+11A&!B0C6/&D&E-A&(,9C-+=&*669&@+301F&E90C:90.+GHI&
JK&<&043=&

<:()CC"$ D&#(&E$ F$ %"#'&*C$ +GC"-.$ /0H56IB0406$
L396*/656*3M69F+6& +*&F6*G,NI& O;K&OP&043=&

*:C"C$ +,-.$ &@0J=;6$ "45=& Q.,943+3,1R& S&
F,&*+,-.,&GB09,0M96T+,&56*&$**,&!,9,/6&(,&U,,9/C6,4,9I&
09M6*=&)GB66C3,&5H.V& O?&303&;O&043=K&+*&F,&UW)&

C'/"G,G/#&$ "<$ /"((&C'/&#$ GD&*$ +,*%-.$ K$
%50$ #0>04& 56*&X,6*&E,*,3K&9,M+,&7,3,9&)3,+*K&F,G09&U691Y#9*/3&
",99C6**I&09M6*=&UZ)I&;JK&;<K&;>&043=&+*&F,&Z-*3=&

/9L$ +,-.$ "J=12H50$
59+8&*669&)B64,/2,69,K& 9,M+,&X6*&(,G093,K&F,G09&)09M,100/&D&
W6*&[,+9,*F0*G4I&
;&303&\& ,*&<&303& O]& *05=&

<&'/9)(%$ M*:CC<"##$ +,*%-.$N2$ H05J0$ C2JJ0$ 6OB05J1$
7+*6&[6-/GBY6G39+G,&/2,,13&/G^*,/&-+3&B,3&1,5,*&56*&,,*&
590-.I&
+=/=C=&W!_I&;?& P]&*05=& ?&F,G=&

M&*"*%$ ,:/#&*$ +,*%-.$ COBP=4Q$ N0566$ Q05>0J$
C+*+C61,&F6*/,*&+*&,,*&F,G09&56*&$`,1&Z6*3B,AI&
+=/=C=&W!_I&O\K&OJ&F,G=&

C&*"L):#C$ 9/&"9&*$ +"-.$ %2RS@0$ =J?$ L=4=?560$ K$
W+/-,,1&M,F+GB3&*669&#=$=&70,&,*&[-/3,9&U,630*I&
+=/=C=&W!_&,*&$[I& O>K&O?K&Oa&86*=&+*&F,&$[=&

9:#&&(M*:&L$ M(:,&$ +#(-.$ %0$ :250T==4&Q.,943+3,1R&
56*&,*&+*&F,&9,M+,&56*&!B0C6/&[96/GBI&;J&86*=&

C9G%):$ %<$ +D-.$ )J61=JO0$
F6*/&3-//,*&[-30B&,*&*,0Y,`29,//+0*+/C,I&
+=/=C=&W!_I&B61T&T,:=&

':<L"M#)&$ ,"(<GU$ +D-.$ 'B=ORJ$ =II0@@0$
F,&2-9,&:,.,M+*M&56*&GB09,0M966T&X=&763690HH+I&
+=/=C=&W!_K&B61T&T,:=&

!:U&D$ V"#$ %&#$ ,&*M$ +#(-.$ %0$ >0@503?0J$
,,*&*+,-.,&/010I&;?&T,:K&OK&;&C66=&

!:C$ %&$ L"GN.$ <)&W&$ V&*%)#.$ &X".$ #2TX$ YZ&Q.,943+3,1R&
%6F,+/Y6G3,-9K&"!7Y6G39+G,K&b*+0*YC-/+G+&,*&",/+363,&6*F&
(,C0*/3963,YF96C63-9M,&H,33,*&C-13+C,F+661&3B,63,92908,G3&

02I&G0290F-43+,&[,-9//GB0-.:-9M&Y&(,&c6*369,*&Q%033,9F6CRK&
+=/=C=&)GB66C3,&5H.I&J&303&a&,*&O;&303&O<&C66=&

M&:*M&C$ ':"9&C$ L&*D:*<"#'&$ N:*WC$ +GC"-.$
9B0$ P=[$ 23$ B2P$
C-H+,43B,63961,&G0116M,I&+=/=C=&O\]I&
,+*F,&C6693K&+*&!B,63,9&O\]&

&L)M:#&#9/&"9&*$ +,-.$ )JO5?0J10J& Q.,943+3,1R&
F,&*+,-.,&290F-43+,I&:,M+*&629+1=&

W"")9/&"9&*$ Y\$ K$
5+8TF,&,F+3+,&56*&B,3&3B,63,9Y&,*&F6*/T,/3+561K& +*&F,&[,-9/Y
/GB0-.:-9M&,*&6*F,9,&H61,*I&09M6*=&U66+3B,63,9&5H.I& O&303&O;&
C,+=&

>?!@A>BC' 99;' D%6E' :F;' D%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
>HA(>AIJ' K' L(MB(.8MMANAM>C' :;'&)$%&&/' ,' :=;;' D%6O'
P&%' 511%/$&##*)4' 21%G&)' +,Q*+"+' 9'&)$%R&/' 4&S)*P$6' T11%J
/$&##*)4&)' +&$' U' S&))&)' ,)G&%&' $1&4,)4/P%*V7&)6' (31)J
)&&/' 4&)*&$&)' &%' 5,)' %&G"-$*&' 1$' %,)45&%014*)46'

Wd(#eK& fdcZ& #'&
[##c(#'(#& Ub')!&
&)M&#$ V)%&:L*:%GW9)&C$ )#$ L*&<)&*&$

!=J$ ,R@1B00@.& O>K&O?&043=&
/R>2$ %0@S=040$ F$LB5@5II0$ 92JJ=4?.& J&F,G=&
'2HI5@=150$ V@==H60$ V5?027RJ61$ YZ.& O<&86*=&
C10IB0J$ C=O7.& O]&629=&
!2B=J$ '22IH=J.& *0M&3,&:,261,*&F63-C&

V)%&:L*&C&#9"9)&C$

F009&4-*/3,9669/&56*&B,9&,*&F,9K&02&F636&B,9&,*&F,9=&

L*:!&'9&#$

#0?0?=J?60$ T5?027RJ61.& O;&303&O>&*05=&
:IT2045J>64R5H106.& Oa&301&;\&T,:=&
,04@5AJ60$ T5?027RJ61.&C6693&
,45160$ T5?027RJ61.& ;O&303&;<&C,+&

9&#9::#C9&(()#M&#$
D4=J7[$ %0O2J5JO7.& ,+*F&/,2=& D&043=&
#0?04@=J?60$ T5?027RJ610J==46.& *05=&
%0@S=040$ F$92JJ=4?.&F,G=&
N56$ !=O2S6.&86*=&
:IT2045J>64R5H106.& T,:=&

/52OO2.&C66=&
)3,2B,*$C=O7.&629=&
),1,G3+,$ #24?$ ]\^.&C,+&

&_L&*)<&#9&(&$ D)(<C$

56*$<5OB=0@$ CJ2P.$ !2[O0$N50@=J?.$ "J?[$ N=4B2@.$ L=1$
:;#05@@.$ <5OB=0@$ <=Q50406.$ /2@56$ D4=HI12J.$ W0J$ !=O2S6.$
<=@O2@H$ (0>45O0X$ N5@@5=H$ *=S=J.$ 'B456$ N0@6S[.$ *260$
(2P?04.$E=JJ$ ,0=RT=56.$ !2J=6$ <07=6.$ /2P=4?$ MR110JI@=J.$
*2S041$ ,4004.$ !=H06$ NB51J0[.$ /=44[$ CH51B.$ /[$ /546OB.$
!24?=J$ ,0@62J.$ (0J$ ([0.$

56*&;P&043=&6TK&3.,,.,4,1+84/&02&F+*/F6MK&+*&B,3&6-F+309+-C&56*&
B,3&"0M,9&)3&c-46/&d*/3+3--3I&+=/=C=&)3&c-46/K&)G963GB=&_+*gC6Y
3B^h-,&F,&769+/K&_,*39,&E,09M,/&70C2+F0-&,*&@+11,C&
(,M9,,T=&

>?!@A>BC' F;' ?%6E' W;' D%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
T?LA8J' K' X?YN(.8MMANAM>C' :;'&)$%R&/' Z' [;;' ?%6' \$1$' 9'
&)$%R&/' P&%' 511%/$&##*)4]6'

Zbid#U&
*:'W.$ !"UU.$ #)&GN&$ <GU)&WXXX$ &(W&$ <""#%$ &&#$ ':#`
'&*9XXX$ %&9")(C$ V:(M&#X$

)!ef& !e!& '$(#'U#'&
C&<):9)&W$

bC:,930&#G0&Qj(,&*66C&56*&F,&900/jR&+/K&H061/&:,4,*FK&B00M1,Y
9669&/,C+03+,4=&Z669&.63&+/&/,C+03+,4k&

d*&;J&1,//,*K&1,,93&(+94&c6-.6,93&F,&C,3B0F,& j61&F0,*F,j&4,*Y
*,*=&@63&M,0,T,*F&.09F3K&+/&41,+*&,*&:,/GB,+F,*I&,,*&:,2661Y
F,&C6*+,9&0C&,,*&3,4/3K&,,*&/290048,K&,,*&T030K&,,*&M,:,-93,Y
*+/K&,,*&9-+C3,K&===&j66*&3,&964,*j=&#,*&0,T,*+*M&+*&3,9-MB0-Y
F,*FB,+F&^*&B6*F36/3,1+84B,+F=&

W6*&\&0430:,9&6TK&,14,&F0*F,9F6MK&56*&Oa&303&;O&--9K&+*&F,&
[,-9/=&(,,1*6C,&+*&F,&40/3,*V&;J]]&T9=&5009&;J&1,//,*=&[,Y
2,943&66*361&F,,1*,C,9/=& d*/GB9+85+*M&+/&*0F+M=&

/"*%$ :L$ %&$ 9:#M$

701,C+/GB,&1,H+*M,*&F009&6-3,-9/&,*&2-:1+G+/3,*K&
C,3&0=6=&E#%%d!&UeZ%dXK&E#%$%(&Ze%!d#%K&===&

W6*&0430:,9&6TK&6&9630&56*&gg*&:,9M9,F,&2,9&C66*F=&
d=/=C=&-+3M,5,9+8&U9+364=&

X#bE(!"#$!#%&
W)#%&*U:#%"M&#$

W6*&>&0430:,9&6TK&,14,&H0*F6M&0C&OJ&--9K&
4+*F,93B,63,9&,*&/0C/&61&,,*/&,,*&G0*G,93&C,3&0=6=&
9/&"9&*M*:&L$ <"''GC.$ "@6$ ?0$ 15A?$ ?==4$ 56$
9/&"9&*$ L:LL&#W&&9.$ "OB104$ ?0$ 6OB04H0J$
W"$ 9/&"9&*.$ "@5O0$
9/&"9&*M*:&L$ C/G99(&.$ #50110H5J$
9/&"9&*$ 9"L9:&.$ :I=$ W@==6$ 0J$:I=$ C15AJ$
S2RP0J$ 00J$ 30061A0$ T224$ !=6H5AJ$
9/&"9&*$ C9&W&(,&&C.$ <==J?=>$ 56$ B01$ ?5J6?=>$
CL&&(9/&"9&*$ +,-.$ %0$ ,221$
CL&&(9/&"9&*$ +,-.$ %2@@0`?2HH0`?=H01A06$
CL&&(9/&"9&*$ +#(-.$ &0J$ =II0@$ T224$ 2H=$
"*#/&<C$ L:LL&#9/&"9&*.$<0J60J$T@50>0J$J501.$9B2H=6$
L:LL&#9&!"9&*$ L)*:#.$ &0J$H=JJ01A0$?=1$ J501$ 72J$ 6@=I0J$
(&&#$ L&*C)!#.$ )7$ Q0>$ XXX$ 57$ P24?$
<)&W&$ W*)W.$ %0$ <RR4$

,*&+=/=C=&X,-MF&,*&Z-H+,4&[9-//,1V&
C'"L)#:$ ,"((&9$ ";%"<.$ <5AJ$ ?422HS0420I$
N&C9`V(""<C$ :*W&C9.$ L42723A0P.$ *2665J5.$ M450>.$ %T24=7$
,*GCC&(C$ !&GM%:*W&C9.$ V@==H60$ T2@76@50?040J$
#"9):#""($ :*W&C9.$ ,=OB$ ==J$ 75J?040J$ T0410@?$
V)%&:L&*".$ P047P007`I42?R7150$

>?!@A>BC' F;' ?%6E' [;' ?%6' 511%' %&G"-$*&01"G&%/6'
^A_?MB(.8C' :;'&)$%R&/' `' =;;' ?%6' \$1$' a' &)$%R&/' P&%' 511%J
/$&##*)4]'

C'/::(V::*C9&(()#M&#$

[+8F,3+8F/,&3B,63,95009/3,11+*M,*&5009&41,-3,9/K&16M,9,&/GB001K&
16M,9&,*&B0M,9&/,G-*F6+9K&F009&M90,2,*&-+3&:+**,*Y&,*&:-+3,*Y
16*FI&T+1CT096&5009&16M,9&,*&B0M,9&/,G-*F6+9K&C,3&+*+3+63+,&+*&F,&
T+1C,/3B,3+G6I&
B,3&5011,F+M,&290M96CC6&.09F3&5009M,/3,1F&+*&,,*&:90GB-9,&
F+,&M963+/&46*&:,/3,1F&.09F,*&:+8&F,&[,-9//GB0-.:-9M=&

X&3%",%*' F=C9;' V,,%' .&"%//-01"23"%4' */' &&)' +11*' &Q-""/'
1+' &&)/' &&)' 31&S' "*$' $&' 4&5&)C' G&' 3&214&)' 4&/-0*&G&)*/'
5,)' G&' .&"%/E' ,))&Q' &&)' P1%$D1#*1' +&$' 2&%S' 5,)' ^,#E' A5&%'
N&"$&)E' (#3&%$' b&P&%+,)/E' c11/$' B2,%$&E' ^1%*SE' H&%+,)'
B1%4&#11/E' &6,6'

!"#$%#&'
?/' G*$'
P%14%,++,'
G&D*)*$*&D' d'
^&&)'
P%14%,++,'
*/' 11*$'
G&D*)*$*&De'
f*V7*4*)4&)'
7*V)' ,#$*VG'
+14&#*VS6'



Valerie Panov leidt nu de dans 

Valéry Pamtv 

Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen op een keerpunt? 

De benoeming van 
Valéry Panov tot 

artistiek directeur 
van het KBvV 

verliep niet zonder 
strubbelingen. 

Erna 
Metdepenninghen 

tekent de loophaan 
van deze Russische 

danser 
choreograaf 

en kijkt vooruit 
naar het komende 

seizoen van het 
KBvV. 

Sinds 1 augustus heeft het Konink-
lijk Ballet van Vlaanderen officieel 
een nieuw artistiek directeur, Valery 
Panov. 

In 1938 in Vitebsk (USSR) gebo-
ren, kreeg Panov zijn voornaamste 
opleiding aan de bekende balletaca-
demie van Leningrad en werd in 1963 
lid van het Kirov-ensemble, waar 
vooral zijn kwaliteiten als karakter-
danser gewaardeerd werden. Omwille 
van zijn Joodse afkomst door de 
Sovjet-autoriteiten in zijn artistieke 
vrijheid geremd, vroeg hij in 1972 
voor zichzelf en zijn vrouw Galina, 
eveneens een lid van het Kirov-ballet, 
een uitreisvisum. In 1974 kregen de 
Panovs ten slotte, na heel wat moei-
lijkheden met weerklank in de wester-
se (ballet)pers, de toestemming om 
naar Israël uit te wijken. Tijdens de 
daaropvolgende jaren waren de Pa-
novs te gast bij heel wat vooraan-
staande balletgezelschappen. 

In 1977 werd Valery Panov uitge-
nodigd door de Deutsche Oper van 
West-Berlijn om daar de choreografie 
van Prokofievs Assepoester te reali-
seren en dit met opmerkelijk succes. 
Panovs versie, waarin nagenoeg alle 
aandacht op het liefdespaar toege-
spitst werd, dat a.h.w. onmiddellijk 
naar een soort droomland verplaatst 
werd (aldus Horst Koegler in Dance 
and dancers van december 1977) ging 
weken lang voor uitverkochte zalen. 
Daarop werd Panov, voor het volgen-

de seizoen, een nieuwe choreografie 
opgedragen van Strawinsky's Le Sac-
cre du Printemps en mocht hij, in juni 
1979, "een levensdroom verwezenlij-
ken" : een avondvullend ballet maken 
naar De Idioot van Dostojewski, op 
muziek van Sjostakowitsj. Na de 
Berlijnse première van De Idioot 
moest het doek 67 keer gehaald 
worden en gaf het publiek een staande 
ovatie. De vooraanstaande Duitse 
criticus Klaus Geitel noemde Panov 
"een choreograaf van visioenen" en 
schreef verder dat "het vroegere bal-
letdrama, een dialoog zonder woor-
den, door Panov tot volle rijpheid was 
gekomen." Andere commentatoren 
vonden het ballet "zo Russisch als het 
boek, duister en somber." In Dance 
and dancers van augustus 1979 liet 
John Percival zich vrij positief over £>e 
Idioot uit, vond vooral de chorogra-
fie van de vrouwelijke solo's opmer-
kelijk, bewonderde Panovs vertolking 
van Rogozhin en Galina Panova als 
Aglaya en beschouwde de, voor de 
gelegenheid samengestelde, Sjosta-
kowitsj-partituur als een van de beste 
die hij de laatste jaren had gehoord. 
Kritieken over diezelfde Idioot bij het 
gastoptreden van het Ballet van de 
Berlijnse Opera (met gast-ster Rudolf 
Nurejev) in New York (juli 1980) 
waren veel minder lovend en in Ballet 
News van oktober 1980 schreef Robert 
Greskovic zelfs dat "gezien het feit dat 
heel weinig van Panovs enscenering en 

dansen enige zin had, je dankbaar was 
voor de wisselende decors van Giin-
ther Schneider-Siemssen." 

Inmiddels had Panov een contract 
voor twee jaar getekend met de Deut-
sche Oper Berlin als gastchoreograaf 
en presenteerde hij in Berlijn op 27 
juni 1981 opnieuw een avondvullend 
ballet geïnspireerd door de Russische 
literatuur: Oorlog en Vrede naar Tol-
stoi op muziek van Tsjaikowski (na-
dat de Prokofiev-erfgenamen hun toe-
stemming geweigerd hadden om een 
selectie uit het werk van de compo-
nist te gebruiken). De respons van het 
publiek was enorm enthousiast, die 
van de pers veel minder. In Ballet 
News van oktober 1981 schreef de 
eminente Duitse danscriticus Horst 
Koegler dat het ballet bijzonder lang 
was (oorspronkelijk bijna vier uur 
gereduceerd tot drie en een half uur), 
dat de muziek slecht gekozen was met 
catastrofale gevolgen voor de drama-
tische opbouw en dat de, op grote 
symfonische fragmenten gechoreo-
grafeerde pas-de-deux, hoe vinding-
rijk ook, weinig bijdroegen tot de 
ontwikkeling van de personages. Wel 
had hij lovende woorden voor Panovs 
vertolking van Pierre en Galina Pa-
nova's interpretatie van Natasha. Van 
Tom Van Cauwenbergh bewonderde 
Koegler de uitstekende scholing. 

Vlaamse dansers 
Tom Van Cauwenbergh en een 

andere Vlaamse danser, die zijn eerste 
professionele passen bij het Ballet van 
Vlaanderen had gezet, nl. Jan 
Broeckx, dansten ook leidende rollen 
in Panovs choreografische bijdrage 
tot het Wagnerjaar 1983 : Riccardo W 
waarover Horst Koegler in Dance and 
dancers van maart 1984 in een over-
zicht van het eerste deel van het 
dansseizoen 1983-84 in Duitsland het 
volgende schreef: "Aangezien ik erg 
teleurgesteld werd door ongeveer alles 
wat ik van Panov heb gezien, na zijn 
vrij belovende start in West-Berlijn 
met Le Sacre du Printemps in 1977, 
besloot ik niet langer tijd en geld te 
investeren in reizen naar Berlijn o.m. 
om Panovs laatste creatie Riccardo W 
te gaan bekijken, een beslissing waar-
voor ik achteraf door vrijwel iedere 
collega, die ik erover sprak, gefelici-
teerd werd. Dit ballet, dat handelt 
over de laatste dagen van Richard 
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Wagner in Venetië en dat gedanst 
werd op een walgelijke muzikale men-
geling van Meyerbeer tot de goddelij-
ke Riccardo, werd een monumentale 
flop en kreeg de vernietigendste kritie-
ken die tot nog toe een produktie van 
de Berlijnse opera te beurt vielen." 

Gefascineerd door de mogelijkhe-
den van Tom Van Cauwenbergh en 
Jan Broeckx, van Ben Van Cauwen-
bergh en Koen Onzia (die bij het 
London Festival Ballet dansten) kreeg 
Valery Panov interesse voor het Ko-
ninklijk Ballet van Vlaanderen, dat hij 
als dusdanig nog nooit aan het werk 
had gezien maar als een golden com-
pany bestempelde aangezien het zulke 
uitstekende dansers had voortge-
bracht. 

Men beweert dat, reeds voor de 
kandidaturen onderzocht werden, het 
een uitgemaakte zaak was dat Panov 
zou benoemd worden tot nieuw artis-
tiek directeur van het KBvV in opvol-
ging van Jeanne Brabants. De strub-
belingen rond die benoeming met 
o.m. het ontslag van Gouverneur 
Kinsbergen als voorzitter van de raad 
van beheer van het KBvV, wijzen wel 
in die richting. 

In ieder geval werd Valery Panov 
ten slotte op 23 februari 1984 be-
noemd. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling geweest dat de opvolger van 
Jeanne Brabants tijdens het seizoen 
1984-85 zou 'ingewijd' worden en pas 
vanaf 1985-86 effectief in dienst zou 
treden maar Jeanne Brabants, hele-
maal niet tevreden met de gang van 
zaken, besliste er na het seizoen 1983-
84 al mee op te houden, zodat Panov 
reeds vanaf 1 augustus 1984 de artis-
tieke alleenheerschappij over het 
KBvV kreeg. 

De aanstelling van Panov wordt 
door dienstdoend voorzitter en zaak-
gelastigde Marcel Van Der Bruggen 
verklaard als "een optie voor her-
oriëntering van het KBvV" (vanaf nu 
ook van een kroontje boven zijn naam 
voorzien !) geïnspireerd door volgen-
de inzichten: er was een constante 
vraag vanwege publiek en inrichters in 
binnen- en buitenland naar avondvul-
lende programma's, er was de vast-
stelling dat meer klassiek geïnspireer-
de balletten een ruimer publiek blijven 
aanspreken, er was het verlangen van 
de balletgroep zelf naar verandering 
en de vraag naar meer eigen choreo-
grafisch werk binnen het ballet, er was 
een sterke indruk dat de keuzemoge-
lijkheden binnen de gevarieerde pro-
grammering die het KBvV bracht aan 
uitputting toe was, er was een sterk 
verlangen om een aantal van de beste 
Vlaamse dansers terug in Vlaanderen 
te zien .dansen en er was en is de wil om 
het ballet in de grote internationale 
theaters te zien doordringen. Van Der 
Bruggen poneert verder: "Panovs 
zelfvertrouwen en zijn enthousiast 
vertrouwen in de mogelijkheden van 
de groep en van de dansers die blijven 
en die terugkomen, lijkt een factor die 
inderdaad met de hierboven aange-
haalde argumenten tot hoogtepunten 

kan leiden. Wij gaan nog niet eufo-
risch doen maar kunnen toch met 
genoegen meedelen dat de kalender 
voor het volgend seizoen boordevol 
zit,' dat wij aan de lopende band 
aanvragen voor voorstellingen moe-
ten weigeren in het binnenland en dat 
er vrijwel geen dag voorbijgaat zonder 
reële buitenlandse belangstelling. Zo 
zal het Ballet volgend seizoen wellicht 
6 maand in Vlaanderen dansen en 3 
maand in het buitenland waaronder 
bijna 2 maand in de VS en 1 maand in 
Israël, Griekenland en Spanje." 

Veel optimisme dus en blijkbaar 
grenzeloos vertrouwen in Panov 
wiens naam onmiddellijk onder die 
van het KBvV op alle drukwerk 
vermeld staat en wiens portret (van de 
hand van Hugoké) de folders en grote 
affiches siert. 

Panovs stijl 
Uiteraard willen we, onbevooroor-

deeld en met een open geest, de eerste 
Panov-realisaties met het KBvV af-
wachten maar ondertussen kan men 
zich toch de vraag stellen hoe zijn', 
meestal literair geïnspireerde en naar 
totaaltheater evoluerende scheppin-
gen, bij ons zullen aankomen. Schreef 
hij zelf niet in een (in 1972 uit de USSR 
buitengesmokkelde) brief waarin hij 
de beknotting van zijn creativiteit 
aanklaagde: "Misschien zal men mij 
in het Westen niet begrijpen. Viriliteit, 
dynamisme en temperament zijn erg 
belangrijk voor mij — en de gevoelens 
van de vertolker, in plaats van de 
zuiverheid van de vorm, kan een 
onnodige overdaad schijnen. Trage-
die is mij niet vreemd, maar dat zijn 
lyrisme en romantisme evenmin." 

Zo integreert Panov b.v. zowel 
acteurs als zangers in zijn versie van 
De drie zusters, een "ballet-fantasie in 
twee bedrijven naar het gelijknamig 
toneelstuk van Tsjechov" en de cho-
reografie waarmee het KBvV op 21 
september het nieuwe seizoen zal 
inzetten. Ondervraagd over de nood-
zaak of het nut van een dergelijk 
procédé, heeft Panov het vooral over 
de impact die een dusdanig opge-
bouwd ballet op een publiek van 3000 
man of meer kan hebben. Dat hij in 
Vlaanderen nauwelijks een zaal met 
een dergelijke capaciteit zal vinden 
(want van opvoeringen in een sport-
paleis is hij niet bepaald voorstander) 
schijnt van geen belang te zijn. Alle 
Panov-choreografieën zullen toch ho-
pelijk niet alleen met het oog op 
buitenlandse tournees ontworpen 
worden ? 

Op vragen antwoordt Panov over 
het algemeen nogal vaag, misschien 
door zijn nog altijd vrij moeizame 
beheersing van het Engels, misschien 
bewust. Bepaalde artistieke beslis-
singen mocht of kon hij anderzijds 
niet voor 1 augustus (de datum van 
zijn effectieve indiensttreding) ken-
baar maken. Het destijds door schei-
dend directeur Jeanne Brabants aan-
geklaagde ontslag van balletmeester-

stafmedewerker Andrée Marlière Oorlog en vrede -
blijft omdat laatstgenoemde en Panov Valery Panov en Tom 
blijkbaar op verschillende golfleng- Hm Cauwenbergh 
ten zitten en een goede samenwerking 
dus erg moeilijk zou geweest zijn. 
Eerste choreograaf A'ndré Leclair 
wordt door Panov als zijn assistent 
omschreven en zal blijkbaar voorna-
melijk instaan voor de opera-inter-
mezzi. Hoe de verdere samenwerking 
met de Opera voor Vlaanderen zal 
geregeld worden, moest nog bespro-
ken worden met directeur Van Impe 
want reis- en opera-groep worden 
samengesmolten. Om "ballets 
blancs" te brengen, die de basis van de 
meeste Panov-scheppingen zullen uit-
maken, zijn er inderdaad minstens 62 
dansers nodig. Gedaan dus waar-
schijnlijk met de initiatievoorstellin-
gen, het jeugdballet en de andere ini-
tiatieven die dans en ballet bij een 
breder publiek introduceerden. 

Aangezien Panov eerst en vooral 
het gezelschap een eigen, dus zijn stijl 
wil geven, staan (voorlopig?) alleen 
choreografieën van zijn hand op het 
programma: in september De drie 
zusters op muziek van Rachmaninov 
(te vertolken door pianist Robert 
Groslot) en in een aankleding van 
Andreï Ivaneanu, de Belgische pre-
mière van een in november 1983 in 
Stockholm gecreëerd ballet, in decem-
ber de creatie van Panovs Romeo en 
Julia (Prokofiev) met Galina Panova 
als Julia en in mei 1985 (na de 
Amerikaanse tournee) een doublé bill 
bestaande uit Strawinsky's Le Sacre 
du Printemps en een ballet getiteld 
Panovaria dat hoogtepunten uit Pa-
nov-choreografieën zal verenigen. Af-
wachten wat het wordt ! 

Erna Metdepenniiighen 
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Tsjechov in handen van Karge & Langhoff, 
Michel Dezoteux en Jürgen Flimm 

Kersentuinen 
Johan Thielemans 

zag kort na 
mekaar drie erg 

uiteenlopende 
voorstellingen van 

Tsjechovs 
De kersentuin. 

Het schikken en 
herschikken van 
Tsjechovs tekst 

door de regisseurs 
vindt hij zo 

boeiend, dat hij al 
staat te springen 
om een volgende 

enscenering. 

Der Kirschgarten, 
Schauspielhaus Köln 
— Foto Hermann J. 

Baus 

Toen in de jaren vijftig Tsjechov op 
de affiche stond van KNS-Antwerpen 
(Nationaal Toneel) kondigde De 
Standqard de première aan met een 
artikel van zijn toenmalige recensent 
Paul Van Morckhoven, waarin de 
historische betekenis van zowel 
Tsjechov als het stuk belicht werden. 
Tsjechov, leren we daaruit, was toen 
in Vlaanderen nog een weinig bekende 
grootheid. Ondertussen staat de bur-
gerlijke wereld van Tsjechov verder 
van ons af dan ooit, maar toch stellen 
we vast dat hij alle grote theaterma-
kers blijft boeien. In het voorbije 
seizoen noteerden we lukraak: Die 
Drei Schwester van Peter Stein, Uber 
den Strassen van Grüber (komt naar 
Brussel), Verwanten van Peyskens met 
flarden Ivanov, Oom Wanja bij het 
NTG, een spoor van Oom Wanja in 
Decortes Scènes/Sprookjes en drie 
opvoeringen van De Kersentuin (1). 
We zullen het over de laatste opvoe-
ringen hebben, omdat ze elk op zich 
interessant waren en tegelijk zo sterk 
uiteen liepen. Het is niet alleen een 
aftasten van de betekenis van 
Tsjechov, maar evenzeer een bespie-
geling over de vraag: wat is een tekst ? 
wat is zijn betekenis? wat is de 
betekenis? 

Karge en Langhoff hebben al enke-
le jaren terug in Bochum een regie 
afgeleverd van Tsjechovs laatste stuk. 
Daarna werden ze in Genève uitgeno-
digd, waar de Comedie de Genève, 
samen met het TNP uit Lyon, het stuk 
op de planken bracht. (Langhoff is 
directeur geworden te Lyon). In grote 
lijnen bleven ze hun concept trouw, 
maar ze werkten bepaalde details 
verder uit. Ik heb de Zwitsers/Franse 
opvoering in Rijsel gezien, waar ze te 
gast was op uitnodiging van La Sala-
mandre, het meest actieve en meest 
opwindende theatercentrum in onze 
onmiddellijke buurt. 

In Keulen heeft Jürgen Flimm de 
tekst op de scène gezet. Hij kreeg er de 
hulp van Rolf Glittenberg, de decora-
teur die in Brussel voor Pelléas et 
Mélisande verbluffende decors had 
ontworpen (Etcetera 6). Voor Flimm 
was het één van zijn laatste regies in 
Keulen, van volgend seizoen af gaat 
hij in Hamburg werken. 

In Brussel, ten slotte, stond het 
stuk op de affiche van het Théâtre 
Varia. Hier tekende Michel Dezoteux 
voor de regie. Het was slechts één van 
de twee stukken waarmee dit theater 
zijn seizoen stoffeerde: hoe verwaand 
Wachten op Godot ook was, of hoe 

klassiek De Kersentuin, toch kende dit 
gezelschap een groot succes: uitver-
kochte zalen is bij Varia de regel. 

De gedrukte tekst 
Tsjechov is een minimalist. Hij 

heeft steeds hetzelfde stuk herschre-
ven. Bij De Kersentuin laat hij ons 
kennismaken met een landhuis. De 
familie heeft ooit betere dagen ge-
kend, maar zit nu in financiële nood. 
Mevrouw Lioubov Ranievskaia heeft 
echter geen oren naar realistische 
taal: rijk en voornaam zijn is voor 
haar een toestand. Geldkwesties kun-
nen haar niet boeien en besmeuren 
haar status. Dat leidt tot een cata-
strofe: de kersentuin, het pronkstuk 
van haar landgoed, moet verkocht 
worden. Lopakhine is een jonge za-
kenman die op een verknoopte manier 
aan de familie vast zit: hij is de zoon 
van een mousjik en vertegenwoordigt 
de eerste generatie die vrij van lijfei-
genschap leeft. Hij kan nu zelfs het hof 
maken aan Varia, de aangenomen 
dochter van mevrouw Lioubov (de 
echte dochter, Ania, blijft buiten 
schot, zoals Tsjechov droogjes toont). 



Als de kersentuin onder de veilingha-
mer komt, zal Lopakhine hem kopen: 
een moment van ultieme, historische 
triomf. De familie Ranievskaia ver-
laat ten slotte het landgoed voorgoed, 
terwijl in de verte de hakbijlen klinken 
die de geliefde kersentuin vernietigen. 

De ruimte 
De drie vertoningen onderschei-

den zich het scherpst op het vlak van 
de organisatie en het gebruik van de 
ruimte. De vraag bij Tsjechov is hoe 
realistisch de aankleding moet zijn. In 
de toneelaanwijzingen staat b.v. dat 
de ramen gesloten zijn, maar dat we er 
de kersentuin kunnen door ontwaren. 
We zullen zien hoe elke regisseur een 
eigen oplossing heeft gekozen. 

1. 
Manfred Karge en Matthias Lang-

hoff; decor Vincent Callara 

Een halve cirkel met gaten. De 
personages zullen deze ruimte op 
allerlei manieren doorkruisen. Ze zul-
len zich vooral langsheen de muren 
ophouden. De cirkelstructuur is ech-
ter niet begrenzend. Karge en Lang-
hoff suggereren aan de hand van 
acties of geluiden dat er zich een hele 
wereld buiten deze muren bevindt: we 
horen in deze opvoering b.v. heel 
duidelijk een trein arriveren vooraleer 
het gezelschap het huis betreedt. De 
gaten in de cirkelboog zijn heel be-
langrijk, ook wanneer ze gesloten 
zijn: de vensters in het eerste bedrijf 
zijn met planken dichtgenageld. Later 
zullen op dezelfde plaats de zwaaideu-
ren hangen die toegang tot de balzaal 
geven: telkens als ze openvliegen, 
wordt een grens doorbroken, de speel-
ruimte wordt met geweld betreden. 

II. 
Jürgen Flimm; decorRolf Glitten-

berg 

De ruimte, zoals altijd bij Glitten-
berg, is spectaculair en abstract. Dit is 
een veel te grote kamer. Hoe kan 
Tsjechov in deze ijlte tot zijn recht 
komen? Het decor beklemtoont het 
diepteperspectief: de vloer bestaat uit 
brede planken die naar de horizon 
vluchten; tussen hen in zijn er diepe 
gleuven. Het is moeilijk om over deze 
vloer te stappen. De decorateur heeft 
slechts twee ingangen voorzien op het 
voorplan. Dat verhoogt alleen maar 
de moeilijkheden: in dit stuk moeten 
veel personages naar verschillende 
kamers af en op. Hier moeten ze 
allemaal door dezelfde nauwe openin-
gen. De ruimte zelf impliceert al 
spectaculaire bewegingen: de rechte 
lijn naar achter, waarbij men de 
personages ziet verkleinen. De agora-
fobie is een gegeven, zodat de acteurs 
vanzelf de wanden zullen kiezen. Het 
vergt moed om hier in het centrum te 
gaan staan. 

III. 
Michel Dezoteux; decor: Rudy 

Sabounghi 

Hier overheersen twee parallelle 
lijnen, maar deze indruk wordt volle-
dig verbroken door een schuinlopend 
speelvlak op het voorplan, wat een 
diagonaal suggereert. Deze ruimte is 
koel en wat ouderwets theatraal. Er 
zijn geen geprivilegieerde plaatsen. De 
uittekening van de scène zelf sugge-
reert dat bewegingen parallel met het 
publiek een grote rol zullen spelen. 
Maar daar komt niets van in. De 
personages doorkruisen het toneel in 
alle richtingen. Het esthetisch object 
blijkt louter toevallig en verliest elke 
expressieve mogelijkheid. Het valt op 
dat de meubels in dit landhuis erg chic 
zijn. 

De kersentuin 
Bij Karge en Langhoff is hij 

afwezig. Wanneer in het eerste bedrijf 
broer en zus over de kersentuin 
romantisch doen, openen ze het ge-
barricadeerde raam, klimmen naar 
buiten, en wandelen onder de bomen 
— bomen die alleen met woorden 
worden opgeroepen. 

Bij Flimm is in de achterwand één 
plank vervangen door een witte streep 
licht: het wit van de bloesems, de 
boomgaard gesuggereerd door een 
teken. Broer en zus kunnen deze 
kamer niet uit. 

Bij Dezoteux is er ook geen boom 
te zien. Wel heeft hij ironisch maar 
vrijblijvend op het voorplan een 
streep landschap met dennebomen 
laten schilderen. De dennebomen 
noch het perspectief kloppen. Broer 
en zus wandelen hier op het open 
voorplan, terwijl ze de bomen be-
schrijven. 

Eerste bedrijf 
We ontdekken een kamer — met 

veel deuren, zegt Tsjechov (ze zijn 
alleen bij Karge en Langhoff aanwe-
zig). De tekst laat Lopakhine opko-
men en uitroepen: "De trein is er, 
godzijdank, hoe laat is het?" In de 
drie vertoningen laat men Lopakhine 
reeds op de scène aanwezig zijn. 
Nochtans blijft het een moeilijk mo-
ment : het stuk begint zonder actie. De 
scène moet geladen worden en toch is 
er niets. Alleen bij Karge en Langhoff 
begint het stuk van het ogenblik af dat 
het doek opgaat, gewoon omdat ze de 
trein laten horen. Daarbij hullen ze de 
kamer in het duister; Lopakhine 
spreekt vanuit een donkere hoek. De 
stem uit het duister. Wanneer het 
dienstmeisje Douniacha verschijnt, 
komt ze uit een betegelde gang waar-
uit een overdreven wit licht door de 
ruimte scheurt: stilte en geluid, licht 
en donker, de vertoning maakt on-
middellijk duidelijk dat het buiten-
taalse in dit teksttheater een grote rol 
zal spelen. 

I Karge & Langhoff (Genève) 

II Flimm-Glittenberg (Keulen) 

III Dezoteux (Brussel) 

De tekeningen zijn van de auteur , en geven een schematische 
indruk van het gebruik van de ruimte. De pijlen duiden de 
geprivilegieerde richtingen aan. Het zal wel duidelijk zijn dat 
bij Karge en Langhoff de pijlen heel dynamisch, zelfs 
agressief zijn. Bij Flimm is er een grote systeemzucht. Bij 
Dezoteux loopt men alle richtingen op. 
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La Cerisaie, Théâtre 
de la Comédie, 

Genève — Foto Jésus 
Moreno 

Even later komen de reizigers aan. 
Bij Dezoteux stappen acteurs een 
toneelmatige ruimte binnen. Bij 
Flimm staat de hele troep plots op de 
planken. Hij kan niet verdoezelen dat 
buiten de spectaculaire ruimte alleen 
maar de achterwand van het decor te 
zien is. Bij Karge en Langhoff horen 
we eerst achter de schermen de reizi-
gers luidruchtig aankomen, uitvoerig 
groetend, vreugdekreten slakend: de 
opwinding van bezoekers na een lange 
afwezigheid. Dan valt er een plotse-
linge stilte: de toeschouwer spitst de 
oren, de stilte spant en plots zwaait de 
deur van de betegelde gang open en 
verschijnt Liobov in een straal schel 
licht. Nu al het licht brandt kan de 
actie beginnen. 

Tweede bedrijf 
Tsjechov schrijft dat we in het 

open land zijn. In Brussel laat men een 
scherm neer dat wat grillig gesneden 
is, maar dat, als het de vloer eenmaal 
bereikt, een verafgelegen bergland-
schap suggereert. Verder spelen de 
acteurs op het lege voorplan. 

In Keulen blijft men de ruimte van 
de grote kamer gebruiken, maarGlit-
tenberg laat een scherm naar bene-
den: de kleine kamer is een immense 
ruimte, het wijdse landschap is een 
beperkt stukje voorplan. De logica 
der omkeringen wordt op Duitse wijze 
systematisch aangehouden. Er ont-
breekt alleen nog een teken om deze 
zuivere theaterruimte een zin te geven 
die overeenkomst met Tsjechovs desi-
derata. Glittenberg hangt een lucht-
ballon op schaal op: de wijdse lucht. 
Dit voorwerp zal onbeweeglijk blijven 
hangen, en op geen enkel ogenblik de 
betekenis van de tekst of de spannin-
gen tussen de personages opdrijven. 
Merkwaardig is dat de personages 
zich op het beperkte voorplan veel 

beter waar kunnen maken. Ze worden 
voor het eerst niet verpletterd door de 
scène. Hun stemmen breken ook niet 
meer door een ijle echo. Wanneer bij 
het invallen van de nacht de student 
Trofimov gearmd met Lioubovs 
dochter Ania naar achter wandelt, 
krijgt de half-gemaskeerde diepte zelfs 
een magische werking. Het paar in de 
vluchtlijnen van het decor wordt plots 
een zo poëtisch beeld, dat het publiek 
spontaan applaudisseert. Hier scoort 
de decortontwerper punten, maar dit 
effect draagt nauwelijks iets tot de 
tekstinterpretatie bij. 

Bij Karge en Langhoff is er aan-
vankelijk een kleine onwennigheid om 
de ruimte te suggereren. Ze hebben 
alleen de cirkelvormige structuur la-
ten staan en alle gaten opengemaakt. 
Verder laten ze de spelers in de zaal 
verdwijnen: alles is landschap. 

In dit bedrijf hebben weéén van die 
typische Tsjechov-situaties waar de 
personages wat staan te babbelen. Op 
zeker ogenblik verschijnt de knecht 
Firs, 87 jaar oud. Hij maakt er zich 
zorgen over dat zijn meester Gayev, 
broer van Lioubov Ranievskaia, kou 
zal vatten. Deze bekommernis brei-
den Karge en langhoff uit en ze zetten 
een uitgerekte situatie op, waarbij alle 
deelnemers aan het gesprek zich in 
strandstoelen nestelen, terwijl Firs 
hen allen in een wollen deken komt 
instoppen. Voor deze rol kiezen Karge 
en Langhoff een jonge acteur, Michel 
Cassagne, die de rol dan duidelijk 
moet 'componeren'. Hij doet dit door 
krom te lopen (van het dienen, denkt 
men daarbij). Deze moeilijk bewe-
gende, bij zichzelf mompelende man 
— zoals Tsjechov het wil; dit is de 
enige opvoering waarbij dat aspect 
komisch en volledig wordt uitgebuit 
— verricht arbeid. De rest behoort tot 
de profiterende klasse; ook de stu-
dent. 

Deze student krijgt van Tsjechov 
teksten te zeggen die wijzen op een 
sociaal en historisch bewustzijn. Hier 
hoort men de theorieën van de nieuwe 
tijd. Deze jongeman wordt makkelijk 
een sympathieke figuur (zoals in Keu-
len en Brussel bijvoorbeeld), omdat 
hij weet wat het publiek weet, name-
lijk dat in eerlijke arbeid de oplossing 
voor de uitzichtloze situatie verbor-
gen ligt: gezonde arbeid bant de 
verveling. Maar Karge en Langhoff 
hechten geen belang aan deze woor-
den, omdat ze liever daden zien. Ze 
laten de student dus zijn remedie 
debiteren op het ogenblik dat Firs 
hem moeizaam in een deken wikkelt. 
Woorden en daden. 

Dit is een centrale gedachte bij 
Karge en Langhoff en daarom hebben 
ze voor Firs een lange woordenloze 
rol ontwikkeld, waarbij de karige 
woorden van Tsjechov als uitzonde-
ringen komen. 

Het bedrijf sluit af met een heel 
vreemde scène. In het absolute donker 
van de nacht zitten de oude knecht 
Firs en de gouvernante Charlotta 
samen wat te praten. Bij Flimm weet 
men niet wat dit staartje aan het 
bedrijf komt doen. Bij Karge en 
Langhoff maakt men een vreemde 
erotische scène mee die buiten het ge-
heel staat. Bij Dezoteux wordt de scè-
ne weggelaten (ook in de Penguin-ver-
taling ontbreekt ze). Op die manier 
kan Dezoteux van de ene scène in de 
andere stappen en het feest laten 
uitbreken, dat het onderwerp vormt 
van het derde bedrijf. 

Derde bedrijf 
Dat feest speelt zich af in de 

belendende kamer. In Brussel laat 
Dezoteux verschillende momenten 
van het feest op het voorplan zien. Er 



komt zelfs een opwindende dans aan 
te pas, die alleen maar dient om de 
sfeer te versterken en het ritme van de 
vertoning op te drijven. Hij heeft voor 
dit feest muziek laten componeren 
door Mare Hérouet. 

Bij Flimm krijgen we een technisch 
hoogstandje. In de zijwand zijn een 
reeks te hoge deuren aangebracht (de 
vervorming van de verhoudingen is 
een soort cliché bij het Duitse theater: 
kijk maar naar het werk van Achim 
Freyer in de Munt, b.v.). Hieruit 
kunnen de paren de scène opstormen 
en op een vingerknip weer verdwijnen. 
Maar hoe schitterend dat ene verras-
sende beeld ook is, het publiek voelt 
zeer scherp aan dat al deze dansende 
paren, eenmaal uit het gezicht verdwe-
nen, niet voortdansen maar onmid-
dellijk stoppen, een spelletje op-en-af. 
Dit stuk sterft als de acteur de scène 
verlaat, precies wat bij Tsjechov niet 
gebeuren mag. 

Bij Karge en Langhoff is het 
helemaal anders. Hier kunnen ze ten 
volle de architectuur van hun decor 
gebruiken: in de kleine, ronde ruimte 
van het toneel komen de mensen 
uitblazen, even praten, gaat het ver-
haal verder. Maar achter de deuren 
zien we, het hele bedrijf door, mensen 
rondhotsen. Karge en Langhoff ver-
sterken het bewustzijn van hun aan-
wezigheid door de dansers eenvoudig 
de maat te laten meetellen. Het feest is 
een obsessie en een contrast. De 
toneelruimte zelf hebben de regisseurs 
drastisch veranderd door er grote, 
fluwelen doeken te hangen, een beetje 
rafelig en slechtziend: een soort rode 
moederschoot. De regisseurs kijken 
zonder tederheid naar de mensen, 
zodat ze al onmiddellijk één van de 
dansers laten kotsen op het voorplan. 
Dat is meer dan een sterk staaltje 
misprijzen. Meteen kan Firs weer in 
actie schieten: tussen al de dansers en 

de drinkers in zal hij woordenloos zijn 
taak vervullen, opdat deze wereld niet 
uit elkaar zou vallen. Bij Flimm en 
Dezoteux komt Firs even op, zegt een 
paar woorden en verdwijnt. 

Vierde bedrijf 
Het is geschied: de kersentuin is 

verkocht, de oude aristocratische be-
zitters moeten wijken voor een zaken-
man. In alle vertoningen is het ogen-
blik waarop Lopakhine zijn triomf 
uitschreeuwt en even brutaal wordt, 
heel sterk gespeeld. Bij Karge en 
Langhoff heel gespannen en bitter. Bij 
Dezoteux met veel sympathie voor 
Lopakhine omdat hij efficiënt is. Bij 
Flimm komt plots de waanzinnige 
ruimte van Glittenberg tot zijn recht: 
een stoel in het midden van de 
immense kamer, een schreeuwende 
nieuwe eigenaar en, langs de wand, 
ver weg, de feestvierders als onge-
makkelijke toeschouwers: de nieuwe 
bezitter krijgt één moment iets demo-
nisch. 

Nu zijn we bij het afscheid: alles 
wordt ingepakt, mensen plengen een 
laatste traan en verdwijnen. In Brussel 
speelt men op de emoties: broer en zus 
zijn toch aardige mensen, en het is erg 
dat hen zoiets moet overkomen. Ja-
nine Patrick als Lioubov speelt het 
traditionele emplooi van de mooie, 
koele, gepolijste dame op leeftijd: 
alles is stijl, zodat het pijnlijk aangrij-
pend is als de emoties het elegante spel 
der goede manieren komen verstoren. 
Het opruimen wordt beklemtoond 
door het wegschuiven van theaterpa-
nelen, maar dit is 'toneel' en het 
publiek ziet alleen een nog cleanere 
ruimte verschijnen, en geen achterge-
laten landgoed. Bij Karge en Langhoff 
krijgen we een kale kamer. Er wordt 
een bed verhuisd, maar dat blijft in 

een deuropening steken: de wanhoop 
van een voorlopige schikking. De 
vensters zijn weer dichtgenageld, het 
zoeken en vinden van sneeuwschoe-
nen is pijnlijk verscheurend. Ieder-
een die deze ronde arena verlaat, is 
wat verloren. Alleen Epikhodov heeft 
een verrassende transformatie onder-
gaan. De boekhouder speelt een heel 
kleine rol. We zien hem het hele stuk 
incompetent zijn. Verder is hij een 
ongelukkig verliefde man, die wat 
weeïg gitaar speelt. In Brussel is hij tot 
op het einde goed om onhandig alle 
dingen te laten vallen: comic relief, 
zeggen ze in het Engels. Maar Karge 
en Langhoff geven hem een heel 
andere betekenis.' zolang hij in dienst 
is van Lioubov zweeft hij, net als zijn 
meesters, maar nu Lopakhine de 
touwtjes in zijn efficiënte handen heeft 
genomen, weerspiegelt Epikhodov de 
nieuwe mentaliteit. Als hij de sleutels 
van het goed krijgt, bestaat er geen 
twijfel over dat hij die verantwoorde-
lijkheid volledig aankan. 

En dan is iedereen weg. In Brussel 
heeft Dezoteux het zo geregeld dat het 
lijkt of de vertoning afgelopen is. Het 
publiek, dat de tekst niet kent, applau-
disseert dan ook. Maar daar ver-
schijnt de oude knecht Firs. Applaus 
sterft weg en hij zegt een wat onhan-
dige laatste tekst, waarna hij gaat 
slapen (of sterven). In Keulen is het al 
niet veel beter. Firs heeft er nauwelijks 
een rol gespeeld. Hij is telkens op tijd 
verschenen om zijn tekst te zeggen en 
prompt weer verdwenen. Wij hebben 
hem eigenlijk niet opgemerkt, ook al 
wordt hij gespeeld door Helmut 
Brasch, een acteur die als oude vrijer 
van Célimène een enorme indruk 
heeft gemaakt in Der Menschenfeind 
van Gosh. Bij Karge en Langhoff gaat 
het anders. Zij hebben van bij de La Cerisaie, Théatre 
eerste ogenblikken het publiek leren Varia, Bruxelles 
luisteren naar het leven achter de FoioDanièle Pierre 
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schermen. Wanneer iedereen weg-
gaat, blijft de stilte geladen. We horen 
trouwens hoe het huis met een zwaar 
slot wordt afgesloten. In die drama-
tische stilte schuifelt Firs op: men is 
hem vergeten. De enige vertegen-
woordiger van de goede oude tijd 
(naar Firs' zeggen de tijd van de 
lijfeigenschap) blijft totaal ontred-
derd achter. Sympathie hebben we in 
dit stuk nog voor niemand gevoeld, 
maar in deze laatste ogenblikken gaat 
er een meewarig gevoel van medelij-
den naar een man die zich zo heeft 
ingespannen, zich zo heeft waarge-
maakt in een functie die mensonwaar-
dig is. Zijn blindheid heeft iets be-
lachelijk tragisch. 

De personages 
Tsjechov heeft in zijn stuk een 

groep mensen beschreven, van wie de 
onderlinge verhoudingen de betekenis 
van het stuk bepalen. Nu is het 
merkwaardige dat in de drie realisa-
ties de accenten zo scherp verschillen 
dat men gerust over drie verschillende 
hoofdrolspelers mag spreken. 

In Brussel ziet men de meest 
traditionele opvoering. Ze wijkt 
slechts van de traditie af, doordat men 
alle bedrijven aan elkaar speelt. In 
deze visie is Lioubov een centrale 
figuur, maar haar tegenspeler over-
schaduwt haar: Lopakhine wordt het 
centrum van onze aandacht. Telkens 
als hij verschijnt, zorgt Dezoteux 
ervoor dat hij de belangrijke plaatsen 
van een scène bezet: het voorplan, het 
centrum. Reeds lang voor hij de macht 
overneemt, is zijn belang voor het 
publiek duidelijk. De vraag rijst wat 
men daarmee precies bedoelt. Ik moet 
het antwoord schuldig blijven. Is het 
toevallig zo dat de rol door de sterkste 
acteur uit de bezetting wordt gespeeld 

(Patrick Descamps)? Niet helemaal, 
want Dezöteux verrast ons met de 
behandeling van Charlotte, de gou-
vernante. In de tekst zelf is ze een 
vreemde figuur: Tsjechov noemt haar 
gouvernante, maar we vernemen dat 
ze ook circusartiste is geweest, en in 
die hoedanigheid mag ze in het derde 
bedrijf op het feest enige goochel-
truuks laten zien. Dezoteux heeft, 
merkwaardig genoeg, bijzonder veel 
aandacht aan haar besteed: reeds in 
de eerste scène mag ze 'toveren', en ze 
haalt nog een stunt uit in het laatste 
bedrijf. Tijdens de afscheidsscène 
wordt ze zelfs komisch-plagend inge-
zet. Véronique Peynet doet dit alle-
maal voortreffelijk, maar het levert 
geen enkele bijdrage tot meer beteke-
nis. Het onderstreept hoezeer hier 
hard maar aan de oppervlakte ge-
werkt wordt. 

In Keulen is de broer van Lioubov 
op het voorplan gekomen. Flimm 
heeft deze rol toevertrouwd aan Gert 
Voss (bekend bij de deelnemers aan de 
theatertrips van de Beursschouwburg 
als de schitterende hoofdrol in Die 
Herrmannschlacht van Kleist, in een 
regie van Peymann). In Tsjechov is 
deze Gayev een wat protserige groot-
spreker. Flimm onderstreept dat 
Gayevs eindeloze woordenstroom een 
vorm van verdediging is tegen een 
ongure buitenwereld. Gayev en zijn 
zus Lioubov vormen een vreemd stel, 
bij wie de pogingen van Lopakhine 
om iets ernstigs te vertellen altijd 
spaak lopen op woordenspel en gegie-
chel. De artistocratie is blind voor de 
realiteit. 

Flimm heeft zijn personages een 
raar kapsel gegeven, zodat ze er wat 
karikaturaal uitzien, in de geest van 
veel hedendaags Duits theater, maar 
dat beeld blijft uiterlijk. In feite gaat 
deze voorstelling over de uitdaging die 
Glittenberg heeft bedacht en ' t moet 

bekennen dat de acteurs verloren 
hebben. Na afloop kan men slechts 
besluiten dat de waanzinnige, hoge 
ruimte de verkeerde ruimte was. 

Bij Karge en Langhoff hebben we 
een heel andere hoofdpersoon: de 
knecht Firs. Hij staat tegenover de 
hele groep. Dit is het gevolg van een 
heel vergaande analyse van het stuk. 
Karge en Langhoff met hun Oostduit-
se traditie om met Brechtiaanse intel-
ligentie een stuk als een sociale ma-
chine in actie te beschouwen, zijn er 
van uitgegaan dat we te maken heb-
ben met een fenomeen uit het verle-
den, waarbij iedereen zich vergist. 
Niemand krijgt dan ook de sympathie 
van de regisseurs. Dat drukken ze het 
sterkst uit in de aankleding.' iedereen 
krijgt een object dat hem, in wezen, 
kleineert: de gouvernante heeft een 
dol hoedje op, de dochter Varia loopt 
met onelegante rubberen laarzen en 
rinkelende sleutelbos rond(ze moet zo 
een romantische scène spelen). De 
hele figuur van de acteur drukt uit dat 
hij niet op zijn plaats is: de gevisua-
liseerde aliënatie. Wat hen bezig-
houdt, zijn voorbije problemen. De 
gedachten die ze spreken zijn niet 
belangrijk. Wat is hier aan de hand? 
vragen Karge en Langhoff. Een histo-
risch proces, is hun antwoord. Firs is 
het ancien régime, Lioubov en Gayev 
vertegenwoordigen de rijke bourgeoi-
sie die wegens gebrek aan inzicht, 
verbeelding en talent, berooid ge-
raakt, zodat hun rol wordt overgeno-
men door de nieuwe klasse van de 
efficiënte zakenlui. Deze verschuiving 
zien we, en de mensen zijn slechts een 
speelbal van dat proces. Deze opvoe-
ring geeft ons onopzichtig een marxis-
tische visie op de feiten. Dat leidt niet 
tot een schrale, geschematiseerde le-
zing. Integendeel, van de drie opvoe-
ringen is deze de meest komische 
(Tsjechov noemde zijn stuk heel be-



wust een komedie en wou, naar hij zelf 
in brieven schreef, dat men lachte: 
Stanislavski, met zijn zwaarmoedige 
lezing, had het bij het verkeerde eind) 
maar het is ook de meest schrijnende, 
want we herkennen onszelf natuurlijk. 
Ook wij zijn opgenomen in een histo-
rische situatie, waarmee onze nazaten 
kunnen lachen. Wij zijn ook ridicuul. 
Daarom lachen we de personages niet 
uit, want er is geen enkele reden om 
ons verheven te voelen. Na afloop zei 
een Franse studente in Rijsel: dit is 
niet Tsjechov, dit is Godard. 

De betekenis 
Tot besluit moet men toch de 

vraag stellen: en Tsjechov ? Kan dit zo 
maar: één tekst en drie verschillende 
hoofdrolspelers? Natuurlijk, want dat 
is het wezen van het theater. De tekst 
krijgt slechts betekenis in de concrete 
uitbeelding. Het is trouwens niet 
alleen zo bij het theater. Het gebeurt 
telkens als we lezen: we creëren onze 
eigen betekenis. Alleen laten theater-
makers van dit persoonlijke proces 
een concreet spoor op de planken 
zien. De toeschouwer, de lezer: we 
zijn allemaal creatief. De vastgelegde 
'echte' betekenis is een mythe. De 
tekst van Tsjechov geeft impulsen en 
laat zich schikken en herschikken. 
Dat is een zo boeiend proces, dat ik, 
na deze drie opvoeringen, die kort na 
elkaar kwamen, uitkijk naar de vol-
gende : welke accentverschuiving kan 
deze tekst nog eens anders maken? 
Dat is het rijke avontuur waartoe de 
theatermakers ons constant uitnodi-
gen. 

Johan Thielemans 
Der Kirschgarten, 

Köln — Foto 
Hermann J. Baus 

LA CERISAIE 
groep : Comédie de Genève/ 
TNP-Villeurbanne; regie : 
Manfred Karge/Matthias 
Langhoff ; décor en 
kostuums : Vincent Callara ; 
acteurs: Christiane Cohendy, 
Serge Nicoloff, Olivier Perrier, 
Michel Cassagne, e.a. 

LA CERISAIE 
groep: Théâtre Varia, Brüssel; 
regie: Michel Dezoteux; 
décor en kostuums: Rudy 
Sabounghi; acteurs: Janine 
Patrick, André Lenaerts, 
Patrick Descamps, Maurice 
De Groote, e.a. 

DER KIRSCHGARTEN 
groep : Schauspiel, Köln ; 
regie: Jürgen Flimm; décor: 
Rolf Glittenberg; kostuums: 
Marianne Glittenberg; 
acteurs: Ingrid Andree, Gert 
Voss, Ignaz Kirchner, Helmut 
Brasch, e.a. 



De correctieven van de Raad van Advies voor Toneelkunst 

Gunstig, ongunstig, neutraal 
De nieuwe Raad 

van Advies maakt 
werk van zijn 

belofte liet 
theaterdecreet aan 

te zuiveren. Het 
advies kreeg het 

fiat van Poma en 
werd, in volle 

zomertijd, 
openbaar gemaakt. 

Jef De Roeck 
ontleedt de 

recente beslissing, 
zet de cijfers op 
een rij en geeft 

commentaar. 

De eerste berichten, in juli jl., 
wekten verbazing en, bij sommigen, 
tandengeknars: de Vlaamse Regering 
had zich op voorstel van Gemeen-
schapsminister van Cultuur, Karei 
Poma, "grotendeels geschaard achter 
de Raad van Advies voor Toneel-
kunst, die voor het speelseizoen 1984-
1985 de erkennings- en subsidiërings-
modaliteiten voor de toneelgezel-
schappen had voorgesteld" (medede-
ling van het kabinet van de voorzitter 
van de Vlaamse Executieve, dd. 4 juli 
1984). In totaal werden 33 instellingen 
erkend: 4 in categorie A (repertoire-
gezelschappen), 3 in B (spreidingsge-
zelschappen), 8 in C (kamergezel-
schappen) en 18 in D (gezelschappen 
voor experimenteel toneel en vor-
mingstoneel). Onder die 34 waren er 5 
die voor het eerst of onder gewijzigde 
vorm werden erkend: Ensemble-Bent 
(Bree), Nieuw-Ensemble-Raam thea-
ter (Antwerpen), Schooljeugdtheater 

(Sint-Genesius-Rode), Limburgs Pro-
ject Theater (Beringen) en Theater 
Poëzien (Gent). De volledige lijst 
wordt hierbij afgedrukt in tabel I, die 
ook de toegekende subsidie en het 
aantal erkende betrekkingen aan-
geeft. 

Tot zover niets aan de hand: dat 
verloopt allemaal volgens de geplo-
genheden waarmee het Vlaamse be-
roepstoneel vertrouwd is geraakt 
sinds het theaterdecreet van 1975 de 
rijkstoelagen regelt. Ook dat twee 
instellingen, Kroontheater (Hasselt) 
en De Kelk (Brugge), geschrapt wer-
den, ligt in de logica van het theater-
decreet. Bij de eerste instelling was de 
financiële put zo diep dat hij volgens 
de Raad van Advies (RAT) niet kon 
gedempt worden met "de ter beschik-
king zijnde middelen en de vigerende 
subsidiéringstechnieken." De andere 
instelling blijkt bijna uitsluitend als 
receptief theater te functioneren, zon-

der "betekenisvolle beleidsnota." De 
RAT vroeg minister Poma wel "met 
de grootste zorg de menselijke proble-
men die verbonden zijn aan het beëin-
digen van de subsidiëring op te vangen 
en te begeleiden." 

De verbazing —c.q. het tandenge-
knars— ontstond vooral toen bekend 
werd dat de RAT beoordelingscate-
gorieën had bedacht en daaraan 
financiële consequenties had vastge-
knoopt: 'ongustig', 'neutraal' en 
'gunstig'. Voor de buitenwacht was 
het niet duidelijk waarom het oordeel 
over bepaalde gezelschappen 'ongun-
stig' was, terwijl het voor andere, die 
het ogenschijnlijk niet beter deden, 
'neutraal' of zelfs 'gunstig' uitviel: 
b.v. KNS ongunstig, KVS neutraal; 
MMT gunstig, Antigone ongunstig; 
HTP ongunstig, Poëzien gunstig, enz. 
De appreciatie gold echter niet alleen 
het artistieke niveau. 

1983-1984 I A 
Functies 

I B I C I I A T 1984-1985 I A 
Functies 

IB I C I I A T 
Beoordeling 
R.A.T. 

A. KNS 37.000.000 28 3 31 38.556.300 26 3 29 ongunstig 
KVS 37.000.000 27 3 30 40.697.900 27 3 30 neutraal 
N T G 37.000.000 9 2 12 7 30 42.095.400 9 2 13 8 32 gunstig 
K J T 35.000.000 10 12 7 29 38.341.200 10 12 7 29 neutraal 

146.000.000 120 159.690.800 120 

B. RVT 24.000.000 13 11 24 25.252.600 7 8 8 23 ongunstig 
M M T 29.000.000 8 8 8 24 33.360.700 9 8 10 27 gunstig 
Antigone 20.000.000 3 7 7 17 20.834.900 3 7 6 16 ongunstig 
Ensemble 9.500.000 14 14 

ongunstig 

82.500.000 79 79.448.200 66 

C. Arena 20.000.000 2 8 7 17 23.569.200 3 8 7 18 gunstig 
EWT-Randstadtheater 13.600.000 2 3 7 , 12 13.141.500 1 2 7 10 ongunstig 
F a k k e l / E T A 21.500.000 4 9 4 17 22.779.700 3 9 4 16 ongunstig 
Area N E T / T 19 17.200.000 2 8 2 12 19.063.300 2 8 4 14 neutraal 
T I L 9.400.000 1 4 3 8 10.449.600 1 4 3 8 neutraal 
Brialmont 13.300.000 3 2 6 11 12.850.700 2 1 6 9 ongunstig 
Kroontheater 5.500.000 8 8 

ongunstig 

Ensemble-Bent — 10.750.000 2 2 5 9 gunstig 
Nieuw-Ensemble-Raamtheater — 10.750.000 2 2 5 9 gunstig 

100.500.000 85 123.354.000 93 
gunstig 

D. Koll. INS 9.200.000 11.500.000 gunstig 
Mannen v.d. Dam 8.000.000 8.000.000 ongunstig 
BKT 10.300.000 12.000.000 gunstig 
Korre 3.900.000 3.900.000 ongunstig 
Malpertuis 4.400.000 6.000.000 gunstig 
Vertikaal 3.000.000 3.500.000 ongunstig 
H T P 4.000.000 4.000.000 ongunstig 
NVT 4.400.000 4.400.000 ongunstig 
Vormingstheater 4.100.000 5.700.000 gunstig 
Tentakel 3.000.000 3.500.000 ongunstig 
Stekelbees 3.650.000 4.970.000 gunstig 
Kelk 3.000.000 

gunstig 

Zwarte Komedie 4.450.000 5.220.000 gunstig 
Speeltheater 3.500.000 4.710.000 gunstig 
Tie 3 3.100.000 4.300.000 gunstig 
Merksems KT 1.000.000 1.000.000 ongunstig 
Poézien — 3.000.000 gunstig 
Schooljeugdtheater — 1.300.000 neutraal 
Limburgs Project Theater — 700.000 neutraal 

73.000.000 87.600.000 

Totaal 402.000.000 450.093.000 



Inva lshoeken 
De RAT bekeek de subsidie-aan-

vragen vanuit drie invalshoeken: 1) de 
door de gezelschappen zelf ingediende 
dossiers met beleidsnota's, statis-
tische gegevens en inhoudelijke en 
organizatorische vooruitzichten; 2) 
het verslag van de rijksadministratie 
over de situatie van elk gezelschap; 3) 
het artistieke niveau. 

Bij deze laatste invalshoek werd 
gelet op enerzijds de relatie tussen de 
geproclameerde beleidslijn en de feite-
lijke invulling ervan en anderzijds op 
de communis opinio over het bereikte 
peil, zoals die kon worden opgemaakt 
uit persoonlijke ervaringen van leden 
van de RAT en uit de appreciaties van 
toneelcritici en publiek. 

Bij de evaluatie van het manage-
ment werd aandacht besteed "aan de 
bedrijfsvoering, de verhouding tussen 
personeelskosten en totale produktie-
kosten, de verhouding tussen totale 
uitgaven en eigen inkomsten, het 
personeelsbestand en -beleid, en de 
relatie tussen de energie en de finan-
ciële middelen ten aanzien van het 
bezoekersaantal. Deze laatste para-
meter werd uiteraard steeds gerela-
teerd tot het soort theater dat men wil 
brengen." 

Bovendien hield de RAT ook 

rekening met factoren als eigen dra-
maturgie, opvoering van origineel 
nederlandstalig werk, eigen profiel, 
creativiteit, prestatieniveau en -volu-
me van acteurs, enz. Bij dit alles 
stonden de RAT steeds de eigen 
doelstellingen van de betrokken in-
stelling voor ogen ; in functie daarvan 
was de redenering voor A-gezelschap-
pen anders dan b.v. voor de D-
categorie. 

Met deze elementen in handen kan 
de buitenstaander die het Vlaamse 
theaterlandschap enigermate kent, 
gaan vermoeden wat de beoordeling 
van bepaalde gezelschappen gunstig 
of ongunstig heeft beïnvloed. De 
gezelschappen zelf zullen wel weten 
waar hun schoentje wringt. Willekeu-
rig is het beoordelingswerk van de 
RAT ongetwijfeld niet geweest. In-
zicht in het consequente karakter van 
zijn advies krijgt de buitenwacht 
echter niet zolang de argumentatie 
voor elk afzonderlijk geval niet open-
baar wordt gemaakt. 

Brief 
Aan de ongunstige beoordeling 

van bepaalde gezelschappen, die in 
"een verstarde en vergroeide situatie" 
verkeren, heeft de RAT een conclusie 

over langere termijn verbonden: voor 
1985-1986 komt er geen erkenning en 
subsidiëring meer, "als er niet dras-
tisch ingegrepen wordt in het beleid 
van het gezelschap ten gunste van het 
artistieke niveau, de programmatie 
en/of de financiële situatie". Minis-
ter Poma heeft dat in een brief aan de 
betrokkenen meegedeeld. Hij neemt 
zich voor, zo staat het er, "alle 
subsidiëring voor uw gezelschap per 1 
juli 1985 op te heffen." Die instellin-
gen moeten opnieuw een dossier 
indienen. Tegen 15 januari moet de 
RAT een definitief advies verstrek-
ken, gebaseerd op de prestaties van de 
gezelschappen in het tweede semester 
1984 en op hun beleidsvisie en pro-
grammatie voor 1985-1986. De minis-
ter heeft de RAT gevraagd inmiddels 
voorrang te geven aan het bezoeken 
van voorstellingen van die gezel-
schappen (en hij is bereid de verplaat-
singskosten daarvoor te betalen). 
"Het gunstige oordeel van de Raad," 
aldus Poma, "zal de conditio sine qua 
non zijn voor een terugkomen op mijn 
beslissing tot niet-erkenning en niet-
subsidiëring voor 1985-1986." Duide-
lijke taal is dat. En de minister besluit: 
"Dit is nochtans de enige wijze 
waarop ik naar de toekomst recht kan 
laten wedervaren aan diegenen die 
vanuit hun visie op theater artistieke 

W E D D E 
1983-1984 

W E R K I N G T O T A A L W E D D E 
1984-1985 

W E R K I N G T O T A A L 

K N S 33.887.438 
KVS 34.044.331 
N T G 34.249.393 
K J T 32.517.648 

B. R V T 21.494.943 
M M T 26.558.643 
Ant igone 18.330.311 
Ensemble 9.500.000 

C. Arena 17.661.704 
E W T - R a n d s t a d t h e a t e r 12.117.164 
F a k k e l / E T A 18.940.635 
Area N E T / T 19 15.537.467 
T I L 8.428.803 
Br ia lmont 11.798.630 
Kroon thea t e r 4.887.061 
Ensemble-Bent — 
Nieuw-Ensemble -Raamthea te r — 

10% 
3.112.562 
2.955.669 
2.750.607 
2.482.352 

12,5 % 
2.505.057 
2.441.357 
1.669.689 

17,5 % 
2.338.296 
1.482.836 
2.559.365 
1.662.533 

971.197 
1.501.370 

612.939 

37.000.000 
37.000.000 
37.000.000 
35.000.000 

24.000.000 
29.000.000 
20.000.000 

9.500.000 

20.000.000 
13.600.000 
21.500.000 
17.200.000 
9.400.000 

13.300.000 
5.500.000 

33.887.457 
36.264.397 
37.969.490 
35.617.602 

21.495.016 
29.698.666 
18.330.366 

20.061.755 
10.917.246 
18.940.653 
16.569.501 
8.992.804 

10.598.645 

10.750.000 
10.750.000 

15% 
4.668.843 
4.433.503 
4.125.910 
2.723.598 

18,75% 
3.757.584 
3.662.034 
2.504.534 

26,25% 
3.507.445 
2.224.254 
3.839.047 
2.493.799 
1.456.796 
2.252.055 

38.556.300 
40.697.900 
42.095.400 
38.341.200 

25.252.600 
33.360.700 
20.834.900 

23.569.200 
13.141.500 
22.779.700 
19.063.300 
10.449.600 
12.850.700 

10.750.000 
10.750.000 

Totaal 299.954.171 29.045.829 329.000.000 320.843.598 41.649.402 362.493.000 

Legende: In 1983-1984 werden resp. 1 0 % , 12,5 % en 17,5 % werkingsmiddelen toegekend, niet van de bedragen van 1982-1983, m a a r van die van 1979-1980. 
Da t was een crisismaatregel. Die procenten worden voor 1984-1985 opge t rokken tot resp. 1 5 % , 18 ,75% en 26 ,25%. 

Legende: A, B, C en D zijn de categor ieën voorzien d o o r het theaterdecreet van 1975. 
Aan de instellingen uit de categorieën A,B en C worden weddetoe lagen verleend, voor betrekkingen die volgens verschil lende n iveaus voo r subsidiëring in 
aanmerk ing komen. Niveau I A omva t de funct ies van ac teur 1ste p lan , 1ste regisseur, d r a m a t u r g , technisch d i rec teu r ; n iveau I B : deco r - en k o s t u u m o n t w e r p e r , 
adjunct- technisch d i r ec t eu r ; niveau I C : ac teur 2de plan, regisseur, d r a m a t u r g (aanwervingsgraad) , toneelmeester , regisseur licht & klank, decor- en 
kos tuumontwerpe r ( aanwerv ingsgraad) ; niveau II A : acteur 3de p lan , toneelmeester (aanwervingsgraad) , regieassistent, a s s i s t en t -on twerper ; niveau I I B : 
opgever, kapper , kleedster . (Van het laatste niveau zijn overigens geen a m b t e n erkend. ) 



prestaties en bedrijfsmatig rendement 
bereiken. Hierdoor wil ik de allengs 
opgetreden luwte in het theaterland-
schap beleidsmatig helpen doorbre-
ken." 

Acht gezelschappen moeten deze 
brief ontvangen hebben: RVT, Anii-
gone, EWT, Brialmont, Korre, Verti-
kaal, Tentakel, Merksems Kamer-
theater. Specifieke mankementen van 
geval tot geval worden er niet om-
schreven. De slimmeriken zullen te-
recht nadere toelichting vragen aan 
het kabinet. Voor een negende groep 
werd een aparte brief geformuleerd : 
De Mannen van den Dam, die niet 
zitten opgescheept met "een verstar-
de en vergroeide situatie." Zij gaven te 
weinig voorstellingen en worden ertoe 
aangezet het door het theaterdecreet 
vereiste aantal te halen. 

Midde len 
Geen enkel 'ongunstig' beoordeeld 

gezelschap krijgt dit jaar verhoging 
van weddetoelagen. De 'neutraal' 
beoordeelde gezelschappen genieten 
slechts een indexaanpassing (6%) 
voor de salarissen. De 'gunstig' beoor-
deelde krijgen bovendien een extra-
bedrag "in verhouding tot hun door 
de Raad als rechtmatig geëvalueerde 
aanvraag." Een gevolg kan zijn dat 
deze laatste instellingen meer perso-

neel in dienst kunnen nemen, terwijl 
andere moeten inkrimpen. 

Wat de werkingsmiddelen betreft, 
vond de RAT dat de vermindering 
ervan in de voorbije jaren (zie o.m. 
Eicelera, nr. 4, september 1983, pp. 
40-41) "een gezonde spanning tussen 
de artistieke en de materiële input" 
vertekende. Daarom wilde hij een 
verhoging met 50% t.o.v. vorig jaar 
voor alle instellingen, ook de 'on-
gunstig' beoordeelde, uit de catego-
rieën A. B en C (de D-gezelschappen 
komen daarvoor volgens het theater-
decreet niet in aanmerking). Tabel II 
toont om welke bedragen het gaat. 

Uit de zgn. experimentenpot waar-
uit de minister toelagen kan putten 
"ter bevordering en aanmoediging 
van jeugd- en vormingstoneel, klein-
kunst, mimekunst, poppenspelen, 
nieuwe experimenten en initiatieven 
op het gebied van het beroepstoneel 
en de toneelschrijfkunst," werden 
door de RAT ook een aantal instellin-
gen met een 'gunstig' of een 'neutraal' 
advies bedacht. Bij de 'gelukkigen: 
De Witte Kraai (2.400.000 fr.) Stuc 
(1.200.000 fr.), Jan Fabre (1.200.000 
fr.), De Verrukking (900.000 fr.), 
Eigentijds Podium (750.000 fr.). Ope-
ratie Zalm (540.000 fr.), De Engelen-
bak (400.000 fr.), Epigonenteater 
(360.000 fr.), Controverse, Paljas, 
Monoliet, Sjanteboetiek-Leen Persijn 
(elk 300.000 fr.), e.a. 

Horens 
Bij de met een 'ongunstig' ge-

brandmerkte instellingen die onder 
het theaterdecreet vallen, klonken de 
woordvoerders die Eicelera in de 
vakantiedagen aan de telefoon had, 
vanzelfsprekend niet bijster enthou-
siast. Er lijkt vooral behoefte aan 
meer informatie over de argumenten 
van de RAT. Sommigen kloegen 
erover dat zij niet werden gehoord. De 
RAT is zich daar volgens zijn voorzit-
ter, Piet Jaspaert, van bewust: de 
RAT moest zich thans noodgedwon-
gen beperken tot het 'horen' van de 
gezelschappen via hun dossiers; in de 
toekomst wil hij ook de betrokken 
mensen persoonlijk aanhoren. 

De RAT, op 26 maart 1984 geïn-
stalleerd, beschikte slechts over een 
korte tijdspanne. Al vóór einde mei 
verzond hij zijn advies aan de minis-
ter. Hij hoedde zich ervoor "te 
anticiperen op zijn later te formuleren 
visie" maar schrok er niet voor terug 
"een aantal correctieven die zich nu 
reeds opdrongen aan te brengen." De 
RAT wilde dat de gezelschappen zo 
spoedig mogelijk zouden weten waar 
zij aan toe waren voor het komende 
seizoen. Van zijn opdracht om het 
theaterdecreet te herdenken, zal hij 
pas deze herfst werk gaan maken. 

Jef De Roeck 

Beter bij de 
bank van hier 

De KREDIETBANK. 
Een bank die hier met u is gegroeid. 

Een bank die de ernst en de inzet van hier in zich 
draagt. 

Een bank die met haar ervaring en ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
deskundigheid borg staat voor uw 
toekomst. 

Wij staan klaar voor morgen. 



b o l l e t 
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Groot-Kleinhandel 
Fabricatie in atelier 

^ J / l s t e r m m ü 
MECHELSPLEIN 25 - 2 0 0 0 ANTWERPEN 
Ballet - Cabaret -Theaterartikelen 
Dans-Show- en Sportkleding op maat. 

0 3 2 3 2 2 4 5 4 

Mij best hoor, lieve meid. Zoek jij je maar een aardige 
jongen. Intussen zorgen papa en mama er wel voor 
dat je met een voetje voorsprong van s tar t gaat in het 
leven. 
Daarom heb je die Kangoeroe-rekening hij de ASLK. 
Iedere maand gaat er van onze grote-mensen-zicht-
rekening een bedragje naar jouw eigen spaarrekening. 
Automatisch en dat kost ons niets. 
Voor je zestiende verjaardag krijg je dan een Kangoeroe-
kaart. Daarmee haal je geld af aan de Bancontact-
automaat als je al eens een boek of een plaat wil kopen. 
Je zal het vast fijn vinden zo je eigen centen te leren 
beheren. 
En later geven de interesten op je Kangoeroe-rekening 
je recht op voorrang én op een gunsttarief als je een 
lening nodig hebt. Want, al krijg je op je trouwdag 
duizend frank cadeau van de 
ASLK, daarmee ben je nog 
niet geïnstalleerd. 

Ik hoop maar da t je Steven 
ook. zo'n Kangoeroe-spaarder is. 

ASLK 
we doen met je mee 

tèater poëzien 
O K T O B E R : IN GENT 
D A A R N A : O V E R A L 

MADAME BOVARY 

IEDEREEN IS EEN 
VIEZE OUDE MAN 

sekretariaat: Tentoonstellingslaan 87, Gent 
info en boekingen 

0 9 1 - 2 5 2 8 0 8 

houw fa 
niet 
Steven !" 



J E F D E R O E C K 
De populieren voor het raam van mijn 

werkkamer wiegen op een wind die aan de rand 
van een hoge-drukgebied regenwolken over het 
land voert en daardoor de zon verhindert deze 
zomer een groot millésime mee te geven. Jeanine 
heeft Glassworks van Philip Glass op de 
platenspeler gelegd. Zij zegt: "Luister eens naar 
de muziek en kijk ondertussen eens naar de 
bomen." De populieren bewegen op het repetitieve 
ritme van de Amerikaanse componist, van rechts 
naar links, van links naar rechts. Minutenlang 
houdt de wind ze in de strenge maat. Dan 
verbreekt hij plotseling de gelijke tred en gaat hij 
spelen met de hoog opgeschoten stammen die 
buigzaam en meegaand hun trillend gebladerte 
blootstellen aan zijn frivole beroering, terwijl 
Glass' synthesizer gelijkmoedig en onverstoorbaar 
doordreunt. 

Het is vakantie. Vele mensen zijn weg. Wij zijn 
al terug. Op de krant waar ik werk, gaan de 
collega's, de een voor, de ander na. Constant 
moeten er redacteurs aanwezig zijn om het nieuws 
op te vangen of... er te maken. Anders zou het 
blad in de jaarlijkse komkommertijd ten enenmale 
verkommeren. Omdat ik dus daar moet zijn, is er 
geen tijd om naar Avignon of welk ander 
zomerfestival dan ook te reizen. Maar je hoort dat 
die en die er wel heen zijn. Je belt naar Guido; hij 
is naar Avignon. Je belt naar Hugo; hij is naar 
Avignon. Franz zit er in de buurt. Annie ook. Pol 
is er een week geweest en keerde voortijdig terug 
omdat hij naar het ziekenhuis moet. Theo gaat 
naar Polverigi. Anton vertrok naar het zuiden. 
Johnny vroeg meer kaas op zijn spaghetti, 
incognito in het Franse restaurant waar wij, de 
laatste avond van onze vakantie, op de terugweg 
naar huis, binnenwipten voor een haastige 
maaltijd. Het zuiden lokt de noorderlingen die 
behoefte hebben aan zon. 

Festivals. De kaart van Europa tegen de wand 
van een donkere kamer zou wel de hele ruimte 
verlichten, als elk punt waar een festival 
plaatsheeft, door een glimwormpje zou worden 
bezet. Er is nauwelijks een stad te vinden, die niet 
haar eigen festival(letje) heeft. Muziekfestivals, 
toneelfestivals, filmfestivals, dansfestivals, het hele 
jaar rond. 

Het is alsof het culturele leven niet meer zonder 
deze concentraties van artistieke evenementen kan. 
Dat het grotendeels door festivals wordt 
geschraagd en ingevuld. De spontane, onge-
ordende stroom van creativiteit wordt er 
gekanaliseerd ; het natuurlijke opbloeien van 
kunstuitingen wordt er in georganiseerde 
programma's ondervangen. Sommige festivals 
trachten, met de beste bedoelingen, bijna het hele 
culturele gebeuren in hun greep te krijgen; wat 
niet in het (k)raam van het festival past, wordt 
verdrongen. 

Het Festival van Vlaanderen loopt dat gevaar. 
Het is op weg steeds meer activiteiten die los van 
het festival toch al gedijen, in te palmen: het 
Internationaal Filmgebeuren in Gent, het 
Klapstuk in Leuven, de opening van het seizoen in 
de Nationale Opera, in de Opera voor Vlaanderen, 
bij het NTG, bij Arca... (tegen wanneer KNS en 
KVS?). Waarom moet dat allemaal onder de 
kroon van de festivalluchter? Welke toegevoegde 

^rven deze activiteiten wanneer zij in 
nafolder van het Festival van 

Vlaanderen terechtkomen? Of wordt het prestige 
van het festival verhoogd wanneer het deze parels 
op zijn kroon kan steken? 

Avignon heeft als toneelfestival nu weldra 40 
jaar een eigen functie in Frankrijk, met een 
internationale weerklank daarbuiten. Dat het ook 
andere kunsttakken als muziek, film, video wil 
integreren, mag een teken des tijds zijn voor het 
vervagen van grenzen tussen toneel en andere 
kunsten. Avignon blijft allereerst een ontmoe-
tingsplaats voor theatermakers en publiek. 

De interdisciplinaire verwijding waarmee de 
huidige ploeg het festival daar heeft 
opengetrokken, spruit voort uit een optie die haar 
geldigheid zal bewezen hebben als het publiek 
blijft méégaan. Bij het Festival van Vlaanderen 
wordt een soortgelijk fenomeen als multidiscipli-
naire diversificatie voorgespiegeld, maar voorals-
nog zijn er geen overtuigende aanduidingen dat de 
noodzaak daarvan voortvloeit uit een visie op 
artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Elefantiasis is misschien niet direct een dodelijke 
ziekte, maar mooi maakt zij niet. 

Van festivals die eerder toeristische trekpleisters 
zijn of lokale feestelijkheden, gaan minder 
impulsen uit. Daar kan het publiek zich eventueel 
vermeien in op- en uitvoeringen van hoge 
kwaliteit, maar de kunstenaars zelf vinden er 
nauwelijks een platform voor wederzijdse 
confrontatie. In ieder land worden zulke festivals 
opgezet. Hun bestaansrecht is niet betwistbaar. 
Voor de plaatselijke bevolking en voor de 
toeristen zijn het —soms unieke— gelegenheden 
om aan te zitten aan de tafelen van de 
toneelkunst, de muziek, de cultuur met grote C. 
Festivals als die van Echternach, Wiesbaden, 
Helsinki, Luzern, Stresa, Averbode, Bregenz, Spa 
of Stavelot, zijn van dat slag. Aan het Festival van 
Vlaanderen of aan dat van Avignon zitten ook 
zulke aspecten vast. De vakantiesfeer waarin de 
vroegere pausenstad met haar Place de l'Horloge 
's zomers baadt, staat de doeltreffendheid van het 
festival echter niet in de weg, integendeel. 

Meer gewicht in de schaal leggen ongetwijfeld 
die festivals die de artistieke creativiteit 
stimuleren, d.w.z. kunstenaars kans bieden om 
naar het festival toe aan een nieuwe creatie te 
werken, en/of die een balans opmaken, een 
overzicht tonen, van de recente oogst van artistiek 
kunnen op een bepaald gebied. Het Kaaiteater 
tracht dat te doen, het Klapstuk ook. Het Berliner 
Theatertreffen verenigt de beste ensceneringen, de 
Mülheimer Theatertage zoeken de beste stukken. 
De internationale muziekdagen in Brugge houden 
het bij de oude muziek, Bayreuth bij Wagnèr, 
Oberhausen bij de experimentele film. Meng-
vormen zijn vanzelfsprekend evenmin uit den 
boze; het Holland Festival is daar een voorbeeld 
van. 

Wat mis je als je het allemaal niet kunt 
meemaken? Ach, festivalitis veroorzaakt indigestie. 
Bij de wiegende populieren en het spel van de 
wind, de wolken en de maathoudende synthesizer 
voelt de thuisblijver zich goed. Ik nip aan een glas 
koele witte wijn, een millésime waar zon in zit. 
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k r o n i e k 
"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT OPKOMEN EN AFGAAN..." 

"Weet je, eigenlijk zijn we net een toneelstuk waar je pas tijdens 
het tweede bedrijf binnenkomt. Het is allemaal prachtig, maar je 
snapt er niets van. De spelers praten en handelen zonder dat je 

weet waarom of waardoor. Wij projecteren onze eigen 
onwetendheid op hen, en wij zien hen als een stelletje gekken die 

heel resoluut opkomen en afgaan. Dat heeft Shakespeare trouwens 
al gezegd, en zo niet dan had hij het moeten zeggen." 

(Julio Cortazar , Rayuela, vertaald door Barber van de Pol, uitgegeven bij Meulenhoff) 

Gaston & Leo, 
Charles Cornet te en 
Walter Tillemans 

De rituelen van de 
solidariteit 

In het theater bestaan er verto-
ningen die zich ankeren in patronen 
waarvan het retorische effect door 
een lange traditie bewezen is. Meestal 
gaat het om heel eenvoudige situaties, 
waarbij de toeschouwer personages 
verstrikt ziet in moeilijkheden waar-
aan slechts met list en plantrekkerij 
ontkomen kan worden. Het zijn 
demonstraties in overlevingskunst. 
De band tussen het hoofdpersonage 
en het publiek is zeer groot, want het 
succes van de formule hangt af van de 
medeplichtigheid tussen de mensen 
op de planken en de mensen in de 
zaal. 

Deze medeplichtigheid verklaart 
het succes van drie opvoeringen, die 
in het hele Vlaamse land veel volk 
hebben getrokken, wat bewijst dat dit 
traditionele theater nog altijd aan de 
noden van een publiek tegemoet-
komt. Gas ton en Leo hebben van de 
vorm het meest zuivere voorbeeld 
gebracht met Wanneer trouwt gij met 
mijn man? De titel van het stuk, 
geschreven door twee Franse vak-
mensen, suggereert reeds dat het 
onnodig is om de plot samen te 
vatten. Het stuk gaat over overspeli-
ge verhoudingen, en op de scène staat 
dan ook heel duidelijk een bed als 
centrale plaats van handeling. De 
ruimte zelf wordt afgezoomd door 
'ontelbare ' deuren: de structuur van 
de verrassing en noodzakelijk voor 
het betrappen. Het ritueel passeert 
allerlei erotische combinaties die ge-
toond en geweigerd worden. Dus 
komen ook de twee mannen samen in 
bed terecht en laat de actrice in de 
eerste plaats haar mooie benen zien. 
Hen stuk over de mogelijkheid van 
meer genot en ook van de onmoge-
lijkheid ervan, én ook over de moge-
lijkheid om er toch wat van te kunnen 
meepikken zonder dat het de orde der 
dingen in gevaar brengt. 

Leo en Gaston kennen de regels 
van dit spel perfect. De ene is wel 
zogezegd een psychiater, maar op 
geen enkel ogenblik wordt er aan 
karakteropbouw gedaan. Veel be-
langrijker is dat de acteurs geen 
enkele schuinse blik met opsprin-
gende slokdarm missen. Het publiek 
is hen zo dankbaar voor het volgen 
van wat men best een contract kan 
noemen, dat het op elke trilling van 

Dezelfde code kan gebruikt wor 
den om er al even listig andere bood-
schappen in te mengen. Dat heeft in 
Italië Dar io Fo gedaan, toen hij in 
1974 zijn stuk Non Si Paga schreef. 
Hij volgt alle regels van de farce, en 
het stuk toont dit keer hoe gewone 
mensen door slimmigheid aan de 
klauwen van de politie ontsnappen. 
De misdaad echter, is van een heel 
speciale soor t : de vrouwen hebben 
besloten, gezien de schandalige prijs-
stijgingen, om niet meer te betalen. In 
een onmenselijk, immoreel systeem is 
stelen een gerechtvaardigde daad van 
verdediging. Dit stuk werd reeds 
eerder in Vlaanderen gespeeld door 
het N T G (met een schitterende Hugo 
Van den Berghe omringd door een 
zwakker gezelschap) en door het 
Brialmonttheater, waarbij Dries Wie-
me zich als politieagent uitleefde. Nu 
heeft het stuk Wij Betalen Niet zijn 
weg gevonden naar het Kollektief 
Internationale Nieuwe Scène, waar 
het 'van nature' thuishoort, omdat 
Dar io Fo er de huisschrijver is. 

De opvoering gaat uit van eenzelf-
de medeplichtigheidsrelatie met het 
publiek, nog beklemtoond door de 
inleiding van Charles Cornette die het 
juiste perspectief aangeeft. In de rol 
van Marcel kan hij de juiste toon niet 
vinden, omdat hij met de zaal die 
vertrouwensrelatie wil bewaren, ter-
wijl zijn personage eerst door de zaal 
zou moeten afgewezen worden tot op 
het ogenblik dat het tot een dieper 

P A K ' M STANZI ! 
auteur : Claire Luckham ; groep: 
Nieuw Ensemble Raamthea te r ; 
regie: Walter Tillemans ; kos tuums: 
Bob Verhelst ; choreografie: Rit 
Verhelst ; training: Al Bast ian; 
muziek: J a n Leyers; spelers: 
A'leen C o o r e m a n / A n n Nelissen, 
Eric Kerremans, Roger van Kerpel, 

Pak 'm Stanzi(Nieuw Ensemble - John Willaert, Katrien Devos. 
Raamtheater) 
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Wij betalen niet (INS-Het Kollektief) 

een wenkbrauw met een gulle lach 
reageert. Het hoogtepunt van de 
avond komt in het tweede bedrijf, 
wanneer Leo en Gas ton uit hun rol 
vallen, en zelf beginnen te schokken 
van het lachen: de zaal kan zijn pret 
niet op, want het denkt dat de acteurs 
aan de eigen fratsen bezweken zijn. 
Een ritueel dat elke avond wordt 
herhaald. 

enkel opzicht subtieler. Deze basisge-
dachte wordt omgezet in een situatie 
die het thema theatraal aantrekkelijk 
maakt : een catchwedstrijd. Meteen 
een uitdaging voor de acteurs, want 
de vertoning kan alleen slagen als de 
realiteit van het worstelen overtui-
gend overkomt. De acteur moet zich 
voor zulk een opgave speciaal trainen 
opdat hij zichzelf zou kunnen over-
stijgen, en dit is precies het soort van 
theater waar Walter Tillemans zich 
door gefascineerd voelt. Bij deze 
opvoering heeft hij dan ook zijn 
bedoelingen helemaal kunnen waar 
maken: na af loop geraakt het ver-
blufte publiek niet uitgepraat over het 
technisch kunnen dat door iedereen 
tentoon wordt gespreid. Dit alles 
levert veel minder een theaterverto-
ning op dan een totaal gebeuren. 
Ondanks de volledige inzet van de 
acteurs komt deze voorstelling pas tot 
leven vanuit de deelname van het hele 
publiek. Hier is de wisselwerking, 
waarop Gas ton en Leo en Charles 
Cornette zo sterk rekenen, tot in zijn 
verste consequenties doorgevoerd. 
De breuk tussen speler en publiek 
wordt opgeheven, de participatie is 
totaal. Goede en minder goede voor-
stellingen hangen nu af van het talent 
van het publiek. 

De drie produkties hebben met elkaar 
gemeen dat ze voor samenhorigheid 
willen getuigen, en daarom een ritueel 
opzetten waarbij die eenheid ver-
sterkt wordt. Dit soort theater staat 
haaks op dat van Peyskens, Decorte 
of Fabre , waar het ongenoegen, de 
afbraak en de invraagstelling de 
drijvende motoren zijn. Hier, inte-
gendeel, is het theater van de solida-
riteit aan de orde. 

Johan Thielemans 

W A N N E E R T R O U W T G I J M E T 
MIJN M A N ? 
Gas ton en Leo 

WIJ BETALEN NIET 
auteur : Dar io F o ; vertaling: Filip 
Van Luchene; groep: Het Kollek-
tief INS ; regie: Hilde Uitterlinden 
en Charles Corne t te ; decor en 
kostuums: Francine Smeyers; 
spelers: Hilde Uitterlinden, Karin 
Jacobs, Charles Cornette, Fred Van 
Kuyk, Gu ido Van Camp, e.a. 

politiek inzicht komt. Opnieuw een 
stuk over een leerproces, wat echter 
door Cornettes beperkingen de mist 
in gewerkt wordt. Wat overeind blijft 
is de subversieve actie van de vrou-
wen, en dan vooral van Hilde Uitterr 
linden die in de rol van Anna schittert 
van de eerste tot de laatste repliek. 
Wanneer ook nog Fred Van Kuyk, 
als politieagent en gendarme, op-
komt, is het helemaal feest. Acteur en 
actrice geven een voor Vlaanderen 
zeldzame demonstratie van wat gees-
tig teksttheater is. De andere thea-
trale middelen zijn van een primitieve 
eenvoud: men blijft zo goed als naast 
elkaar staan of gaat ter afwisseling 
even zitten. Alles moet dus komen 
van de acteur en de manier waarop hij 
met zijn stem werkt. 

Bij Pak'm Stanzi van Walter 
Tillemans heeft men in wezen het-
zelfde soort theater. Net zoals bij Leo 
en Gaston, of bij het INS, is de 
betekenis van de tekst simpel, direct: 
de vrouw is het slachtoffer van de 
man, en dit is fout. De boodschap is 
wat controversiéler, wat blijkt uit de 
reacties van het publiek, maar in geen 



K R O N I E K 
"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

ballonnetjes. Ik schr i j f 'bewogen ' met 
een glimlach als ik terugdenk aan de 
(h)eerlijk naïeve manipulatie van tijd 
en ruimte, aan schildknaap en ridder 
b.v. die doodmoe Barcelona bereiken 
na acht keer rond een stok te zijn 
getoerd. O p andere momenten wordt 
de beweging even kunstig bevroren : 
Sancho wordt als een plaatje uit een 
beeldverhaal geknipt en Gines de 
Passamonte verschijnt als een surrea-
listische horror-buste in arte povera 
stijl ( rood zakiampliclu was het enige 
hulpmiddel). Tijdens de gevechtsscè-
nes wordt ook met de tijd 'geknoeid ' , 
maar ditmaal overtuigt de uitvoering 
in slow motion minder. Toeval ofeen 
symptoom van momentaan te lage 
spanning? 

Te weinig ' spannend ' is alleszins 
Don Quichot zelf (Vic De Wachter). 
Zijn indrukwekkende intrede in 
waardig waardeloos kostuum ten 
spijt, mist robot-Quichot in zijn 
hypnotische ernst de dwaze kracht 
die nodig was geweest om gedurende 
twee uren dramatisch te boeien. Zijn 
' m a a t ' S a n c h o ( A n k e Helsen) daaren-
tegen speelt simpel slim succesvol tot 
het einde toe. Zijn (haar) troeven 
blijven harten veroveren. (We hadden 
met velen plezier in het vingertje dat 
bij elke te-pas-te-onpas uitgesproken 
'wijsheid' de lucht inging.) Alle over-
blijvende, onmisbare bijrolletjes(her-
ders, een haveloze gek, galeislaven, 
boeredeernen, processiegangers, 
enz.) worden vakkundig neergezet 
door Kristin Arras en Camilia Ble-
reau. Beide actrices plooien bijna 
even soepel als hun ingedragen heren-
kostuums die genoeg hadden aan 
enkele goed gekozen accessoires om 
de bonte personages te typeren. 

Deze en andere precieze keuzen 
zijn voornamelijk de verdienste van 
Luk Perceval (scenario en regie). 
Voor het scenario distilleerde hij uit 
het volumineuze boek van Cervantes 
de alombekende, pretentieloze ver-
haaltjes, maar ook de verrassend 
relevante ontmoeting van Don Qui-
chot met een toneelcriticus. De criti-
cus blaamt de onbenulligheid van de 
'moderne ' theatermakers. Volgens 
hem zouden hun onbezonnen ver-
nieuwingen terdege gediend zijn met 
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KNS 
Blauwe Maandag 
Antwerpen 

De Geschiedenis van 
Don Quichot 

Vier jonge KNS-acteurs en één 
KVS-collega verhuisden voorde duur 
van één Blauwe-Maandagprodukt ie 
naar zaal King Kong. Van hun oud 
adres namen (en kregen) ze alleen wat 
lege dozen mee. Als ik binnenstap in 
de kleinere ruimte aan de Keizer-
straat is het karton nog opgesta-
peld, maar hier staat het plots verras-
send bol van grappige vondsten : men 
maakt zich ook klaar 0111 uit te 
pakken met De geschiedenis van Dun 
Quichot door Cide Hamete Benengeli. 
w aarin verhaald wordt hetgeen men 
erin zal ervaren. 

Afficheontwerper Joris Van der 
Steen koos deze titel volzin als decor 
achter de zwarte schaduwen van de 
twee hoofdfiguren. O p soortgelijke 
wijze ontleende het gelegenheidsge-
zelschap een sterk literair steunpunt 
aan één van 's werelds groten. Nog 
altijd volgens de aankondiging zou-
den in de produktie verhaal en 
ervaring samengaan. Een sober maar 
slim verknipt verhaal werd inderdaad 
bewaard terwijl de 'vluchtelingen', 
gesterkt door hun rijke fantasie, 
stevig bouwden aan het arme, wanke-
le wereldje van Don Quichot en 
Sancho Panza. Voor één keer was dil 
ook hun wereld. 

De middelen waren dus pover 
zodat men noodgedwongen besloot 
de tweede woonst in de hogerver-
noemde kartonnen dozen op te trek-
ken. Het bleek een gelukkig besluit, 
want, aangezien wegwerpmateriaal 
per definitie niet beklemd wordt 
vastgehouden kon de stal uit de eerste 
scène hier zonder draaischijf stad, 
berg, bos en grot worden. In dit 
universeel bruine landschap bewogen 
o.a. de statige schraag Rossinante, de 
huiselijke, ezelse voetbank van San-
cho en een hele kudde blatende 

het 'preventief advies van een offi-
cieel vakkundige. Veelbetekenend be-
twijfelt de verteller Cide Hamete 
— die bovenal waarachtigheid na-
streeft— of het verantwoord was de 
bewuste passage te behouden. Daar 
hoef ik niet aan te twijfelen. Wel heb 
ik bedenkingen bij de officiële KNS 
waar geen plaats was voor deze 
'ernstige, vermakelijke en schoonver-
zonnen' voorstelling. Het had een 
frisse anekdote in de stoffige KNS-
annalen van de laatste jaren kunnen 
zijn. 

iMarijke Caris 

DE G E S C H I E D E N I S VAN D O N 
Q U I C H O T 
auteur : Cervantes ; vertaling: 
J .W.F. Weremeus Buning en 
C.F.A. Van D a m ; groep: Blauwe 
Maandag K N S ; scenario 'en regie: 
Luk Perceval; regieassistentie: G u y 
Joos t en ; zangadvies: Peter De-
smet; spelers: Vic De Wachter , 
Anke Helsen, Kristin Arras, 
Camilia Blereau; produktieleiding: 
Johan Van Assche. 

L'Ymagier Singulier 
Brussel 

Terug van 
weggeweest 

Eind juni heeft de Brusselse troep 
L'Ymaginer Singulier (zie Eicelera 5) 
een steundiner op gezet. Iedereen die 
met het moeilijke leven van deze 
unieke troep begaan is, kon voor 
1.000 fr. gaan eten in hel arsenaal te 
Brussel. Zo 'n 150 mensen waar daar 
op afgekomen, veelal familieleden 
van de acteurs. De troep had een 
week gewerkt om de speelruimte om 
te vormen tot een sfeervolle eetzaal: 
wel duizend kaarsen verlichtten de 
immense hal, en in het midden 
stonden rijen tafels vol heerlijkheden 
— allemaal door de acteurs bereid, 
liet dessert werd met vuurwerk op-
gediend door de acteurs in hun 
kelnerkostuum uit hun spekatakel 
Fastes-Eoules. 

De troep — zestien jonge lui — 
was net terug van een maandenlange 
tournee door Italië. Daar kenden ze 
een reuzesucces. Hier te lande zijn ze 
ontgoocheld over het feit dat de 
franstalige pers zo lauw gereageerd 
heeft. Bij de Vlaamse critici hebbenze 
een veel betere respons gehad. En in 
Italië hebben ze de belangrijke criti-
cus Franco Quadr i helemaal over-
rompeld. In zijn zopas verschenen 
boek over het hedendaags toneel, 
(met de 'klassieken' Strehler, Brook, 
Chéreau), worden nauwelijks nieuwe 
namen genoemd, alleen vermeldt hij 
L'Ymagier Singulier. Men is ook in 
franstalig België geen sant in eigen 
land. 

De begaafde jonge regisseurThie-
ry Salmon vertelde mij dat tijdens de 
tournee de opvoering nog grondig is 
bijgeschaafd. Het gewaagdste mo-
ment van de vertoning is geschrapt: 
het publiek komt niet meer in twee 
groepen binnen. " D a t frustreerde te 
veel toeschouwers," zegt hij. Maar ik 
vind het toch spijtig dat dit fascine-
rend element is weggelaten. Het 
tweede deel van de vertoning is ook 
ernstig omgewerkt, omdat de acteurs 
terecht vonden dat het leest bij de 
bourgeoisie begon te slepen. " W e 
vonden het zo moeilijk om ons als 
kleinburgers in te leven," zegt een 
actrice. 

In de zomer voert de troep het 
stuk nog in Lausanne op en in de 
herfst lopen in Luik de laatste voor-
stellingen, een ultieme kans om een 
uniek Belgisch spektakel te zien. 
Concrete toekomstplannen zijn er 
nog niet, omdat de troep het erg 
moeilijk heeft om zich op een volgend 
project vast te pinnen. Hel succes van 
Eastes-Foules werkt wat verlammend. 

Een acteur hoor ik aan zijn 
moeder vertellen: "Wi j staan nu wel 
in hel boek van Franco Quadr i , mais 
ce n'est pas une raison pour devenir 
'dikke nek', parce que, regardes, on 
doit demander 1.000 balles aux gens 
pour survivre." Niet alleen in Vlaan-
deren rijzen er vragen over de be-
stemming van de subsidies... 

Johan Thielemans 

De Sluipende 
Armoede 
Gent 

Het Rattenkasteel 

Tijdens de Gentse Feesten kreeg 
het Nieuwpoort iheater —voorheen 
beheerd door Walter De Buck — een 
nieuwe start. Het Niewpoorttheater 
wil in de eerste plaats speel- en 
repetitieruimte bieden aan drie Gent-
se groepen, nl. Het Speelteater (Eva 
Bal), Stekelbees en De Sluipende 
Armoede (Arne Sierens). Daarnaast 
treedt het ook op als receptieve 
structuur voor belangrijke binnen-en 
buitenlandse produkties (dans, to-
neel, muziek) die tot op heden in het 
Gentse niet geloond werden. Dirk 
Pauwels (ex-Radeis) slaat in voor de 
programmalie. Gedurende de Gentse 
Feesten vielen er elke avond één of 
meer optredens le bekijken (zoals b.v. 
Balatum, HTP met Scènes/Sprook-

jes. De Struiskogel van de Epigonen 
zlv, Kamagurka en de Vlaamse Pri-
mitieven enz.) en kon men er ook 
terecht voor nachtanimaties. De lest 
voor het komende seizoen werd er 
blijkbaar glansrijk doors t aan ; de 
grote overwinning ligl in hel feit dat 
hel Nieuwpoort iheater mei zijn pro-
grammalie heeft aangetoond dat er in 
Gent wel degelijk een nieuw en jong 
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HET 
RATTENKASTEEL 

publiek aanwezig is, hongerig naar 
avant-garde en kwaliteit. 

De feestweek in het Nieuwpoort-
theater werd geopend door De Slui-
pende Armoede met Het Rallenkas-
teel. een opera van Arne Sierens 
(libretto en regie) en Johan De Smet 
(muziek) naar het gelijknamige strip-
verhaal van Mare Sleen. De aankon-
digingen van het project lieten een 
kritiek op een oubollig soort opera 
— dat van de valse baarden en de 
overjaarse diva's in jeune première-
rollen— vermoeden. Die verwachtin-
gen werden niet ingelost. Hel Rallen-
kasteel haalt slechts het niveau van 
een schoolvoors te l l ing—wat bij het 
aanwezige fanpubliek voor het nodi-
ge enthousiasme kon zorgen—, maar 
het is nauwelijks een opera te noe-
men, laat staan dat het vanuit zijn 
concept een interessante kritiek op 
het genre zou verwoorden. Het al zo 
dunne en vervelende stripverhaal 
werd tot een nog dunner libretto in 
karamellenverzen omgewerkt ; de 
muziek wil én populair én modern 
klinken, maar er is te weinig métier 
voorhanden o m , o o k al was het maar 
één van beide opties te realiseren. Het 
geheel geeft blijk van een schromelij-
ke onderschatting van opera en zijn 
professionele vereisten. (Alleen aan 
de maskers en kostuums van Erik De 
Volder hou ik een 'goeie herinnering' 
over). Het zal wel allemaal iets te 
maken hebben met die opera- ' rage ' , 
met dat verkeerd soort 'democratise-
ring' dat doet geloven d a t j e muziek-

Tekening Mare Sleen 

theater ook kan ineenknutselen op 
een namiddag in je achter tuin; een 
mentaliteit die spijtig genoeg ook in 
een deel van de pers wordt aangemoe-
digd. (Schreef De Morgen niet eufo-
risch n.a.v. Het Ratienkasteel, dat de 
opera in Vlaanderen nu eindelijk 
gered was?!) 

Daar tegen ingaan veronderstelt 
bij de makers van Hel Ratienkasteel 
een flinke dosis zelfkritiek. Zoniet zal 
hun uitstraling niet verder dan de 
fanclub reiken. En dat terwijl de 
grondidee, nl. de confrontat ie van het 
medium opera en het medium strip-
verhaal contradicties bevat die even-
tueel tot een interessant resultaat 
hadden kunnen leiden. 

Marianne Van Kerkhoven 

H E T R A T T E N K A S T E E L 
groep: De Sluipende A r m o e d e ; 
libretto en regie : Arne Sierens ; 
muziek: Johan De Smet ; muzikale 
leiding: Vincent D ' H o n d t ; 
kostuums en maskers: Erik De 
Volder ; decor.' Bert Vervaet ; 
spelers: Mare van Malderen, Guido 
Naessens, Lieven Deroo, Mart ien 
De Craene e.a. 
Nieuwpoort theater , Nieuwpoort , 
9000 Gent. 

Elfnovembergroep 
Kemmel 

Vonk, vuur en asse 

In 1978 trad de Elfnovember-
groep uit Kemmel in de belangstel-
ling met het volksspektakel Nooit 
brengt een oorlog vrede, een massa-
spel met muziek, zangen dans over de 
oorlog 1914-1918, waaraan zo'n 70 
amateurs uit Kemmel en omstreken 
deelnamen. Het enthousiasme en de 
inzet van de deelnemers maakte deze 
theatermanifestatie tot een beleve-
nis. Vandaag werkt men in Kemmel 
aan een nieuw project : dit keer wordt 
iets verder teruggegrepen in de eigen 
geschiedenis. Het 'Westquart ier ' was 
in de 16de eeuw het toneel van op- en 
neergang van de lakennijverheid én 
tegelijkertijd van het ontstaan van 
een sterke 'ketterse' beweging die 
door het Spaanse regime bloedig 
onderdrukt werd (cf. L.P. Boons 
Geuzenboek). 

Onder de titel Vonk, vuur en asse, 
een geuzenspel gaan er van 1 tot 25 
november opvoeringen door in Kem-
mel; bussen worden ingelegd vanuit 
alle hoeken van het land. De tekst van 
het spel is van Marieke Demeester ; de 
regie voert Rik Hancké, Wannes Van 
de Velde zorgt voor de muzikale 
aanpak en enkele liederteksten en de 
choreografie is van de hand van Lea 
Daan. 

M.V.K. 

Exit Radeis 

Weird vooral vond het Olympic 
Arts Festival te Los Angeles het 
optreden van Radeis. De Vlaamse 
nomadengroep heeft er op 7 juli 1984 
voor het laatst de steigers gesloopt en 
zichzelf als gebonden team. Even nog 
gleden ze in de speelgoedliften van het 
Bonaventurehotel op en neer, wipten 
haasje-over tussen de verdiepingen en 
schreven zichzelf in de geschiedenis 
bij. 

Met de ambitie van de grote 
huizen, de vrijheidblijheid van de 
schouwburgkantien hadden ze nooit 
wat gemeen. Drama en tragedie 
gingen aan hen voorbij , geen jamben, 
geen euforie, geen tekijkstellerij. Ze 
speelden iedere avond uit en om hun 
leven, spiegelden ervaring en utopie, 
verlangen en teleurstelling. Deze zelf-
doeners in het theater plaatsten op de 
scène het bloedeigen kapitaal, de 
identiteit van spel en leven. 

In de voor-etcetera-tijd bracht 
Radeis van 1977 af de revolutie 
zonder manifest ; de onnozele kinde-
ren waagden een greep naar de zachte 
macht, toen de schrikdraden van de 
speelse generatie nog geen rijbewijs 
voor het 'betere' theater verstrekten. 
De theaterastrologen wisten met Ra-

deis nauwelijks bli jf ; analyse is dan 
ook grotendeels uitgebleven. Amu-
sant vonden de boekhouders van de 
theaterkritiek hen wel, wat wrang 
wellicht, een ietsje te grimmig, maar 
waarom speelden ze zo vreemd? Uit 
onvermogen? Uit l iefde? Uit geest-
dr i f t ? Uit radeloosheid? De premiè-
regieren en -pauwen strooiden lieflij-
ke schouderklopjes en verhieven Ra-
deis tot de orde van de mythe. 

Radeis heeft nooit veel gepraat, is 
wel druk bezig geweest; het langzame 
sterven is de mildste vorm van leven. 
Liefde, omzichtigheid, onomkoop-
baarheid als bewijzen dat er nog 
mensen te vinden zijn. Ze gaven hun 
personages lang niet b loo t ; Radeis 
was een theater van de ingehouden 
adem, van de geheimhouding. Geen 
kreten, geen valse tonen, geen na-
aperij, geen drukdoend lawaai. En 
evenmin het snelle weten waar het 
allemaal om gaat. 

Radeis' theater heeft de toeschou-
wer altijd de hoogste graad van 
aandacht afgedwongen; je moest er 
rechtop zitten en ademloos worden 
over het microscopische wonder op 
de scène. Kopie en tegenbeeld in één 
tijd. In de niet eens pedante afbeel-
ding van ongewone alledaagsheid 
glimt een verborgen choreografie op, 
een verlokkerige logica, een eigen-
tijdse variant van die tijdeloze macht 
van het theater. In de duizend-en-één 
incidenten en toevalligheden ontdek-
te Radeis zoiets als de bevlekte har-
monie van mens en wereld, in het 
stilgevallen mondwerk van deze 
mensjes de treurmars van een tijd-
perk, een puriteinse magie die herin-
nering voor het leven wist te blijven. 

Radeis' personages liegen niet, 
worden in bescherming genomen. 
Mensen zijn nu eenmaal niet ko-
misch, wel brutaal, schrikwekkend en 
ingebeeld; ze zijn echter wat ze 
blijken te zijn en hoe ze er precies van 
binnen uitzien mogen, rimpelt amper 
onze behoefte tot kennen. Ze zijn 
breekbaar en toch ongenadig, vol 
tegenspraak en toch gul-melancho-
lisch. Uiteindelijk, in de opstandige 
mars tegen de ernst, het atletische 
verzet tegen de onverschilligheid 
wordt al bij al vrede gevonden. Toch 
niet het sterven maar het theater als 
de mildste vorm van leven. Silhouet-
ten van identiteit, profielen van her-
kenbaarheid, zonderlingen in de niet-
klinische zin, wat uiig, wat loensend 
naar de zelfkant, een vis comica vol 
wantrouwen, een naar binnen gekan-
telde zelferotiek. 

En nu houdt Radeis ermee op, 
voorlopig dan, zoals dat heet. Een 
verrassing is het bericht niet, het 
werkt niettemin als een schok. Ook 
als ze ieder voor zich doorgaan, is er 
iets wat niet meer terugkomt. De 
waanzin van een troep die niet op 
effect speculeerde maar fundamenten 
zocht, die waarden respecteerde die 
verder reiken dan tot de zoete carriè-
re, de holle machtsstrijd of de altijd 
vergeefse organisatie van de volgende 
voorstelling. Een troep die niet op 
zijn doctrine vastgelijmd bleef, die 

ETCETERA 8/84 59 



k r o n i e k 

"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

Gelezen 
"He t theaterdecreet geldt op dit 

moment als enige hanteerbare norm, 
en daarbij is geen plaats geruimd voor 
een kwalitatief oordeel. Tenzij men 
het onderscheid tussen A, B, C en D-
gezelschappen als een inhoudelijke 
norm hanteert . Een argument dat 
echter bezwaarlijk kan hard gemaakt 
worden als men merkt dat de sprei-
dingsgezelschappen (categorie B: 
RVT, MMT, Antigone, Ensemble) 
slechts foorkramers voor het platte-
land zijn, meer bekommerd om op 
een efficiënte manier de zalen te doen 
vollopen dan om een serieuze theater-
voorstelling. Het spreiden van theater 
kan eventueel een criterium zijn voor 
een overheidsbeleid in de receptieve 
sector, het is vrij absurd dit als een 
verdienste te beschouwen op het 
produktievlak. 

De C-categorie mag dan histo-
risch ooit wel relevant zijn geweest, 
vandaag is er geen enkel inhoudelijk 
argument meer om de kamergezel-
schappen als een autonome realiteit 
met een specifieke taak te beschou-
wen. 

Net zoals het experimenteel of 
vormingstoneel dat de D-categorie 
uitmaakt vandaag de dag slechts een 
verzameling is voor al wat niet in de 
andere categorieën thuishoort. Het is 
"ben leuke quizvraag: is Bent experi-
menteel of vormend? En het Merk-
sems Kamertoneel? Raamthea te r? 
Kelktheater? T 19? Korrekelder? 
Malpertuis? 

En wat is in hemelsnaam nog de 
betekenis van 'vormings thea ter ' ! Het 
lijkt nog steeds wel een alibi om een 
voorstelling te mogen/moeten maken 
over kernkoppen of werkloze jonge-
ren, terwijl 1. 'vorming' toch wel een 
wat complexere aangelegenheid is, en 
2. elke goede voorstelling per defini-
tie persoonlijkheidsvormend is. Voor 
de kansel en de politieke tribune 
bestaan er andere geldkranen !" 
(Stuc, Persconferentie, Leuven 
23.5.84) 

" H e t hele cultuurbeleid in Vlaan-
deren lijkt op het verleden afgestemd 
te worden. Men kijkt hoeveel volk je 
vorig jaar hebt gehad, en hoeveel 
producties en activiteiten. Maar er 
wordt weinig rekening gehouden met 
wat de plannen zijn op artistiek 
gebied, waar je naar toe wil. En een 
tweede aspect zou moeten bekeken 
worden nl. hoe die plannen gereali-
seerd worden. Wanneer een begro-
ting voorgelegd wordt met een ver-
antwoording voor bepaalde activitei-
ten in een regio dan zou de overheid 
het tekort moeten financieren. 

Maar hoe het er nu aan toe gaat in 
de culturele sector... Het is toch niet 
moeilijk om een gezelschap op te 
richten dat in Vlaanderen honderd 
voorstellingen geeft, of er nu volk 
komt of niet : je huurt vijftig zalen af. 
En de gratis entrees tel je als betalen-
de. Dat blaas ie toch zo o p ! Neen, 

geef ons maar nominatieve betoela-
ging, op basis van een beleidsoptie op 
korte en lange termijn en een p lan ." 
(...) 

Opvoeding: "Willen jullie dan 
ambtenaren worden?" 

Limelight: " D a t hangt er van af. 
Als je ambtenaar zou worden binnen 
een bestel dat inderdaad een cultureel 
beleid voert en waar een discussie met 
echt geïnteresseerde verantwoordelij-
ken kan gevoerd worden. Als de 
Minister van Cultuur het verschil niet 
kent tussen goed en slecht theater, 
dan willen wij geen ambtenaren wor-
den. Volgens ons is er in Frankri jk 
een beleid dat culturele impulsen 
geeft. Daa r zouden wij wel ambtenaar 
willen zijn. Daar wordt er over 
subsidiëring ook geoordeeld in func-
tie van een plan en een budget en 
wordt er naar vormen van samenwer-
king tussen gezelschappen gezocht 
om producties mogelijk te maken ." 
(Frank Van Oss, "Dossier Alternatie-
ve Culturele Centra, Limelight: puur 
cul tuur" , in Opvoeding, dr iemaan-
delijks tijdschrift van de Centrale 
voor socialistisch cultuurbeleid, jg. 
37,. nr. 1, juni 1984.) 

" . . . fundamenteel is er in het 
kulturele landschap weinig veran-
derd. Poma probeert de kulturele 
sektor die hij aantrof zo goed en zo 
kwaad mogelijk door de ekono-
mische krisis te loodsen, en lijkt 
drastische ingrepen liefst te vermij-
den. Het is wellicht de verstandigste 
weg maar laat men dan over een 
nieuw beleid zwijgen. Inspirerende 
projekten zijn ver te zoeken, ver-
ambtelijking ettert vredig voort , met 
miljoenen gesubsidieerde "g ro t e " ge-
zelschappen produceren jaar in jaar 
uit ongestoord toneel om bij te 
huilen, terwijl een vernieuwende, we-
ze het bizarre teaterman als Jan 
Fabre op eigen kracht in de marge 
werkt en internationaal suksessen 
oogst ." 

( Jan Van Hove, "Een nieuw kultuur-
beleid?" in De Standaard, 4.7.84.) 

" ' . . . geld is voor ons geen rem. 
Belangrijk is dat we doen wat we 
willen doen. En bli jkbaar heeft de 
idee veel mensen aangesproken want 
we hebben geen moeite gehad om de 
omvangrijke equipe (zo 'n 55 mensen) 
samen te stellen." " H e t is geestig in de 
marge te werken, de uitdaging is 
groter. Wij moeten onszelf waarma-
ken." 
(Arne Sierens in een interview met 
KVK, "He t Rattenkasteelals opera ," 
in De Gentenaar, 13.7.84.) 

van de zekere waarden vertegenwoor-
digde. Van hem zal bij de toneellief-
hebber vooral zijn stem bijblijven, die 
iets 'vettigs' had, en die Vander-
meulen altijd pakkend kon module-
ren om innerlijke pijn en vernede-
ring uit te d rukken : een emotioneel 
register dat hem uitstekend van pas 
kwam bij de grote Amerikaanse 
rollen die in de jaren '60 het toneelle-
ven domineerden: O'Neill of Ar thur 
Miller waren bij hem in goede han-
den. Zijn Glosterrol in de prachtige 
Lear-opvoering van Walter Tillemans 
(1969) behoorde tot één van zijn 
topprestaties. Wegens zijn 'emploi ' 
moest Vandermeulen meestal de 
tweedeplansrollen spelen: vaderrol-
len waren zijn specialiteit. In De 
Kersentuin van Tjechov was de rol 
van Firs a.h.w. voor hem geschreven. 
Toen hij de hoofdrol vertolkte in 
Osborne 's The Entertainer was dat 
onmiddellijk goed voor de Theatron-
prijs 1968. Vlaanderen verliest een 
groot acteur, en de gouden tijd van de 
KNS lijkt nog wat onherroepelijker 
voorbij. 

J .T. 

In memoriam 

Gaston Vandermeulen 

De dood van Gas ton Vandermeu-
len voert ons schokkend terug naar 
een verleden toen de KNS-Antwer-
pen nog een leidinggevend gezel-
schap was, en Vandermeulen er één 

Gaston Vandermeulen 

haar artistieke credo niet heeft opge-
vat als een dwingend dek reet voor het 
'andere ' theater. Een galjoensgezel-
schap, meer buitengaats dan het al te 
dorpse theaterbedrijf lief is, dat thans 
zichzelf tot zinken brengt. Omdat pas 
zo vastere bodem onder de voeten te 
krijgen is. 

Na zeven jaar , zonder subsidie, 
zonder receptie, maar met intense 
publieksaanhang, blijft Radeis een 
droevig verhaal propvol vrolijkheid. 
Een verhaal dat nu stilvalt zonder 
terugblik, zonder verleden, zonder 
herkauwen. Geen zelfbeklag, geen 
autopsie. Het gat zal blijven en onze 
herinnering, die ene echte theaterge-
schiedenis, voeden. Met de onlust aan 
het gewone, de analyse verpakt in 
groteske, het bestaansrisico als voor-
waarde tot kunstcreatie, het s tomme 
beeld als welsprekende onrust , de 
uitvergroting van het detail als water-
merk van dramaturgische ommekeer. 
Los Angeles als requiemoord, het 
einde van een lang begin, Radeis in de 
sloop. Josse, Dirk en beide Pats 
onderweg, als grillige Charlies, naar 
een nog onbeschrijfbare bestemming. 
Radeis heeft en is voortaan geschie-
denis: de vitaliteit van de beheerste 
chaos als voorwaarde tot de verande-
ring van het theater. You're welcome, 
Radeis. 

Carlos Tindemans 
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K R O N I E K 
'•...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O P K O M EN EN AFGAAN..." 

Mercedes (Schauspielhaus Bochum) 

Schauspielhaus 
Bochum 
Bochumer Ensemble 

Een avontuurlijke 
lust tot risico 

Van de zeven stukken die voor de 
Mülheimer Theatertage 1984 werden 
geselecteerd, waren er vier door het 
Schauspielhaus Bochum/Bochumer 
Ensemble geënsceneerd: Mercedes 
van Thomas Bra$c\\,Der Schein irügl 
van Thomas Bernhard, Verkommenes 
Ufer van Heiner Muller en Furchl und 
Hoffnung der BRD van Franz Xaver 
Kroetz. Sinds regisseur Claus Pey-
mann en zijn ploeg in 1979 naar 
Bochum kwamen, waren zij al elk 
jaar in Mülheim van de partij, met een 
werk van Brasch (1980), Bernhard 
(1980 en 1981), Müller (1982) of 
Tabori (1983). Die frequentie kan 
geen toeval zijn. " D a t is inderdaad 
geen toeval", zei dramaturg Her-
mann Beil in Bochum, tijdens een 
interview waarvan grote gedeelten al 
door BRT-3 werden uitgezonden in 
het programma Kroniek. " D e ge-
noemde auteurs zijn immers belang-
rijke schrijvers van het hedendaagse 
theater. Sinds wij in Bochum zijn, 
hebben wij zeer bewust steeds weer de 
nieuwe, eigentijdse Duitse dramatiek 
op de Bühne gebracht, door werken 
die in opdracht werden geschreven, 
door creaties. Men kan zeggen dat 
Bochum — het mag ijdel klinken, 
maar het is niet i jdel— in deze regio 
het Urauffiihrungstheater is." 

"Wi j gaan met deze stukken zeer 
graag naar Mülheim. Het is een soort 
bevestiging van ons werk. Aan stuk-
ken waarmee wij daa r worden uitge-
nodigd, wordt a.h.w. een kwaliteits-
label toegekend. We kunnen maar 
hopen dat we de twee volgende jaren 
die we nog in Bochum werken, ook 
verder in Mülheim kunnen gasteren. 
Zoals ik ook hoop dat de Mülheimer 
Theatertage blijven voortbestaan: in 
zijn eerlijkheid onderscheidt het zich 
van vele festivals die veel rommel 
bevatten, en het biedt informatie: in 
weinige dagen kunnen de theaterbe-
zoekers uit deze regio zeven stukken 
zien en krijgen zij daa rdoor een kijk 
op de momentele dramatische ont-
wikkeling. Het is een festival in het 
Duitse taalgebied dat heel bewust het 
nieuwe stuk centraal stelt, om zo te 
zeggen een forum is voor nieuwe, 
eigentijdse schrijvers. In zover ver-
dient het alle steun en aandacht . " 

Op de affiches en de publikalies 
van hel Schauspielhaus Bochum staal 
onder deze benaming een accolade en 
daaronder "Bochumer Ensemble". 
Wat is het onderscheid ? 

"Daarmee wordt geen onder-
scheid bedoeld. Schauspielhaus Bo-
chum is het officiële en ook mooie 
begrip voor dit theater ; met het 

grafische teken, de accolade, wordt 
naar Bochumer Ensemble als onder-
titel verwezen, omdat wij proberen de 
ensemble-idee in dit huis sterk te 
beklemtonen." 

" O n s theater heeft een groot 
repertoire, met meer dan 20 stukken, 
van heel kleine tot grote, klassieke 
drama's . En wij spelen vele stukken 
verscheidene jaren. Dat is alleen met 
een ensemble mogelijk: acteurs die 
jaren samen spelen, daardoor ook een 
grote emotionele verbondenheid heb-
ben en ook vele vanzelfsprekendhe-
den tussen de acteurs en de andere 
artistieke medewerkers in stand hou-
den. Bij voorbeeld, dat de voorstel-
ling van die avond heel belangrijk is. 
Ik geloof dat het een gelukkig ken-
merk van ons theater is, dat niet 
alleen de première, maar ook de 
twintigste en de dertigste voorstel-
ling zeer levendig, fris en rijk aan 
belevenissen is, en dat is maar moge-
lijk met een ensemble dat met vreugde 
speelt en bewust is van zijn verant-
woordeli jkheid." 

Geregeld treed! het op voor uitver-
kochte zaten. 

"Niet alleen geregeld, maar zéér 
dikwijls. Met name de belangstelling 
voor nieuwe stukken, is zeer groot. 
Dat is zeer verheugend, en ook 
belangrijk. Theater leeft alleen daar-
door dat het nieuwe stukken speelt, 
anders sterft het. In de wisselwerking 
van nieuwe en oude stukken ontstaat 
een prikkelende, plezierige tegenstrij-
digheid en ook een spanning voor het 
publiek. En in zover, geloof ik, is het 
ons hier gelukt, nadat we in de eerste 
jaren moeilijkheden hebben gehad, 
werkelijk grond onder de voeten te 
krijgen. Het publiek aanvaardt de 
theateridee die wij vertegenwoor-
digen, en is bereid in te gaan op de 
avonturen die hier plaatsgrijpen. Het 
publiek komt met nieuwsgierigheid, 
en zonder vooroordelen; het komt 
met de bereidheid toe te horen, toe te 
kijken, en niet met een arrogante , 
afwijzende houding. In zover is er 
merkwaardigerwijze dikwijls een 
groot contrast tussen de enthousias-
te en levendige reacties van het 
publiek en een deel van de theaterkri-
tiek die met hun schemata en gebrui-
kelijke categorieën komen, om stuk-
ken a.h.w. te classificeren, terwijl het 
publiek zich afstemt op de nieuwe 
poging die ondernomen wordt . " 

Wat is die theateridee waarover it 
spreek! ? 

"Die is zeer eenvoudig en niet 
nieuw. Belangrijk is wat 's avonds op 
de Bühne plaatsheeft. Belangrijk is of 
het spelgebeuren op de scène voor de 
toeschouwer een belevenis betekent. 
Belangrijk is dat de boodschap van 
het stuk op heel theatrale wijze op de 
toeschouwer wordt overgebracht zo-
dat hij onthutst is, of blij, of beide 
tegelijk, en hopelijk nooit verveeld. 
Dat is één punt . " 

" D e acteur heeft in onze theater-
arbeid steeds centraal gestaan. Te-
genwoordig wordt in theaterrecensies 
of in Theater Heute gezegd dat de 

acteur weer ontdekt wordt, dat hij 
weer belangrijk is. Daa rop kan ik 
alleen zeggen : hij is het altijd geweest. 
En als er theatermensen zijn geweest 
die geloofden dat hij niet belangrijk 
was, dan hebben zij zich vergist. Bij 
ons is hij niet ontdekt geworden, 
maar was hij altijd al de belangrijkste 
kunstenaar. Want het theater heeft 
's avonds plaats, voor 400,600 of 800 
toeschouwers, en dat alleen dank zij 
de acteur. Dit is wellicht nog een 
verwijzing naar het begrip Bochumer 
Ensemble. Dit begrip moet onderstre-
pen hoe belangrijk de acteur is." 

" W a t voorts inhoudelijk nog van 
belang is voor onze theateridee — we 
hebben het al aangeraakt — is het 
nieuwe drama. Wij hebben ons hierin 
Bochum voorgenomen de auteurs 
van vandaag werkelijk een arbeids-
plaats te bezorgen. Wij hebben zeer 
veel creaties gebracht, de jongste 
jaren. Dat is riskant, want wie weet of 
een nieuw stuk op de scène stand-
houdt , wie weet of het een stuk is 
waar men twee jaa r later überhaupt 
nog op let? Het s tandpunt van de 
theaterkritiek die altijd naar het won-
derwerk roept, kunnen de theater-
mensen niet innemen: of een stuk een 
meesterstuk is, een 'stuk van de 
eeuw', zal men pas veel later kunnen 
uitmaken. Feit is dat schrijvers zich 
überhaupt maar kunnen ontwikke-
len, wanneer zij worden gespeeld. In 
zover hebben wij een bepaald avon-
tuurlijke lust tot risico. Vaak is het zo 
dat wanneer een stuk op tafel komt, 
en het ons bevalt, dat wij dan dadelijk 
proberen het op te voeren. Ik geloof 
dat zulks alles samen de juiste weg is, 
zelfs als we ons daardoor soms ook 
mispakt hebben. Dat maakt niets 
ui t ." 

Jef De Roeck 

Lindsay Kemp 
Company 
Rome 
A Midsummer Night's 
Dream 

"Kemps delirium kan mij niet 
verleiden, alle poëzie, zelfs de meest 
groteske, ontbreekt, en van erotische 
geladenheid (...) is er evenmin sprake. 
'The dream' van Lindsay Kemp is 
biezonder arm, een zeepbel die met-
een uit elkaar spat ." Zo besluit Klaas 
Tindemans (in De Standaard, begin 

juni 1984) zijn totaal negatieve com-
mentaar op Lindsay Kemps A Mid-
summer Night's Dream. Deze 
— vrije I — bewerking van de beken-
de Shakespeare comedy was eind mei 
in Brussel te zien; ze was meteen ook 
de derde ' interpretatie ' , na Flowers 
(naar Notre-Dame des Fleurs van 
Genet) en Salome(naar Oscar Wilde) 
waarmee de groep hier te gast was. 

Voor Klaas Tindemans was met 
deze derde keer/slechte keer de zaak 
wel bekeken, en laat ik maar meteen 
hieraan toevoegen, vóór ik de indruk 
wek alleen maar een uitspraak van 
Klaas Tindemans op de korrel te 
willen nemen: een hele reeks toe-
schouwers dachten er net zo over. 
Geïnformeerde, kritische toeschou-
wers... ik durf niet echt te zeggen 
theatercritici, want alleen al deze term 
zou mij, wat onze theatrical scene 
aangaat , onder de verdenking van 
grootheidswaan plaatsen. Geïnfor-
meerde toeschouwers dus... en één 
hiervan had het zelfs na twee opvoe-
ringen al bekeken... Exit dus Lindsay 
Kemp! 

Dan blijf je als zogezegd óók 
geïnformeerde toeschouwer wel even-
tjes perplex... zeker wanneer de eigen 
opinie a 100% dissident is, zeker 
wanneer je merkt dat je dagen- en 
dagenlang met je meedraagt wat voor 
anderen niet meer dan een uiteenspat-
tende zeepbel blijkt te zijn geweest. 
Welke verklaringen worden in zo'n 
geval aangevoerd, niet zozeer om het 
eigen s tandpunt te wettigen, hoewel 
dat óók, maar in de eerste plaats om 
voorkomen en verschijningsvorm 
van de tegenstelling te begrijpen? 

Onuitroeibare subjectiviteit van 
de theaterkrit iek? Ach nee, dat is een 
dooddoener die alles en niets bewijst. 
Alleen maar andere argumenten, 
andere bewijsvoeringen aanzwengelt. 
Kan het b.v. niet zo zijn dat drie 
opvoeringen een maximum zijn in dit 
nochtans niet met theater verwend 
gebied? Het mode-aspect dat zeker 
heeft gespeeld t.o.v. Decorte, even 
zeker nog spelen zal t.o.v. Fabre , lijkt 
mij n.a.v. Lindsay Kemp geen af-
doende verklaring. Om te beginnen is 
dit een buitenlandse groep, die óók 
Parijs aandoet , wat het binnenlandse 
snobisme toch wel eventjes afzwakt. 
Vervolgens, en dit is veruit het 
belangrijkste argument, vielen de 
gehoorde/gelezen reacties minder in 
liet register van vermoeidheid en 
slijtage, dan wel in dat van ergernis en 
walg. 
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k r o n i e k 

"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

Is theatrale agressie dan mis-
schien 'its own undoing', omdat 
alsmaar hoger moet worden geboden, 
met steeds zwaardere schokeffecten? 
Tot öf het publiek de escalatie beu 
wordt, óf de groep zelf het spel ten 
einde raad over een andere boeg 
gooit? Bij deze redenering stoten we 
evenwel op de uiterst zinvolle conti-
nuïteit (m.i. zonder opbod en zonder 
herhaling) in het theaterwerk van de 
Lindsay Kemp-groep. Flowers bevat-
te een agressieve verdediging van een 
naar het publiek toe ook op zeer 
agressieve wijze uitgespeelde homo-
seksualiteit (helemaal in de trant van 
Artauds dubbele 'cruauté'). Maar in 
Salome was de klemtoon reeds ver-
schoven: wég van de homoseksuali-
teit die trouwens met de jaren minder 
tot de taboesfeer ging behoren, min-
der vanzelfsprekend tot marginaliteit 
(of zelfs misdadigheid) aanleiding 
gaf, en naèr de verkenning tot van de 
correlatie tussen enerzijds liefde, an-
derzijds geweld, haat en dood. Salo-
me ademde, mede door de erg pre-
rafaelietische beeldvorming, een per-
verse laatromantische sfeer: een 
norm, in casu de Victoriaanse, werd 
heel extreem gesteld, daarna ook op 
de meest extreme wijze vernietigd, 
een symbool als het ware voor de 
ongeldigheid van normenstelsels die 
au sérieux genomen willen worden 
(we zijn vér reeds van de toch 
scherper afgelijnde homoseksuali-
teit). 

In A Midsummer Niglu's Dream 
volgt nog een verschuiving. Homo-
seksualiteit is nog slechts een mon-
kelend neventhema. In 'la ronde' 
tussen Lysander en Hermia, Deme-
trius en Helena, zijn het even beide 
vrouwen, beide mannen, die verheer-
lijkt met elkaar optrekken; Titania en 
Oberon dingen allebei —maar dat 
was al zo bij Shakespeare — naar de 
gunst van 'een schone, jonge knaap'. 
Toch is dit type verwisselbaarheid nu 
bijzaak geworden, tenzij als beklem-
toning van een androgyne eenheid. 
Inderdaad, Lindsay Kemps stuk con-
centreert, via de ook bij Shakespeare 
al duistere, veelzijdige figuur Puck, 
op een oer- en eenheidsprincipe, op 
een vooraf aanwezig maar eigenlijk 
onbestemd verlangen. Nee, zeker 
geen 'jenseits von Gut und Böse' in 
Nietzscheaanse trant, waarbij min-
stens nog een voorafgaandelijke, ooit 
geldige moraal wordt verondersteld, 
die dan met heel veel moeite wordt 
ontkracht (zie Salome). Veeleer het 
schandaal van het verlangen zelf, van 
élk verlangen, gegeven de repressieve 
aard van haast alle (alle?) normen-
systemen. Of, los van deze laatste, ze 
grondig relativerend: de mogelijk-
heid en het behoud van een voorwe-
reldse onschuld. Vandaar de camp als 
stijlfiguur, de aanval op de bescha-
ving-die-doodt. 

Tegenover een groen — maar zo 
groen: vegetatief—oer— en regene-
ratieprincipe (de opvoering baadt 
gewoonweg in groene plantaardig-
heid), tegenover een Joyciaanse (zie: 
Finnegan's Wake) leprechaun, half 

boomhagedis, half boskabouter (een 
rol Lindsay Kemp op het lijf geschre-
ven), tegenover een heruitgave van de 
aloude god Pan, tegenover een trick-
ster- en Hermesfiguur (op deze veel-
heid in de eenheid kom ik later nog 
terug) houdt geen enkele vorm van 
beschaving stand (tenzij de vorm die 
zichzelf kan parodiëren, relativeren, 
zie de vriendelijke knipoog naar 
James Joyce, zie Kemps eigen hyper-
gesofistikeerde kitsch !). 

Meteen begrijpen we de behande-
ling die Shakespeare in déze A 
Midsummer Niglu's Dream te verdu-
ren krijgt. Het is mooi en volstrekt 
niet willekeurig dat Romeo and.luUet 
de even trieste maar minder bekende 
geschiedenis van Piramus en Thisbe 
vervangt, als stuk-in-het-stuk. Kan er 
namelijk een sterkere verheerlijking 
worden gevonden van de dodelijke 
romantische liefde tegenover het 
groene oerprincipe, dan precies Sha-
kespeares eigen Romeo and Julietl 
Liefst met Juliet in een tegelijkertijd 
belachelijke én prerafaelietische po-
se: op stelten én het fysieke even-
beeld van Lizzy Siddal, de uitgebuite 
en gedoemde muze van Danfe Ga-
briel Rossetti. 

Nochtans, deze virulente aanval, 
via camp, viakitsch.opShakespeares 
eigen klassiekers, op pre-rafaelie-
tische beeldcomposities, op de pictu-
rale wereld van William Blake (waar-
over later), op Wedgwood porselein 
(dit laatste dé inspirerende bron van 
de choreografie!) leidt niet tot een 
eenduidige, banale verdediging van 
seksualiteit of levensinstinct in enge 
Freudiaanse zin, Niet alleen heeft 
iedereen daarover in de laatste decen-
nia, in het theater en daarbuiten, al 
meer dan genoeg gehoord, maar wat 
meer is; een dergelijke interpretatie 
schiet eenvoudigweg tekort t.o.v, 
Lindsay Kemps leprechaun. En dat 
blijkt voortreffelijk uit de scène tus-
sen Titania en Bottpm: de vernede-
ring van de elfenkoningin bij Shake-
speare... nou ja, bij Shakespeare zoals 
hij via traditioneel en parochietheater 
tot ons is gekomen. 

Niet zo bij Lindsay Kemp: wie 
kan zich immers uitspreken over de 
weg die het verlangen bij de ander 
kiest? Botton) is wellicht een onbe-
tekenende Atheense ambachtsman, 
maar waarom zou hij voor Titania 
(gespeeld door 'the incredible Orlan-

do'ü) niet de mythische eenhoorn 
kunnen zijn? Bottoms vreemde ver-
schijning, niet met een ezelskop zoals 
bij Shakespeare, maar als eenhoorn, 
heeft natuurlijk een fallische beteke-
nis : daarover laat de coïtusscène geen 
enkele twijfel bestaan. Toch is dat 
slechts één aspect en heeft de 'brui-
loft' tussen Bottom en Titania, even-
als tussen de ongebruikelijke paren 
die leprechaun Lindsay Kemp heeft 
samengesteld, een veel ruimere bete-
kenis, De eenhoorn zoals hij nage-
jaagd werd in de wouden van middel-
eeuwse en renaissancistische allego-
rie, is immers een biezonder rijk 
beeld. Zo staat hij in de orthodox-
kristelijke iconografie symbool voor 
Maria, en meer bepaald voor de 
onbevlekte ontvangenis — een blasfe-
mische zijsprong die Kemp, in het 
verlengde van Nolre-Dame des Fleurs 
zeker niet kon mishagen. 

Toch slechts een zijsprong, dat, 
want voor A Midsummer Niglu's 
Dream lijkt mij in de eerste plaats de 
eenheid tussen de tegengestelde, de 
coïncidentia oppositorum, van be-
lang waarnaar het beeld van de 
eenhoorn in de hermetische traditie 
(ten dele ook in de hoofse literatuur) 
is gaan verwijzen. Daar drukt dit 
zeldzame, gedroomde wezen immers 
de alchemische bruiloft uit tussen 
maagdelijkheid en bevruchting (Ma-
ria), tussen lichamelijkheid en spiri-
tualiteit (Bottom, what's in a name, 
en de 'verheven' elfenkoningin), tus-
sen vrouwelijkheid en mannelijkheid 
(in één en dezelfde persoon, de door 
Lindsay Kemp zo verheerlijkte an-
drogynie), tussen dag- en nachtzijde 
van dingen en mensen (zie de coni-
unctio, in het stuk tussen de Atheense 
werkelijkheid en de wereld van het 
woud : Atheners en elfen, Oberon en 
Theseus, Hippolyta en Titania, wor-
den overduidelijk door dezelfde ac-
teurs gespeeld). 

Het is precies naar deze geïnte-
greerde eenheid dat triekster Puck als 
wegwijzer fungeert, Pucks tovermid-
del bedriegt niet, maar reveleert; op 
psychisch vlak een — niet altijd lieflij-
ke— authenticiteit die voorbij elke 
would be pose, voorbij elke sociale 
rol, ook voorbij elke geijkte seksuele 
rol, ligt; op filosofisch vlak de 
groene, vegetatieve eenheid — noch 
goed noch slecht, slechts zijnde 
— die, aldus tenminste Lindsay 
Kemp, achter de myriaden verschij-

ningsvormen kan worden vermoed en 
teruggevonden en waarmee —soms, 
over de tegenstellingen heen— een 
haast mystieke overeenstemming kan 
worden bereikt. 

Geen wonder dat het geheel van 
deze opvoering — ook visueel, op het 
gebied van de beeldvorming, via de 
vluchtige want zich alsmaar trans-
formerende personages —verwant-
schap vertoonde met de picturale (én 
poëtische) voorstellingswereld van 
William Blake. Blakes totaal onkris-
telijke visie op de eenheid van het 
zijnde, op dit zijnde als immanentie, 
en op goed en kwaad als slechts 
vluchtige, onderling zelfs verwissel-
bare afsplitsingen, celdelingen, t.o.v. 
wat wezenlijk héél is, ligt erg dicht bij 
Lindsay Kemps interpretatie van A 
Midsummer Night's Dream. 

Hoeft het nog gezegd dat ik deze 
voorstelling boeiend én agressief 
vond: omwille van de compromislo-
ze grondigheid waarmee Lindsay 
Kemp de eigen visie ver-beeldt, om-
wille van de eigen (zinnig)heid waar-
mee, doorheen de drie stukken, een 
welbepaalde evolutie, van Kemp én 
van de groep, wordt voortgezet. 

Maar sommige vormen van agres-
sie vallen klaarblijkelijk beter te 
harden dan andere! Kemps (zij het 
dan!) psychisch-metafysische kijk op 
A Midsummer Nights' Dream heeft mij 
meer overtuigd dan enkele eveneens 
recente, maar dan politieke interpre-
taties van klassiekers (Shakespeares 
eigen King Lear b.v. door Decorte; 
Racines Brittanicus door 'De Mannen 
van den Dam'). Daarmee wil ik 
helemaal niet beweren dat deze poli-
tieke interpretaties mij niet zinnen 
(wél integendeel), slechts dat hun 
schraalheid en eenduidigheid mij 
behoorlijk dwarszit, Tegenover de 
telkens herhaalde, juiste, maar o zo 
makkelijk toe te juichen gedachten-
gang: taal—macht—kwaad verkies 
ik Lindsay Kemps méér intense en 
minder comfortabele exploratie! 

Tot besluit. Eén van de citaten die 
de programmabrochure van A Mid-
summer Night's Dream meekreeg, 
luidde als volgt (dixit Oscar Wilde, 
partim): "All art is at once surface 
and symbol. Those who read the 
symbol do so at their own peril." This 
is precisely what I did (tried to do)! 

Dina Van Berlaer 

A MIDSUMMER NIGHT'S 
DREAM 
auteur: William Shakespeare; 
groep: The Lindsay Kemp 
Company; regie: Lindsay Kemp en 
David Haughton; licht: John 
Spradbery ; scènebeeld en 
kostuums; L, Kemp; kostuums 
gerealiseerd door Lolita-Madrid; 
muziek van en door Carlos 
Miranda; spelers: L. Kemp, The 
Incredible Orlando, Christian 
Michaelsen, Michael Matou, Atilio 
Lopez, François Testory, Claire 
Lewis ; Javier Sanz, Cheryl 
Heazelwood, e.a. 
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r e p l i e k 

Jan Fabre 
Ik hoop dat jullie deze maal geen 

aandacht besteden aan het nieuwe 
teatergedrocht van de "internat io-
nale wonderboy" (laat me niet 
lachen) Jan Fabre. Wat ik op televisie 
(VPRO-Nederland 1) gezien heb is de 
grootste waanzin en bedrog dat ik me 
kon voorstellen. Met de wel gekozen 
titel " D e Macht der teaterlijke 
Dwaasheden" creeerde Jan Fabre 
een voorstelling die doodsvervelend, 
voorspelbaar, ziekmakend en pervers 
is in zijn totale opzet. In godsnaam 
waarom moeten jonge meisjes en 
jongens altijd in hun nakie staan en 
zich te pletter werken (dit is geen 
acteren meer) tot ze er bijna bij 
neervallen? 

Die jonge mensen stonden vol 
"blauwe plekken", waar komen die 
vandaan? Slaagt de regieseur, Jan 
Fabre zijn acteurs om tot betere 
prestaties te komen? Zijn de acteurs 
van Jan Fabre meschien sadisten/ 
machochisten? Inhoudelijk is deze 
voorstelling niet te begrijpen, ze raakt 
kant nog wal. De acteurs (sic) doen 
altijd het hetzelfde met een bijna 
blind geloof in wat ze doen daa rdoor 
wordt het soms mensontwaardig en 
toont een verloedering voor het 
mens-zijn. Dit i seengevaar l i jkevoor-
stelling die niet getoond zou mogen 
worden in Vlaanderen. Jan Fabre 
heeft voor niets respect en verliest 
daardoor zijn eigen kunstenaarschap. 

Hij vermoord op dezelfde manier 
kikkers zoals hij opera vermoord. 
Hoe is het mogelijk dat hij zangers zo 
kan beinvloeden 0111 aan zoiets be-
lachelijk mee te werken? Ik hoop dat 
hij nooit geen geld krijgt 0111 de opera 
te verzieken. Sommige zotgedraaide 
persmensen vinden Jan Fabre een 
genie, voor mij is Jan Fabre je reinste 
flauwekul die beter met zijn handen 
van het teatermedium zou blijven. Ik 
meen zelfs in zijn teaterwerk faschis-
tische neigingen te zien, ik dacht dat 
Jan Fabre zo tegen het werk van 
Albert speer was? (las ik H u m o v a n B 
juni) 

Ik dacht dat Jan Fabre een beel-
dend kunstenaar was van oor-
sprong, wel ik moet je zeggen dat mijn 
zoontje van acht beter kan tekenen 
dan de tekeningen die ik van Jan 
Fabre zag in het Meuseum van 
aktuele kunst te hasselt een tijdje 
geleden. 

Lezerspubliek, teaterliefhebbers 
en /of kunstliefhebbers behoed u voor 
een jonge man, genaamd Jan Fabre 
die zijn perverse waanzin aan u wilt 
opdringen als alledaagse "waarhe id" . 

P. Teugels 
(Antwerpen) 

De val van Antwerpen 
Ik houd eraan u hartelijk te 

feliciteren voor het merkwaardig ar-
tikel " D e val van Antwerpen". Het is 
zeer juist gezien maar in ons zö sterk 
gepolitiseerd land is er moed nodig 
0111 dit alles neer te schrijven. 

Wat nu de culturele onverschillig-
heid betreft, meen ik er te moeten op 
wijzen dat het een nationaal feno-
meen is. Als de Vlamingen, zeer 
terecht, de taaionderdrukking aan-
klagen, raken ze slechts aan één 
aspect van het probleem. De toe-
stand, eigen aan heel België, is het 
gevolg van de scheiding der 17 Pro-
vincies. Schmook spreekt van 1585 en 
1648, maar het is in feite in 1579 dat 
de "General i te i t" verbroken werd. 
Toen hebben de Zuiderprovincies 
opnieuw gedwee het Spaanse juk 
aanvaard met het gevolg dat onze 
gewesten sindsdien aan een systema-
tische clericalisatie zijn onderwor-
pen waarbij elk spoor van vrij denken 
werd onderdrukt . En niet alleen in de 
Spaanse tijd. Onder het Oostenrijks 
bewind, waar weinig over gesproken 
wordt, heeft de clerus zich zó veelei-
send getoont dat zelfs de onverschil-
lige Oostenrijkse Overheid vond dat 
ze overdreef. 

Daar dragen we de gevolgen van. 
Maar niemand zegt het. De historici 
van alle gezindheden zijn uiterst 
bescheiden op dat stuk. Het is toch in 
die richting dat we de verklaring moe-
ten zoeken van de geestelijke onver-
schilligheid van onze landgenoten. 
Het volstaat een vergelijking te ma-
ken met het Noorden. Vóór de bevrij-
ding van de zeven Noordprovincies 
hadden die werkelijk niet veel te 
betekenen en het zwaartepunt lag 
tevoren in het Zuiden. Maar nadien... 

Ik schrijf u dit alles omdat uw 
artikel — z i j het dan beperkt tot het 
toneelleven van een stad — blijk geeft 
van een objectiviteit die een eresaluut 
verdient, terwille van de zeldzaam-
heid van het verschijnsel in ons 
gebenedijd land ! 

Roger Avermaete 
(Antwerpen) 

Rechtzetting 
O p de eerste blz. van het juli-

nunimer van Etcetera wordt het ver-
moeden geuit dat de betoelaging van 
Teater De Kelk zou worden stopge-
zet... een trieste zaak die inderdaad 
werkelijkheid werd. Alleen de d o o r U 
(en anderen) aangehaalde reden, nl. 
een te groot financieel verlies, raakt 
kant noch wal. En toch is dit ook weer 
de reden die ons door Minister Poma 
in een schrijven werd medegedeeld. 
De boekhouding van Teater De Kelk 
werd op 30 /6 /83 afgesloten met een 
negatief saldo van 128.375 fr., bedrag 
te verminderen met niet gebruikte 
provisie voor financiële lasten. 

En dit is dan onze "onoplosbare 
finantiele situatie (sic)". Waarvan 
akte. 

Johan Cloetens, directeur 
(Brugge) 

Bert Verminnen 
Met veel ontroering las ik de 

bijdrage van Marianne Van Kerkho-
ven aangaande leven en dood van 
mijn broer Bert Verminnen. Ik ver-
zoek U beleefd mijn dank mede te 
delen aan uw medewerkers. 

Hierbij wens ik uw tijdschrift een 
lang en noodzakelijk leven toe. 

Johan Verminnen 
(Brussel) 

Raad van Advies 
Wegens vakantieomstandighe-

den bereikt deze brief u laattijdig. Dit 
schrijven is immers bedoeld als een 
reactie op een vraag naar rechtzet-
ting in verband met uw artikel over de 
nieuwe Raad van Advies in Etcetera, 
jg 2, nummer 7, juli 1984 — pag. 54, 
55. 

Als voorzitter van de Raad van 
Advies en geïnterviewde in dit artikel 
kan ik akkoord gaan met de weergave 
van de citaten uit ons gesprek, al 
betreur ik persoonlijk enkele conclu-
sies of stellingen die de heer De 
Bruyne ten overstaan van de Raad 
van Advies meent te kunnen of te 
moeten innemen. 

Met klem wens ik echter namens 
alle leden van de Raad van Advies, 
individueel en als groep te protesteren 
tegen d e z i n " D e d e r t i e n leden hebben 
dus allen politieke kleur bekend", 

Waar u zelf zegt dat men in Vlaande-
ren aan het Cultuurpact vastzit moet 
men ook teruggrijpen naar het uit-
gangspunt : d.w.z. dal de beleidsin-
stanties verplicht zijn rekening te 
houden met een zo rechtvaardig 
mogelijke vertegenwoordiging van 
alle ideologische en filosofische groe-
pen in de beleidsvoering alsmede de 
uitdrukkelijke bescherming van de 
minderheden. Wanneer in den lande 
dit principe omgebouwd is tot een 
gedragslijn waarbi j de politieke frac-
ties in onderlinge afspraak tot nume-
rieke verdeling overgaan en dan een 
vooraf afgesproken aantal kandida-
ten voordragen, heeft dit geen enkel 
expliciete relatie naar een partijpoli-
tieke aansluiting, een kleur bekennen 
of vanuit een partijpolitiek mandaat 
optreden. 

De leden van de Raad zijn zich 
allen bewust van hun verantwoorde-
lijkheid ten overslaan van de Minis-
ter in verband met hel te voeren 
beleid ten overstaan van het theater-
gebeuren in Vlaanderen en dit uitslui-
tend vanuit hun individuele deskun-
digheid, hun betrokkenheid bij de 
meest diverse facetten van het thea-
tergebeuren en hun liefde voor het 
theater. Uw voorstelling van zaken 
vind ik van een verregaande vrijpos-
tigheid die niet alleen betrokkenen in 
hun respectieve werksector zeer hin-
derlijk kan overkomen, maar die nog 
veel meer uw lezers opzadelt met een 
al te gemakkelijke en goedkope dood-
doener. 

Geachte Redactie, u zijt, op zijn 
zachtst gezegd, niet mals voor de 
representatieve waarde van de Raad 
van Advies. Mag ik u erop wijzen dat 
de meeste van de volgens u ontbre-
kende sectoren rechtstreeks of on-
rechtstreeks zeer expliciet in deze 
Raad vertegenwoordigd zijn. Een 
kleine doorlichting van de functies en 
de activiteiten van de diverse leden 
had u kunnen bewijzen hoe gebrekkig 
uw stelling op dit punt is. 

Geachte Redactie, u schrijft wel 
dat er zwijgplicht is binnen de Raad 
en dal u opteert voor spreekplicht. 
Ons s tandpunt is duidelijk: het is aan 
de Minister onze adviezen openbaar 
te maken, het is aan ons de grootste 
openbaarheid te hanteren bij het 
voorbereiden van hel advies. En daar 
zullen wij in de toekomst ook met alle 
zorg aan werken, lil deze optiek 
verheugen wij ons in elke zinnige 
bijdrage die ons kan helpen met een 
grotere kundigheid, objectiviteit en 
durf het theaterlandschap te vitalise-
ren, En waarderen wij ook sterk de 
interesse die Etcetera voor deze wer-
king opbrengt. 

Piet Jaspaert 
voorzitter Raad van Advies 

(Hasselt) 

ETCETERA 8/84 63 



TIEDRIE 

Theater van de Derde Wereld 
seizoen 1984-85 

Produkties 

Mutaties van een kikker 
(Cherub Huang - Dü) 

Prostituees van Jakarta 
(W.S. Rendra) 

Soedados 
(naar E. Buenaventura) 

FISKO-DATA 

Fiskaal en ekonomisch advies 
- Boekhoudverwerking 

- Accountantsonderzoek 
- Bedrijfsadvies 

- Komputerservice 

Koningsstraat, 316 b1 
1030 Brussel 

02/218.40.97 

Guido Gezellestraat 25 b1 
3290 Diest 
013/33.62.75 

Raiffeisenkas, 

open, 
ook als u vrij bent 

Ook in uw buurt, is zeker een Raiffeisenkas open 
op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. 

H RAIFFEISENKAS 
uw spaarbank bij de hand 

Centrale Raiffeisenkas C V. • Minderbroedersstraat 8 - 3 0 0 0 Leuven - H.R. Leuven 5121 • Het adres van het Raiffeisenkantoor in uw buurt vl indt u in de Gouden Gids onder de rubriek «Spaarkassen» fc^ 



DEURSSCHOUWBURG I 
« C U L T U R E E L ANIMATIECENTRUM VZW 
A u g u s t O r t s s t r a a t 2 2 J 

1 0 0 0 B R U S S E L - T e l . 0 2 / 5 1 1 . 2 5 . 2 5 j 

! 

• 



\K Hou Ml/ Bene 
neT pe^oTe pi wet/ 

vet Lei/ew. 

\ 

ve ma no vale ev j>e 
ik/Te^nationals PcuTiep, ve 
-yoc/Ace ev KvLTvfete 

AKTtVlT6/Te/V 

ivpusTfrie, 
WeTBNSCffAP 

6N eKOMOMidj 

iff HOC M// vena 
MeT Her ,her 
IVATSR, 6N De 
eteKTRictfei Tt 

neT n u t s ero tu/W, 

Mooe ev 6SZOA/D-
netD, 

e T e u e t i D R i n k z n , 

opvoeoiut e n 
OAJTSPAHK/iMG-,., 

/ 

Knack Magazine + Knack Weekend. 
Twee magazines. Een Knack 


