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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 
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