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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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