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6 augustus 1986, Melbourne.
Een groep 'culturele terroristen'
kaapt Picasso's Wenende vrouw
(ooit aangekocht voor 1,5 miljoen
Australische dollar) uit de National
Gallery in Melbourne. Als losgeld
vragen zij: 10% meer staatssubsidie
voor kunst en een jaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars waaraan ook een geldprijs verbonden is.
Bij niet-inwilliging van hun eisen,
dreigen zij het doek te vernietigen.
Misschien komt het omdat theaterseizoenen steeds in de herfst aanvangen, maar over het begin van deze theaterjaarwende hangt een zekere droefenis. Ook Thalia, de muze
van het theater, lijkt wel een wenende vrouw. Een aantal feiten doen of
deden zich voor waardoor de tegenstellingen m.b.t. het gevecht van de
integere theaterkunstenaar om een
zinnige plek in deze maatschappij te
verwerven, weer op scherp werden
gesteld. Verontrustende feiten, niet
nieuw in hun intenties, maar scherper in hun uitdrukking. We weten,
lezer, dat het verhaal eentonig is.

I
Over het advies van de RAT (Raad
van Advies voor Toneel) willen we
kort zijn; het heeft zelfs weinig zin
het nog te publiceren. Door zijn
niet-gefundeerde uitspraken zet de
RAT zich zelf buiten spel. Het
document (Eindadvies nr 29;
13/3/1986) is een kabbelend commentaar zonder coherente visie: een
werking die vorig jaar de appreciatie "duidelijk profiel" meekreeg
(Raamtheater), wordt vandaag als
"te verscheiden" gequoteerd; men
subsidieert gisteren een poëzie-theater (Poëzien) en stelt vandaag vast
dat de teksten "te weinig gedramatiseerd" zijn; men geeft aan groepen
rode kaarten en men verwacht dat
zij in één seizoen tegelijkertijd én
hun come-back én hun liquidatie
voorbereiden, enz.
De paradoxen zijn veelvuldig: in
het advies wordt speciale aandacht
besteed aan kinder- en jeugdtheater;
ook in de stellingen van minister
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Dewael vinden we dit accent terug.
Wie de huidige subsidiëringscijfers
echter naast die van het vorige seizoen legt, stelt vast dat door de vermindering van de KJT-subsidie en
door het afschaffen van de toelagen
van Schooljeugdtheater en Poëzien
(dat /3 van zijn voorstellingen voor
schoolgaande jeugd speelt), er dit
jaar een goede vijf miljoen minder
geld aan jeugdtheater wordt besteed
dan voorheen, ondanks de verhoging in toelagen van Speeltheater en
Stekelbees. Hoe valt dit te rijmen
met minister Dewaels recente nota
over meer cultuur in het onderwijs?
Het gebrek aan interesse (?) of
moed (?) of bekwaamheid (?) van
de RAT springt nog het meest in het
oog i.v.m. de A-gezelschappen, die
hij nochtans als zijn "grootste zorgenkinderen" omschrijft. Het is
niet meer ernstig om in maart 1986
een rode kaart aan de KNS toe te
kennen, wanneer daar een maand
eerder een nieuwe directie werd benoemd; indien de RAT m.b.t. de teloorgang van de KNS écht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen
dan had hij die rode kaart veel eerder gegeven, dan was er in dat kader
een reële druk van de centrale overheid mogelijk geweest om, veel eerder al, de malaise te bestrijden en de
verspilling te vermijden.
Wat de KVS betreft betreurt de
RAT "het niet-vacant verklaren"
van de directiezetel. Hij betreurt de
gevolgde procedure, maar betreurt
hij ook het resultaat van die procedure? Het meest verontrustende aspect van dit advies van de RAT is
inderdaad de overdreven aandacht
voor het beantwoorden aan vormvoorschriften. De praktijk van de
RAT staat ver van het theater. Spelen met regels en bepalingen is een
zelfstandige activiteit geworden. De
oorspronkelijke betekenis van de taken van de RAT ligt vergeten onder
een berg papier. In deze context
kunnen we enkel zeer blij zijn dat
deze RAT er nog steeds niet in geslaagd is een nieuw voorstel tot decreet uit te werken; vanuit deze
mentaliteit kan een nieuw beleid alleen maar nog fnuikender, nog immobiliserender en nog willekeuriger
worden dan het al was.
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II
Maar ondertussen werden op basis
van dit ongefundeerde advies beslissingen genomen: vijf gezelschappen
verdwijnen van de subsidiëringslijst: De Mannen van den Dam,
Bent, Merksems Kamertheater,
Poëzien en Schooljeugdtheater. De
laatste twee 'profiteren' van het feit
dat ze slechts twee jaar (ook dit
wijst op wispelturigheid en willekeur) gesubsidieerd werden; hun
werking en structuur zijn nog niet
totaal afgestemd op de voorschriften van het decreet, waardoor zij
een terugkeer naar de toestand-vanweleer makkelijker overleven. Hun
werking wordt verdergezet, zij het
met verminderde middelen waarvan
in de eerste plaats de artiesten
(werkgelegenheid) het slachtoffer
zijn. Het MKT, net als Poëzien en
Schooljeugdtheater voor het eerst
gesubsidieerd onder Poma, wordt
volgend seizoen geheel door de Stad
Antwerpen ten laste genomen; het
subsidieverlies wordt door een verhoging van de stadstoelagen beperkt
maar ook hier sneuvelen personeelsleden; de programmatie schikt zich
hiernaar, waardoor de lijst van solo-produkties in Vlaanderen weer
wat langer zal worden. Wat er met
Bent gebeurt is tot op heden niet
duidelijk. Aan De Mannen van den
Dam werd een overgangssubsidie
van 4,5 miljoen beloofd (4 miljoen
van de Lotto en 500000 Frank uit
de projektenpot). Van de voorgenomen programmatie zal dus wel
Droomspel van Strindberg, in een
regie van Karst Woudstra, gerealiseerd worden, zij het in afgeslankte
vorm. Voor de tweede produktie De
broek van Carl Sternheim, in een regie van Paul Peyskens, zoekt men
alternatieve financieringsbronnen,
maar voorlopig staat dit project op
de helling; hetzelfde geldt natuurlijk
voor De Mannen van den Dam als
gezelschap. Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep
die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse
theater uitstijgt, moet verdwijnen,
tast men nog steeds in het duister.

III

VVTD/VNTB structureel vastge- enz. Men is ondertussen zo in regels
legd; de nieuwe VVTD, die de vorm verstrikt geraakt dat de essentiële
heeft aangenomen van een v.z.w., vraag of die regels wel hoeven en
werpt zich immers niet alleen op als waarvoor ze nu eigenlijk dienen,
Ondertussen is er ook bij de VVTD, gesprekspartner in het paritair co- niet meer gesteld wordt. Moet niet,
de Vereniging van Vlaamse Theater- mité, maar ook naar de overheid in de eerste plaats, de vraag beantdirecties wat loos. Deze feitelijke toe. Alles laat voorspellen dat de be- woord worden wat kunst en syndivereniging waar zowat de hele thea- houdende reflex om alléén de belan- calisme dan wel met elkaar te materwereld in en uit kon lopen en wier gen van de A-, B- en C-gezelschap- ken hebben? Wanneer er binnen een
functie voor niemand nog duidelijk pen veilig te stellen en hun bestaan creatief proces werkgevers/werknewas, is sinds begin juni in twee ge- te bestendigen, de grondtoon zal mers-relaties ontstaan, in plaats van
splitst. De ene helft, die zich VVTD uitmaken van elk gesprek. De kleine verhoudingen gebouwd op wederblijft noemen, groepeert de direc- groepen en hun werknemers, die zijdse appreciatie en vertrouwen,
teurs (en dit keer alléén de direc- meestal in onbeschermde omstan- wil dat dan niet zeggen dat er fundateurs) van alle (of bijna alle) A-, B- digheden aan de slag moeten, krij- menteel iets fout gaat met de artisen C-gezelschappen; de andere helft gen het nog moeilijker om hun stem tieke motiveringen van de betrokkenoemt zich VNTB, Vereniging voor op overheidsniveau te laten door- nen? Is het theater niet een plek
een Vernieuwd Theaterbeleid en klinken. En is de beslissing van de waar mensen houden van hun vak
groepeert de D-groepen, de 'projec- nieuwe VVTD om enkel directeurs en gedreven zijn om dingen te uiten
te groeperen, niet impliciet een af- en vorm te geven? Syndicaten hebtenmakers' enz.
wijzing
van alle andere mogelijke ben een functie in deze maatschapDe beslissing tot splitsing werd, werkstructuren
(b.v. een collectief pij, maar naar de artistieke wereld
naar verluidt, oorspronkelijk inge- van
theatermakers
hun eigen
geven door syndicale motieven. De baas zijn), zoals die die
liggen hun taken zeer provooral in meer vertaald,
A-, B- en C-gezelschappen worden democratisch functionerende
blematisch:
wat doe je met slogans
betoelaagd voor een bepaald aantal gezelschappen werden uitgetest?kleine
als "gelijk loon voor gelijk werk"
We
'functies' ( + een percentage aan willen hiermee niet vooropstellen met een regisseur, gekend om zijn
werkingskosten), maar zijn daarkunst en democratie altijd moe- talent en zijn degelijkheid aan de
door ook gehouden om aan alle syn- dat
ten
samengaan:
kunst geldt er ene kant en een geroutineerde 'ardicale bepalingen i.v.m. Ionen e.d. slechts één regel,innl.dedat
er geen re- rangeur'-regisseur aan de andere
te beantwoorden. De D- en project- gels zijn; dat de functioneringswijze
kant? Wat doet een syndicaat met
groepen ontvangen een globale toe- van een groep, ensemble of gezel- werknemers die zelf bereid zijn loon
lage waarvan de besteding vrij is. schap enkel een intrinsiek deel kan te derven als daardoor het gewenste
Om bij de onderhandelingen in het zijn van haar/zijn werking; kortom decor vervaardigd kan worden?
"Paritair Comité voor het Spektaalleen de noden van het werk Hoe staat een syndicalist tegenover
kel" gezamenlijke standpunten te dat
kunnen
bepalen waar en door wie die honderd-en-een theatermateries
kunnen innemen en verdedigen, gin- welke beslissingen
genomen wor- die niet in cijfers maar alleen in
gen de A-, B- en C-groepen over tot den. De nieuwe directeursvereniging
omschreven kunde oprichting van een aparte struc- is opnieuw een stap in de richting waardeoordelen
nen
worden?
tuur. De natuur van deze nieuwe van een grotere eenvormigheid,
VVTD blijft alleszins dubbelzinnig. daar waar verscheidenheid in funcIs dit een corporatie van directeurs?
in de artistieke
Of een syndikaat van werkgevers? tioneringsmodellen
wereld
steeds
een
teken
van gezond- IV
En zo ja, aan welke kant van de on- heid is geweest.
derhandelingstafel nemen zij dan
plaats? Want al deze directeurs
b) De dwang tot eensluidendheid Een laatste punt van droefenis dan:
staan stuk voor stuk zelf op een
en
reglementering is ook te merken drie tekens aan de wand.
loonlijst.
op het puur syndicale vlak. Een van
1. De raad van beheer van KorreDe herstructurering van de de klachten die door directies van de kelder (Brugge) verlengt het congeformuleerd tract van artistiek directeur André
VVTD roept echter meer vragen en A-gezelschappen
problemen op dan dit schisma van wordt is dat er op het niveau van de Vermaercke niet. 2. Bij Malpertuis
belangen op het eerste gezicht doet vakbondsvoorschriften zeer grote (Tielt) ontvangt directeur Robrecht
verschillen bestaan tussen Gent, De Spiegelaere zijn ontslagbrief en
vermoeden:
a) In de huidige bezuinigingscon- Antwerpen en Brussel. De langere 3. De raad van beheer van het NTG
text zijn er tot nog toe vooral kop- en intensere syndicale traditie van (Gent) schaft de beleidsgroep af die
pen gevallen in de D-categorie. Ge- de KNS-acteurs heeft daar geleid tot directeur Demedts bijstond in zijn
voelens van solidariteit zijn in de een reeks 'verworvenheden' die el- taken. Drie verschillende situaties,
theaterwereld steeds ver te zoeken ders niet bestaan. Ook hier wenst maar met opvallende parallellen.
geweest, maar dit gebrek aan sa- men nu een gelijkschakeling, dus: Globaal genomen ging het in deze
menhorigheid wordt door de kloof nieuwe afspraken, reglementen, drie theaters artistiek gezien goed.
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Anne Teresa De Keersmaekers
Bartók/Aantekeningen. De
zondermeer sterkste theaterindruk
van het seizoen —ook 'hors
concours', want de voorstelling was I
bij ons nog niet te zien - deed ik op
bij Pina Bausch' nieuwste creatie
Viktor.
Marianne Van Kerkhoven
Vijf produkties hebben mij in
1985 - 86 uitermate kunnen
bekoren. Niet meer en niet minder.
In chronologische volgorde:
1. Bartok/
1. Groupe Emile Dubois
Aantekeningen
(Grenoble), Daphnis é Chloé
(Rosas) Choreografie: Jean-Claude
Foto Herman
Sorgeloos
Gallotta
2. De HamletKlapstuk, Leuven
machine (Globe)
2. Thalia Theater (Hamburg),
3. Alles Liebe... Oedipus
(Sofocles)
(RVT)-Foto
Regie: Jürgen Gosch
Pascale De Cleyn
4. De inoed om
NTG Gent
le doden
3. Maatschappij Discordia
(Malperluis) (Amsterdam), Het Atelier
Foto Norbert
Regie: Jan Joris Lamers
Maes
Stuc, Leuven
5. Norodom
4. Nationale Opera (Brussel),
Sihanouk
(Théâtre du
La Finta Giardiniera (Mozart)
Soleil)
Muzikale Leiding: Sylvain
Cambreling
Regie: Karl-Ernst en Ursel
Herrmann
Koninklijk Parktheater, Brussel
5. Rosas (Brussel),
Bat tók/Aantekeningen (Bartók)
Choreografie: Anne Teresa De
Keersmaeker
CBA-theater, Anderlecht
Theo Van Rompay
Ziehier mijn top 5 van de theateren dansvoorstellingen van het
voorbije seizoen:
- De koning sterft — E. Ionesco
- F. Marijnen - NTG Gent
- Alles Liebe - L. de Vega /
L. Perceval / D. Roofthooft L. Perceval-Reizend Volkstheater
- Hime - C. Ikeda - Ariadone
(in Teater 140, Brussel) +
Bartók/Aantekeningen —
A.T. De Keersmaeker - Rosas
- Oidipus-SophoklesJ. Gosch-Thaliatheater Hamburg
(in NTG, Gent)
- L'Histoire terrible mais
inachevée du prince Norodom
Sihanouk, roi du Cambodge —
H. Cixous - A. Mnouchkine Théâtre du Soleil (in Hallen van
Schaarbeek)
Algemeen commentaar:
eenvoud en effectiviteit, helderheid
en spanning, waarachtigheid en
emotie, ironie en iiitelligentie.
Kunst dus.
Wim Van Gansbeke
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Op een kleine 100 voorstellingen
zitten kijken vorig seizoen. Weer
onnoemelijk veel rommel op het
netvlies gekregen. En (gelukkig!)
weer geen recensant in eigen land
geworden want: onomwonden het
hart gelucht over de tonnen onzin
en onbenul, wansmaak en
dommigheid die op de
toneelplaatsen worden gestort.
Maar U vroeg een lijstje zeker?
Overklast door mijn mooiste
première-ervaring dit seizoen - de
blijde intrede op het Schouwtoneel
van dochter Evelien — hebben ik en
mijn lachspieren en hersenkronkels
behoorlijk wat deugd gehad aan
Alles Liebe (Joosten, Roofthooft,
Perceval), Oiclipus (Gosch in Gent),
Onnozele kinderen (Orkater),
Kroning van Poppeia (Werkteater),
Lelijke jonge eendje (Nederlands
jeugdteater), Achter op schema
(Poppenkeet) en De tuinman van de
koning (Philips - Antwerpen).
Commentaar hierbij zou
neerkomen op zelfherhaling. Van
gedachten wisselen over mijn
voorkeur kan ten allen tijde, maar
niet per brief.
Edward Van Heer
Hoogtepunten van het voorbije
theaterseizoen waren voor mij
(ongeveer chronologisch):
- het Klapstukfestival in zijn
geheel, met daarin vooral Lucinda
Childs en de Groupe Emile Dubois.
- La Finta Giardiniera van
K.E. Herrmann in de
Muntschouwburg.
- A.T. De Keersmaekers
Bartok/A antekeningen
- L'histoire terrible mais
inachevée de Norodom Sihanouk,
Roi du Cambodge van het Théâtre
du Soleil o.I.v. A. Mnouchkine.
Wat ik, om diverse redenen, nog
graag wil vermelden (ongeveer
chronologisch):
- Frans/z van Dito Dito.
- Oidipus van Jürgen Gosch.
- de Don Carlos van de
Studenten theaterwetenschap
Leuven o.l.v. Paul Peyskens.
- II Cortile van Sosta Palmizi.
- Trisha Brown met Glacial
Decoy, Set en Reset en Latéral
Pass.
- HTP met Op een avond in.
Wetende dat er veel te veel
dingen zijn die ik niet heb gezien
om volledig te kunnen zijn, teken
ik,
Mark Deputter
De moed om te doden van Lars
Norén heeft mij het meest
beïndrukt onder de Vlaamse

voorstellingen die ik gezien heb in
het toneelseizoen 1985 - 1986.
Norén beschrijft er een liefde-haat
verhouding tussen een vader en een
zoon, waar op een of andere manier
iedere mens doorheen moet als hij
zich in de groei naar volwassenheid
wil losmaken van zijn ouders.
Regisseur Karst Woudstra
ensceneerde het drama met vaste
hand, in een sober eenheidsdecor.
Dries Wieme maakte van de vader
een pathetische figuur.
De andere toppunten van dit
seizoen waren gastvoorstellingen:
L'histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge door het Théâtre du
Soleil, in de regie van Ariane
Mnouchkine, door de Munt en de
Singel uitgenodigd naar Brussel;
Oidipus van Sofokles, door het
Thaliatheater uit Hamburg, in de
regie van Jürgen Gosch, te gast bij
het NTG in Gent; en Alistero Buffo
van en door Dario Fo, in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel.
Jef De Roeck
Hugo Meert (telefonisch, want net
terug van vakantie) vindt dat geen
enkele Vlaamse produktie de
moeite waard is om in een lijst van
beste produkties te worden
opgenomen. Hij wil ook geen
buitenlandse gastvoorstellingen
opnemen ("Die worden elders
gelauwerd"). Maar wat betreft de
Vlaamse theaterprodukties:
ergernis.
Ergernis over de KNS
("ondermaatse revue"). Ergernis
over het NTG ("die het
publieksgemis tracht goed te maken
met een musical"). Ergernis over de
kortere produkties van Jan Decorte.
Hugo Meert
Misschien, hoewel het ijdel klinkt,
is de meest verheugende gebeurtenis
van het theaterseizoen 1985 — 86 de
redding van Etcetera. Maar in
welke mate is dat relevant als er in
dit land nauwelijks iets gebeurt
waarover zinnig te schrijven valt?
Een interessante groep wordt
omwille van persoonlijke rancunes
opgedoekt (Mannen van den
Dam) - veruit de meest absurde
daad van het voorbije seizoen - en
voor het overige heerst de risicoloze
middelmaat. Voorstellingen als
L 'homme qui a voulu, Max, of hoe,
of wat, Frans/Franz, Op een avond
in..., Sneeuw koesteren zich in de
veiligheid (maar ook in de
steriliteit) van de marge, elders
wordt keurig op zeker gespeeld
(Fooi for love, De Sapeurloot, De

moed om te doden). Alles Liebe van
het RVT en Tyrannie der
hulpverlening van de Witte Kraai
waren nog de meest geslaagde
produkties, omdat ze beide (op een
overigens niet te vergelijken wijze)
uitgingen van een fundamentele
analyse, een herontdekking haast,
van de relatie tussen tekst en spel:
dit is een vraag die al te zelden
zichtbaar is in ons theater. De
weigering om deze vraag in al zijn
consequenties te stellen is volgens
mij dé reden voor de nederlaag van
het NTG, dat met Bouwmeester
Solness, Demonen en Een oogje op
Amélie wel dramaturgische
intelligentie toonde, maar nooit van
een coherent inzicht blijk gaf in de
taal van het theater.
Los van al deze overwegingen,
twee voorstellingen blijven mij
achtervolgen en zijn daarom
helemaal geslaagd: Rosas'
Bartók /Aantekeningen en
Gerardjan Rijnders' Bacchanten.
Klaas Tindemnns
Een schamele twee
theaterprodukties koester ik in mijn
herinnering aan het voorbije
seizoen. De Oedipus in een regie
van Jürgen Gosch, een zeldzaam
zuivere en ogenschijnlijk simpele
produktie, en de Ha'mletmachine in
regie van Sam Bogaerts, een
zeldzaam walgelijke en
ogenschijnlijk gecompliceerde
produktie. Beide ensceneringen
woelen in het andere, onbekende,
en hanteren daarbij, op zeer
uiteenlopende wijze, een krachtige,
aangrijpende theatertaal.
Van het Vlaamse theater geen
nieuws. De Witte Kraai en
Akt/Vertikaal waren goed, maar
dan enkel t.o.v. de droevige
avonden van de anderen, en in het
Franstalige theater was het
helemaal kommer en kwel.
Gelukkig was er dit jaar een
groot dansaanbod, met tussen de
krampachtige Japanners en de
schone-smoelen-lege-koppen
Italianen een aantal boeiende en
plezierige produkties: Doublé Duo
van Karole Armitage (verleidelijk!),
An Axe to Grind van Laurie Booth
en Harry De Wit (virtuoos!),
Daphnis en Chloévan J.C. Gallotta
(grappig!), Mangep'tit coucou van
Alain Platei (knotsgek!), en vooral
Bartók, Aantekeningen van Rosas
(verleidelijk, virtuoos, grappig,
knotsgek, en nog veel meer, en een
beetje te lang.)
Ja, dat zijn zo van die dingen.
Waarover men niet spreken kan,
moet men zingen. (H.M.)
Luk Van den Dries
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Seizoen

Als u zelf eens een kijkje nam
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Etcetera nam in
vogelvlucht even
het Vlaamse
theaterlandschap
1986-87 door.
Na het voorbije,
dorre jaar inag
men iets meer
verwachten van
'onze mannen op
de planken'.
Vandaar, een
eerste blik op wat
ons te wachten
staat.

Een overzicht van het theateraanbod van het seizoen 1986-87. Een
indeling dus ook van de Vlaamse
theatergezelschappen. En na lang
piekeren over zin en (vooral) onzin
van de huidige, officiële scheiding
tussen A-, B-, C- en D-gezelschappen, en het overwegen van andere
indelingscriteria, toch maar de 'gewone' indeling behouden, zij het
met een aanpassing; elke indeling is
hoe dan ook artificieel.
Dus: de repertoiretheaters (de
'grote drie'), de spreidingsgezelschappen (alsof slechts twee gezelschappen het land rondreizen), de
kamertheaters (die bijna alle ook
reizen, en waarvan enkele zelfs over
twee eigen zalen beschikken) en 'de
rest': de gezelschappen die met de
omschrijving 'experimenteel- en
vormingstheater' door het leven
moeten. Voor het ene gezelschap is
dit een betreurenswaardig lot, voor
het andere een ironische grap. En
dan graaien we nog even in de marge, waar de niet-gesubsidieerde (tenzij d.m.v. de 'experimentenpot') gezelschapppen en theatermakers zich
ophouden. Niet uit medelijden,
maar omdat daar, tussen rotzooi en
theaterwerk van verdacht allooi,
ook frisse en/of te weinig gewaardeerde theatermakers te vinden zijn.

Repertoire
Over wat het begrip 'repertoiretheater' is en/of zou moeten zijn kan
men lang redetwisten. Maar aangezien enkel het NTG voor het voorbije jaar een gunstig advies meekreeg van de Raad van Advies voor
de Toneelkunst (RAT), wordt het
nu écht tijd dat men zich daarover
eens bezint. De KNS kreeg een rode
kaart (weliswaar symbolisch, want
er kwam een nieuwe directie), de

Brusselse KVS werd bedeeld met
'ongunstig'. Wat is de functie van
repertoiregezelschappen?
Het NTG pakt uit met interessante teksten: Willem Elsschot, Botho
Strauss met een nieuw stuk, De reisgids, Shakespeare (Koning Lear),
Gildas Bourdet (Station Service),
Alfred Jarry (Ubu Koning) en een
musical van Manfred Kage en Stanley Walden. Mooi. Het NTG weet
'hedendaags' met 'traditie' en 'ruim
publiek' te verzoenen (cf. ook de
bespreking van Occupe-toi d'Amélie in dit nummer). Hernomen worden Peter Pan (in... december), Demonen (in de regie van Herman Gilis, die vanaf dit seizoen samen met
Pol Dehert artistiek leider is bij De
Voorziening in Groningen) en De
koning sterft van Ionesco (ook vorig jaar was dit al een herneming).
De KVS dan. Wat te zeggen? Of
toch dit: Senne Rouffaer regisseert
twee keer: de seizoenopener De
koopman van Venetië van Shakespeare (dus toch gaan kijken) en De
revisor van Gogol. René Verheezen
regisseert Agnes en God (de film,
weet u wel), Mare Bober De tuinman van Paul Coppens, Ronnie
Commissaris De wesp van ene William Matrisimone en Nand Buyl
Spionnen van Woody Allen, in december.
De KNS dan. Onder de noemer
'Wij zetten alles op het spel' werd
een uitvoering en verzorgd programmaboekje uitgegeven. De verwachtingen zijn hooggespann e n - d a t weet kersverse directrice
Ivonne Lex wel (zie Etcetera 13).
Shakespeare, Sartre, Pirandello, De
Filippo, Von Horvath, ..., het kan
wel wat worden. Opener is De feeks
wordt getemd van Shakespeare (regie: de Westduitser Karl Vibach), en
vermeldenswaard is ook de creatie
van De schuldvraag van Roger van
Ransbeek (april). Ook hier enter-

tainment troef in december: God
schept de dag, regie Anton Peters.
U bent gewaarschuwd.

Kunst en geld
Er zijn twee spreidingsgezelschappen (Reizend Volkstheater en Mechels Miniatuurtheater) en vijf kamertheaters. Meng deze categorieën, leg ze op de weegschaal en je
bekomt volgend resultaat:
Enerzijds de gezelschappen waar
creativiteit en door de band artistiek
verantwoorde produkties de bovenhand halen. We vermelden: RVT,
het Raamteater van Walter Tillemans en Arca. Het RVT nam vorig
jaar een nieuwe start onder directeur Peter Benoy, en mocht er meteen zijn (o.a. met Alles Liebe...).
Het Raamteater heeft een nieuw
onderkomen in Antwerpen, op
'tZuid. Veel hernemingen (o.a. De
tuinman van de koning), en nieuw
op het programma staan stukken
van Shakespeare (alweer, en ook
hier als openingsstuk, deze keer
Hamlet), Beckett, Gogol en Guido
Van Meir (De stoel van Stanislawski).
Regisseurs bij Arca dit jaar (om
een of andere reden vind ik de keuze
van regisseurs bij Arca belangrijker
dan de keuze van de stukken): Mare
Lybaert, Jappe Claes, Jules Noyons
(NL), Dirk Buyse, Pol Dehert (hoewel die naar Groningen vertrekt),
Karst Woudstra (met een stuk van
Lars Noren) en Julien Schoenaerts.
Anderzijds gezelschappen waar
commercie, artistieke kortzichtigheid, onkunde, saaiheid,... te beleven valt, op enkele toevalstreffers
na. Ons oordeel is hard, maar wat
hier te zien is getuigt van van weinig
fantasie: Fakkel (o.a. een AIDSstuk, regie René Verheezen), MMT
(op één na zijn alle stukken van
Vlaamse makelij), Toneelgezelschap
Ivonne Lex (9 hernemingen, 9 nieuwe produkties, 2 zalen) en Antigone.

Minestrome
Op één na kregen alle gezelschappen
uit categorie D meer geld, van
250 000 fr. voor De Zwarte Komedie
tot 1,2 miljoen voor Malpertuis (na
een artistiek zeer geslaagd seizoen
met De moed om te doden), en zelfs
4,3 miljoen voor het Speeltheater.
Iedereen blij dus? Ja, wie overbleef,
want vijf gezelschappen werden van
de subsidielijsten gehaald.
Het is wellicht overdreven om te
zeggen dat alle (theater-)heil van gezelschappen komt die in deze onduidelijke categorie samengepakt zitten. Het voorbije jaar waren ook

hier interessante prikkels zeldzaam.
Gezelschappen als AKT/Vertikaal,
HTP, De Witte Kraai boeien, maar
schokken niet (meer), of moeten we
uitkijken naar de Bacchanten van
AKT, Het stuk stuk van HTP en
Manko Kapak of Le diable au corps
van De Witte Kraai? (overigens
vindt u de mooie tekst van Le diable
au corps in deze Etcetera).
Het Brussels Kamertoneel (BKT)
krijgt iets meer dan een miljoen fr.
bij, maar start pas in december met
nieuwe produkties. Intussen is er
wel de herneming van Stralende tijden). Er komen samenwerkingen
met o.a. de KVS en "Dito' Dito".
Het is trouwens opvallend dat
binnen deze categorie D vele gezelschappen slechts enkele nieuwe produkties brengen, en daarnaast enkele andere produkties op het programma laten staan; dit geldt vooral
voor de gezelschappen zonder eigen
zaal.
Tiedrie komt in december uit met
AU, naar Günter Wallraff, in een regie van Eugène Bervoets. Tiedrie
start ook wel met kindertheater!
Naast Teledeum en Wedloop door
de woestijn in 7 etappes is er de
nieuwe produktie van de Internationale Nieuwe Scène, Als het ware
toevallig een vrouw, Elisabeth (Dario Fo), vanaf 13 september in het
mooie Zuiderpershuis, in Antwerpen. Men werkt ook aan een nieuwe
tentproduktie. En de Werkgroep
voor
Vormingsteater
('Vuile
Mong'), die als enig D-gezelschap
zijn subsidies een weinig naar beneden zag gaan, werkt aan een project
rond politieke vluchtelingen (tekst:
Pierre Plateau, regie: Rik Hancké).
Bij Malpertuis vertrekt Robrecht
De Spiegelaere (d.w.z. hij werd ontslagen, en het heeft wat gerommeld
in Tielt); zeker op het programma
staat De getemde feeks van... Shakespeare; later Het beest in de jungle (Henry James) in een regie van
Dirk Tanghe, en begonnen wordt
met een Multatuli-programma.
Bij de Korre is alles "nog hangende". Het gezelschap kreeg vorig
jaar een rode kaart vanwege RAT,
dit jaar werd er behoorlijk gewerkt
onder de artistieke leiding van André Vermaercke. Nu krijgt de Korre
1 miljoen meer, Vermaercke werd
ontslagen. Dat belooft. In elk geval
komt er de creatie van een nieuw
stuk van Rudi Geldhof; in totaal wil
men drie eigen produkties op poten
zetten.
De Zwarte Komedie start in september met de toneelbewerking van
De man die werk vond van Herman
Brusselmans (Na Slagerszoon Tom
Layone is dit nauwelijks een verrassing). Bert Verhoye regisseert. En
verder komt er o.a. een programma
over de buurt waar Theater Leguit
van De Zwarte Komedie is gevestigd: Leguit 15-17.

Het spel en de
knikkers
Wie van de RAT niet meer mag
meespelen: Mannen van den Dam,
het Schooljeugdtheater, BENT, Teater Poëzien en het Merksems Kamertheater. De laatste twee gezelschappen werken alvast voort, Poëzien dankzij het vele aantal voorstellingen, het MKT dankzij de Stad
Antwerpen. Over Bent is niets geweten (het was de bedoeling dat o.a.
Ronnie Commissaris een regie zou
gaan doen). De Mannen van den
Dam werd via de projectenpot een
half miljoen fr. beloofd, en via de
Nationale Loterij zou 4 miljoen komen!?, maar dat laatste staat niet
op papier. Droomspel van Strindberg (regie: Karst Woudstra) gaat
zeker door (première in december),
en Max, of hoe of wat in een regie
van Paul Peyskens blijft op het programma. De broek van Carl Sternheim (regie: Paul Peyskens) is nog
onder voorbehoud. Meer over de
achtergrond van deze schrappingen
etc. vindt u elders in dit nummer.

Enz. enz.
En tussen de overvloed van losse
projecten, soloprodukties, nevenactiviteiten, nieuwe gezelschappen of
gezelschappen die bewust buiten het
theaterdecreet om willen werken
etc., moet u alvast in het oog houden: Blauwe Maandag met Othello,
het internationaal samengestelde
Wisseltheater met Oü est la béte?,
Jan Lauwers / Epigonentheater met
We Need to Know, Josse De Pauw
met Wolf, Pat Van Hemelrijck met
Tout suit, Wim Vandekeybus (exJan Fabre), Guy Cassiers, Marcel
Vanthilt met een solo Mijn haar! In
brand! (de titel zegt alles, "Dito'
Dito"), Onfijlbaar Produkties met
Oostende, de rede voorbij. En AtZ,
Commyn/De Bron, Tempel, Teater
In Team, Controverse, het Affront,
Het Begrip (met
J.E.H.A.N.N.E.
van Eddy Verreycken, met Dirk Van
Dijck, Dirk Roofthooft en Frie
Couwberghs in een regie van Mark
Verstraete). Verrassingen, flauwekul en verbazend mooi theater, het
kan alle kanten op. Als u eens een
kijkje nam, dan is er tenminste wat
publiek. Maar vergeet vooral Les
Ballets Contemporains de Ia Belgique niet. Mangep'tit Coucou is écht
grappig; laat u niet misleiden door
de naam van de groep: het is de
nieuwe naam voor de groep rond
Alain Platei (zie Etcetera 14).
Wim De Mont
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Het opheffen van subsidies zou een
schok teweeg brengen binnen het theater,
maar zijn voortbestaan komt niet
in het gedrang
Paul De Grauwe,
hoogleraar
economie aan de
K.U. Leuven en
rijzende ster aan
het
economenfirmament, wijdt in
zijn
pasverschenen
boek De zichtbare
hand een volledig
hoofdstuk aan
'Cultuurpolitiek
in een
democratie'.
Marianne Van
Kerkhoven en
Theo Van
Rompay gingen
hem opzoeken in
zijn Leuvense
werkkamer, pal
tegenover liet
Stuc.Een gesprek
en een antwoord.
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Uspreekt in uw boek De zichtbare
hand over een misgroeide
staatsinmenging in de kunsten. Is
het mogelijk uw stellingen terzake
kort samen te vatten ?
Paul De Grauwe: "Ik zal me hier
tot de theatersector beperken. We
hebben in België een bepaald
systeem van subsidiëring
ontwikkeld. Ik moet u dat niet
uitleggen; u kent dat beter dan ik.
Mijn stelling is dat dit een verkeerde
theaterpolitiek is. Wanneer men aan
een overheid in een democratie geld
geeft om bepaalde dingen te
stimuleren, in casu theater, dan zal
dat onvermijdelijk ontsporen.
Diegenen die kandidaat zijn om het
geld te krijgen, zullen zich politiek
organiseren om het geld naar zich
toe te halen. Het wordt dus zeer
moeilijk, zo niet onmogelijk voor
die overheid om op selectieve wijze,
uitgaande van een of ander idee van
wat 'goed theater' is, het geld te
laten gaan waar het zou moeten
gaan. Die overheid wordt beklaagd
en overvallen door talrijke groepen
van mensen of individuen die
allemaal beweren dat ze goed
theater produceren en die proberen
dat geld te accapareren. Het
resultaat is politisering: het geld
gaat naar die personen die zich
politiek het best hebben
georganiseerd. Dit is ook zo in het
industrieel beleid en in vele andere
domeinen van het overheidsoptreden. In het uitstippelen van
het theaterbeleid zijn we uitgegaan
van die platonische visie op een
overheid die een soort expert is en
die moet beslissen welke theaters
gestimuleerd zullen worden en dus
het geld zullen krijgen. Dit grijpt
inderdaad terug naar Plato's oude
idee van de republiek: 'We zetten
intellectuelen op een troon en zij
mogen beslissen'. We hebben
geprobeerd die idee toe te passen op
ETCETERA 15/86

de cultuur, maar dat werkt niet in
een democratie. Als intellectueel
kan die overheid vanop haar troon
haar werk niet doen, omdat zij
voortdurend in het politieke proces
overvallen wordt door het gestuw
van allerlei drukkingsgroepen, ook
culturele, die haar overmeesteren en
haar het geld afnemen - om het
even brutaal te stellen."
Voor u gaat die tendens tot
politisering blijkbaar uit van de
cultuurmakers, terwijl de overheid
of het politieke bestel zelf - via
bijvoorbeeld het Cultuurpact en de
daaruit voortvloeiende
samenstelling van de RAT-het
theater politiseert. De artiest wordt
a.h.w. gedwongen om 'kleur te
bekennen'.
"Ik denk dat het een samenspel
is van de twee. Aan subsidies is een
vraag- én een aanbodzijde
verbonden. Daarnet heb ik de
nadruk gelegd op de vraagzijde: de
producenten van cultuur die zich
organiseren. De aanbodzijde, dat is
de politiek. Politici gaan natuurlijk
niet zómaar subsidies geven. Zij
hebben hun wensen, hun eigen
voorkeuren. Zij zullen geld geven in
functie van allerlei politieke
belangen.' Daar worden de artiesten
dan direct mee geconfronteerd Het
samenspel tussen vraag en aanbod
determineert wié uiteindelijk wat
zal krijgen. In de theatersector
heerst de illusie dat je van twee
dingen één kan hebben: subsidies
van de politici en toch
onafhankelijk blijven van het
politieke spel. Dat gaat niet. Als
men subsidies wil van politici,
onderwerpt men zich
onvermijdelijk aan de politiek. In
onze democratie betekent dat:
touwtjes trekken en participeren
aan dat partijpolitieke proces. Daar
kan je niet onderuit. Toch blijft die

illusie bij een aantal mensen leven.
Zij zeggen aan de overheid: geef
ons geld en laat ons dan gerust.
Vandaar dat het mij beter lijkt af te
stappen van die subsidiëring. Een
andere aanpak is mogelijk. Men
moet proberen theater te maken
waar de mensen op afkomen, zodat
men zijn geld krijgt van de
theaterbezoekers en niet van de
politici."

Paternalisme
Denkt u dat de kunsten kunnen
overleven zonder
staatstussenkomst ?
"Ja, volgens mij is dat mogelijk.
De theatersector is op dit ogenblik
te elitair, gericht op de smaak van
een te kleine groep mensen. Ik heb
niets tegen die smaak, maar hij is
weinig representatief m.b.t. de
maatschappelijke wensen inzake
theater. Dit bereiken van een te
klein segment van de bevolking is
op zich problematisch. Uiteindelijk
is theater ook een populaire
cultuurvorm. Theater is nu elitair
o.a. omdat het subsidie krijgt en
zich daardoor kan afzonderen van
de toeschouwer. Alles gebeurt en
petit comité: de kleine groep van
producenten, politici, experten.
Door zich opnieuw te richten naar
de toeschouwer zal het theater
rendabel worden. Bepaalde grote
huizen zullen misschien moeten
verdwijnen, maar die worden nu
toch te veel gesubsidieerd."
Ziet u hierbij niet over het hoofd
dat theater nooit een massale kunst
geweest is en het dat tot op zekere
hoogte ook nooit zal kunnen
worden? Theater is niet op dezelfde
manier te exploiteren als
bijvoorbeeld rock-muziek. Het is

gebonden aan acteurs die spreken
en handelen, wat door de
toeschouwers gehoord en gezien
moet kunnen worden. Theater
ontsnapt aan wat Walter Benjamin
"de reproduceerbaarheid van het
kunstwerk" heeft genoemd: een
muziekuitvoering kan je op
miljoenen platen reproduceren,
maar een theateropvoering op
televisie verliest nog veel meer van
ijn waarde. Het is dan niet meer
dezelfde ervaring; televisie en video
zijn andere media.
"Ik blijf bij mijn twijfels over
die zogenaamde 'speciale situatie'
van het theater, waardoor
subsidiëring onontkoombaar zou
zijn. Maar laat mij uw argument
aannemen. Goed, maar dan zou ik
een andere vorm van subsidiëren
voorstellen: een tussenkomst per
verkocht ticket. De overheid zou
bv. 500 fr. per verkocht ticket aan
de theaterproducenten geven en
voor de rest trekken zij hun plan.
De toeschouwer wordt hierdoor de
ultieme beslisser over wat goed en
minder goed theater is. Door naar
theater X te gaan zorgt hij/zij
ervoor dat niet alleen zijn/haar
eigen bijdrage daar terecht komt,
maar ook die van de overheid. Uw
bekommernis omtrent de
overlevingskansen van de kunst
worden hiermee opgevangen.
Doordat wij opgevoed zijn in die
platonische visie op de overheid — ik
zou dat ook paternalistisch kunnen
noemen - menen wij dat de
toeschouwer per definitie
onbekwaam is: aan hem mogen we
geen beslissingen over laten. Ik ben
tégen die paternalistische houding
die we in alle samenlevingsdomeinen terugvinden. Het volk
moet uiteindelijk beslissen i.p.v. de
elite."
z

Talent
Het theater voedt zich door
artistieke ontwikkelingen. Toen
Beckett begon te schrijven had hij
nauwelijks publiek, nu worden zijn
stukken opgevoerd voor volle
zalen. Uw lijn volgen wil zeggen dat
de Becketts van de toekomst geen
kans krijgen hun werk te tonen. Het
theater zal gradueel verarmen
omdat het verstoken blijft van
nieuwe impulsen.
"Samuel Beckett werd
aanvankelijk ook niet gesubsidieerd
en is die er niet doorgekomen? Uw
voorbeeld is geen goed voorbeeld."
Denkt u niet dat er op die manier
veel talent verloren kan gaan? En
heeft de maatschappij niet de plicht
ervoor te zorgen dat haar talenten
aan bod komen?
"Dat is inderdaad een belangrijk

probleem, maar dat is het zowel
mét als zónder subsidies. Er lopen
in de maatschappij heel wat mensen
rond die denken nieuwe ideeën te
hebben. Zo iemand moet anderen
van het belang van zijn visie
overtuigen. In het huidige
subsidiëringssysteem moet hij
politici overtuigen. Maar welke
garantie is er dat hij in dat systeem
sneller of beter 'ontdekt' wordt dan
in het systeem dat ik voorstel. Het
huidige subsidiëringsstelsel is geen
mechanisme dat ervoor zorgt dat
talent aan bod komt."
Laten we geen valse tegenstelling
creëren. Wij gaan akkoord met u
wanneer u de politisering van de
huidige subsidiepolitiek aanklaagt,
maar wij menen wél dat de overheid
een taak heeft in de cultuurpolitiek.
Dat zij daartoe het recht heeft op
voorwaarde dat zij bereid is deze
cultuurpolitiek ten allen tijde te
concretiseren en te beargumenteren,
opdat er een kritische discussie kan
ontstaan tussen publiek, pers en
overheid. Op die manier kan de
politiseerde kant van het huidige
beleid misschien afgebouwd
worden. Wij hebben geen bezwaar
tegen een overheid die zegt: "Dit is
mijn verantwoordelijkheid, die
neem ik op basis van deze
argumenten en daarover kan u,
gemeenschap, oordelen."
"U hebt een theoretisch,
utopisch en geïdealiseerd beeld van
een overheid, die objectief zou zijn
en boven alles staat. In een politieke
democratie is politisering
onvermijdelijk. Ik blijf bij mijn
voorstel: de zeggingskracht
rechtstreeks bij het publiek leggen.
Ik ben er mij van bewust dat deze
'kleine verandering' diepgaande
gevolgen zal hebben voor de
cultuur."
Is het geen illusie te denken dat de
zogenaamde toeschouwerssubsidie
niet politiek gekleurd zou zijn?
"Je kan alleen twisten over het
bedrag. Dat lijkt mij een goede
politieke discussie. De discussie zal
losgekoppeld worden van theater
A, B of C, maar gewoon: hoeveel
wil de samenleving aan het theater
geven. De ene zal 400 fr. per ticket
veel te veel vinden en de andere
600 fr. veel te weinig. De intensiteit
van de politisering zal in elk geval
veel lager zijn."
Zo 'n vast bedrag is toch maar een
lapmiddel, een onefficiënte
investering? Dat wil bv. zeggen dat
een solospektakel dezelfde
tickettoelage krijgt als een
Muntproduktie waarbij soms 200
mensen op de scène staan.
"Laten we uw voorbeeld
doortrekken. Als u er als
solo-artiest in slaagt 200 mensen

voor uw voorstelling te
mobiliseren - want de mensen
kunnen ook in hun tuin blijven
werken of t.v. kijken-dan verdiént
u die toelage. Als een andere
theaterproducent er met 200 man
op de scène slechts in slaagt 100
mensen in de zaal te krijgen, dan
heeft hij gefaald. Daar moet de
gemeenschap geen geld insteken.
Met mijn systeem worden die
mensen beloond die volk trekken en
dat is toch uiteindelijk de
bedoeling, neen?"
Dat is één van de bedoelingen. We
raken hier aan een fundamentele
discussie: bestaat kunst omdat een
aantal mensen vermaakt moet
worden of omdat een aantal
mensen iets kwijt wil? Heeft
Picasso geschilderd omdat hij erop
rekende dat zijn werk ooit eens in
New York zou hangen of omdat hij
op een bepaalde middag uit zijn
zetel kwam en vond dat hij dat
doek moest schilderen?
"Maar er zijn veel mensen die
iets kwijt willen, iedereen
misschien. Hen allemaal geld
geven, kan men zich
maatschappelijk niet veroorloven.
Er moet dus ergens een mechanisme
zijn dat selecteert. In mijn systeem
selecteert de toeschouwer, d.w.z.
een vrij grote massa van mensen. Ik
weet dat het niet ideaal is en dat
toeschouwers vaak slechte smaak
hebben. Uw systeem van een ideale
overheid is waarschijnlijk beter,
maar in de praktijk betekent dat
politisering. Als u mij kan
overtuigen dat er praktische
middelen bestaan om die
politisering uit te schakelen, trek ik
mijn voorstel in."

Stereo
Tot nog toe hebt u wel gezegd wat
de functie van de overheid niet is,
maar waar liggen haar taken dan
wél?
"Sommige beslissingen kunnen
moeilijk op het individuele vlak
genomen worden. Indien een
meerderheid van oordeel is dat
bepaalde cultuurvormen een
inherente waarde hebben die we
maatschappelijk moeten bewaren
en die in een marktsysteem niet
meer aan bod zouden komen, dan
heeft de overheid als taak het
voortbestaan van die
cultuurvormen te vrijwaren en dus
te subsidiëren. De overheid kan
ervoor zorgen dat hét theater blijft
bestaan, maar ze moet zich niet
mengen in de discussie over wélk
theater dat dan moet zijn. In het
Ancien Régime kon dat misschien.
De Franse koning besliste: 'Racine
en niemand anders.' In de
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theaterwereld worden die ideeën
van het Ancien Régime nog steeds
overgenomen en vergeet men dat
een politieke democratie heel
anders werkt."
Maar beslissen of je iets laat
verdwijnen of verder laat bestaan,
ook dat berust toch op een
subjectief oordeel?
"Ja zeker. Dit is trouwens de
reden waarom een dergelijke
beslissing door een zo groot
mogelijke groep van mensen moet
genomen worden i.p.v. door een
kleine elite zoals dit het geval is in
het subsidiesysteem. Ik kan mij
inbeelden dat mensen zeggen dat
het theater als zodanig bewaard
moet blijven maar ik weet niet of
daar genoeg maatschappelijke
consensus over bestaat. Stel dat we
een referendum organiseren en een
meerderheid zegt: 'Ja, opera moet
er zijn in Vlaanderen.' Dan kan de
overheid zich afvragen welk budget
er voor opera opzij moet gezet
worden."
Stel dat het antwoord neen is?
"Dan antwoord ik als democraat
dat opera niet moet gesubsidieerd
worden."
Wat doet u dan met alle soorten van
minderheden of minderheidsprojecten in deze maatschappij?
"Die mogen er zijn, maar die
moeten niet meer rekenen op
subsidies van de gemeenschap. Als
het volk er niet wil voor betalen,
dan betaalt het niet. Er kunnen
altijd mensen gevonden worden die
op vrijwilige basis bijdragen tot het
voortbestaan van opera. Het geld
dat daarvoor nodig is, zal er
komen. U bent daar veel te
pessimistisch in. Twee jaar geleden
woonde ik een theatervoorstelling
bij in Philadelphia. Het publiek was
in zijn sociaal-economische
samenstelling ongeveer hetzelfde als
hier. Er was slechts één verschil: die
mensen betaalden dat theater zelf.
Mijn ticket kostte 1 500 fr. en de
zaal zat vol."
Dat is dan toch ook een elite. Maar
één die zich economisch definieert.
"Ginder gaan er rijke mensen
naar het theater die daar zelf voor
betalen en hier gaan er rijke mensen
die daar niet zelf voor betalen. Dat
is het verschil. Het opheffen van
subsidies zou een schok teweeg
brengen binnen het theater, maar
zijn voortbestaan komt niet in het
gedrang. Opera bijvoorbeeld kan
men toch ook op een andere manier
consumeren. Ik hou van opera,
maar ga zelden. Ik consumeer dat
thuis met een goed stereo-systeem.
Tegenwoordig kan men daarbij ook
nog een video-cassette insteken. De
vooruitgang van de technologie
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maakt veel mogelijk, maar stuit in
culturele kringen op veel
conservatisme."
Maar stel dat er op de post van
minister van cultuur iemand uit het
vak zou zitten, die kunst au sérieux
neemt, is er dan geen politiek
denkbaar waarbij met hetzelfde
budget de kunst gepromoveerd
wordt?
"Wat u wil is een cultuurtsaar,
die met absolute macht kan
beslissen. Dat kan tot de ergste
excessen leiden; de voorbeelden in
de geschiedenis zijn legio. Het
Nazi-regime huldigde dezelfde
filosofie. Ik weet dat u daar niet
vóór bent, maar het theoretisch
model is hetzelfde. Ook een
minister van cultuur die uit het vak
komt en bereid is voor zijn zaak te
vechten, blijft onderhevig aan een
politieke druk waaraan hij zal
bezwijken. Die man wil ook graag
nog eens benoemd worden. Dat is
toch menselijk. Het huidige systeem
is slecht en het mijne is misschien
verre van ideaal. Aan u nu om een
beter systeem te formuleren. De bal
ligt in uw kamp. Eigenlijk voel ik
nog het meest voor een systeem
waar absoluut geen subsidiëring
is."

Fiasco
Uw utopie ligt in de mening dat 'het
volk' niet onderhevig zou zijn aan
politieke beïnvloeding. Uw
voorbeeld van het Nazi-regime
bewijst net het tegendeel.
"Als de informatie
gemonopoliseerd wordt, ja. Niet in
een open democratie."
De manier waarop de cultuur in de
Verenigde Staten georganiseerd
wordt is voor u een model?
"In de Verenigde Staten is men
veel verder gegaan met sponsoring
en het belastingaftrekbaar maken
van giften. Daar valt veel uit te
leren. De toeschouwer staat
hierdoor dichter bij zijn gezelschap;
de producent is verplicht zich
rechtstreeks te wenden tot zijn
publiek. In dat systeem beslist elk
individu vrijwillig."
Kan een dergelijk systeem zomaar
overgeplaatst worden naar onze
maatschappij?
"Die belastingaftrekbaarheid of
het subsidiëren van tickets hebben
beide het voordeel dat de politiek
buitenspel gezet wordt. Ik zie niet in
wat er in de weg staat om één van
beide, of misschien een combinatie
van de twee, bij ons in te schakelen,
tenzij natuurlijk de gevestigde
belangen van diegenen die nu
subsidie krijgen. Vooral de grote

gezelschappen verzetten zich tegen
die alternatieve vormen omdat ze
weten dat ze in concurrentie gaan
treden met kleinere gezelschappen
die meer zullen krijgen dan nu het
geval is."
Het zoeken naar nieuwe wegen voor
het cultuurbeleid is een algemeen
Europees verschijnsel. Het heeft
dus duidelijk niet alleen iets te
maken met een liberale
aanwezigheid in onze regering. Hoe
verklaart u deze algemene trend?
"Twee aspecten spelen hierin een
rol. Ten eerste is er een
economisch-budgettair probleem.
In de jaren zestig en zeventig zijn de
cultuurbudgetten fel gegroeid.
Door de recessie is deze expansie
stilgevallen en ontstaat het besef
dat - als we zo willen
doorgaan - we naar andere bronnen
moeten uitkijken. Er is echter een
veel fundamentelere reden: de
vaststelling van het fiasco van het
huidige beleid. Een aantal liberalen
heeft hierop gereageerd. Precies
omdat er geen echt alternatief is
buiten dat liberale model ziet men
het in alle landen weer de
bovenhand nemen."
Hoe staat u tegenover de theorieën
van Baitmol (cf. Etcetera 14) die
stelt dat de cultuurproduktie anders
benaderd moet worden dan de
overige economische sectoren,
omdat de produktiviteit hier
nauwelijks stijgt of kan stijgen, en
men de verhoogde kosten niet
exclusief ten laste van de
toeschouwer kan blijven leggen.
"Baumol vertrekt ook van
liberale, marktgeoriënteerde
vooropstellingen. Maar het
fenomeen dat hij beschrijft geldt
niet exclusief voor de theaters. Ook
de produktiviteit van een
haarkapper bijvoorbeeld is t.o.v.
100 jaar geleden nauwelijks
gestegen: het duurt nog steeds 20 a
30 minuten om iemands haar te
knippen. Maar moeten haarkappers
daarom gesubsidieerd worden? Ik
zou zeggen: neen. Het interessante
van Baumols analyse is dat hij
aantoont hoe kost- en
prjsontwikkelingen verschillen per
economische sector. Maar het
achterblijven van de produktiviteit
kan geenszins een argument zijn
voor subsidiëring."
Baumol toont ook aan dat dezelfde
tendensen waar te nemen zijn in
commercieel gerunde artistieke
ondernemingen, o.a. Broadway, die
functioneren volgens de
mechanismen die u vooropstelt.
"Maar de technologie heeft toch
oplossingen aangedragen voor die
enorme kostenstijgingen. We
hadden het er daarstraks al over.
Ook voor theater kan men vormen

bedenken waardoor een breder
publiek bereikt wordt. Ik denk
bijvoorbeeld aan paytelevision. Het
is niet ondenkbaar dat je binnen
enkele jaren een abonnement kan
nemen op een televisiestation dat
niets anders dan
theateropvoeringen uitzendt.
Shakespeare op televisie en je
bereikt 50000 mensen. De
technologische middelen kunnen de
cultuurvormen redden wiens
bestaan bedreigd wordt door het
feit dat ze onderhand onbetaalbaar
geworden zijn. Het huidige theater
verdwijnt misschien, maar er zullen
andere vormen in de plaats komen
die niet minderwaardig zullen zijn.
Goed, wat je mist is het feit van
'erbij te zijn', maar laten we de
zaak niet dramatiseren. Er zijn
ontsnappingsmogelijkheden
genoeg."
Banmol beschrijft die zogenaamde
ontsnappingsmogelijkheden en hij
stelt vast dat ze allemaal leiden tot
een alsmaar groter 'artistiek
deficit'. Dit deficit tast b.v. in
steeds toenemende mate de lonen
aan van de artistieke functies in het
theater. De cijfers gepubliceerd in
het Vierde Lustrumboek van het
NTG tonen aan dat in deze
'officiëleschouwburg'38 % van het
personeel (seizoen 1984 - 85) aan
het werk is met een 'nepstatuut'
(B.T.K., stagiairs enz.). Omdat
kunstenaars gepassioneerd zijn
door hun werk, zijn ze ook bereid
dit in de slechtste sociale
voorwaarden uit te voeren. Maar
dat heeft zijn grenzen.
"Dat heeft zijn grenzen en
daarom herhaal ik: als iets
onbetaalbaar geworden is, is daar
niets aan te doen. Tenzij andere
vormen te vinden om hetzelfde te
brengen."
U hanteert dan wel uitsluitend
economische argumenten. U gaat
voorbij aan de vraag welk belang
een samenleving hecht aan haar
kunsten, welke bereidheid ze heeft
om die - ook al zijn het
minderheidskunsten - in stand te
houden. U kan kunst niet
beoordelen vanuit
rendabiliteitsmotieven alleen.
"Dat is juist. De vraag die u stelt
over de bereidheid die de
samenleving hecht aan de kunst is
van groot belang. Bij mijn
antwoord baseer ik mij op twee
principes: 1. de meerderheid beslist
of er al dan niet geld besteed wordt
aan de kunsten; 2. de concrete
beslissing over welke
'cultuurproducent' het geld moet
krijgen wordt het best overgelaten
aan het publiek."
Theo Van Rompay en
Marianne Van Kerkhoven

*

met: Els Dottermans, Mare Van Eeghem

._
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muziek: Jean Blaute

20.15 u. c.c. strombeek Bever (première)
20.15U. C.C. Strombeek Bever

res. 02/26741 56 & 57

20.30 u. Stadsschouwburg Leuven

21 nov.
26nov.
27 nov.
28 nov.
29 nov.
4 dec.
5 dec.
6 dec.

res. 016/2221 13

20.30 U. C.C. Den Blank Overijse res. 02/687 59 59
20.15 U. stadsschouwburg Concordia Breda
(Nederlandse première) res. 076/135700
20.15 u. Stadsschouwburg Eindhoven res. 040/114488
Casino Den Bosch res. 073/12 5125
20 u.
20.15 u. DeLievekampOss res. 041/2048 922
20.15 u. Het Speelhuis Helmond res. 049/2043 380
20.15 u. stadsgehoorzaal Kampen res. 052/0217 373
20.30 u. westrand Dilbeek res. 02/465 6015
20.30 u. DeBorreBierbeek res.016/461400
20.15 u. c.c. St. Pieters woluwe res. 02/762 50 00 post 1396

inlichtingen optredens Jan Decleir
België
ishidoorvzw Heuvelstraat 31 2530Boechout
tel.03/4559716
Nederland Stalles Theaterproduktiês Rozenstraat 86 A
1016 NX Amsterdam tel. 020/260350
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Tien

bedenkingen bij een gesprek

Paul De Grauwe - Foto Herman Sorgetoos

1. In zijn boek De zichtbare hand
verdedigt Prof. Paul De Grauwe de
stelling dat een overheidsinterventie
slechts gerechtvaardigd wordt in zoverre het object van die interventie
een 'collectief goed' uitmaakt. In alle andere gevallen moet volgens de
liberale doctrine het marktmechanisme vrij spel gelaten worden,
waarbij de overheid zich de rol van
neutrale scheidsrechter toebedeelt.
Haar taak is het dan voor elk individu gelijke regels op te stellen (en ze
te laten respecteren) opdat de markt
werkelijk een vrije markt zou zijn.
Een collectief goed is voor de economen een goed of een dienst waarvan iedereen (gewild of ongewild)
geniet. De Grauwe noemt bijvoorbeeld: orde en veiligheid, milieu,
openbaar vervoer. Is volgens deze
definitie de cultuur niet het collectieve goed bij uitstek? De geestelijke
ontwikkeling van een gemeenschap
is net zo belangrijk voor het menselijk ras als gezonde lucht of proper
water. Men kan, tussen haakjes,
zelfs stellen dat de noodzaak van
milieubescherming geen objectief
feit is, laat staan een economisch
feit, maar veeleer functie is van levensbeschouwelijke en culturele opties. De bevordering van het culturele ontwikkelingsproces in de ruim14
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Zowel in recente interviews als op de VUB-studiedag
"Geld voor de kunst?" (14 - 5 - 1 9 8 6 ) citeerde Patrick
Dewael regelmatig de stellingen van Paul De Grauwe
(cfr. Etcetera 13 & 14).
"Er is goede hoop dat het beleid in de hier uitgestippelde
richting evolueert. De programma-verklaring van de
huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van
dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk
formuleerden. Indien deze principes in de praktijk
worden omgezet, dan zullen we voor het eerst geslaagd
zijn om democratie en cultuur met elkaar te verzoenen."
Aldus besluit Paul De Grauwe zelf - "ik ben een
onafhankelijke, partijloze liberaal" — zijn
cultuurhoofdstuk in 'De zichtbare hand' (blz. 126-127).
ste zin van het woord lijkt dan ook
een primordiale overheidstaak te
zijn.
2. Het is een dooddoener te stellen dat ook zonder subsidies de kunsten wel zullen overleven. Net deze
onuitroeibare kracht die de kunstenaar én zijn publiek blijven opbrengen in zelfs de meest miserabele omstandigheden, weerspiegelt de noodzaak ervan voor de samenleving.
Overigens geraken de pendelaars
óók wel op hun werk op dagen van
treinstaking. Maar daaruit concluderen dat de overheid zich kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap inzake
het openbaar vervoer...
3. De verworven onafhankelijkheid van de kunstenaar in het postAncien Regime-tijdperk is volgens
De Grauwe onverenigbaar met het
subsidiëringsbeginsel. Is daar een
objectieve reden voor? Hier stelt
zich een machtsprobleem. In de mate dat de politicus de beleidsvoering
kan onttrekken aan het oog van de
burger, kan hij inderdaad de kunstenaar de wet dicteren. In een open
democratie echter is deze macht niet
meer absoluut. Anderzijds is deze
afhankelijkheid slechts te vrezen
wanneer de kunsten materieel uitsluitend bij gratie van de overheid

zouden bestaan. Maar theaters hebben ook andere inkomstenbronnen.
Overigens leert de praktijk dat een
goed deel van de artiesten zich recht
weet te houden in dit gevecht en de
criticus met onbesmet blazoen in de
ogen kan krijgen.
4. In het Ancien Regime was de
kunstenaar volstrekt afhankelijk
van de koning. In het voorgestelde
tickettoelagen-systeem wordt hij
volstrekt afhankelijk van de toeschouwer. In een systeem van sponsoring en belastingsaftrekbare giften wordt hij afhankelijk van de kapitaalkrachtige toeschouwer. Een
goed kunstenbeleid maakt de artiest
onafhankelijk. Artiest en toeschouwer zijn weliswaar onlosmakelijk
aan mekaar verbonden, maar het
initiële punt in deze communicatie
ligt zonder twijfel bij de creatiedrang van de kunstenaar, bij
zijn/haar wil om vanuit een subjectieve waarneming de objectieve ordening der dingen aan te passen, te
becommentariëren, te interpreteren.
De dynamiek van het cultuurproces
situeert zich in deze confrontatie'
van het nog niet verwoorde met een
publiek. Kunst bestaat omdat er
kunstenaars zijn; niet omdat er een
publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de

kunstenaars en helpt hen bij hun
naar een publiek.
5. Een evaluatie van publieksreacties zal, samen met tal van andere
factoren, de overheid helpen bij
haar verdere beleidsvoering. Maar
door de cultuursubsidies exclusief te
koppelen aan een kwantitatieve factor (het aantal toeschouwers), zal de
kunstenaar slechts gestimuleerd
worden tot anticipatie op een te verwachten publieksgedrag. Hij zal
verzaken aan zijn eigen subjectiviteit.
6. Door voor elke theaterbezoeker eenzelfde subsidiebedrag uit te
keren, wordt volledig voorbijgegaan aan de verschillende behoeften
van de theatermakers (en toeschouwers!). Urbanus zal in zijn vuistje
lachen: hij heeft op dit moment helemaal geen nood meer aan toelagen
voor zijn goed draaiend selfsupporting amusementsbedrijfje (waarover geen slecht woord overigens),
maar krijgt er nu nog 200 of 500 Fr.
per toeschouwer bovenop. Want
waarom zou een succesrijke onderneming niet dezelfde steun krijgen
als een verlieslatend bedrijf? En wat
te denken van die middenstanders in
het theater die nu reeds steevast hun
keuken aan het 'theateravondje'
koppelen? Een kleine omkering van
de verhoudingen ligt voor de hand:
een avondje tafelen met als entr'acte een clownerie in het belendende
theaterzaaltje door de meesterkok/acteur maakt met de staatstussenkomst dit restaurant wel bijzonder aantrekkelijk voor de prijsbewuste fijnproever.
7. Alleen wanneer de gemeenschap zich bij meerderheid uitspreekt (via een referendum bijvoorbeeld) of er geld mag uitgetrokken worden voor 'theater', zou er
mogen gesubsidieerd worden. Om
de zoveel jaar een referendum voor
alle kunsten? En wat zal aan het
volk ter stemming voorgelegd worden? Want hét theater bestaat niet,
evenmin als dé beeldende kunsten,
dé dans of dé muziek. De kunstactiviteit is zo complex dat ze niet in
eenduidige generaliserende termen
te vatten is. Het multimediale, het
achterna hollen van de theorie op de
praktijk en de grensvervaging tussen wat ooit de klassieke genres waren, maken het eventuele ja- of
neen-antwoord meteen irrelevant.
Ook hier weer: er zijn alleen kunstenaars.
8. Een democratie laat zich niet
alleen kennen door de wil van de
meerderheid, maar evenzeer door
het recht van de minderheid. Een
democratie die zich beperkt tot referendums en zijn minderheden negeert ("omdat ze nu eenmaal een
minderheid zijn. punt. andere lijn")
reduceert zichzelf tot rekenkunde en
gooit haar levensbeschouwelijke
grondslag overboord. Pas als de ge-

PaulDe Grauwe
- Foto Herman
Sorgeloos

zoektocht

meenschap middelen vrijmaakt om
minderheden, om elk individu tenslotte, tenvolle tot ontplooiing te laten komen, wordt het democratisch
ideaal bereikt. Zo zijn theater en
opera steeds minderheidskunsten
geweest en zullen ze dat waarschijnlijk ook blijven. Nochtans-deze
willekeurige selectie mag het duidelijk maken-reikt de invloed en
draagkracht van Shakespeare, Molière, Tsjechow, Mozart, Verdi en
zovele anderen veel verder dan het
indertijd (en nu) bereikte minderheidspubliek.
9. De discussie kan echter volledig opengetrokken worden bij een
case study van het Amerikaanse cultuurmodel (giften via het systeem
van belastingsaftrekbaarheid) en
het Europese subsidiëringsmodel.
De moeilijke vragen die dan beantwoord dienen te worden zijn: welk
geldcircuit komt er in beide modellen vrij voor de kunsten? zijn er indicatoren aanwezig in beide systemen die wijzen op een bepaalde invloed van de financieringswijze op
de inhoud van het artistieke werk?
welk is de houding van de artiesten
in de Verenigde Staten en in Europa

tegenover het eigen en het alternatieve systeem? hoe is de publieksparticipatie aan kunstmanifestaties
in beide systemen? etcetera.
10. Inmiddels kan men hier niet
anders dan het politieke gevecht met
de particratie aangaan, opdat de politisering afgebouwd wordt en het
cultuurbeleid de plaats toegemeten
wordt die haar toekomt; nl. die van
een vitale kracht in de samenleving
die in het centrum van de beleidsvoering staat, niet in de marge. Die
beleidsvoering moet open zijn, op
basis van publieke argumentatie,
een parlementaire democratie waardig. De duidelijkheid van de keuzen
primeert, niet de zogenaamde objectiviteit. In dit beleid ligt het eerste woord bij de artiesten. Slechts
doorheen het samenspel van door
artiesten geformuleerde wensen, de
artistieke creaties zelf, publieksreacties, perscommentaren, ideologische en filosofische strekkingen kan
vermeden worden dat de verantwoordelijke minister de door De
Grauwe gevreesde cultuurtsaar zou
zijn.
Theo Van Rompay
15 ETCETERA 15/86
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De wens van spelers en muzikanten is dat
zij na één seizoen betrokken te zijn geweest
bij twee produkties, gaat behoren tot de
vaste kern van het gezelschap.
Sollicitaties vóór 15 november richten aan:
Het Vervolg
Dukaatplein 20
6218 CV Maastricht
043-47 13 24

Voor inlich tingen:

Hans Trentelman
043-21 10 49 of 47 13 24

AL MIJN DAGEN
Dr. Ingrid van deWijer

AL MIJN D A G E N
DAGBOEKEN EN ARCHIEF
FELIX TIMMERMANS

Dr. I. van de Wijer
ET ontstaan van Felix Timmermans' teksten, hun
overlevering, compositorische en stilistische
H
varianten, aan de hand van het tot heden niet ontsloten
werkkamer-archief.

Met de literaire dagboeken Pallieter in Holland,

waaide appelsienen gloeien en Minneke Poes.

Naai

Voor het eerst volledig en met historische en kritische
commentaar.
Veel fotomateriaal en een reeks kleurenillustraties van
schilderijen van de auteur.
Tientallen facsimile's van archiefstukken.
Introductieprijs: 2.400 fr.
Na 1 december 1986: 2.950 fr.

Uitgeverij Den Gulden Engel
Herentalsebaan 455 - B 2220 Wommelgem
Tel. 03/3531207

Opera
architectuur
&

Dit najaar worden in de Lage Landen twee nieuwe muziektheaters in gebruik genomen.
Amsterdam krijgt, na vele jaren plannen en moeizaam bouwen, een nieuwe schouwburg
die speciaal bestemd is voor de "lyrische kunsten" (opera en ballet), Het Muziektheater,
terwijl de Brusselse Muntschouwburg op een jaar tijd grondig van uitzicht en
infrastructuur veranderd werd. De twee projecten zijn totaal verschillend: nieuwbouw
versus renovatie, de open ruimte van de jaren zestig (althans in het beginconcept) versus
de terugkeer naar het "italienne"-theater. Beide gebouwen geven een evolutie aan in het
denken over architectuur én in het theatrale discours, waarbij echter de evidente
tegenstellingen (modern/post-modern, opera/muziektheater, en je kan zelf invullen
welk theater waar hoort) bij nader toezien niet ongenuanceerd toepasselijk blijken. Ook
het "moderne" Muziektheater in Amsterdam is, onderdruk van veranderende
theaterbehoeften, maar ook van wetmatigheden eigen aan het medium opera (akoestiek
bv.) in zijn realisatie opgeschoven naar een structuur waarin het klassieke lijsttoneel
primeert. Luk Dhooge, architect, scenograaf en docent aan Sint-Lucas Brussel geeft dit
aan de hand van een gedetailleerde beschrijving aan in zijn bijdrage over het nieuwe
Muziektheater. De vernieuwing van de Muntschouwburg werd bewust gepresenteerd als
een zichtbaar te maken dialoog tussen traditie en moderniteit, een schouwburg die
metafoor wordt voor de "radicale lectuur" van het operarepertoire die zich binnenin
afspeelt. Johan Baele, docent aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw
(Gent), stelt vast dat de discussie tussen "oud" en "nieuw" niet steeds even bevredigend
is afgerond in de concrete architectuur.
Duidelijk is zonder meer dat beide projecten in hun essentiële artistieke vraagstelling
verwijzen naar twee verworvenheden uit de Europese theatertraditie: opera als
specifieke vorm van muziektheater, en de "italienne"-scène als meest geëigende
ruimtelijke structuur voor dit genre. Vandaar dat Philiep Bossier - die hierover een
doctoraatsthesis voorbereidt en assistent is aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van
deK. U. Leuven - een afzonderlijke bijdrage wijdt aan het ontstaan, maatschappelijk en
formeel, van het theater "a l'italienne".
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Theaterruimtes in de Italiaanse renaissance

STORIA BELLISSIMA

Vicenza, teatro Olimpico: la cavea, ilproscenio e la scenafronte

Teatro di Sabbionela: la zona delpalcoscenico e l'orchestra

18
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Het openen van nieuwe theatergebouwen situeert zich binnen een ruimer cultuurbeleid. Het voorstellen
van een nieuwe architectuur is meteen een vorm van programmaverklaring. In feite gaat het om keuzes,
opties die steeds sterker worden en
als model gaan functioneren: in die
zin gaat het ook om de situering tegenover bestaande of anders gedachte modellen uit de geschiedenis,
uit de verbeelding. Voor de westerse
traditie blijkt dat de operatheaters
die het einde van onze eeuw zullen
tekenen ondermeer een keuze inhouden tegenover wat traditioneel
theater à l'italienne genoemd wordt.
Voor de Muntschouwburg in Brussel, die volgende maand weer open
gaat, geldt: "Dans le cadre défini,
l'objectif architectural est double: Il
s'agit de réaliser le meilleur instrument de production de spectacles lyriques possible dans le cadre d'un
théâtre à l'italienne, tout en préservant un monument dont la configuration, les contraintes et l'histoire
induisent une organisation spatiale
classique; et par-là même, de concevoir pour l'avenir la rénovation
d'un monument historique national
qui exprime l'importance et l'intérêt
grandissant qui suscite l'art lyrique
aujourd'hui tant en Belgique qu'en
Europe" (1).
Dit historische aperçu kan geen
cataloog worden van de theaterruimtes uit de 16e eeuw. Veeleer
gaat het om het aanstippen van een
ruimer kader: een overzicht van de
impact van 'het' Italiaanse model-zoals blijkt één uit een complexe evolutie-dat eerst Frans, dan
Europees geworden is.
Denken aan oude theaters. Dromen van gebouwen. Een 'terugblik'
verfrist eigenlijk onze kijk. De studie van het theater (in zijn eerste
verwarring tussen tekst, genre, gebouw, instituut en groep mensen) is
nog altijd geldig voor onze projecten nu. Bovendien stoffeert deze
studie de polemiek en de verantwoording. Als constante inspiratie
en test modelleert de theaterwereld

uit die tijd ons denken. Vandaar:
een directe functie van een dynamisch en globaal beleid. "Nadenken over wat vanzelfsprekend dreigt
te worden" (2).

Systeemvorming
We zijn in de renaissance: het theater balanceert op de lijn tussen afbreekbare, vervangbare structuur
en vast apparaat binnen een gebouw, wat later een gebouw wordt,
speciaal en uniek als theaterruimte
bedacht. De eerste helft van de 16e
eeuw is nog altijd gekenmerkt door
de 'carrière' van een tekst en vooral
van de hele context, van de opvoering als 'inventio': La Calandria
(Bibbiena), La Mandragola (Machiavelli), La Cassaria en La Lena
(Ariosto). Als categorie is er eerst
het theatrale zelf, het totale visuele
gebeuren binnen het frame van het
karnaval of de hoffeestelijkheden.
In die zin speelt het spektakel een
rol binnen het visuele systeem dat
elk hof als centrum kenmerkt. Pas
in de tweede helft van de eeuw krijgt
het theater als publieke functie, als
instelling, letterlijk zijn plaats, zijn
vaste ruimte. Eerst binnen het hof,
later in het maatschappelijk bestel,
in de stad.
De bekende eerste prototypes die
nu nog bestaan en functioneren zijn
voor die tijd eigenlijk uitzonderingen, eerder dan een algemeen model: Vicenza, Teatro Olimpico
(1580-85, Palladio en Scamozzi);
Sabbioneta, Teatro Olimpico
(1588-90, Scamozzi). Het zijn in
feite de enige vaste theaters (let wel:
nog binnen in een ander gebouw,
een overkoepelende architectuur)
die ons als spoor overblijven. De
rest: reconstructie, restauratie van
de hele context. Dat er geen gebouwen overblijven is geen toeval dus.
De eerste bestemming was voorlopig, afbreekbaar zelfs.
Iedere grootse opvoering aan het
hof is bedacht als vernieuwing: de
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teksten zelf, de scène, de kostuums,
het uitwendig aspect van de zaal, en
dus ook het dispositio van de opvoering met plaatsen voor het hof,
het genodigde publiek en de 'acteurs'. Alles één keer. En dan: einde
van de reeks voorstellingen; het
'theater' verdwijnt. Deze dispositio's (houten constructies die meer
dan eens in de vlammen opgingen)
vormen naar het einde van de eeuw
een hele reeks, waarvan Vicenza en
Sabbioneta de eerste syntheseruimtes zijn: Napels, Palezzo Sanseverino (1536-40), Rome, Farnesina
(1545, Bastiano de San Gallo Mantova), hertogenpaleis (1549, Bertani), Venetië, Abbazia della Carita
(1545, Palladio), Firenze, Palazzo
Vecchio (1565, Vasari), Firenze, Uffizi (1585, Buontalenti). Tegelijkertijd loopt, ook in de vernieuwende
jaren tachtig, de hoofse traditie van
opvoeringen in de cortili, in de tuinen, in de zalen van het paleis, in de
stad zelf door, tot volop in de 17e
eeuw wanneer de opera — een van de
dominerende hofgenres-zich zal
opdringen. Op dat moment lopen
ook de opvoeringen door die ontstaan binnen de academisch-universitaire wereld.
De theaterruimte is alleen een
klein aspect van het probleem van
theater tegenover stadsarchitectuur
en -ontwikkeling. In feite zouden
we, voor een bepaalde periode, een
doorsnede van het geheel van theaterruimtes moeten maken om de
verhouding in zijn juiste proporties
te kunnen bestuderen. Bovendien
worden meestal de gekende centra
en culturele hoofdsteden doorgelicht terwijl een contrastieve kijk op
de situatie in de kleine provinciesteden een vollediger en meer genuanceerd beeld oplevert. Constante
voor dit soort historisch onderzoek:
de centra in verhouding plaatsen tegenover de periferie, de vernieuwende tendenzen tegenover wat zich in
de documenten als traditie aandient, de produktie tegenover de import.
Traditie naast vernieuwing: het
Cinquecento betekent een samenbestaan van een aantal modellen van
dramaturgieën, van acteursorganisaties, van literaire hiërarchieën en
hiermee evoluerende ruimtes aan
het hof en in de stad. De mooiste
synthese is Firenze, 1589. Alle spektakels vormen het feestende kader
voor het huwelijk van Ferdinando I
de Medici met Christine de Lorraine. De ruimtes vormen een systeem,
een continuüm van architectuur,
tekst en ideologie: (1) de oude Medici-residentie Palazzo Vecchio (ex
della Signoria) met binnenin het
theater ontworpen door Vasari;
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(2) het nieuwe theater ontworpen
door Buontalenti in de Uffizigebouwen; (3) het cortile van de nieuwe
Medici-residentie Palazzo Pitti aan
de overkant van de Arno, met het
oude paleis verbonden door de corridoro vassariano; (4) het bijbehorende amphitheater in de Bobolituinen; en (5) het Teatro della Baldracca of della Dogana, een gebouwtje naast de Uffizi dat als theaterzaal door de Medici verhuurd
wordt, telkens voor een contractueel vastgelegde periode, aan de eerste beroepsacteurs. Op hun beurt laten deze 'comici' hun publiek voor
de spektakels een toegangskaartje
betalen. Een tussensysteem is zich
vanaf de jaren vijftig gaan vormen
en krijgt nu een zekere plaats en
daardoor ook een rol in het hele theaterbeleid van de Medici (later of tegelijkertijd ook in Mantova, Ferrara, Roma enz.)
Het geheel van deze professionele
gezelschappen, die tussen de verschillende hoven rondreizen noemt
men Commedia dell'Arte; de wat
verwarde term dekt eigenlijk de economische wereld van acteurs, ,van
theater als markt en exportprodukt.
Nog altijd afhankelijk van het officiële hoftheater of van de beschermende instanties, bereiken de comici (Gelosi vanaf 1568, Confidenti
vanaf 1574, Uniti vanaf 1578) een
middenklasse-en zelfs volkspubliek dat betaalt. Architectuur en
gebouweninfrastructuur in de stad,
twee keer beleid: dat van de overkoepelende instantie (de Medici) en
dat van het team van beroepsacteurs. Misschien ook het begin van
een sociale infrastructuur van
schouwburgtypes in combinatie,
een complex hofmodel op Europese
schaal (3). Ze vormen de constante
band tussen de Italiaanse hoven en
bv. het sterk Medici-gerichte Franse
hof. Het blijft een van de werkhypotheses: het zou kunnen dat deze
comici-gezelschappen, juist door de
meest suksesvolle genres mee te pikken en aan het publiek voor te stellen, voor een groot deel de verspreiding en de dominantie van de muzikale tussenspelen en de pastorale
spelen in de hand gewerkt hebben.
De Commedia dell'Arte die bepaalde genres op Europese schaal verspreidt. De Commedia dell'Arte als
vorm van 'theater-brengen'die zich
telkens weer aanpast aan publiek,
genretendenzen en beschikbare gebouwen.
In diezelfde periode: de doorbraak van de muziekopvoeringen,
van een type zang in nieuwe verbondenheid met de tekst. Opvallend,
maar eerder norm dan uitzondering: deze opvoeringen gaan nog al-
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tijd door in de zalen van het hof,
zelfs in die zalen die in oorsprong
niet voor het theater bestemd zijn.
De voorstelling van het beroemde
Euridice (tekst van Rinuccini, muziek van J.Peri en J.Cosi, leden
van de experimentele Camerata de'
Bardi van Firenze), wat als 'eerste'
vorm van muziektheater geldt, gaat
door in de Witte Zaal van Palazzo
Pitti. En dan, de drie beroemde
Monteverdi-opvoeringen in Mantova: Orfeo (1607), Arianna (1608),
Ballo delle Ingrale (1608); de zaal
van het paleis als theaterruimte. Het
theater a l'italienne bestaat maar
het is niet de ruimte waar het muziektheater doorgaat: als architectuur betekent het misschien eerder
de realisatie van in realiteit omzetten van wat in feite een latijns model is, uit de Vitruvius-traditie.
Opera als functie, als gebouw, als
theatergenre blijkt vooral in de
tweede helft van de 17e eeuw te zijn
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Modello
inlerprelalivo
dell'apparato
tealrate del 1565 nel
Salone dei
Cinquecento in
Palazzo Vecchio.
(Ricostruzione
deii'arch. C. Lisi,
1975)
Modello
interpretativo
dell'apparato del
1589 net Teatro
Mediceo agli Uffizi.
(Ricostruzione
dell'arch. C. Lisi,
1975)
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ontwikkeld. Het eerste operaseizoen: Venetië in 1637? En de volledige aanpassing van het theater naar
Italiaans model aan dit Europese
genre is achttiende-eeuws: Verona
(Filarmonico, 1720); Roma (Argentina, 1732); Napels (San Carlo,
1737); Torino (Teatro Regio, 1738);
Milaan (La Scala, 1776- 1778);
Imola (1779); Venetië (La Fenice,
1792).

Het oog van de prins
Een deel van onze theaterprodukties
gaan nog altijd door in dit model a
l'italienne. Meestal gaat het om die
keuze, om die ruimte voor die tekst,
voor die regie, voor die muziek,
voor dit publiek. Telkens wanneer
we een spektakel beleven in dit type
zaal, herbeleven we de oorspronkelijke ruimtelijke organisatie die het
type kenmerkt. Theater a l'italienne
is het theater van de berekende, harmonische afstand scène-zaal. En,
vandaar, van de typische dialectiek
scène / frontaal / orkest (als (diepe)
tussenruimte) / zaal (die een hiërarchie onder het publiek organiseert).
In feite kijken we nog altijd volgens
het oog van de prins, en van het hof
waar het theater in eerste instantie
voor diende.
Vandaar: dit theater is nog altijd
de ruimte van het feest, het bevat de
grens van wereld en verbeeldingswereld, van ruimte die er is en van
ruimte die moet gedacht, gevoeld en
gezien worden.
Dit theater is uitgebouwd rondom een centrum, rondom een oog,
rondom de passie van een lichaam:
de prins, de renaissance-prins. Toch
is ook iedere andere plaats centrum
met kijk op de scène op de ruimte.
De scène, de achtergrond van de
scène (met meestal de voorstelling
van de ideale stad, de ideale hofwereld), de zaal van het paleis, het paleis zelf, tenslotte de stad: op het
moment van de voorstellingen beelden ze allemaal hetzelfde uit. Ze
zijn in harmonie en in typische renaissance-orde de voort-durende
tekst waar de heerlijkheid van de
prins beschreven wordt. Misschien
zien wij en voelen wij in diezelfde
theaters nog altijd de kracht van het
continuüm, niet meer van dit hoofse
centrum, maar van onze eigen unieke belevenis in die ruimte met de anderen. Gemeenschap vanuit telkens
een verschillende, nieuwe kijk. Misschien is daarop nog altijd de gestiek, de ruimte-kracht vanuit de scène zelf gericht. Frontaal is ze de uitbeelding van alle gezichtspunten die
samenkomen. En naar de zaal toe,
volgens de berekende ordelijnen, de
ETCETERA 15/86

A

R

C

H

I

T

E

C

T

U

U

R

Urbino - Palazzo Ducale. Arte italiana sec. XV- Citta ideale

versnippering en toch de eenheid
van het beeld.
In de renaissance is de scène, en
meteen ook de architectonische organisatie van de zaal, ontstaan vanuit de studie van het perspectief en,
algemeen, vanuit de studie in de
schilderkunst. De beroemde panelen van Urbino, Baltimore en Berlijn beelden als scène het idee van de
ideale stad uit. Vandaar: dit theater
is eigenlijk een theorie, en gaat op
die manier onze kijk en onze belevenis beïnvloeden.
In de renaissance is theater als expressieve categorie aan het hof
meestal een constante vorm van
synthese van de beeldcultuur. Nooit
uitbeelding van een 'verhaal' alleen,
maar encyclopedie van wat aan dat
hof, binnen die cultuur gedacht
wordt en in kunstwerken verzameld. Synthese en encyclopedie:
volgens een zeker ritme in de tijd,
naar een overkoepelende ideologie
van de verheerlijking toe, waarvan
het feest de meest ruime vorm is.
Onze theaters naar Italiaans model:
misschien nog altijd de kans om
binnen deze ruimte, die functioneert
als een theorie van het oog, de vernieuwende experimenten en vondsten, de grootste creativiteit te laten
samenkomen. Theater is teamwork
in de betekenis van berekend en gecoördineerd werk van een groep
specialisten, maar ook in de betekenis van spontane samenwerking van
de meest creatieve motoren van onze cultuur. Naar renaissance-model
is dit type ruimte doordrongen van
uitbeelding en verbeelding tegelijk.
Storia bellissima: als ruimtes
eerst, als officiële gebouwen later,
zijn de zaal- en logetheaters elke
keer theorie van het geheugen; het
zijn in feite ruimtes die dienen voor
ons persoonlijk en collectief geheugen. Nog altijd de uitdrukking van
wat in het Cinquecento gold als "la
mémoire du prince": theater als
verheerlijking, voor eeuwig, van de
prins en zijn hof, het beeld dat bewaard moet worden en, vandaar,
zich over de stad in een veelzijdigheid en ruimte en architectuur verspreidt.
Ook nu nog? Theater heeft die
mogelijkheid: geheugen van de
voorstellingskracht en de beelden-

wereld van een cultuur in ontwikkeling, dit van de gemeenschap en van
het kijkende individu, nieuwe prins
in elk theater, die door die bijzondere ruimte zijn herinneringen aan
zijn passies verbindt. 'Ars memoria', ruimtelijke cataloog van impressies en emoties die in het theater
(én in het eigen lichaam) bewaard
blijven. Vandaar: de scène a l'italienne bewaart in de originele 16e
eeuw niet als enige model deze functie. Het is ook, en niet toevallig, de
tijd van de 'teatri di memoria', het
andere model van architectuur, dat
met het type door Camillo ontworpen en verspreid (maar als gebouw
nooit gerealiseerd) rond het midden
van de eeuw zijn hoogtepunt kent.

Exit
De term theater of scène a l'italienne is dubbelzinnig: de term verwijst
naar een historisch overzicht van
enkele nog bestaande of verdwenen
prototypes waaruit een Europees
model gegroeid is. Dezelfde term
wordt gebruikt om een soort theaterarchitectuur aan te duiden die,
met de vernieuwende impulsen vanuit het muziektheater (en waarschijnlijk ook danstheater), opnieuw in een ruim denkkader en
zelfs in dynamische projecten wordt
geplaatst. Aan ons om de band binnen die problematiek verder te bestuderen. Aan ons als toeschouwer,
of als verantwoordelijke voor de
nieuwe ontwerpen, of als deelnemer
in de creatieve impulsen die van dit
soort projecten uitgaat, om te bepalen in hoeverre de nieuwe theaterruimtes nog de sporen dragen van
dit eerste theater met zijn fascinerende betekenis en inspiratie.
Philiep Bossier
(1) Michel Verliefden, Actualité de la
scénographie, 29 (1986), p.99 [numéro spécial: "Architecture et musique"].
(2) J.-M. Piemme, Programma Muntschouwburg, 1985-86.
(3) Eén voorbeeld: het Parijse hof in de
17e eeuw: Palais-Royal, Petit-Bourbon, Hotel de Bourgogne... (en misschien de organisatie Muntschouwburg-Koninklijk Circus-Parktheater
met de verschillende coproducties).
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een coupletje voor de architect?
De Griekse tempel doet het na 2500
jaar nog altijd goed, Ictinus en Callicrates, architecten van het Parthenon, zullen dit wel nooit gedacht
hebben. Zowat 50 jaar geleden leek
het er eventjes op dat de moderne
concepten van het Bauhaus eens en
voorgoed dit burgerlijke model met
zuil en al de grond zouden inboren.
Midden jaren zeventig evenwel stak
diezelfde tempel terug haar eerste
kapiteeltje op.
Maar deze gebeurtenis is eerder te
lezen als een leuk citaat dan als een
ideologische daad, eerder als een
pose dan als een stuk dramatiek.
Post-modernistisch heet het. Niet
toevallig toch dat de keizerlijke
schrijver Marcus Vitruvius Polio in
de 1ste eeuw n.c. zijn De Architectura Libri Decem beschouwt als een
ode aan de Griekse tempelverfijning. Was die immers niet de goddelijke perfectie, langs formules in
steen gezet?
Geen wonder dat zowat 2500 jaar
later de renaissancemeesters als Donato Bramante, Michelangelo, Andrea Palladio en Giacomo da Vignola dit goddelijk spoor decoderen
en de tempel tot onbetwistbaar archetype promoveren van de architectuur. Zij interpreteerden het hele
gamma tempels, van de eenvoudige
Griekse anten-, de prostylos-, de
amphiprostylos tot en met de ronde
Philippeiontempel van Olympia. De
renaissance heeft de tempel, tot de
laatste triglief, als een geestelijke
bouwdoos in type-onderdelen ontmanteld. De ontdekking van Amerika en van de wetten der ruimte tekenden slechts lichte wijzigingen in
de tempelorde. De correcte constructie van het ionische volutekapiteeltje behandeld in de historische
libri en traités, heeft de architectuurwereld meer kopbrekers bezorgd dan de gehele grammatica
van het modernisme.
Grootmeester Alberti luidde mee
de volle renaissance in door eenvoudig een tempelgevel te schuiven voor
het oude basilicale kerkmodel van
de S. Andrea in Mantua (1472).
Donato Bramante interesseert
zich in de ronde Vesta-tempel en

ontwerpt de kapel van S. Pietro in
Montorio als twee tempeltjes boven
elkaar (1502). Giacomo da Vignola
geeft, begeleid door zijn Ie cinque
ordini de Katholieke Kerk na de opdoffer van de reformatie een onfeilbaar image met een tempelmodel
dat elke latere barokkerk zich zal
herinneren; de Gesukerk in Rome
(1500).
Andrea Palladio zet de tempelregels op hun kop met I quattro libri
dell' Architettura en toont in Vicenza een villa als een centrale koepel
met een tempel in elk der 4 windrichtingen, de villa rotonda (1550).
(tek. 1)
Het is duidelijk een herinnering
aan het illustere Romeinse bouwwerk waar in 25 v.c. de Etruskische
Agrippatempel gecombineerd werd
met de 43 m-bolkoepel van Keizer
Hadrianus (120 n.c). (tek. 2) Tijdens
de volle barok wordt de tempel in de
grootste vrijheid geïnterpreteerd
door bouwmeesters als Bernini en
Borromini. Het was te verwachten
dat dergelijke vrijheden zouden leiden tot felle reacties.
De franse jezuïet Marc Antoine
Laugier zou dan ook tijdens de Verlichting de tempel uitpuren en hem
de rationele filosofische fundamenten verschaffen, als een soort paspoort van de onbetwistbare en absolute principes van waarheid en
schoonheid (Essai sur l'architecture, 1753). Het leek zowat een evolutieleer van de architectuur waar
Laugier de rationele evolutie van
kolom tot schuilhut en van hut tot
tempel toont.
De oorspronkelijke Munt van architect Damesme heeft hier veel mee
te maken; het dateert uit een periode waar tempels enerzijds refereerden aan hun oude sobere en correcte
Griekse origines, maar anderzijds
streefden naar eenvoud van opbouw
en vorm.
Kijk even naar de grote invloed
o.a. in onze streken van theoreticus
Jean Nicolas Durand, die rond 1806
in Parijs orakelt met zijn Précis des
leçons d'architecture données à
l'Ecole Polytechnique dat gebouwen op rationele rasters moeten ge21 ETCETERA 15/86
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torium om een eigen, groots profiel
te tekenen voor hun nieuwe officiële
gebouwen. Justitiepaleizen, operagebouwen of stations in Italië, België of Duitsland grijpen wellustig terug naar het Griekse Parthenon,
naar Egyptische papyruszuilen of
renaissancerustica, naar Babylonische majolica of naar Byzantijnse
koepelconstructies. Zij willen er gewoon belangrijk uitzien.
Joseph Poelaert, ontwerper van
het latere Justitiepaleis te Brussel
(1866-83), zal in die geest enkele
voorzichtige vingeroefeningen verrichten bij de verbouwing van de
Munt in 1856. Deze invloed is te
herkennen aan de drukke kolonnadeverdieping op het basisvolume (3
zijden van het gebouw, uitgezonderd aan de kant van het Muntplein). (Foto 1)

Muziektempels

FotolFoto Paul De Prins
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concipiëerd worden. Hij stuurt aan
op het abstraheren en geometriseren
van de tempel in eenvoudige basisvormen; kubussen, kegels, prisma's, etc.
De Germaanse versie van dit denken werd later door Karl Friedrich
Schinkel verwoord in zijn Sammlung Architectonische
Entwurfe
(1829). Hij propageert een sobere
heidense Germaans geïnterpreteerde
tempel als basisthema voor elk publiek gebouw. Hij schrikt niet terug
ze te koppelen, te mengen, te stapelen. Het witte Muntgebouw uit 1819
toont ongetwijfeld dit rationele denken, net nog vóór het onweer van
het eclectisme rond 1830 zal toeslaan. Dit wordt de periode waarin
naties in wording driftig zullen putten uit het gehele architectuurreper-
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in een welbepaalde (tempel)-thematiek. Dit lijkt architectonisch eenvoudig, maar knappe syntheses lijken altijd zo. Vergelijk even met het
Théâtre Royal in Luik, in hetzelfde
jaar ontworpen. Het zaalvolume is
hier de grote tempel met een onthoofde voortempel als voorgebouw,
(tek. 4)
Het is duidelijk dat in deze periode het functionele karakter van een
gebouw zich niet uitdrukt in de
compositie (het latere form follows
functiori), ook al was K.F. Schinkel
een groot voorstander van deze
nieuwe architecture pariante.
In de Opera van Garnier (1875)
herkent men wel sterk deze geledingen: een krachtige toegangshal met
2 zijpaviljoenen, de auditoriumvorm, het kort gestuikt dak van de
decortoren, een oogverblindend Pavillon de l'Empereur en een monsterachtige kroon (die als een imperiale metafoor centraal uit het dak
schiet.) (tek. 5)
Maar eigenlijk zijn ze een juxtapositie van totaal gescheiden vormen, niet gedicteerd door het form
follows function-idee, maar wel
door de fragmentaire perspectivische beleving van de spectaculaire
onderdelen vanuit het omringende
stervormige stratenpatroon.
Een functionele articulatie gebeurt wél heel uitgesproken - had
het te maken met het feit dat het
concept niet in de stad was ingeplant? - in het Festspielhaus van
Bayreuth in 1872. (tek. 6) Een nietig
toegangstempeltje flankeert de theaterzaal die zich met zijn amphitheatervorm in rondingen uitdrukt. De
toneeltoren profileert zich ongecomplexeerd in een eigen vorm, ook
al verwijst hij nog voorzichtig naar
een vage tempel vorm.

Dé eeuw van de theaterbouw is de
19e eeuw. In het Grand théâtre de
Bordeaux van Victor Louis (1780)
tekent zich duidelijk de dubbele toegangstempel af van het foyervolume. De theaterzaal sluit in één beweging aan bij het volume van de
toneeltoren en vormt één groot stedelijk dak.
In het Nationaltheater van Berlijn toont ontwerper C.G. Langhans
in 1800 een kolossale Total-Gestalt,
zowat 60 op 100 m, waar een tempelportico als decor bijna deze massa openbreekt.
Duidelijk in zijn architectonische
opties is de reeds vernoemde
K.F. Schinkel die in 1818 een National Theater voor Berlijn tekent die
de tempel als generator (le parti, zei
men in Beaux-Arts-middens) hanteert. (tek. 3) Een reusachtige centrale tempel (weliswaar met inge- Coupletjes voor
korte kolonnade) draagt een volwaardig tympaan en wordt omgord architecten verzachten
door drie andere tempels waarvan de kritiek
de ingangstempel de langsas bepaalt.
Het is een belangrijk ontwerp De eerste Munt toont een correcte
omdat de architect de bovenbouw en probleemloze opbouw, en haakt
als volwaardig contrapunt hanteert in op de rationele Durand-concep-
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ten; zij toont een toegangsvolume
opgebouwd uit een prostyliumtempel. Een uitstekend hoofdvolume
herhaalt, zij het dan enkel als profiel, het tempelthema en omsluit
functioneel zowel de zaal als de toneeltoren, en in het niet gedefinieerde fronton zitten drie Romaanse
boogjes gevat. Het is duidelijk dat
het bovenvolume een bijna muzikale begeleiding betekent van de tempel als hoofdmotief, (tek. 7)
De inwijding van dit Koninklijk
Theater in 1819 werd gevierd met de
opvoering van de Caravane de Caire
in aanwezigheid van Z.M. de Koning der Nedelanden. Architect Damesme werd toegejuichd, zoals de
kronieken vermelden "pour lui
payer un juste tribut d'éloges; mais
Mr. l'architecte, sans doute par cette modestie qui accompagne toujours le vrai mérite n'a pas cru devoir se prêter aux désirs du public..." De ontwerper krijgt nog een
charmant coupletje aangeboden,
waarvoor het publiek een bis
vraagt. En dan komt de kritiek:
"La salle est d'une extrême beaûté,
... mais du reste, elle n'est pas
exempte de quelques défauts, parceque rien de parfait ne sort de la
main des hommes." Een hele waslijst volgt: te hoge loges, vooral die
op de eerste rij, een kwaadaardige
vide die "een koude wind zal gooien
op het spektakel". Zelfs bij verlichting met gas in oktober 1822 verblindt het nieuwe licht de ogen van
de criticus, die voorstelt de lichtintensiteit te verminderen of, beter
nog, het opnieuw met kaarsen te
doen zoals vroeger.
Wat in 1830 gebeurde tijdens de
Stomme van Portici (tijdens het duo
l'Amour sacré de la Patrie en de
Brabançonne, gezongen door Van
Campenhout) vormt wel geschiedenis, maar zal misschien niet rechtstreeks de aanleiding zijn van de restauraties in 1845 door Séchan en
Depléchen (Parijs). Aan het concept
wordt niets gewijzigd. Eind december 1854 slaat een enorme brand
toe. Er resten slechts 4 muren. Burgemeester M.De Brouckère belooft
snel een nieuwe schouwburg te bouwen terwijl de activiteiten kunnen
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verhuizen naar het Théâtre du Cirque.
15 maanden later, na discussies
over het vergroten van de scène, en
zelfs over het eventueel opschuiven
van de façade naar het Muntplein
geeft kroniekschrijver Louis Hymans na de opvoering van Jaguarita
l'indienne, opéra d'Halévy een
beeld van het nieuwe theater, een
ontwerp van Joseph Poelaert. De
zaal is er een à l'italienne met een
auditorium in Hervorm, een elegantie die men niet heeft in ronde zalen.
De grote loges van de voorscène zijn
verdubbeld (één voor de koning en
één voor de hertog van Brabant).
Beneden is de loge voor de burgemeester en het corps diplomatique.
Een grandioos effect heeft de zaal:
de afmetingen lijken groter dan ze
zijn. Het verdomde plafond van de
voorscène is gesupprimeerd, wat
duidelijk een verbetering betekent
voor de akoestiek. Het grote plafond is in Louis XIV stijl; de hemel
steunt op geschilderde kolommen
en portieken, die rusten op een corniche.
De banale mythologieën zijn geweerd en vervangen door een nationaal idee: België als beschermster
der Kunsten. De monumentale figuur van België van de hand van
Hendrickx, zit op een troon. Rechts
zit de Schilderkunst (van Verheyden) en de Muziek (van Hounnay).
De Architectuur en de Beeldhouwkunst zijn het werk van Ch. Wauters
en de omringende allegorische figuren van Nolot & Rubé, decorateurs
van de Munt.
De opbouw wijkt geenszins af
van het oude theater; zoals vroeger
zijn er de loges van het parterre, het
balkon, drie rijen loges en het paradijs. De scène werd vergroot door
terreinwinst op de achtergalerij.
Door het systeem van klapstoelen
werd van 1 200 naar 1 700 plaatsen
overgeschakeld. De luchter krijgt er
ook even van langs want die is niet
door de architect gekeurd en helaas,
waarom is die in Parijs gekocht als
Belgen het mooier en goedkoper
konden?
Over decors en techniek geeft
Hymans verder weinig commen-

H

I

E

taar. Het basisvolume verliest een
stukje neo-classicistische soberheid
en wordt in de Koninginnestraat en
de Prinsenstraat met eclectische barokke kolonnadevormen verhoogd.
Goed gezien deze verhoging te beeindigen precies aan de Muntpleinkant en het hoogteverschil te lijmen
met een imperiale borstwering. (Foto 2) Merkwaardig dat de ontwerper
de bovenbouw gewoon neutralizeert
en precies in een ander voorstel van
1855 dit niet doet als hij enkel het
ondersteunend basisvolume optrekt. (tek. 8)

U U R

Foto 2Foto Paul De Prins

1986: nogmaals een
couplet?
Het ontwerpbureau URBAT is zowat het oude huis van vertrouwen
van de stad Brussel voor de Munt.
het nieuwe bloed voor de huidige
verbouwing komt echter van
A2RG, een jonge groep regelrecht
uit M.Culots La Cambre-stal, die
vooral op voorspraak van de technische directeur van de Opera van
Frankfurt, Max Freiherr, het vertrouwen kreeg van Gerard Mortier
en het Rijk. Veel conceptuele bedenktijd was er niet want in 1985
verviel het uitstel verleend door de
veiligheidsdiensten: een fundamentele verbouwing was de conditio sine qua non.
ETCETERA 15/86
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Foto 3 Foto Paul De Prins

Enkele beslissingen stonden van
meetaf aan vast; de decortoren
moest met vier meter naar omhoog.
(Foto 3) Uitstekende gelegenheid
om heel wat ruimte te scheppen
voor de zo noodzakelijke functies:
repetitieruimten voor het koor, bureaus voor de dramaturgie en een
nieuw foyer. Maar hier komt de kat
op de koord: op het Muntplein zou
dit alles ongetwijfeld een dramatische schaalvergroting van het bovenvolume met zich meebrengen.
De ontwerpers, zegt P. Neirinck
van het bureau A2RC, zagen eigen24
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lijk in de schaalvergroting zelf geen
probleem. De schaal van het Muntplein zelf was reeds door de glazen
hoogbouw aan de overkant gewijzigd. Het probleem zat hem meer in
het positie kiezen in de dialoog oude
tempel - nieuwe bovenbouw. Probleem dat Poelaert destijds oploste
door de bovenbouw te neutraliseren. Maar nu werd het wel heel
hoog om zoiets voor mekaar te krijgen. Er waren natuurlijk heel wat
oplossingen, vindt Neirinck: de neoneo-classicistische, de functioneelexpressionistische (ziehier de decortoren, daar de zaal, zie ginds de expressie van een machinekamer), de
high-tech-taal (een technologische
bouwdoos zoals Beaubourg), de
anekdotische van het post-modernisme (eventjes verder spelen met
het tempelidee, dat renaissanceboogje, ziehier een knipoogje naar
de opera). Maar de ontwerpers kozen voor een andere oplossing: zij
wilden een totaalconcept, een grote
eenheid tussen oud en nieuw, één
volume waarbij het bovengedeelte
duidelijk inspeelt op de klassieke
verhoudingssystemen van weleer.
(tek.9) En daarin symbolische articulaties en details die als merktekens van vandaag gelden. (Foto 4)
Hun intenties zijn voor een stuk
leesbaar in hun maquette, de eenheid van kleur poogt een grote rol te
spelen in deze optie. Toch treft me
hun bijkomende beschouwing; de
nieuwe Munt, als een ongetwijfelde
dynamische cultuurdoos moet de
hedendaagsheid in haar nieuwe bovenbouw zoeken. En nu wordt het
echt niet makkelijk; is dit niet uit
twee ruiven willen eten? Een grote
eenheid pogen te realiseren (tot en
met de klassieke verhoudingen) tussen twee tegengestelde elementen:
een statische historische tempel en
een nieuwe dynamische bovenbouw. Om de verschillende mogelijkheden duidelijk te maken, gebruik ik even een oude rhetorische
methode, die architecten sedert de
renaissance graag in geschriften gebruiken: ze laten de gebouwen zelf
spreken: vier gesprekken, vier oplossingen.
Gesprek 1 (tek. 10)
Ik ben de tempel. Ik ben als het
oude Romeinse Pantheon, een eeuwig symbool met een neutraal bovenvolume dat zich vandaag hoger
en volumineuzer opstelt. Ik alleen
voer het stedelijk gesprek en mijn
bovenbouw als brave neutrale massa aanvaardt dat. Hij distantieert
zich best van mijn vormen door een
andere dakvorm, door een homogene massa en een aan mij vreemde
kleur.
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Gesprek 2 (tek. 11)
Ik ben een tempel en fungeer als
een muzikaal hoofdthema; ik verte!
het oude verhaat en de bovenbouw
vertelt het op een tweede plan, in
zijn taal, als een sobere simultaanvertaling. Hij herhaalt even een motief, zegt nog een woordje uit mijn
tympaanverhaal. Hij doet dit met
woorden van vandaag, in staal en
glas, met post-modernistische of andere citaten. Hij neemt hiervoor een
andere kleur en textuur aan.

Gesprek 3 (tek. 12)
Ik ben een oude gouden tempel,
een stukje anekdote. Ik word zoiets
als een vergulde tand in een nieuw
gebit, waar ik nochtans helemaal in
profiel en detail deel van uitmaak.
Je ziet me steeds in een tweede oogopslag. Het omschrijvende nieuwe
profiel bepaalt de schaal en de dimensionering van de onderdelen,
die het geheel formeel definiëren.
Zo spreken de dakvorm, penanten,
kroonlijsten, raamdimensies op de
schaal van de gehele gestalte, mij incluis. Ze bevatten dus waarschijnlijk een cascade van grootschalige
naar kleinschalige elementen, en een
met mij sterk inspelende verhoudingssystematiek en ritmiek.

Gesprek 4 (tek. 13)
Er zit een totaal nieuw gebouw
op mij, eigenzinnig, in een expressie
van dynamiek, machines, high-tech
of constructief exhibitionisme. Misschien eerder in een expressie van
nieuwe romantiek, eigen iconologieën en verwijzingen. Het gevaar
zit er in dat ik een beetje verpletterd
word, maar de jeugd heeft nu eenmaal zijn rechten. De bovenbouw is
totaal anders in kleur, in thematiek,
en stelt zich op als een complete antipode; geen symmetrie, geen ritmische verwijzingen, geen thematisch
inspelen, misschien wel een sculpturale geste.
Ik geloof dat de nieuwe Munt gestrikt zit in een combinaite van gesprek 3 en 4. Maar toch wijst de bovenbouw op een koppige eigenheid
vreemd aan de tempel: de geïsoleerde motieven, blauwe fries, boograam, kleine ramen, speciale dakramen. Bovendien heeft de bovenbouw weinig formele niveaus, zoals
de kolossale orde ooit wel bevatte.
Het lijkt een uitvergrootte woning
boven een tempel.
Maar ik wacht de beschildering
en de ontmanteling van de werf af.
Zie ik het morgen nog zo?

Binnenin
ZAAL: Zoals in de vorige verbouwing behoudt de zaal haar profiel a
l'italienne, die nog steeds een grote
eenheid verzekert tussen de scène en
het publiek. (Foto5) Haar liervorm
en de diepte van 25 m geven haar
immers die akoestische intimiteit die
een zucht nog de nodige dramatische dimensie geeft. Buiten het vernieuwen der zetels zat het renoveren
van de zaal niet in het budget, wel
enkele fundamentele reparaties. In
een latere tweede fase worden de
balkons stuksgewijs gerestaureerd.
KOEPEL: De bestaande koepel
was opgehangen aan het oude dak
en bleek bij demontage niet herplaatsbaar. (Foto 6) Na enige discussie werd beslist de koepel naar
het oudere Poelaertmodel te her-

schilderen. Een vroegere restauratie, door de Zwitser Weiss, had de
oorspronkelijke koepel gewijzigd.
De nieuwe koepel, nog in een sluier
van hevig karmijnrood onder de halogeenlampen van de schilders,
krijgt met het zachte theaterlicht
hopelijk haar juiste tonaliteit.
ORKESTBAK: De orkestbak zit
nu op 3 m 20 onder de scène en werd
met 15m vergroot. Hierdoor is de
orkestbezetting opgedreven tot 95
musici. Nog geen Wagner natuurlijk, daarvoor zijn 120 plaatsen nodig. De akoestisch verzorgde bodem
is beweegbaar en kan in één motorische beweging een grotere voorscène realiseren. Belangrijk is dat de
2

orkestleden vanuit de orkestbak Foto 's 4, 5 en 6rechtstreeks hun instrumentenber- Folo 's Paul De
ging bereiken onder de zaal. Wat Prins
verderop hebben ze ook een eigen
cafetaria.
VERLICHT PAD: Veel belang
kreeg het publieke circuit. In dit
muzieklabyrint worden de loopgangen en trappen in koele blauwe
hardsteen een soort draad van Ariadne. Een schitterend blauwgrijs referentiespoor in de witte tempel.
NIEUW FOYER MET ARGUSOGEN: Het surplus onder het nieuwe dak geeft een prachtige repetitiezaal van 16 X 16 m, tot 7m hoog
in de nok, met een reeks lichtkokers
van bovenaf verlicht. Daarnaast lig26 ETCETERA 15/86
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gen een reeks bureaus voor de dramaturgie.
De ontwerpers hebben veel energie gestoken in het nieuwe foyer, te
herkennen aan het glazen boograam
in de gevel. Het is een œil de bœuf
van 1986, het oog dat oogt naar het
plein (verleden) en foyer (heden).
Het wordt de bedoeling dat een licht
als een volle maan door deze opening in het foyer schijnt.
APPELATION CONTRÔLÉE:
Uiterst merkwaardig is dat in de
vertrouwensrelatie opdrachtgeverarchitecten plots een conseiller artistique verschijnt, als een soort appelalion contrôlée voor kwaliteit:
Charles Vandenhove. Dit werd door
de contractanten met lede ogen bekeken. Vandenhove tekende de ingangshal met enkele van zijn zwaar
gevoluteerde ionische zuilen op een
grijs-witte marmervloer van Soll Lewitt en tussen de schilderijen van
Sam Franciss. Volgens sommigen
zou Vandenhove in zijn ontwerpdrift nog vlug een nieuw Muntplein
ontworpen hebben. Feit is dat zijn
entousiasme even werd ingetoomd.
Vandenhove tekent ooit wel een ander nieuw theater, zegt men. Zijn
ontwerp voor de Loge Royale komt
er dan wel; hij tekende er een ontvangstzaal voor het Munt-maecenaat. De ramen dragen zijn geliefkoosd zuilencliché, deuren krijgen
zijn Mackintoshramen. Centraal
staan twee sculpturen van Paolini.
Een levensgroot model van deze Loge Royale werd in de maand juli
geëxposeerd in een tentoonstelling
van Vandenhove in de BerlageBeurs in Amsterdam. Niet toevallig
dat Gérard Mortier hier de openingstoespraak hield. De sfeer van
deze nieuwe ruimten kon deze zomer (tot 21 september) natuurlijk
geproefd worden in de Chambres
d'Amis te Gent.

Kunst zonder
vliegwerk
De door de Munt in 1982 aangevraagde expertise van Max Freiherr,
technisch directeur van de Opera
van Frankfurt, schetste een lamentabele toestand van de Muntscène.
Er was weinig keuze; totale vernieuwing of men zou in de toekomst in
Brussel een soort museum bekijken
dat eigenaardig genoeg nog in gebruik was.
En het weze gezegd, met deze verouderde middelen hedendaags theater maken was meer dan kunst en
vliegwerk. Los nog van de veiligheid, want hier wentelden luchters,
kastelen en rotsen (enkel in evenETCETERA 15/86
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wicht gehouden door primitieve tegengewichten) levensgevaarlijk boven zangers en machinisten. Erger
nog, vrij eenvoudige effecten, in
principe met relatief gemak door
machines uit te voeren, werden in de
Munt met pure spierkracht uitgevoerd. Hier werd theater gemaakt in
het zweet des aanschijns. Een grondige vernieuwing was de enige oplossing. Henri Oechslin, technisch
directeur van de Munt, al eerder
in Etcetera "de tovenaar van de
Munt" genoemd, drukt zijn stempel
op deze nieuwe scène. En modernisme is geen doel op zich, zoals hij
zei. Hij wou vertrekken van het eigen Muntprofiel met zijn theater a
ritalienne. Op dit basispatroon tekende hij enkel beter technische
middelen; het decorstuk moet met
elektriciteit opgebracht worden,
elektrische stroom moet spierkracht
vervangen.
Oechslin motiveert deze less-ismore stelling en stelt dat theaters die
vooral inspelen op nieuwe technische snufjes de koord rond de nek
krijgen.
"Zij schieten voorbij aan de essentie", stelt hij. "Als een gebouw
geconcipieerd wordt in functie van
een nieuwe trend riskeert men dat
het resultaat gewoon voorbijgestreefd is nog vóór de realisatie.
Kijk naar de Schaubühne in Berlijn,
waar scène en zaal op verstelbare
liften staan. Alle patronen zijn mogelijk, de droom van de regisseur uit
de vroege jaren zeventig, op zoek
naar steeds nieuwe theatrale ruimtes. Het tafeltje-dek-je waarnaar
m.i. nooit echte honger ontstaat."
Hij merkt lakoniek op dat toen
hij ging kijken naar De Drie Zusters
ze gewoon de zaal met hun fantastische machinerieën hadden omgebouwd tot een goede oude scène a
l'italienne. En deze traditionele
vorm van het lijsttoneel komt zo
vaak voor bij de Schaubühne dat
men zich afvraagt "waarvoor die
dure apparatuur nu eigenlijk dient.
Zo waren de jaren zestig: elk theater
dat zich respecteerde zou nu eenmaal een'draaitoneel hebben. Vandaag totaal uit de mode. Maar talloze oude theaters zijn in Duitsland
gewoon kapotgemaakt door het installeren van dit onding. De gehele
ruimte onder de scène nodig voor
haar machinerie wordt hierdoor
vernietigd. Het is toch belangrijk
dat men verschijningen kan ensceneren en engelen kan doen zweven.
Dat vraagt techniek die nu eenmaal
niet verenigbaar is met het draaiplateau. En dat kan allemaal niet meer,
enkel om dat ene nieuwe effect,
waarop we reeds nu uitgekeken
zijn."
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De nieuwe Munt is behoorlijk
conservatief: geen laatste snufjes,
geen primeurs, geen luchtkussen.
Maar voor alle vernieuwde onderdelen zijn de meest recente technieken
toegepast. Zo worden de decorsstukken vertikaal de scene ingedaald met rollen die in de valse straten zijn ingebouwd. Eén technicus
controleert alles met de computer.
Die man speelt een belangrijke rol,
want hij is verantwoordelijk voor de
mobiliteit van touwen en decors.
Hij zit rustig 10 m hoog aan een
soort computerorgel, waarin alle
scènewisselingen automatisch zijn
geprogrammeerd.
Dit alles vergemakkelijkt de arbeid maar verandert haar in wezen
niet. Belangrijk is dat de verbeelding van de regisseur gesmeerd kan
lopen omdat hij weet dat zijn werkinstrumenten dat ook doen. En als
er een nieuwigheid bijmoet dan
wordt die wel voor dat ene geval bijgebouwd. Zelfs een draaitoneel als
het moet.
De bovenkant van de Munt is, na
de gigantische bouwwerken aan de
overkant van het plein, op de hoek
Prinsenstraat - Leopoldstraat zomaar 90 cm van zijn vertikale as
weggezakt. De muren zijn dus niet
recht en bleken enkel nog goed om
het nieuwe dak te dragen.
Het gewicht van de machinerieën
hangt nu aan een balkgeraamte dat
steunt op 4 nieuwe 30 m-hoge metalen dubbele pijlers. De toneelkooi is
dus 4m hoger dan vroeger. Het
hout is nu metaal. Boven het toneel
is een nieuw ophangsysteem ontwikkeld dat bestaat uit een orthogonaal
horizontaal net van autonoom werkende ophangpunten. In het Frans
noemt men ze ponctuelles. Zij laten
in hun rasteropstelling diagonale
opstellingen toe. Op scène zijn diagonaal opgestelde wanden nu eenmaal ongekend interessante ruimtelijke effecten.
Een 12 m lange open decorlift
geeft onmiddellijke verbinding van
de Prinsenstraat met de scène en
met het onderliggende werkatelier.
De hoogte van de verdiepingen onder de scène werd beperkt, wat inderdaad een derde onderverdieping
toelaat op 7 m onder de scène. Hier
is het kleine werkatelier waar machinisten en electriciens met hun
materiaal weg kunnen. Het is waar,
van dit alles zullen we morgen vanuit de zaal niet zoveel merken, maar
één ding is zeker, de Deus ex Machina krijgt het in de Munt waar Hij
recht op heeft; snelheid, gemak, veiligheid. Kunst zonder vliegwerk.
Jolian Baele
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Het Muziektheater in Amsterdam

Luchtkussens en
sterretjesplafond
Op het einde van de jaren zestig liet
Karlheinz Stockhausen het publiek
afdalen in de grotten van Jeita (Libanon) om er een concert bij te wonen. Enkel in deze afgezonderde en
onherbergzame door de natuur zelf
gevormde ruimte vond hij een plek
waar zijn muziek volwaardig gestalte kon krijgen.
De ruimte krijgt betekenis door
de muziek.
Door de muziek ontdekt de toehoorder de materialiteit van de
ruimte.
De materialiteit van de ruimte
geeft aan de muziek een nieuwe dimensie.
Een theater is tegelijk schuiloord
en inspiratiebron, een oord van bezinning, afgesloten van de buitenwereld die ze in vraag stelt, een

plaats waar mensen betekenis geven
aan de hen omringende dingen, een
plaats waar ze zelf de verhoudingen
tussen mensen en dingen bepalen.
Een ruimte die theatermakers en publiek steeds opnieuw blijft verwonderen.

Collage
'Muziektheater-Stadskantoor', versiering
van een instrument
Eenenzeventig jaar heeft Amsterdam moeten wachten op zijn muziektheater: sinds de eerste voorstellen in de gemeenteraad, ter gelegen-

heid van het uitbreidingsplan Zuid,
heeft het nog tot in 1956 geduurd
vooraleer een effectieve opdracht
gegeven werd aan architect ir.
B. Bijvoet voor een ontwerp op het
Frederiksplein. Door een bankgebouw verdrongen, werd er naar een
andere vestigingsplaats uitgezien,
nl. aan de Ferdinand Bolstraat
(1961). Hij deed dit samen met
G. Holt. Na veel oponthoud en wijzigingen was dit plan in 1978 bestekklaar.
Tot realisatie van dit project zou
het echter nooit komep, want er was
ook nog het stadhuisproject, dat
sinds het begin van deze eeuw op de
Amsterdamse begroting stond, en
waarover men het niet eens geraakte. In 1954 werd besloten, in functie
van het plan voor de aanleg van een
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metro, het Waterlooplein als bouw- tot het binnenplein, komt aan de
plaats hiervoor te kiezen. De Oos- Amstel. Dit zal echter niet de enig
tenrijkse architect Holzbauer, win- mogelijkheid zijn om het gebouw t
naar van een internationale prijs- betreden. Het gebouw zal aan alle
vraag in 1969, kwam in 1970 met de zijden toegankelijk zijn om het zouitwerking van het stadhuisplan veel mogelijk op te nemen in het leklaar. Er bleken evenwel financiële ven van de binnenstad." (voorlichhaken en ogen aan de uitvoering er- tingsbrochure van de stad Amstervan te zitten. De gemeente Amster- dam)
dam mocht van het Rijk niet aan de
Toch mag de Rommelmarkt, die
bouw beginnen zolang er geen slui- van oudsher op het Waterlooplein
tende begroting was.
gevestigd was, niet tot in het binZowel voor het muziektheater als nengebied doordringen, maar blijft
voor de stadhuisplannen liep het gesitueerd ten noorden van het 24
overleg in 1979 vast. De onzeker- meter hoge L-vormige kantoorgeheid over het doorgaan van beide deelte.
plannen leidde tot het idee van arBehalve de openbare diensten,
chitekt Holzbauer om ze te combi- burgerlijke stand, post, voorlichneren in één project.
tingsburo, repro, kindercrèche en
In dit combinatieplan reduceerde theaterentree met koffieshop, zijn
Holzbauer het stadhuis tot stads- er geen echte winkels noch café's of
kantoor-met-raadzaal. Hij behield snacks in de galerijen gesitueerd.
de L-vorm van zijn ontwerp voor
De toegangen onder het L-vormideze functies. Tussen de benen van ge kantoorgedeelte, die portalen
L, waar vroeger de representatieve hadden moeten zijn om de mensen
ruimten en centrale hal waren gele- binnen te trekken, zijn beperkt gegen, schoof Holzbauer het muziek- bleven tot inkompartijen zoals ze
theater van Bijvoet, zij het met een eruit zien bij om het even welk kangereduceerd programma, maar met toorgebouw, maar zeker niet voor
behoud van het zaalconcept dat da- 'levendige' binnenstraten. De Amteert van de aanvang der jaren zes- sterdamse stedelijke structuur is er
tig. Op die wijze hoopte men bij be- een van smalle stegen waartussen de
nadering 80 miljoen gulden te be- mensen zich bewegen. Onder een
sparen op beide projecten samen, gebouw doorgaan is niet hetzelfde
zonder rekening te houden met de als door een hoge spleet naar binnen
exploitatielasten van de Opera, die gaan. Holzbauer heeft dit waarhierdoor zouden kunnen vermin- schijnlijk wel aangevoeld omdat in
derd worden. Door deze koppeling zijn voorontwerpschetsen de binkon men de representatieve ruimten nenstraten hoge overdekte galerijen
van het stadhuis verminderen, om- waren van verscheidene bouwlagen
dat er kan gebruik gemaakt worden hoogte, zoals de Koninklijke Sintvan de ruimten in het muziekthea- Hubertusgalerijen (19e eeuw) te
ter. De gevolgen laten zich raden: Brussel. Uiteindelijk zijn de binnenhet muziektheater wordt door Holz- straten herleid tot éénenkele galerij,
bauer gebruikt als een brok repre- noordelijk gesitueerd, parallel aan
sentatie, als versiering van het stads- de straat, maar niet als verbindingskantoor, een inmiddels 10 jaar oud weg tussen twee stadsdelen; ze heeft
ontwerp dat als laat-modern bouw- een lengte van ongeveer 140 meter.
werk nog de kenmerken in zich Door het muziektheater onder een
droeg van de ruimtelijke scheiding hoek van 5 graden in te schuiven,
der functies. Het bouwwerk keert poogt Holzbauer de lengte ervan te
zich met zijn L-vormige wand van 6 breken door middel van een vals
bouwlagen af van het hart van de perspectief. Tegen de achterwand
stad, een binnengebied aan de Am- van het muziektheater komt dan een
stel omsluitend dat bestaat uit afge- didactische tentoonstelling die de
sloten galerijen met een binnentuin. wandelaar moet informeren over
"Dit moet samen met de halruimte het "Amsterdams Peil". Zowel muen andere publieksruimten een ziektheater, binnentuin als het
straatkarakter krijgen, een ontmoe- stadskantoor zijn aan deze zijde entingsplaats, waaromheen de dien- kel via deuren toegankelijk. De binsten van theater en stadhuis zijn ge- nentuin is lang en smal (de breedte
groepeerd. Aan het binnenplein variëert van 12 tot 17 meter) en
grenst de aula/ontvangstzaal. Deze wordt begrensd door de kantoren
is in de eerste plaats bedoeld voor van het bevolkingsregister aan de
ontvangsten voor het gemeentebe- enen, en de aula/ontvangstzaal aan
stuur. Maar de ruimte kan ook wor- de andere kant.
den gebruikt voor kleinere theaterprodukties en concerten. Voor somDe geschiedenis zal uitwijzen of
mige van die concerten leent ook het het echte leven van de stad er ooit
binnenplein zich uitstekend. De zal doordringen. Stedebouwkundig
hoofdingang, die ook toegang geeft heeft het gebouw afstand gedaan
van de stad, en zijn gelaat gekeerd
e
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naar het water en de toeristen, als
het visitekaartje van de stad.
Zowel de 'collage theater-stadskantoor' als het 'visitekaartje' zijn
duidelijk afleesbaar in de architectuur zelf van het complex. De buitengevels zijn in rode baksteen en
met raamgeledingen die refereren
aan de Nederlandse architectuur
van in het begin van deze eeuw, inz.
de Amsterdamse School. Als hoekoplossingen laat Holzbauer de ramen uitlopen in cilindervormen (cf.
arch. Krier) en in contrast met doorlopende structuurbalken (cf. arch.
Meier). De binnengevels zijn glasvlieswanden in metaal (cf. kantoorbouw jaren 50).
De gebogen wand van het theater, in tegenrichting aan de curve die
door de Amstel beschreven wordt,
is opgebouwd uit grote portieken in
witte marmer rond een 14 meter hoge foyer-ruimte, van waaruit men
een uniek uitzicht heeft op de Amstel en haar omgeving. De geledingen van de portieken volgen de vloeren van het foyer, dat omsloten is
door een doorlopende glasvliesgevel. De zeven portieken, die als
schermen geconcipiëerd zijn, hebben tevens een dragende functie.
Tussen glasvliesgevel en schermen is
een open ruimte met op diverse
plaatsen balkons die voorlopig niet
toegankelijk zijn omwille van budgettaire redenen (afwerking van bevloering en borstweringen ontbreken nog); ze herinneren aan loges in
het theater. De vormgeving van deze portieken mag dan nauw aansluiten bij de postmoderne bouwvormen van Michael Graves in zijn Benacerraf House (1969) en Charles
Moore in zijn Kresge College
(1972), door hun positie en verhoudingen accentueert Holzbauer tegelijk de inwendige theatervorm als
centrale plaats van een gebeuren dat
van een andere orde is en waaraan
hij tegelijk de nodige dynamische
kracht toevoegt door de ritmische
onderverdelingen in de cirkelbeweging te laten uitvloeien.
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Het is het sterkste deel van het
project en correspondeert, niettegenstaande het een vreemd element
is, én van vorm, én van materiaalgebruik, met de opdracht die het muziektheater zichzelf stelt: tegelijk
een thuishaven voor De Nederlandse Operastichting, Het Nationaal
Ballet en Het Nederlands Balletorkest, en tegelijk de mogelijkheid incalculeren een zo ruim mogelijke receptieve functie te vervullen "voor
belangwekkende producties uit het
buitenland."

Een muziektheater
De eerste seizoenen zal De Nederlandse Operastichting gemiddeld 12
produkties presenteren, in totaal
een honderdtal voorstellingen.
Hierbij wordt het 'Stagione systeem' gehanteerd, hetgeen inhoudt
dat per produktie steeds een wisselende artistieke staf en solisten uit
zowel binnen- als buitenland worden aangetrokken. Daarnaast beschikt het gezelschap over een groep
van circa 200 vaste medewerkers.
Hiertoe behoren ook het 50 leden
tellende Nederlandse Operakoor en
de Opera Studio, een opleidingsinstituut voor jonge zangers. De Nederlandse Operastichting rekent het
tot haar taak om naast opera's uit
het standaardrepertoire ook muziekdramatische werken van hedendaagse Nederlandse en buitenlandse
componisten uit te voeren.
Het Nationaal Ballet daarentegen
zal per seizoen 7 verschillende programma's uitbrengen, die elk gemiddeld 10 maal worden uitgevoerd, voor het overgrote deel begeleid door Het Nederlands Balletorkest. Voorts vinden nog een dertigtal voorstellingen buiten Amsterdam plaats. Daarnaast verleent Het
Nationaal Ballet medewerking aan
produkties van De Nederlandse
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Operastichting. Het Nationaal Ballet "ontleent zijn huidige karakter
aan de opvatting dat een balletgezelschap moet wortelen in de beproefde tradities van de klassieke danskunst en daarnaast ontvankelijk
dient te blijven voor nieuwe benaderingswijzen" (brochure Stichting
Muziektheater). Van de 145 medewerkers zijn er 88 als danser verbonden aan het gezelschap.
Het Nederlands Balletorkest
groeide in de loop der jaren uit tot
een symfonische formatie van 65
musici. Het werd in 1965 opgericht
met de opdracht balletvoorstellingen van zowel Het Nationaal Ballet
als het Nederlands Danstheater te
begeleiden. Per seizoen wordt aan
ongeveer 150 voorstellingen van
voornoemde balletgezelschappen
muzikale medewerking verleend.
Een gelijk aantal repetities gaat aan
de voorstellingen vooraf. Het orkest
is voornamelijk een theaterorkest en
speelt derhalve in de eerste plaats in
de orkestbak en niet op het podium.
Naast deze hoofdtaak verzorgt Het
Nederlands Balletorkest ieder jaar
workshops met recente werken van
jonge Nederlandse componisten, en
worden regelmatig lunch- en zomerconcerten gegeven in het concertgebouw. Naast de vanzelfsprekende
artistieke autonomie van de afzonderlijke gezelschappen, zijn De Nederlandse Operastichting en Het
Nationaal Ballet, samen met de directie van Het Muziektheater, verantwoordelijk voor de programmering. In de seizoenplanning wordt
prioriteit verleend aan de eigen produkties, en wordt periodiek plaats
ingeruimd voor gastvoorstellingen
uit binnen- en buitenland, die in gemeenschappelijk overleg met de
vaste bespelers zullen worden uitgenodigd. De bestaande technische
ploegen van De Nederlandse Operastichting en van Het Nationaal
Ballet worden voor een proefperiode van 2 jaar gefusioneerd onder de
leiding van Het Muziektheater.
ETCETERA 15/86
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muziektheater,
gelijkvloers
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met de administratie de tweede en
de derde verdieping.
Hierdoor, en mede door het feit
Dit alles zorgt er voor dat 80 «7o van dat er dagelijks zo'n 300 a 400 perhet totale bouwvolume van Het Mu- sonen werkzaam zijn, komt het proziektheater ingericht werd ten be- gramma voor de ruimten van deze
hoeve van de verschillende gezel- achtertouw eigenlijk overeen met
schappen om tot een verantwoorde die van een bedrijf met kantoren.
voorstelling te komen. Het zoge- Ook in het project van Holzbauer
naamde achtergebouw herbergt een en Dam (opvolger van Bijvoet en
groot aantal werkruimten en kanto- Holt) zijn deze ruimten zeer koel en
ren: een orkestrepetitieruimte, repe- zakelijk behandeld. Zo is er een
titieruimten voor Koor en Opera overdekte laad- en Iosruimte voorStudio, vier balletstudio's, werk- zien - een decoratelier is niet in het
plaatsen voor licht, geluid, video, project opgenomen wegens plaatskostuums en requisieten. De opslag gebrek, en bevindt zich aan de rand
en wasserijen voor de toneelkos- van de stad. De hoogte tot de zoldetuums liggen naast elkaar bij de ring is wel nipt berekend om het loskleedkamers op de begane grond en sen en laden vlot te laten verlopen,
op de eerste kelderverdieping. De en men wacht nog op de onontbeerdirecties van de gezelschappen en lijke overslagbruggen om het nivan het gebouw bevolken samen veauverschil tussen de vloer van de
ETCETERA 15/86
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vrachtwagens en die van loskade te
overbruggen. De organisatie achter
het toneel ziet er verder prima uit:
laden en lossen, opslag van decors,
een ruime doorgang naar het montagetoneel dat rechtstreeks in verbinding staat met het zij- en achtertoneel, waar de decors integraal gemonteerd worden op 5 platte wagens. Dit laat snelle decorwisselingen toe van de ene naar de andere
produktie: op één dag moet er een
uitgebreide repetitie van een voorstelling kunnen zijn, en 's avonds
moet er een andere kunnen doorgaan. Hiertoe is een transportsysteem ontwikkeld, bestaande uit 15
toneelwagens van 2,70 m diep en
16,20 m breed, die door middel van
luchtkussens verplaatsbaar zijn.
Vijf gekoppelde wagens vormen samen één speelvlak (13,50 m x
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16,20 m). Elke toneelwagen correspondeert met een hefpodium op het
hoofdtoneel. Deze hefpodia kunnen
onafhankelijk van elkaar een maximale beweging van drie meter omhoog en drie meter naar beneden
maken.
Aan de rechterzijde van het achtertoneel bevindt zich een repetitieruimte die zo groot is als het hoofdtoneel, zodanig dat men in het integrale decor kan repeteren. Om
akoestische en budgettaire redenen
is er evenwel een volle wand geplaatst tussen het achtertoneel en de
repetitieruimte, zodat het niet mogelijk is met het transportsysteem
der toneelwagens een integraal decor van de repetitieruimte op het toneel te schuiven. Men heeft geopteerd voor een lege ruimte zonder
technisch equipement of de mogelijkheden daartoe. Daarom is er ook
geen orkestbak voorzien. Dat houdt
in dat vaker op het toneel zal moe-
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ten gerepeteerd worden.
Boven de hefpodia op het hoofdtoneel bevinden zich over een diepte
van 15 meter regelmatig verdeeld 40
handtrekken a 350 kg, 27 elektrische
trekken a 750 kg en 10 rijen van 4
verschuifbare punttrekken a 150 kg
per punt. De trekhoogte bedraagt
25 meter boven de toneelvloer. Het
relatief aantal hoge trekken op
15 cm afstand van elkaar biedt de
mogelijkheid om decorstukken van
meerdere produkties tegelijk in te
hangen. Dat is natuurlijk vrij theoretisch, want als scenograaf kan ik
me voorstellen dat er mogelijk twee
produkties samen inhangen met
bredere decorstukken dan 15 cm
met aftrok van de noodzakelijke
speling. Zo verliest men al gauw één
of meerdere trekken en komt de
juiste positie in het gedrang. Ook
het diagonaal optrekken van decorstukken, wat mogelijk is met behulp
van de punttrekken, wordt bemoei-

H

I

E

lijkt of onmogelijk door de lichtbruggen die in grote mate aanwezig
zijn in de toneeltoren: behalve de
portaalbrug en twee horizonbruggen, tellen we er nog drie.
Ook in de toeschouwersruimte
zijn vier lichtbruggen aangebracht
aan het plafond. De bedoeling is om
via 800 regelbare stroomkringen
aan de wens te voldoen de stroomkringen over twee produkties te
kunnen verdelen, wat veel handenarbeid voor de theatertechnici uitspaart. Het hart van deze installatie
is de AVAB-belichtingscomputer,
die opgesteld staat in een cabine
achter in de zaal.
Natuurlijk zijn dit keuzes die op
een bepaald moment gemaakt worden in functie van het budget, de
wensen van het gezelschap en hun
theateropvattingen, de spelvormen
van de uitgenodigde gezelschappen,
organisatie en functionaliteit, niet
met het doel, zeggen de technici, de
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eerste verdieping
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A = middelpunt
stoelenrijen van
parterre
B = middelpunt
stoelenrijen van
balkons
1 = scène
2 = hefpodia op het
toneel
3 = hefpodia
orkestbak/
proscenium
4 = hefpodium
vergroot
proscenium/eerste
drie stoelenrijen
5 = luiken onder
vierde en vijfde
stoelenrij
6 = parterre
7 = balkons
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Arena toneel
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beschikking te krijgen over de meest
geavanceerde apparatuur, al is een
deel ervan voor een Nederlands theater revolutionair. Reeds in de beginfase zijn de technici van beide gezelschappen bij het opstellen van
het wensen- en eisenpakket betrokken geweest, zodat van hun praktijkervaringen in het ontwerpproces
kon worden gebruik gemaakt. Het
geheel der theatertechnische installaties is hierdoor fel gericht op efficiency en effectiviteit, met de bedoeling tijd en mankracht te besparen en een optimaal artistiek gebruik van het Muziektheater toe te
laten.

Lijsttoneel
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"Artistiek is de programmering gericht op het presenteren van muziekdramatische kunst in al haar
verschijningsvormen. Naas de presentatie van het traditionele repertoire van de laatste 400 jaar, met
vernieuwde elementen op gebieden
als vormgeving, dramaturgie en uitvoeringspraktijk, zal ook een belangrijke plaats worden ingeruimd
voor experimentele produkties.
Daarbij is het vanzelfsprekend dat
er tevens aandacht is voor theaterprodukties die strikt genomen niet
tot de genres van opera en ballet
worden gerekend" (brochure Het
Muziektheater).
Het Muziektheater heeft hier drie
spelvormen voor bedacht:
- het lijsttoneel met orkestbak,
of met bestoelde orkestbak;
- het lijsttoneel met proscenium
(orkestbak dicht);
- het lijsttoneel met een vergroot
proscenium in de vorm van het orchestra bij het Griekse Theater (arena-vorm).
Hieruit vloeide ook de zaalvorm
voort: een amfitheater dat in totaal
voorziet in 1614 plaatsen, en zelfs
1689 indien men publiek plaatst in
de orkestbak, bij theatervoorstellingen zonder orkest. Dit is natuurlijk
een maximumcapaciteit. Bij het
zaalconcept is architect Bijvoet uitgegaan van de zichtbaarheid vanaf
de balkons voor het théâtre en rond.
Hiervoor worden de eerste vijf stoelenrijen, die daarom niet op een helling gebouwd zijn, weggenomen.
Een hefpodium onder de eerste drie
rijen brengt dit vlak op toneelhoogte, samen met de 3 hefpodia van de
orkestbak. Op de plaats van de 4de
en de 5de rij zijn luiken voorzien die
al of niet een gracht kunnen vormen
rond het vergrootte proscenium.
Om dus vanaf de balkons dit ver-
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grootte proscenium te kunnen zien,
werd een zichtcurve getekend in
doorsnede, waardoor in planvorm
de stoelenrijen van de balkons een
cirkelomtrek beschrijven met een
middelpunt gelegen in het midden
van de tweede stoelenrij van het
parterre, hetgeen overeenkomt met
een punt gelegen in het centrum van
het vergrootte proscenium. Voor de
stoelenrijen op het parterre bepaalde men het middelpunt in het midden van de orkestbak, in functie van
het lijsttoneel. Deze richtingverandering is duidelijk merkbaar links
en rechts in de zaal, waar de balkons naar het midden van de zaal
gericht zijn en niet naar de toneelopening zoals op het parterre. Bij
"lijsttoneel (en dat zijn praktisch alle
operaprodukties) zouden de uiterste
plaatsen van de balkons niet (mogen) verkocht worden. Bij arenaspel, op het vergrootte proscenium,
wordt de zaalcapaciteit verminderd
tot 1443 plaatsen, tenzij men de hefpodia op het toneel zou gebruiken
als tribune voor het publiek, zodat
men de halfcirkelvormige arena uitbreidt tot een nagenoeg volledige
cirkel, waarbij het publiek rond de
piste zit. Dit is mogelijk dank zij de
grote toneelopening van maximum
21 meter breedte bij 10 meter hoogte. Van deze laatste combinatie
wordt geen melding meer gemaakt
in de laatste voorlichtingsbrochure
uitgegeven door Het Muziektheater.
Nochtans was dit het uitgangspunt
van Bijvoet, die hiervoor geïnspireerd werd door Maurice Huysmans, de voormalige directeur van
de Muntschouwburg van Brussel.
Dit moet gezien worden in het licht
van de experimenten uit de jaren
zestig om het theatergebeuren, inclusief opera, een kans te geven zich
te onttrekken aan het lijsttoneel ten
voordele van het totaalspektakel,
waarbij het publiek meer betrokken
werd. Deze experimenten hebben
uiteindelijk niet de nodige voldoening kunnen schenken om aan het
opera-gebeuren een nieuwe ruimtelijke dimensie toe te voegen, in tegenstelling tot het dramatisch theater.
Wagner heeft op het einde van de
19e eeuw in Bayreuth de eerste steen
gelegd voor de ontwikkeling van een
totaalruimte, door alles wat de aandacht van het gebeuren afleidt weg
te werken. De orkestbak werd dieper gemaakt zodat het orkest aan
het oog van het publiek onttrokken
werd, wat tegelijk een reden was om
geen balkons meer te voorzien. De
toeschouwersruimte was in helling,
en konisch in planvorm, zodat ze visueel doorliep tot in de toneelruimte. Een volmaakte eenheid tussen

O P E R A
en beeld, in zijn streven naar
de verwezenlijking van het ideale
Gesamtkunstwerk. Door de hoge
produktiekosten van de operavoorstellingen is men zalen gaan bouwen
voor een zeer groot aantal toeschouwers, waardoor de afstanden te
groot worden als men zonder balkons bouwt. Later probeerde men
beeld en orkest van plaats te veranderen, soms tussen het publiek, en
vaak ten nadele van de muziekweergave. Zo plaatste Peter Brook het
orkest in de coulissen, en de acteurs
midden in de zaal, zonder gebruik te
maken dan van de technieken van
het illusoir theater: zijn Carmen was
prachtig voor de liefhebbers van
dramatisch theater, maar de muziekliefhebbers vonden dat de muziek te veel geabsorbeerd werd door
het volume van de toneeltoren. Is er
een gebrek aan de gepaste architectonische ruimte, of is het medium
opera zo sterk op zijn ontstaansruimte geënt, dat er technisch gezien
niet kan van worden afgeweken?
Voorlopig blijven de operaregisseurs dus nog, vaak met heel veel talent, en onder impuls van het dramatisch theater, de toneellijst bespelen op de tema's 'illusie-allusiematerialiteit-realiteit', hierbij gebruik makend van de traditionele
maar sterk technisch geperfectioneerde toneelmachinerieën.
De architect rest nog weinig keuze; hij wordt een soort hanteerder
van normen die betrekking hebben
op veiligheid, akoestiek, zichtbaarheid, lichttechnieken, toneelapparatuur, zaalcapaciteit, etc. Zelfs bij
het bepalen van de kleuren in de
toeschouwersruimte wordt hij beperkt: het interieur van Het Muziektheater in Amsterdam is daardoor
erg zakelijk geworden; de sfeer ontstaat door de amfitheatervorm en
door de rode bekleding van de stoelen, ondersteund door de donkerrode bekleding van de wanden. Enkel
de onderkant en de voorkant van de
balkons zijn geprononceerd door
een gebroken witte bekleding. Bij de
auditie van Die Meistersinger von
Nuernberg, als concertuitvoering
met koor opgevoerd voor een nagenoeg volle zaal, als test voor de
akoestiek, viel het me op dat deze
witte stroken sterk de aandacht van
het toneel afleiden als men onder de
balkons zit, omwille van hun lichtafstraling. Ook omwille van de kleinere cirkelvorm van de balkons die
links en rechts meer afbuigen en dus
op het parterre een deel van het scènebeeld in boogvorm afsnijden, althans bij de grote toneelopeningen.
Niettegenstaande de meeste operaprodukties zullen gebracht worden
met een toneelopening die varieert
geluid
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tussen 14 en 16 meter, blijft dit toch
voor het publiek een afleidend
bouwkundig element.
Men heeft nochtans de meeste
zorg besteed aan het zit-, kijk- en
luistercomfort:
- De zaalakoestiek heeft rechtstreeks te maken met de hoofdvorm
van de zaal die in plattegrond gekenmerkt wordt door een halve cirkelvorm. Door deze vorm zijn de
afstanden tussen het toneel en de
achterste zitplaatsen van zowel de
zaal als de twee balkons relatief
klein: de grootste afstand bedraagt
30 meter. Dit resulteert in een sterk
direct geluid. Het akoestisch nadeel
van de halve cirkelvorm (ongewenste geluidsconcentraties) wordt opgeheven door de sterke profilering van
de zaalwanden, die zorgen voor de
benodigde geluidsverstrooiing. Gezien de stoelen ingepland zijn volgens de zichtkromme, ontvangt men
overal goed het directe geluid. De
nagalmtijd zou 1,5 seconde bedragen voor de middelhoge tonen in
een bezette zaal. In de praktijk leverde dit bij de auditie van Die
Meistersinger goede resultaten op
voor wat betreft het koor, dat zich
op het toneel bevond. Het orkest
bleek iets minder volumineus, althans in verhouding tot het koor.
Hieraan sleutelt men nog door vorm
en bekledingen van de orkestbak te
herzien, ten einde tegen de officiële
opening in september een perfecte
klankweergave te kunnen bekomen.
De orkestbak is gebouwd deels onder het proscenium op een vaste
vloer, en deels voor het proscenium
op drie hefpodia, zodat de grootte
kan aangepast worden aan resp. 80
musici met 120m , en 120 musici
met 180 m .
- De spil van de geluidsinstallatie is de computergestuurde Soundcraft mengtafel in de geluidscabine,
wat een wereldprimeur zou zijn
voor het theatergebruik. Deze
mengtafel met 24 ingangen en 16
uitgangen is ook bedienbaar vanuit
de zaal door middel van een verrijdbare console. De computer is noodzakelijk om het totale scala van
complexe systemen eenvoudig te
kunnen besturen. Daarnaast biedt
het ook mogelijkheden om verschillende produkties tegelijk op te
slaan. (De verdere details staan te
lezen in een brochure door Het Muziektheater uitgegeven). Voor wat
de zaal betreft kunnen we nog aanstippen dat er 140 luidsprekers in de
zaalwanden ingebouwd zijn en 28 in
het plafond.
- Wachtcellen (achteraan, achter glas) voor laatkomers.
- Geruisloze ventilatie onder alle
vaste stoelen.
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- De breedte van de stoelenrijen
is overal extra ruim, nl. op één meter, daar waar elders vaak 85 tot
90 cm toegepast wordt. Dat mag
ook wel want door de aaneenschakeling in amfitheatervorm bekomt
men rijen van 40 stoelen. (In België
verbieden de brandveiligheidsnormen stoelenrijen langer dan 20 stoelen indien ze langs beide zijden bereikbaar zijn.)
- Individuele verlichting voor alle stoelen; deze verlichting is centraal regelbaar, en biedt de mogelijkheid, indien de gezelschapsdirectie hiermee instemt, de partituur
mee te lezen zonder dat het totale
lichtniveau in de zaal hierdoor
wordt beïnvloed. De verlichting
geeft beneden in de zaal een sfeer
van een warme gloed die van het publiek uitgaat, zonder dat het voor
het scènebeeld inderdaad afleidend
werkt, behalve voor de eerste vijf
stoelenrijen, omdat ze op een horizontaal vlak staan gemonteerd. Ook
krijg je soms wat hinder van het reflecterend programmaboekje van je
buur.
- De zaalverlichting bestaat uit
een sterretjesplafond: kleine lampjes op metalen frame-werk, die mechanisch opgetrokken' worden tijdens de voorstelling om de hogergeplaatste schijnwerpers aan de lichtbruggen niet te hinderen. Het geheel
is een ontwerp van de Nederlandse
kunstenaar Peter Struycken, bekend om zijn ontwerpen met repetitieve kleur- en vormstructuren die
per computer uitgewerkt worden.
Het amfitheater met sterrenhemel,
gecombineerd met de leesverlichting
achteraan op de stoelen werd reeds,
maar dan kleinschaliger, toegepast
door architect Werner Ruhnau in de
stadsschouwburg van Gelsenkirchen in Duitsland (1959), om de
sfeer van het oude Griekse Theater
op te roepen. Daar echter speelden
musici en koor in het orchestra,
midden in de ruimte, en werd op de
scène gedeclameerd; bij het operagebeuren is het orchestra een onzichtbare orkestbak geworden, als
een kloof tussen spel en toeschouwers.
Deze tegenstelling creëert een verwachtingspatroon, omdat elke
voorstelling toch nog anders zou
kunnen verlopen dan men zich had
voorgesteld; de sterrenhemel en het
amfitheater verwijzen tevens als een
teken of signaal vanuit hun oorsprong naar de geschiedenis van het
theater. Hierdoor wordt de ruimte
toch nog een 'plaats' die de nodige
verwondering kan doen ontstaan
om theater mogelijk te maken.
Luk Dhooghe
34 ETCETERA 15/86
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een p r o d u k t i e v a n S C H A A M T e - B r u s s e l in c o p r o d u k t i e mei Limelighl/Intérieur-Kortrijk en T o n e e l s c h u u r - H a a r l e m

LIJST OPTREDENS 1 9 8 6 : —

2 0 , 21 o k t o b e r : Stadsschouwburg, Kortrijk

— 25 o k t o b e r : Internationaal Theaterfestival, Hannover — 2 8 , 2 9 , 3 0 , 31
oktober, 1, 11 november: Toneelschuur, Haarlem — 5 , 6, 7 november:
Théâtre 140, Brussel (Festival du Geste) — 1 4 november: Cultureel Centrum
Gildhof, Tielt - 26, 27, 28, 29 november : 't Hoogt, Utrecht — 1 1 december :
Stadsschouwburg, Leuven — 1 8 ,

19 december: Schouwburg, Tilburg.

FiSKO-DATA
I
-

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

É

B O R I S \an DEN M O O T E R
5

Ze waren gekomen teneinde de wrede op muziek gezette tale van
de onrechtmatige troonsopvolging, het berouw en de afzetting van
Boris Godoenov mede te maken. Door de om zijn veelgespeelde,
gelukkig door Maurice Ravel georkestreerde, Tableaux d'une exposition vermaarde Rus Modest Moessorgski geschreven. En door
de vernielzuchtige gladjakker Rimski Korsakov - auteur van het
vaak door WUly Claes gedirigeerde symfonische gedicht Shéhérazade—van een compleet foute, zogenaamd 'Russische' glitterinstrumentatie voorzien.
Met die ze bedoel ik twee vriendinnen. Ik had ze in mijn artiestenoptrekje genood om niet geheel alleen Moessorgski's chefd'œuvre uit te moeten zitten. In ruil daarvoor zou ik sorbets, petits-fours en andere bij opera passende produkten als fluwelen rode wijn en thee met citroen ter nuttiging in huis zorgen te hebben.
Dat zei hen wel iets, het nuttigen meen ik.
Welopgevoed als mijn vriendinnen plegen te zijn - zelf afkomstig uit de wroetende middenstand zal ik mijn leven lang een onweerstaanbare hang naar dames uit de betere middens houden - hadden zij zich thuis voor de spiegel mooi gemaakt. Voor
wat hoort wat, en kom daar in Moskou maar eens om. Een strikje
hier, een plooitje daar, geheel in de fijnste stoffen gedrapeerd en
met klingelende sieraden behangen stonden zij die middag voor
mijn deur.
De ene, moet u weten, heet D., spreekt Frans en betekent iets
achter de schermen van het grote, voze, decadente foto-, publiciteits- en cinemabedrijf. Door de frequente etentjes met regisseurs
en producers die vleselijke gemeenschap met haar nastreven heeft
zij de laatste jaren een lichte neiging tot gevuldheid, maar het is
een kniesoor die haar daar, na een blik in heur grote glanzende
ogen met de kleur van mokkachocolade, nog op aankijkt — en bovendien is het voor opera juist goed, kijk maar naar al die rondborstige zangeressen. De tweede - maar zeker niet de minste - die
zich naar mijn kleine privé Veranstaltung gespoed had was de vermaarde A., kritisch kenner van het hedendaagse populaire lied,
die zelf ook niet onaardig zingt en bovendien, net als D. overigens, de godengave der geestdrift bezit.
's Morgens was ik al vroeg op om de voor- en eindversterker in
te schakelen, met het oog op het bereiken van een optimale arbeidstemperatuur der transistoren, capacitoren en condensatoren
en een dientengevolge vervormingsvrije weergave van de schetterende volumes die onze Modest in samenwerking met de grote
Herbert ten beste zou gaan geven.

Wat was ik begonnen?

Eindelijk was het zover, de dames gezeten zijnde begonnen de
grommend aangestreken lage bassen der prelude warm door het
zitvertrek te zingen. Zo speelde ook Mozart thuis operaatje, met
zijn broertjes en zusjes.
Druk werd er in het de platencassette begeleidende boekwerk
gebladerd en gegniffeld bij de boeventronies die de operazangers
daarin, onveranderlijk breed grijnzend, den volke ten toon stellen.
- Ah, bon, c'est la version définitive, sprak D.
- Eh, oui, sûrement, mompelde ik en nam een grote slok gintonic tegen de schrik, want ik begon door te krijgen dat de omslachtige vertelling, de aangedikte orkestratie en het effectbejag
van deze definitieve versie mijn gezellinnen lichtelijk in het verkeerde keelgat schoten. Waarom ook had ik Herbert als dirigent
geëngageerd, want die maakte alles natuurlijk nog veel erger!
- Georkestreerd en gereviseerd door Rimski Korsakov, klonk
het vernietigende voorleesgeluid van A. boven de luidruchtige sonic stage klanken uit.
- We kunnen de derde Akte overslaan, stelde ik voor. Dat verlichtte ook mijn taak met twee keer opstaan om een nieuwe kant
op te zetten.
- Mais c'est la grande scène d'amour! protesteerde D. die later
een man en veel kinderen wil.
- Nu, dan niet, rétorquai-je, maar je weet toch dat hij die er
pas bij heeft geschreven nadat de opera in eerste instantie afgewezen was?
- M'en fiche, zei D., met haar mond vol pâtisserie. Met gemende gevoelens zaten wij het uit, het spul. Aan het eind overheerste temidden der aanwezigen een licht onbehagen. Het was A.
die uitdrukking gaf aan ons aller intieme overtuiging.
- De originele orkestratie is al jarenlang in Rusland uitgegeven
en wordt volgende maand in de Munt gespeeld wist zij.
- Dan nodig ik jullie allebei uit! deed ik een moedige poging
om de namiddag niet op nummer één in de lijst der reddeloos teloor gegane zondagen te laten eindigen.

Zonder ondertitels

Welzeker! Heb ik me daar toch een voorstelling bijgewoond van
de in binnen- en buitenland bekende Monnaie, wier directeur bekendelijk een groot voorstander is van bekendmaking via alle mogelijke bekende en onbekende kanalen.
Het was er een stuk warmer dan bij me thuis, daar in het Koninklijk Circus! Welk een verzengende hitte! De mannen van het
orkest hadden er hun jasje bij uit mogen laten en bevingerden hun
strijk- en blaasinstrumenten en manches de chemise. Pauzes om
even hier of daar een rode wijn of thee te gaan gebruiken waren er
niet. Wel dwerelden er handenvol witte confetti neder, hetgeen
sneeuw moest voorstellen en de muzikanten na enige tableaux het
aanzien gaf van de Wiener Philharmoniker tijdens het nieuwjaarsconcert. En dat bij deze Zuidamerikaanse temperaturen!
Michael Schönwandt dirigeerde een duchtig ingekorte en afgeslankte versie in de barse originele orkestratie. De orkestratie
waaruit de niets ontziende Rimski Korsakov later een betoverde,
de sterfscène begeleidende kabbelfiguur in de fluiten en de altviolen gewetenloos zou verwijderen. In het donker, zo zag ik, gloeiden de gezichten der mij ook nu weer gezelschap houdende vriendinnen van lyrisch genot. Af en toe kon ik het er zelfs op wagen
één van hen discreet in het bovenbeen te knijpen bij een pakkende
passage. Dat had ik thuis niet hoeven te proberen! Het duister gedoogde dan weer niet het volgen van de tekst, die nog wel speciaal
voor de gelegenheid netjes vertaald was. Hoelang duurt het nog
voor men het bij opera's op tv allesverhelderende systeem van ondertiteling ook eens in de schouwburg invoert? Er moet toch een
audiovisuele truc te vinden zijn om de op dat moment gezongen
tekst terzelfder tijd ergens onder of bezijden het podium te laten
verschijnen. Nu zaten wij kwartierenlang te gapen naar zangers
die hun hele ziel en zaligheid op zagen gaan in een semantisch
zwart gat.
- Mooi hè, dat zwart en grijs en goud van de kostuums, zuchtte A. die een voorliefde heeft voor melodrama. - En wat een verrassend gebruik van de ruimte.'
In het, gelijk bekend, cirkelvormige Koninklijk Circus deden
verschillende zangers namelijk een spectaculaire entrée via de publiekstoegangen. Eén reed daarbij zelfs op een heuse hinnikende
schimmel!
D. was één en al aandacht voor de zangers, van wie ze er verscheidene persoonlijk kende, en vol lof voor de melancholiek vibrerende Slavische ondertoon in d'rlui stemmen. Het indrukwekkend strakke vijfde tafereel miste ze wijl ze uit hoofde van haar
verslaving een sigaret diende te gaan roken. Waarom ook niet een
korte onderbreking ingelast!
En ik, wat ik ervan vond? Ik leunde achterover, sloot wijs de
ogen en luisterde naar het in het Koninklijk Circus prettig hoorbare orkest, waarvan door een akoestisch wonder enkel de houtblazers een weinig schraal en niet echt warm klonken. Dat ik dat
thuis ook kan? Tja, wanneer ze maar eens een fatsoenlijke plaat
van de originele versie uitbrachten! Of nog beter, een compact
disc, ik moet toch al vaak genoeg opstaan om spijs en drank aan
te dragen. Misschien... Maar dan zou ik mij weer de kans laten
ontnemen het mijn vriendinnen naar de zin te maken.
Huppelend - u had dat moeten zien! - kwamen zij weer naar
buiten, schoolmeisjes van 16 gelijk, aangegaapt door de vele Hollandse bezoekers die, op transport gesteld in autocars, het wonder
van de opera te Brussel mogen komen aanschouwen.
Het was welletjes geweest, je kon zo'n beetje limonade van ons
maken. Snel begavan we ons naar het terras van een centraal gelegen etablissement, waar Giuseppe Verdi nog een opera over geschreven heeft. Daar werd de tijd verder gekort met sigaretten,
bier en het ontwikkelen van duistere theorieën omtrent het wezen
van de opera.
Met dit soort praat werd het natuurlijk laat voor we het wisten.
Na warme woorden van dank vertrokken mijn vriendinnen huiswaarts, de één naar haar kinderen, de ander naar de kinderen die
zij in haar hoofd heeft.
Ik bleef alleen achter op het langzaam schemerdonker wordende terras. Ik leek wel de op den duur door iedereen in de steek gelaten Boris Godoenov! Maar ik had geen berouw. Tenslotte zat ik
hier in Brussel, niet in Moskou. En dat was maar goed ook! Ik
wenkte Martine, liet mij een welverdiende vodka brengen en bedacht hoe juist en passend het is dat uitgerekend Michael Schönwandt, terzijde gestaan door de charmante Philippe Sireuil, volgend seizoen in de Nationale Opera Macbeth van Verdi dirigeert.
Iets als vrede daalde over mij neder.

IN HET PALEIS
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DE NIEUWE DANSERIJE
MODERNE
DANS EN BEWEGING
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b r e n g t in n o v e m b e r d e v o l g e n d e p r e m i è r e s :

Chihuahua
choreografie
TAMARA HUILMAND.

PALEIS!

14 n o v e m b e r 1 9 8 6
THEATER ACHTEROM,
Breda. 20.15 uur.
tweede voorstelling
T h e a t e r De B u s s e l ,
Oosterhout. 19-11-'86, o m 20.15 uur.

LUNCHVOORSTELLINGEN
7 oktober
21 o k t o b e r
4 november
18 n o v e m b e r
9 december
23 d e c e m b e r

More bigger snacks n o w Théâtre de Complicité
Vincent van Gogh - Jo
Decaluwe - Area
Delia Bosiers
Tuinman van de Koning - Luc
Philips - Nieuw Ensemble
Raam Theater
Russische openbaring - Bart
Siegers - Akt
Joop Visser

AVONDVOORSTELLINGEN
23 en 24 o k t o b e r

U bent mijn m o e d e r - Joop
Admiraal

BALLET EN D A N S T H E A T E R
I oktober
10 n o v e m b e r
december
24 januari

Koninklijk Ballet van
Vlaanderen
Nederlands Dans Theater
G r o u p e Emile Dubois
(datum nog nader te
bepalen)
Elisa Monte Dance C o m p a n y

LITERAIRE
TENTOONSTELLINGEN
7 augustus t o t 12 o k t o b e r - Sport en Literatuur
n o v e m b e r - Boek en Vakmanschap

Telefoon: 076-41 31 92.

Van de hak op de tak /
10 000 voeten
(kinderproduktie 8-12 jaar)
choreografie
MARGRIET FRANKEN.
16 n o v e m b e r 1 9 8 6
THEATER ACHTEROM,
Breda. 14.30 uur.
tweede voorstelling
Theater A c h t e r o m , Breda, zelfde dag, o m 17.00 uur.
T e l e f o o n : 0 7 6 - 8 7 61 2 8 .
STICHTING DE NIEUWE DANSERIJE,
P O S T B U S 7211, 4800 GE BREDA.

De ASLK:
méér dan zomaar
een bank
De ASLK biedt
een complete
gamma van
financiële diensten. Wat u niet verbaast vanwege een bank
van dit formaat. Wat u allicht wèl verbaast, is
dat de ASLK niet drijft op winstbejag. De instelling streeft alleen naar een optimaal rendement om de sociale opdracht die zij meekreeg
naar behoren te kunnen vervullen. Die sociale
inslag komt zeker op zijn sterkst tot uiting in
de leningen toegekend voor de sociale woningbouw. Maar ook steun verleend aan zo diverse
zaken als sport en wetenschappelijk onderzoek
valt binnen dit kader. Verder heeft de ASLK al
vaker bewezen bijzonder te zijn begaan met de
wereld van kunst en cultuur Dit facet van haar
opdracht ligt de ASLK zo na aan het hart dat
een afzonderlijke dienst zich exlusief met dit
onderwerp inlaat. De ASLK is immers méér
dan zomaar een bank: de ASLK is een bank
met een sociale
roeping.

DNFO: PALEIS vzw 02/512.35.34
w e d o e n m e t je m e e

Le diable au corps

De Witte Kraai:
duizelingwekkend

De Witte Kraai speelt Le diable au
corps, een scenario van Paul Pourveur naar de roman van Radiguet.
De produktie gaat in Amsterdam in
première, maar was als examenvoorstelling reeds te zien in het Conservatorium Antwerpen: de twee
mannelijke spelers, Bart Slegers en
Frank Focketyn, verdienden er een
grote onderscheiding mee. De Raad
van Advies voor Toneel echter, trok
in haar jaarlijkse beoordeling van

de toneelgezelschappen geel: "De
RAT vindt de programmatie voor
het komende seizoen onduidelijk en
heeft bezwaar tegen het er in opnemen van het eindwerk van de Conservatoriumstudenten. Beoordeeld
over de eerste helft van het seizoen
waarin slechts één produktie werd
gerealiseerd, voldoet de Witte Kraai
als gezelschap voor experimenteel
of vormingstoneel voorlopig niet
helemaal aan de verwachtingen, zo-

dat de RAT geen argumenten ziet
voor het toekennen van extra-middelen." Wat is er tegen coprodukties met opleidingsinstituten? (bv.
tegen de coproduktie Harvard University-American Repertory Theatre voor Alcestis in regie van Bob
Wilson.) Sinds wanneer mag men
leerling-acteurs geen contract meer
aanbieden? En heeft de RAT de
produktie wel gezien? '

Als toneeltekst de
tekst van een
voorstelling die
eind vorig seizoen
door Antwerpse
conservatoriumstudenten i.s.m.
De Witte Kraai
werd opgevoerd,
en dit seizoen op
toernee gaat: Le
diable au corps

Le diable au corps
(De Wille Kraai)
- Foto Keoon
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Le diable au corps
(De Wille Kraai)
- Foto Keoon

Paul Pourveur studeerde
Beeld-Geluid-Montage aan het
R1TCS te Brussel en volgde een
scenariocursus in Los Angeles.
Hij schreef scenario's voor:

BRT: De Nand-functie,
Gallaxenon, Nena (prijs van de
tv-kritiek, 1986), Adriaan Brouwer
film: De koersmachine

(ism Peter

Simons), De onheilsbode
(ism Robbe De Hert)

theater: Tyrannie der hulpverlening

(De Witte Kraai), Le diable au
corps (De Witte Kraai)

Herinneringen
Altijd zeulen acteurs herinneringen
met zich mee. Hun lichamen zijn getekend met sporen van vroegere personages, door hun stemmen hoor je
de stemmen van anderen. Bart Slegers bijvoorbeeld zal, voor mij, wel
altijd de verscheurde kommandant
zijn uit Russische
openbaring
(H. Muller): zijn gescheurd lichaam
trillend van angst, dampend van ingehouden razernij en een stem die
van hier tot in de bergen reikt. En
Chris Nietvelt hoor ik in Het park
(B.Strauss) nog altijd zeggen "Ik
ben nogal nief hier. Ik weet nog niet
wat ik doe. Ik kem een goe gevuul."
Kort rokje, Mickey Mouse T-shirt,
lange benen: een verschrikte vogel,
tegelijk erg arrogant. Over dat beeld
schuift een ander beeld uit De Hamletmachine/Ego/iel
(Müller/Bogaerts): naakt, besmeurd met vuile
troep, vernederd, tot object gemaakt door een vies kereltje,
spreekt ze de Ophelia-monoloog,
woorden als messen, onderwijl een
gevecht leverend met een overall.
Een mengeling van gekrenkte trots
en zieligheid, van afschuw en zinnelijkheid. Een beeld dat ik niet licht
zal vergeten.
Deze twee jonge acteurs, die veel
van het voorbije seizoen goedmaakten, spelen samen met Frank Focketyn Le diable au corps, een stuk dat
zich aankondigt als banaal sprookje
over de liefde. Paul Pourveur (sce38
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nario): "We wilden iets maken over
liefde. Maar het probleem daarbij is
dat 99% van de wereldliteratuur
daar ook over gaat. Liefde is veeleer
een literaire dan een wezenlijke ervaring: als je verliefd bent schrijf je
je altijd in een bestaand verhaal in,
onbewust loop je in de voetsporen
van een bepaald archetype. Vandaar
dat we ook gekozen hebben voor de
sprookjesondertoon."
Uitgangspunt was de roman van
Radiguet, hoewel daar weinig van
overgebleven is. Lucas Vandervost
(regie): "Eigenlijk is alleen de titel
overgehouden, en wel om de smerige commerciële reden dat, wanneer
je zoals de Witte Kraai voor twee
derde op Nederland bent aangewezen, zo'n titel natuurlijk schitterend
is: ze zijn geil op franse woorden die
ze niet begrijpen. Daarnaast hebben
we ook de onderhuidse commentaar
van Radiguet op de liefde overgenomen: hij gebruikt zijn geliefde om
commentaar te leveren op de romantiek."
Een sprookje rond het verhaal
van de liefde, met op de achtergrond de romantische commentaar
van Radiguet en verder nog auteursverwijzingen naar Petrarca, De Sade en Grimm. Het resultaat is een
heerlijke mengelmoes met kwakende kikkers, een wolvin die twee kinderen zoogt, een appel en een boom
en een liefde van twee jongens voor
een meisje die, hoe kan het anders,
tragisch zal blijken. Daarnaast geeft
de tekst ook aanhoudend commentaar: op het discours van de liefde

(de rozengeur en maneschijn, het
mooie blonde meisje te paard,
enz.), op de worsteling van de
schrijver om een verhaal steeds een
begin, midden en einde te geven, en
op het discours-tout-court: er zijn te
veel woorden, en te veel woorden
hebben te veel betekenissen, zodat
er tussen bedoeling, mededeling en
interpretatie altijd wel een kink in
de kabel loopt, zeker met zoiets precair als de liefde. Voor je het weet
vaar je mee op de stroom van bestaande verhalen of raak je verloren
in het labyrint van woorden. Het
stuk eindigt dan ook zoals het begint: "waarin de wereld ineenstort
onder het gewicht van woorden."
Gewichtigheid is gelukkig de enscenering vreemd. Overheersend is
de sprookjessfeer: een wijds plateau, feeërieke belichting, een mooi
blond meisje-zonder-paard-, en
twee onschuldige prinsen. Centraal
staat een prachtige boom die het
midden houdt tussen een paradijsexemplaar en een Beckettboom. In
echte sprookjes gebeuren altijd vreselijke dingen, zo ook hier loopt het
meisje weg, geven de jongens mekaar de schuld en komt er geruzie
van. Het scenario wordt als spelmateriaal gebruikt: wat op papier soms
moeizaam leest, komt pas echt tot
leven en betekenis in het spel van de
acteurs. In Le diable au corps,
wordt het woord vlees smakelijk,
sappig en pikant. Opnieuw-het is
een waarmerk van Witte-Kraairegisseurs - worden acteurs geleid
tot prachtig spel. Chris Nietvelt

nen koord tussen natuurlijkheid en
gekunsteldheid, het constante omkantelen tussen inleven en op afstand houden, het geduldig, minutieus, maar met een groot gevoel
voor humor afkrabben van elke vernislaag op het menselijk gedrag; een
gevoel voor ritme en montage, later
ook het gevoel een ruimte in theatrale ruimtes te herschikken; vooral
beheerst Bogaerts de kunst acteurs
tot nieuwe dingen te dwingen, tot
Schaalvergroting
het uiterste te laten gaan. Dat alles
is niet zonder invloed gebleven. PuHet gezelschap van De Witte Kraai blieke belangstelling is van bij de
bestaat inmiddels zeven jaar. Opge- aanvang erg groot geweest; Sam Bostart als Theaterwerkgroep Salu, gaerts en De Witte Kraai-acteurs
een zaal, De Witte Kraai, ver- Warre Borgmans en Lucas Vanderbouwd, er vervolgens weer uitgezet vost exporteerden hun kunsten naar
voor een tapijthandel, sindsdien als BKT, KVS, Fakkelteater, Mannen
reizend gezelschap Vlaanderen en van den Dam, Globe, etc. Ook weNederland rondhossend met een gens geldgebrek want het gezelschap
zeer divers repertoire: Angelsak- werd pas in 1985 met vijf miljoen
sisch werk (Pinter, Beckett, Ma- subsidie gehonoreerd, op een momet), een Shakespeare, een Müller, ment dat de vaste regisseur Sam Botwee stukken van Sam Bogaerts, gaerts naar Nederland vertrok. Oneen scenario van Pierre Plateau, danks pessimistische verwachtingen
veel bewerkingen (Knut Hamsun, bleef de Witte Kraai bestaan en
D.H. Lawrence, Pessoa, Radiguet). werd met Pessoa (Tyrannie der
Een lijstje dat op zich niet zoveel hulpverlening) poëtischer en vrienzegt: teksten zijn meestal enkel aan- delijker; het acteerpeil bleef, in verleiding, worden trouwens altijd
met veel van het Vlaamse
grondig hertaald en/of herwerkt tot gelijking
theater,
duizelingwekkend.
een duidelijker 'Bogaertse' versie
En nu? Na jaren hard knokken
(uitzondering voor Kwartet van zonder
met minieme budHeiner Müller waar niets aan te ver- getten, middelen,
te weinig mensen, is
anderen viel omdat het Sam Bo- men toe altijd
aan een ruimere adem, angaerts de woorden uit de mond dere ideeën,
nieuwe gezichten. Vernam). De belangrijkste vernieuwing der gemarginaliseerd
in de
ligt vooral in het regie- en acteerta- onderste regionen van werken
het subsidielent: het balanceren op de gespan- stelsel biedt weinig perspectieven.
deed, ditmaal als object-prinses,
mijn hart weer sneller slaan; Bart
Slegers en Frank Focketyn zijn in
hun gekibbel, getwijfel, gestrategeer
rond de mevrouwelijke persoon belachelijk grappig. Over de herinnering aan Mickey Mouse, Ophelia,
de kommandant, schuiven reeds
nieuwe beelden.

De interne dynamiek van dergelijk
gezelschap vereist een schaalvergroting: meer middelen, meer mensen,
belangrijker werk. Ivo Van Hove
met Akt/Vertikaal zit in dezelfde situatie. Beide gezelschappen willen
nu, naar het voorbeeld van het
Brusselse Théâtre Varia, als De Tijd
gaan samenwonen. Meteen zou een
bundeling van middelen en van regie-, acteer- en vormgevingstalent
tot stand gebracht worden dat zicht
geeft op een middelgroot gezelschap
van niveau. In het Vlaamse theater,
waar elke kleine en grote artiest zijn
eigen gezelschap wil, is een fusie, zeker van dit gehalte, groot nieuws.
De overheid mag de kans niet laten voorbijgaan om dit initiatief
SERIEUS te steunen. Nu dus. Niet
binnen zeven jaar.
Luk Van den Dries
LE DIABLE AU CORPS
auteur: Paul Pourveur naar Radiguet; groep: de Witte Kraai;
regie: Lucas Vandervost; vormgeving: Valentine Kempynck,
Hedy Grünewald, Lukas Vandervost; spelers: Frank Focketyn, Chris Nietvelt, Bart Slegers;
wordt nog gespeeld in september, oktober en november 1986
op een dertigtal plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Voor
preciese gegevens: bel het Gezelschap van de Witte Kraai op
03/2164561.
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Le diable cm corps (De Witte Kraai) - Foto Keoon
In stilte
verliet zij het kasteel.
In stilte
liep zij weg
zonder om te kijken
naar wat liefde was.
In stilte
keerde zij Huiswaarts
en dat was de enige gedachte
waar zij zich
als een drenkelinge
aan vastklampte
Zij stapte
dag na dag
over het pad
zonder rusten
en ontmoette
op de 7de dag
de kikker.
En de kikker
had medelijden
en sprak:
Ongelukkig meisje,
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Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.
Maar zij
in stilte
vervloekte hem
en stapte verder.
Op de 14de dag
kwam zij
uitgeleefd en broos
aan het Huis
waar het grondbeginsel van kracht is:
Het Verhaal Voor De
Nieuwgekomenen.
en Zij was zwanger van een nieuwe Zij.
Ze betrad de Tuin (waar het stil was), (zeer stil),
waar deze keer geen vogel zong, waar door de
lakken van de appelboom geen zonnestraal
drong.
En zij beviel van een nieuwe Zij.

Zij Door hemel en aarde,
door spraak en slijm,
door afwezigheid en gewoonte,
door paradox en ambiguïteit,
door attentie en intentie,
door begeerte en beheerlijkheid.
Onder invloed,
mijn brein,
mijn hormonen,
maneschijn & rozegeur - incluis,
verslagen...
rotten weg...
de stank van...
Ik sterf,
en moet je mijn verhaal vertellen,
waarin...
waarin melkstralen
... geen melkstralen.
Mijn verhaal waarin op een dag een zachte
en warme wind in de...
Waarin het meisje terugkomt
en...
Waarin er verdomme steeds
een begin, een midden...

Met een orde beginnen lijkt mij op dit
moment... juist.
Hij bis ...
Hij ...

Ik kan niet,
wil niet...

Een orde.
Of om het anders te stellen:
Eerst... Dan...
Hij bis Laten we op die basis een 'waarin'
plegen.
Veronderstel in het absolute:
Waarin... eerst... dit... dan... dat.
Hij Stoutmoedig.
Hij bis Ja...
Laten we die gedachte even opzij zetten.
Hij ...
Hij bis ...

Ik moet je deserteren...
dat is je enige kans...
begrijp je...
want anders gaan zij...
Ik zeg al te veel...
Leef in onbestemde Vrouwelijheid.
en wantrouw de kikker...
Niets heeft betekenis...
Niets tekent iets...
niets...

In stilte
verliet zij het kasteel.
In stilte
liep zij weg
zonder om te kijken
naar wat liefde was.
In stilte
keerde zij Huiswaarts
en dat was de enige gedachte
waar zij zich
als een drenkelinge
aan vastklampte
Zij stapte
dag na dag
over het pad
zonder rusten
en ontmoette
op de 7de dag
de kikker.
En de kikker
had medelijden
en sprak:
Ongelukkig meisje,
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Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.
Maar zij
in stilte
vervloekte hem
en stapte verder.
Op de 14de dag
kwam zij
uitgeleefd en broos
aan het Huis
waar het grondbeginsel van kracht is:
Het Verhaal Voor De
Nieuwgekomenen.

Hij Nu.
Nu moeten we iets verzinnen.
Hij bis Ja... iets verzinnen.
Hij ...
Hij bis ...
Hij Met een begin beginnen lijkt mij op dit
moment... juist.
Hij bis ...
Hij Wij zijn tenslotte de eersten.
Hij bis ...
Hij Maar hoe eerstelijk en beginnelijk we ook
denken te zijn... voorzichtigheid.
Hij bis ...
Hij ...
Hij bis Misschien hebben we reeds een
verkeerd woord gepleegd.
Hij Laten we die gedachte even opzij zetten en
vergeten.

Waarin de wereld ineenstort
onder het gewicht van woorden.

Ik wil geen wortels nalaten...
geen erfenis... geen... verhaal...

Le diable cm corps (De Witte Kraai) - Foto Keoon

Later, veel later.
En de wind waaide weer in de appelboom.
Een wolvin vond op haar weg twee verlaten
kinderen aan de oever van de Stroom.
En ze gaf aan de Ene en aan de Andere haar
melk.

En de Vrouw beet de navelstreng door en legde
haar kindje onder de appelboom.
In stilte verliet zij het zonder omkijken en werd
één met de aarde.
Le diable au corps (De Witte Kraai) - Foto Keoon

Waarom moeten wij nu juist iets verzinnen?
Hij Omdat we de eersten zijn
en daarom moeten we
het begin plegen...
Veronderstel...
Waarin...
Eerst... 'A'.
Hij bis ...
Hij
Hij bis Nu moeten we doorgaan.
Hij Waarin...
Eerst 'A'... dan 'B'.
Hij bis Eerst 'A' dan 'B' bedoelt U?
Hij 'U'l? 'U' lijkt mij een gevaarlijke zet.
Hij bis 'Z'l?
Hij ...

Hij bis Wereldschokkend!
Hij Wereldschokkend!?
Laten we die gedachte bijhouden.
En de Ene en de Andere waren verheugd en
trokken verder.
Ze vonden vele nieuwe woorden en maakten vele
combinaties.
Toen vonden ze het punt. En de zin ervan.
En zo, zin na zin, stapten zij dieper in het
verhaal.
Het meisje, dat als baby aan de voet van de
appelboom verlaten werd, was met de jaren een
mooi meisje geworden dat in vrede leefde met de
natuur maar ook met haar natuur.
En op die dag ontmoette zij de kikker, die oud
en versleten was.
Kikker Ongelukkig meisje,
Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.
Zij ...
Kikker Ongelukkig meisje,
Wat kan ik voor u doen?
Zij Intussen is het 's herfsts
Zon komt op en gaat weer onder.
En maan komt op en gaat weer onder.
En wind waait.
En boom kleurt.
Kikker Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje.
Zij Intussen is het 's winters.
Zon komt vlug op en gaat vlug onder.
En regen sneeuwt.
En boom sterft.
Kikker Voor mij alvast een zoen.
Ongelukkig meisje...
Zij Intussen is het 's lentes.
Boom knopt
en zon gaat onder
en maan komt op,
en uit de holte verschijnt mevrouwelijke
schorpioen,
en mevrouwelijke schorpioen zoekt meneerlijke
op,
en alle andere dieren trekken zich terug,
en meneerlijke voert een dans uit,
en dan eist mevrouwelijke schorpioen de
bevruchting,
en als maan weer ondergaat,
eet mevrouwelijke schorpioen meneerlijke op...
en mevrouwelijke schorpioen maakt een
nestje...

en Zij was zwanger van een nieuwe Zij.
Ze betrad de Tuin (waar het stil was), (zeer stil),
waar deze keer geen vogel zong, waar door de
lakken van de appelboom geen zonnestraal
drong.
En zij beviel van een nieuwe Zij.
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Kikker Wat kan ik voor u doen?
Voor mij alvast een zoen.
***

Berg en daI komen elkaar niet tegemoet, maar
mensenkinderen wel, en zo gebeurde het.
***

Hij Waarin een zachte warme wind waait in
een appelboom
waaronder twee jongens een picknick houden.
Waarin één van de jongens sterft maar toch
gered wordt.
Waarin de twee jongens en het meisje lang en
gelukkig leven.
Goed.
Je bent dus eenzaam en verlaten. Niemand in de
wereld om je klachten te aanhoren.
Je stiefmoeder haat je.
Iedereen trouwens haat je. Zelfs het gras waarop
je zit haat je, veracht je.
Je rukt je haren uit. Bezwangerd, vol van
pijnen, lig je in het bed der tranen, met
weeklachten versierd.

En zie...
Niet meer dood.
Je bent niet meer dood.
Springlevend.
***

En het toeval wil dat het meisje, dat iets verder
te slapen lag, ontwaakte.
De Andere schrok van haar aanwezigheid,
verslikte zich en...
***

Hij Niet weglopen!
Kom, kom...
Je loopt toch niet weg als je lang en gelukkig
gaat leven...
Kom toch terug...
Je gaat toch niet...

en stierf...
Hij Vriend...
Vriend...
Wat gebeurt er?

Tot binnenkort, vriend...
de bittere pijn, de treurnis,... het verdriet
zullen thans mijn lot zijn...
tot mijn dood die ik zeer binnenkort wens...
***

We hadden voorzichtiger moeten zijn...
Ik wist het.
Ik wist het.
Men begint nooit ongestraft aan iets...

reeds afgelopen voor het begonnen was...
misschien is er dan ook nooit een midden na
een begin en geen einde na het midden...
We zijn te stoutmoedig geweest...
Duistere dag...
de woorden dragen hun rouwgewaad.

***

en op een paard...
daar komt zij...
in een maneschijn...
een krans van bloemen in het haar...
Zij... zij ziet je dode lichaam aan de voet van de
appelboom...
ze stapt van haar paard...
als gedragen door de wind...
komt ze nader...
buigt zich over jou.
Een rozegeur spreidt zich als een voile over jou.
Ze kust je.
Lang...

42
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***

***

en plotseling...
oh wonder...
je verslikt je...
en je sterft...
gelukkig...

Hij bis Wondermooi einde...
Hij Wacht even.
Het is nog niet afgelopen.
Nu komt de beloning.
Wereldschokkend.
Wereldschokkend mooi en blond.

Hij Ja! Natuurlijk!
Een dak.
Een dak moeten we hebben.
Hij bis En muren.
Muren en een dak.
Hij Kortom... een huis.
Hij bis ... de hagel, de rukwinden... de
stortregens?
De bliksem vooral...
Hij de wolf... of andere wilde dieren?
Hij bis Een huis dat ons zal beschutten.
Hij Een huis dat de eeuwen zal trotseren.
Hij bis Onbeweeglijk naast elkaar zitten, in het
huis: dit moet het zijn.

En de dagen gingen voorbij.

En dit is... onze straf...
onomkeerbaar...

***

***

***

Sterven is je enige gedachte. Je neemt een mes,
drukt het tegen de keel, maar het doet pijn. Je
houdt niet van fysieke pijn, enkel van morele
pijn.
Dus... je gooit het mes weg, op de grond, op het
gras dat je nog steeds veracht.
Nu.
Op een zondagnamiddag.
Een bijzonder traag verlopende
zondagnamiddag
... eet je... onder een appelboom...
een appel.
Je denkt nog steeds hoe je er een eind aan zou
kunnen maken... maar je vindt niets, weet niet
hoe...

De Andere, die van elke letter had genoten, was
zeer ontroerd.

De Ene en de Andere, die nochtans iets van
woorden wisten, keken bedenkelijk voor zich
uit.

En de Ene wachtte aldus op de dood.
Maar toen kwam Zij, en boog zich voorover en
kustte. Lang.
Niet de Ene, maar de Andere.
En zie... niet meer dood.
Springlevend.
Hij Kom
Nu moeten we lang en gelukkig leven.
***

Alle drie zaten ze naast elkaar, dag na dag,
zonder een vin te verroeren, maar wel bewogen
door een verwachting.
***

Hij Onbeweeglijk naast elkaar zitten: dit moet
het zijn?
Zij Intussen is het'sherfsts.
Zon komt op en gaat weer onder.
Wind waait,
boom kleurt.

Zij Intussen is het 's winters.
Zon komt op, vlug, en gaat onder, vlug,
en regen sneeuwt,
en boom sterft.
Hij Ja! Natuurlijk!
Een graf!
Een graf moeten we hebben.
Of beter.
Een mausoleum, Griekse stijl,
met zuilen?
Een mausoleum dat de eeuwen zal trotseren.
Hij bis Onbeweeglijk naast elkaar zitten, in het
huis, naast het mausoleum: dit moet het zijn.
Hij En later!
Veel later!
Als de mensen het mausoleum bezoeken,
zullen zij vragen:
Wie waren zij?
Hij bis ...
Hij ...
Hij bis De mensen zullen gefrustreerd zijn.
Hij En dat is niet niets.
Hij bis Onbeweeglijk naast elkaar zitten, in het
huis, naast het mausoleum, met in petto
duizenden mensen die gefrustreerd zullen zijn:
dit moet het zijn!
Hij Dat is het...
*»*

En de dagen gingen voorbij.
Zij Intussen is het 's lentes.
Boom knopt.
En zon gaat onder.
En maan komt op.
En uit de holte verschijnt mevrouwelijke
schorpioen,
en mevrouwelijke schorpioen zoekt meneerlijke
op,
en alle andere dieren trekken zich terug,
en meneerlijke voert dans uit,
en dan eist mevrouwelijke schorpioen de
bevruchting,
en als de maan weer ondergaat,
eet mevrouwelijke schorpioen meneerlijke op...
en mevrouwelijke schorpioen maakt een...
Hij Maar ja!!
Natuurlijk!!
Waarom heb ik er niet eerder aan gedacht!
Natuurlijk!
Natuurlijk...

Hij bis Ja!... Opdat wat wij in gang hebben
gezet verder zijn gang zou kunnen gaan.
Ben ik duidelijk?
Hij Nu... Nu moeten we goed opletten...
Goed opletten waar we onze woorden steken...
Dit geeft een totaal andere dimensie aan ons
verhaal...
En de verantwoordelijkheid die ermee gepaard
gaat...
Want nu, als de toekomstige generaties het
mausoleum zullen bezoeken...
zullen zij weten:
Wie waren zij?
Ik duizel als ik een woord verder durf zetten...
Hij bis Het is onvermijdelijk,
onontkoombaar... onherroepelijk...
We kunnen het niet meer uit de weg gaan...
Hij Wat je mij aandoet...
Wat je mij vraagt...
Oh...
het zal groots zijn, zoiets als een
oerlement...
immens en onmenselijk:
de onsterfelijkheid...
Hij bis zo fataal... en foudroyant...
onze hormonale systemen laaien op...
dwingen ons...
de drift... verplicht ons...
de begeerte... manipuleert ons...
Hij ... de kracht die ervan uitstraalt...
en mij langzaam maar zeker aantrekt...
Ik hoor nieuwe horizonten,
ik voel nieuwe landschappen,
ik smaak onbekende ruimten, extracorporele
ruimten...
Ik zie de exaltatie, de uitvergroting, de
theatraliteit, de vervoering, de universaliteit... ik
weet niet wat allemaal... zaken waarvan ik het
bestaan niet eens vermoedde, die ik ervaar op
manieren waarvan ik het bestaan niet eens
vermoedde...
Hij bis Oh... die visuele stimuli die tumulten
veroorzaken... oncontroleerbare tumulten... de
behoefte van de onderwerping... je wilde haren
die thans als... de warme en zachte cascade van
je borsten waar wij... de hitte van je dijen waar
wij... de overgave, totaal en zonder reden...
aan... de sexe...
Hij Alles gaat zo snel...
Ik... ik kan niet meer volgen... Ik ben op de
grens van het onbegrip...
Ik beloof het je... Ik zweer het je...
Ik zal mijn opdracht vervullen... hoe immens en
onmenselijk ze...
Maar ik heb tijd nodig... tijd... geef mij tijd...
Maar ik zweer het je... opnieuw... Ik zweer het
je: wij zullen onze naam bestendigen door onze
liefde... Onze namen zullen schitteren over de
hele wereld... Onze namen zullen de wensen zijn
van iedereen...
Wij zijn onsterfelijk.
Hij bis ... De volledige overgave aan de
biologie van onze liefde waaruit...
waaruit de vrucht zal ontstaan...
het levendig bewijs van onze liefde...
het bewijs van onze liefde...
het bewijs van wat we geweest zijn...
het allesomvattend... kind...
***

Het meisje, verwonderd over deze lange stilte
van de Ene en de Andere, ging verder op stap,
zonder om te kijken naar wat niets geweest was.
***

Kikker Ongelukkig meisje,
Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.

Maar het meisje was al weg.
Kikker Ongelukkig meisje,
Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.
***

Hij bis We moeten haar achterna lopen...
Hij Néé!
Hij bis We moeten haar overtuigen dat we het
zo niet meenden... dat wij..
Hij Wilskracht!!
Geen overhaaste beslissingen nu we een beetje
emotioneel onstabiel zijn.
Hij bis We mogen haar niet alleen laten... wie
weet wat..
Hij Karaktersterkte!!
Laten we die boel opruimen... het zal ons bezig
houden...
Hij bis Als we nu naar haar toegaan, zal zij er
misschien een bewijs van onze liefde in zien...
Hij Niet toegeven aan impulsen...
Nu niet... zeker nu niet...
Zelfbeheersing om tot rust te komen...
Hij bis Ik moet naar haar toe.
Hij En wat als ze het niet begrijpt: dat bewijs?
Hij bis Dan zal ik haar daartoe wel weten te
dwingen.
Hij Zie je,
overhaaste bedenking...
Dwingen!
Liefde dwingen!
Hoe kun je zo impulsief met woorden
omspringen!
Vooral nu...
Vriend...
Laten we even goed beseffen...
de belangrijkheid van dit moment.
Ik bedoel... de onsterfelijkheid voorbereiden...
dat is niet niets...
ons talent in juiste banen leiden opdat er niets
verloren zou gaan...
dat is...
Ik weet het, ik weet het...
Het is allemaal zo overdonderend wat er met ons
gebeurt...
Eerst Anonymus Dan Bepaald.
Dat is...
Daarom... voorzichtigheid...
Laten we even tot rust komen om het vervolg
met de nodige sereniteit tegemoet te gaan.
Onze volgende stap moet juist zijn of...
We moeten de woorden goed afmeten.
Niet eender wat plegen...
Daarom...
Laten we een faalveilig en afgeschermd
middenstuk plegen.
Laten we denken dat we verder moeten leven
met de gedachte dat we niet meer aan haar
mogen denken.
Hij bis Dus toch maar aan haar denken...
Hij Dan enkel maar denken dat zij de enige
geliefde was die ons waardig was.
Hij bis We denken dat we ons leven lang van
haar zullen houden zonder haar ooit terug te
zien...
Dus... we zijn ongelukkig.
Hij We blijven ons leven lang van haar houden
met de ingebouwde mogelijkheid dat zij op een
dag zal verschijnen en ons zal zeggen: Ik begrijp
niets van jullie stilzwijgen. Jullie zijn zeker
vergeten dat jullie mij een huis en een
mausoleum hebben gebouwd? Jullie zijn zeker
vergeten dat jullie mijn behang hebben
uitgekozen?
Hij bis ...
Hij
Hij bis En als ze niet verschijnt?
Hij Laten we die gedachte opschuiven naar
later.

We hebben de tijd.
Hij bis ...
Hij Laten we eerder denken aan het begin.
De eerste ontmoeting.
Dit moeten we goed bijhouden.
Kijk...
Daar komt zij.
Zoals een dichter later zal dichten,
de voetstap ongehaast en licht.
en plotseling...
plotseling...
Hij bis Ik wou haar borsten kussen. Ik durfde
het haar niet vragen, hoopte dat zij ze zelf zou
aanbieden... In feite was het jouw aanwezigheid
die mij ervan weerhield het haar te vragen...
Anderzijds dacht ik: wat een geluk dat ik niet
alleen ben, want in dat geval had ik het haar ook
niet durven vragen... en dan had ik geen enkel
excuus...
Hij De tijd stond stil toen ik haar voor het
eerst zag... niets bewoog meer... enkel zij...
Toen... toen draaide zij haar hoofd naar mij toe
en... haar ogen... twee brandende kolen die mij
voor eeuwig hebben gebrandmerkt... net of ik
haar bezit werd... Ik was te veel onder de indruk
om een compliment te maken... het was zo
onvatbaar... ondefinieerbaar... woorden
schoten mij te kort... mij
zwijgen leek mij
het geschikste... niet omwille van de stilte maar
wel omwille van de afwezigheid van geluid... de
afwezigheid van storingen die hét ogenblik zelf
zouden kunnen bederven...
Hij bis Misschien heb ik een verkeerde indruk
gewekt... misschien heeft ze mij niet begrepen of
misschien wel verkeerd begrepen toen ik haar
een compliment maakte over haar kleding...
misschien heeft ze daardoor begrepen dat ik
haar borsten wou kussen... maar wat ik in feite
bedoelde met dat compliment was dat het leek
alsof haar kleding enkel en alleen gemaakt was
om de ronding van haar borsten beter te
onderlijnen en daardoor wou ik haar borsten
kussen... dat bedoelde ik juist... Begrijp jij mij?
Hij Het is allemaal zo heerlijk complex. Wat
wel was, wat niet was, wat misschien was... we
hebben veel stof om over te denken, om uit te
werken, om te interpreteren... om...
Het mooie is dat nog alles open is... zo wijds...
zo vers...
Daarom, laten we ten volle genieten van dit
moment dat nog zo onbestemd is... laten we de
tijd nemen om ervan te genieten... zoals een
nieuwe morgen... een morgen die nog een
belofte inhoudt... laten we van die belofte
genieten...
Hij bis Anderzijds denk ik dan... misschien
heeft ze mij wel begrepen... en wat dan zeker
is... ik heb haar niet begrepen... toen ze blijk gaf
van het feit dat ze mij begrepen had... misschien
is dan het spelletje begonnen... woorden met
half uitgesproken betekenissen waarvan
verondersteld wordt dat ze begrepen worden...
zonder er echt een gevolg aan te geven... hoe dan
ook... ik heb er wel een gevolg aan gegeven...
omdat ik vreesde dat ze mij niet of verkeerd
begrepen had... en heb dan maar geantwoord
met andere woorden met andere half
uitgesproken betekenissen...
... Ik weet het niet meer... wat ik moet denken...
wat ik niet moet denken... Ik weet het niet
meer... dit onbegrip... dit verpletterend
onbegrip achtervolgt mij, het haalt mij in, steekt
mij voorbij en ik moét er achter lopen... Ik
moet. Ik moet met haar gaan praten... haar
uitleggen wat ik juist bedoelde...
Ik ben meer bekommerd om wat zij nu aan het
denken of voelen is dan om mijn eigen...
En de angst... de angst dat het onbegrip ons zal
scheiden voor altijd...
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Ik wil haar niet verliezen...

betekenis van het begrip...

Wat doe ik hier... zo ver weg van haar, van haar
warmte, van haar tederheid...
Wat doe ik hier!
Ik moet achter haar aan lopen...
Hij Ja... natuurlijk!
Dat is het!

Ik denk dat we nu het middenstuk kunnen
plegen...
Hij bis Oh ja... laten we er in tuimelen...
Hij Het geniale van ons verhaal is dat het
Woord onbevlekt zal blijven...
Hij bis Onbevlekt!?
Hij Natuurlijk, daar we het Woord van de
Daad dissociëren.
Hij bis De daad dissociëren!?
Hij Welja... In feite... hebben we de geliefde
niet nodig... we kunnen alleen verder met ons
talent...
IIij bis Wacht even...
Hij Waarop?
Alles is bedacht, doordacht...
Wij hebben haar niet meer nodig, als fysiek
element...
Hij bis ...
Hij ...
Hij bis Ik heb haar toch nodig, hoor...
Hij Ik ook...
Hij bis Ik bedoel... als fysieke aanwezigheid...
Hij Je begrijpt het niet...
Hij bis Maar... je hebt gezegd dat we haar
achterna gingen lopen...
Hij Maar ja!
Maar we lopen achter het concept van het
lichaam aan...
Het concept...
begrijp je?
Hij bis ...nee...
Hij Het is nochtans een mooi woord.
Concept.
Snijdt als een mes,
sist als een slang,
zegt alles,
zegt niets,
volg mij goed.
We lopen ons leven lang achter haar aan zonder
haar echt in te halen...
De onzekerheid en de ontevredenheid die deze
situatie teweegbrengt, zal ons talent voortdurend
aanwakkeren en het tot ongekende hoogten
brengen...
Hij bis Met haar - fysiek - is dat toch ook
mogelijk...
Hij Ah, néé!
Fysiek is fysiek...
niets meer, niets minder.
Concept van een fysiek is iets anders,
het is alles...
Trouwens...
ik vrees dat onze doelstellingen te hoog liggen
voor haar...

Waarom heb ik er zelf niet eerder aan gedacht.
Maar ja...
Wat een geluk dat we geen overhaaste
beslissingen hebben genomen.
Ja... er achter aan...
maar niet zomaar...
als verslaafden...
maar enkel en alleen omwille van de
verslaving...
voor dewelke we alles zullen opofferen...
Alles...
Ons talent zal er des te meer door aangewakkerd
worden...
Hij bis Oh ja... verslaafd zijn aan de
oncontroleerbare tumulten... de visuele
stimuli... wilde haren die thans als zwepen over
mijn tere huid slaan... de warme en zachte
cascade van haar borsten waarin ik mij stort...
de hitte van haar dijen waaraan ik mij wil
verbranden... en tenslotte... de totale
overgave... aan de sexe... de wrede
moordenaar...
steeds dwingend en opnieuw opeisend... nooit
aflatend...
steeds de laatste krachten puttend uit,
steeds de allerlaatste krachten puttend uit,
tot het einde... waar alles zo wonderlijk is...
wonderlijk omwille van de pijn, van een moord,
... nooit verzadigd...
Ik wil duizend maal vermoord worden... steeds
met het besef dat ik meer geef om mijn
moordenaar dan om mijzelf... steeds met het
luciede besef dat ik mij opoffer opdat de
moordenaar zijn vruchten zou kunnen
afwerpen... en uit het bloed en de tranen zal het
kind geschapen worden... een kind dat zal
ontstaan uit een nietsontziend pervers talent...
Hij het talent om slaaf te zijn... een slaaf die
voor haar glorie kathedralen van Woorden zal
scheppen, overal ter wereld...
kathedralen die even groots, even immens, even
onmenselijk zullen zijn als mijn liefde voor
haar...
En ondanks de grootheid van mijn werk, zal
elke dag grijs en grauw zijn voor mij, elke dag
een nieuwe foltering,
de eenzaamheid die als kleine klauwtjes aan het
lichaam zal knagen...
de lichamelijke aftakeling...
zonder enig verweer...
en dan...
dan zal het ogenblik komen...
de zuiverheid...
een naam bevrijd van zijn ballast: het lichaam...
Een naam die in staat zal zijn om boven de
kathedraal een hemel te scheppen, en boven de
hemel een ruimte, en boven de ruimte een
eeuwigheid en boven de eeuwigheid de
onsterfelijkheid...
En dan... en dan... als ik dit bereikt heb, zal ik
alles in brand steken en wegvluchten naar de
hoogste bergtoppen waar ik als een kluizenaar
zal leven, niet alleen met de macht van de
zuiverheid, niet alleen met de macht van de
onsterfelijkheid, maar levens met de macht van
de wijsheid...
De mensen zullen mij smeken om van de berg te
komen en hen de kennis te geven... en ik... ik zal
hen niets geven, niets.
Beter dan een naam, ik laat hen een begrip na...
een enigmatisch begrip
het lot van de
mensheid zal de eeuwige zoektocht zijn naar de
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Geloof mij...
we hebben haar niet meer nodig om iets achter te
laten voor de toekomstige generaties...
de originaliteit van mijn overleving, overlevering
is dat ik in feite niets concreets achterlaat...
Hij bis Ja, ik ook en dat is niet zó origineel.
Ik kan helemaal niets achterlaten als zij er niet
is...
Geen kind, geen naam...
laat staan het concept van een kind...
wat dat dan ook moge betekenen.
Hij We moeten de zuiverheid aanhouden...
Alles opofferen indien nodig..
Hij bis Dan ben ik haar voorgoed kwijt...
Hij Eli bien soit!
Dan is het zo...
Het is niet meer wat wij wensen...
Het is nu wat ons doel wenst...
Hij bis Goed. Dan sterf ik liever.
Nu. Onmiddellijk!
Hij Neem een appel.
Hij bis Nu ik weet wat liefde is, wat tederheid
is, wat drift is, wat begeerte is, haat ik alles wat
met eenzaamheid, zuiverheid te maken heeft...
Ik zal mijn leven haten,
ik zal alleen en verlaten zijn,
geen kinderen, geen stiefmoeder,

ik zal iedereen haten en iedereen zal mij haten.
Telkens als ik aan haar zal terugdenken zal ik
wenen, zuchten...
Sterven zal mijn enige gedachte worden...
En op een traag verlopende zondagnamiddag zal
ik het onvermijdelijke aangaan...
Mijn dood.
Hij De dood is geen eindpunt...
de beloning...
Hij bis Wat voor beloning...
Er is geen beloning meer voor mij...
Niets...
Ik ben bang...
Bang alleen achter te blijven...
Alleen en verlaten...
Ik...
Hij ...
Hij bis ...
Hij Vriend...
Wees niet...
Ik... ik zal je helpen...
Ik zal je bijstaan in je treurnis...
Hij bis ...
Hij ...
Hij bis
Hij Ik weet niet wat ik moet zeggen...
Ik...
Hij bis Misschien hebben we genoeg aan
elkaar...
Uiteindelijk...
Vlees is vlees...
en het vlees is een zwak werkwoord...
Hij Dat denk ik niet...
We moeten ons toch ergens aan de stelregels
houden...
Hij bis We kunnen een paar uitzonderingen
verzinnen.
Hij Zolang de uitzondering geen taalfout is...
Hij bis Wie bepaalt wat...
Wij zijn tenslotte de eersten...
Laten we een paar neologismen plegen...
Hij Neologismen zijn taalbedervers.
Ze creëren bastaardvormen, hybridische
woorden...
Wij zijn puristen.
Geen barbarisme, a.u.b..
Het woord moet onbevlekt blijven, anders...
Hij bis Laten we meteen het woord onbestemd
maken.
Met dubbele, driedubbele betekenissen, met
verschillende schrijfwijzen, verschillende
vervoegingen...
Het woord zal pervers ambigu worden...
Hij Dit zal onduidelijkheid scheppen.
Hij bis De enige manier om met een gerust
geweten te leven...
Het woord zal niet meer pijn doen, noch
vreugde opwekken, noch schaamte
veroorzaken...
Dat is mijn redding.
Want wat is dan de betekenis van alleen en
verlaten nog...
Het kan eender wat zijn...
Wat is dan de betekenis van "Ik wil je
bespringen".
Het kan eender wat zijn...
Hij Dit kan niet.
Wat voor kathedralen moet ik dan bouwen.
Mijn kathedralen van het Woord.
Dat gaat niet...
Hij bis Laten we een waarin plegen.
Hij Ja... we moeten onmiddellijk zonder
dralen naar het middenstuk overgaan...
Het wordt hier ongezond.
Waarin het meisje terugkomt.
***

En het meisje kwam terug.
Anders. Vol van.
***

Hij bis Terwijl wij op u hebben gewacht,
hebben we in het salon een vuur van olijvenhout
gemaakt.
Zij Waarin het meisje terugkomt en...
Hij bis Laten we samen liggen, je hoofd tegen
mijn arm geleund.
Hij Waarin... Laten we eerst elkaar bekijken
in het schijnsel van het vuur...
Zij Waarin het meisje terugkomt en de
toeschouwers inlicht over wat er met haar
gebeurd is sinds... haar uitdrijving...
Hij bis In de vlugte dan...
Hij Voorzichtigheid...
Kikker Ongelukkig meisje,
Wat kan ik voor u doen?
Ontvouw uw wensenlijstje,
Voor mij alvast een zoen.
Zij ...
Ik vlucht uit de baarmoeder.
Ik vlucht van de baarmoeder, om het labyrint
van mijn eigen lichaam te ontdekken. Ik verlaat
de moederwarmte om de kille wegen van mijn
menszijn te betasten.
Bekleed met vaginale weefsels, daal ik,
voorzichtig, langs oesophagistische gangen,
waarvan de kleverige substraten mij omringen
met een te harde kilte, die mijn overgevoelige
huid prikkelt.
Ik tracht deze kilte te ontvluchten wanneer plots
erectiele lichtflitsen mij van deze kilte bevrijden.
Meer en meer licht vult mijn ogen en verwekt
deze tot leven.
Een nieuwe leegte verovert mij, een omvangrijke
leegte, die mij bewust leidt naar de ruimtelijke
ontdekking van mijn eigen lichaamsgrenzen.
Ik was er eens.
Hij Terwijl wij op u hebben gewacht, hebben
we in het salon een vuur van...
Zij Ik was er eens.
Aldus.
Een Scor-Pioen ontwaakt op een mooie
herfstnacht.
Uit het 'iets' een massa.
Contouren verliezen een vaagheid.
Een lichaam wordt.
Bij de eerste vage zonnestralen wordt het
lichaam bevrijd uit de greep van de Scor-Pioen
en ondergebracht in hel 4de huis van een
ascendant.
Bij de laatste glinsteringen van de zon wordt dit
huis uitgebalanceerd naar de zeven hemelen van
de onschuld.
Daar verbleef mijn lichaam tijdens twintig
nachteveningen.
Dan, met een nieuwe maan, was het tijd om - als
een vroeg vallend herfstblad - het huis te
verlaten.
Er was geen keuze mogelijk.
Er was slechts één enkele weg.
Goed onderhouden trouwens.
Van bergtop tot bergtop.
Bergtoppen hebben flanken.
Flanken leiden naar een dal,
en het dal leidt naar de haven,
met de kaai en het schip voor de nieuwe wereld.
Twee jongens vonden mij, zoekend, op de weg
naar de haven en ontfermden zich over mij en
brachten mij naar hun huis.
Ze gaven mij eten, drinken en kleren.
De eerste dagen verliepen in stilte.
Geen woord werd gezegd.
Voor mij was deze stilte een bewijs van geluk.
Toen was het tijd voor de nieuwe wereld.
Op de kaai echter vond ik de twee jongens terug.
Ditmaal waren ze spraakzaam en we maakten
veel plezier. Zoveel plezier dat ik mijn schip
miste.

Maar goed. Een nieuwe dag brengt ook een
nieuw schip.
De volgende dag ging ik weer naar de kaai en
daar waren ook de jongens weer. En we
maakten veel plezier. Zoveel plezier dat ik mijn
schip miste.
En zo gingen dagen voorbij. Elke dag had ik
zoveel plezier met de jongens dat ik telkens het
schip miste.
Op een dag werd de kaai opgeblazen, zodat er
geen nieuw schip kon aanleggen.
Het is ook omstreeks die tijd dat ik de jongens
minder en minder zag.
En ik begon de kaai te missen en het schip, en
daardoor de nieuwe wereld, en de jongens ook.
Hij Waarin... Laten we eerst elkaar bekijken
in het schijnsel van het vuur.
Hij bis Waarin... Laten we eerst samen liggen,
je hoofd tegen mijn arm geleund.
Zij Ik ga voor het haardvuur liggen want ik
heb het koud.
En vooraleer we gaan slapen vertellen zij mij een
verhaaltje.
Hij Waarin... Liefde dwingt mij om te
vertellen...
Hij bis Waarin... Van de natuur heb ik
bepaalde neigingen gekregen en ik zou haar
ergeren als ik daartegen weerstand bood...
Hij Waarin... Ik vertel over een rivier die
duizenden rose en witte bloemblaadjes
meevoert...
Hij bis Waarin... Verbaasd over onze
stoutmoedigheid zoenen we elkaar... en we
vertrekken voor 120 dagen naar een huis op het
einde van de wereld.
Hij Waarin... Ik herdoop je in de rivier.
Ik neem wat water in mijn hand...
sprenkel het over je hoofd...
en noem je voortaan... Cocaïne... want het is de
naam van een Griekse godin.
Hij bis Waarin... Er is niets wat zo tot verder
handelen aanspoort als een eerste misdaad die
ongestraft blijft.
Hij Waarin... Je geeft me je hand en je
belooft: Ik zal een zin aan je leven geven, ik zal
je koning maken.
Deze liefdesverklaring is subliem in haar
kinderlijkheid. Alle druk is van mij
weggenomen. Ik loop net zo licht als in mijn
dromen.
Hij bis Waarin... Je komt gehurkt over mij
liggen en je zegt: In feite hunkert de vrouwelijke
borst naar liefkozingen, omdat de overbrenging
van de prikkels van de borst naar de baarmoeder
subliem is.
En je vertelt me dat liefkozingen aan de tepels
automatisch zorgen voor een zich samentrekken
van de spieren van de baarmoederwand en
ervaren worden als erotische prikkels.
Hij Je ontvoert mij naar je eiland...
We liggen op het witte zand onder de blauwe
hemel en drinken van hetzelfde glas champagne.
Op zee vaart een schip voorbij.
Hij bis Na de vuurproef laten we alle teugels
vieren...
Indien iemand ons een strobreed in de weg legt,
zullen we naar het vergif grijpen.
Maar ondertussen grijp je mijn geslachtsdelen
hard aan en het doet pijn...
Hij En het Schip gooit anker. Je ziet het en je
zegt opnieuw op een kinderlijke, sublieme
manier: Ik zal nooit weggaan, nooit.
Ik zie in welke storm je vertoeft,
ik zie dat je alleen bent, zonder roer.
In mijn handen ligt de fatale beslissing.
Maar ik zal je brengen daar waar je moet zijn.
Hij bis En je vertelt verder dat deze
liefkozingen gecombineerd moeten worden met
de stimulering van de geslachtsdelen door de
hand. Je neemt mijn penis en drukt deze tegen je
borsten aan, dan neem je mijn penis in je mond
en ik ontmaagd je...
Hij En je zegt op een plechtige toon: Zelfs de
Dood zal geen vat op jou hebben, want ik zal je

onsterfelijk maken...
Ik zal je tijd geven, veel tijd... oneindig veel tijd
opdat je je taak zou kunnen vervullen.
Nobele Woorden.
En we drinken verder champagne.
***

En zij verslikte zich op haar beurt.
***

Kikker Ongelukkig meisje
Hij bis Waarom loop je zo zenuwachtig rond?
Kikker Wat kan ik voor u doen?
Hij Hebben we iets verkeerd gedaan?
Kikker Ontvouw uw wensenlijstje
Hij bis Vertrouw je ons niet?
Kikker Voor mij alvast een zoen.
Hij We...
We hadden echt niet durven verwachten dat je
terug zou komen...
Hij bis We zijn een beetje onhandig...
Weten niet goed hoe...
Hij Het is zo onverwacht...
je liefde voor ons...
en ja...
Angst.
Hij bis En daarom... duidelijkheid in de
bedoelingen...
Hij Klare taal...
Hij bis Uitgesproken betekenissen...
Hij Openhartig.
Hij bis De ware toedracht.
Hij Positieve bijdrage.
Hij bis Begrijp je?
Hij Voorzichtigheid indien we de volmaakte
vorm van ons talent willen bereiken...
Zij Hier ben ik - aldus —
De Vrouw.
Zaad- en champagnelozingen in de mond.
Is het voortbestaan van onze liefde hiermee
verzekerd?
Wordt hiermee de volmaakte vorm van ons
talent bereikt?
Zijn zaad- en champagnelozingen niet schadelijk
voor de gezondheid?
Hij ...
Hij bis ...
Zij Stel ik te veel vragen?
Hij ...
Hij bis ...
Zij Vergeef mij...
Ik voelde de behoefte om het te zeggen.
Ik ben verbaasd over mijn stoutmoedigheid.
Maar van de natuur heb ik bepaalde neigingen
gekregen.
Ik zal zwijgen.
Hij ...
Hij bis Voel je iets voor mij?
Zij Ik veronderstel dat mijn liefde voor jullie
nu omslaat in hartstocht en ik zou je ergeren als
ik daartegen weerstand bood...
Is deze liefdesverklaring niet subliem in al haar
kinderlijkheid?
Hij Zij verengt ons verhaal.
Zij Stel ik te veel vragen?
Hij In liefde is er slechts één vraag: Hou je van
mij?
Zij Vergeef mij... weer voelde ik de behoefte
om het te zeggen.
Zij Om wat te zeggen?
Zij Dit incident maakt mij melancholisch.
Hij Ik kan haar niet volgen...
Hij bis Zet die gedachte opzij.
We zijn pas bezig.
We hebben nog een hele weg...
Zij Er is al zoveel opzij gezet...
Het doet me denken aan een rivier met
duizenden bloemblaadjes...
Hij Ik heb de indruk dat ik middenin een
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Misschien is alles nog niet verloren...
Zij En ondanks mijn verslaafdheid aan
Cocaïne zweer je mij dat je me nooit zal
verlaten...
Hij Je geeft het op!
Hij bis Néé... niet wat de inhoud betreft.
Zij Ik ben jullie echt dankbaar dat ik nog
geduld wordt en had ik meer kracht ik zou jullie
ontvoeren een eiland.
Hij Ik voel me zeeziek worden.
Ik geef het op. Ik doe niet meer mee.
Al mijn illusies... al mijn...
Zij Beter is er niet aan te denken en verder een
zin te geven aan de overbrenging van de prikkels
van de baarmoeder...
Hij bis Mijn geliefde...
Ik...
Laat me je gelukkig maken...
Laten we de tederheid, de genegenheid
heruitvinden...
Ik zal afstand doen van alles...
Zij Nu ons kind groot geworden is en zijn
eigen gezinnetje sticht, ben ik nog slechts een
slordige vrouw die niet veel meer te bieden
heeft...
en die spoedig sterven zal...
en die orde op zaken wil stellen...
Hij bis Laten we daar niet aan denken...
Zij Dus toch denken...
Hij bis Laten we gewoon onbeweeglijk naast
elkaar zitten in ons huis...
Zij Maar... er is zoveel wanorde...
overal... als na een feest...
We moeten opruimen...
Hij bis Het heeft geen belang meer...
Zij Maar... ik hou van orde...
Hij bis Kom... laten we gewoon,
onbeweeglijk, hand in hand, naast elkaar...
Dan hebben we toch tenminste iets dat op
genegenheid, tederheid zal lijken...
Zij Maar... ik moest nog zoveel schikken,
want straks moet ik... mijn verhaal... het enige
verhaal dat van mij is...

Le diable au corps (De Wille Kraai) - Foto Keoon
nachtmerrie terecht ben gekomen...
Hij bis We moéten nu wel doorgaan...
Zij Ik ben nu dronken van hartstocht en zie...
ik loop net zo licht als in een droom...
Hij Hou haar toch in toom.
Hij bis Kom, kom...
Geef haar de tijd om zich aan te passen...
Zij Je komt gehurkt over mij liggen en je zegt:
Kom, kom en je past in mij.
Hij Ze begrijpt er niets van.
Zij En daarom... straks zullen onze ogen
opengaan en wij zullen naar vergif grijpen.
Hij Ik doe niet meer mee... dit kan niet.
Wat heb je verdomme in huis gehaald.
Hij bis We hebben toch talent genoeg om onze
ogen open te laten gaan...
Hij Je bent te toegeeflijk...
Zij Dost thou love me?
I know thou wilt say ay
and I will take thy word:
Yet, if thou swear'st,
thou mayst prove false; at lover's perjuries
They say Love laughs.
O gentleman...
If thou dost love me, pronounce it faithfully;
Or, if thou think'st I am too quickly won,
I'll frown, and be perserve, and say thee nay...
Hij bis Dat is mijn verhaal niet.
Hij Nee... maar het was...
zo mooi... zo zuiver... en die klanken... Wie
heeft je dat gedicteerd? Is het onze liefde
misschien...
Zij Ik hoop toch dat, als we samen verder
leven, we het huisgerief en het behang niet zullen
houden...
Hij Huisgerief!?
Wat vertelt ze nu?
Zij Vergeef mij, opnieuw.
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Mijn hartstocht.
Mijn hartstocht hunkert naar de cascade, de
zwepen, de prikkels van de baarmoeder.
Hij Uit mijn zicht!
Breng haar weg...
Hij bis Laten we ons verhaal een beetje
aanpassen. Liefde is nemen en geven.
Hij Wat is dat voor nonsens.
Zij En je zegt mij: Ik zal je tijd geven.
Oneindig veel tijd... en ik ben je dankbaar... en
het schip gooit het anker.
Hij Wat doe je, verdomme!
Je geeft toe!
We mogen geen afstand doen van onze
doelstellingen: de kathedralen...
Zij Een nieuw jaar breekt aan.
Hij bis Geef haar toch een kans om zich aan te
passen...
om het te begrijpen.
Zij En weer een nieuw jaar.
Met zijn plezieren en zijn zorgen.
En in de lente komt het kind.
Hij Een kind!?
Nu al!?
Hij bis Ja... je gaat te vlug. We slaan te veel
over... de drift, de begeerte...
de overgave... weetje...
Zij Ga niet zo achteloos om met zijn bestaan.
Heb tenminste medelijden met ons kind.
Hij bis Medelijden!?
Maar waarom?
Laat me je tenminste begrijpen...
Ik wil je begrijpen...
Hij Waarin het meisje aan tuberculose lijdt.
Hij Au Laar haar toch met rust.
Zie je dan niet dat ze in de war is.
Hij Tuberculose dat is niet niets...
Misschien kunnen we het daarmee redden...

mijn verhaal...
mijn verhaal dat ik straks aan mijn kind zal
moeten vertellen...
En jullie antwoorden mij:
Doe je mond iets verder open...
Dat wij je beter begrijpen...
En jullie zeggen:
We hebben je alles gegeven.
Een naam. Een kleding. Een huis. Een
mausoleum.
Een altaar. Een Bed. Een Eiland.
Om je warm te houden.
Onwaardige vrouw,
dat je dat niet weet.
En dan vertellen jullie verder:
Wat hebben wij in ruil gekregen?
Niets.
Toen wij 's avonds thuiskwamen was je
onverschillig
in bed onvatbaar
op de vraag of je van ons hield onmondig
Wij daarentegen hebben je een unieke liefde
gegeven.
In de vorm van een sprookje.
En ik zeg jullie:
Maar jullie onderbreken mij:
Hoe minder...
Hoe minder we erover spreken, hoe beter.
Het heeft geen zin om een oude wonde terug
open te rijten.
Hoe minder we elkaar spreken, des te minder we
elkaar kunnen kwetsen...
Woorden zijn kwaadaardig in de schemering van
het leven.

We moeten voortleven en niet denken.
Gewoon samenblijven.
En de Vrouw.
En de Vrouw
had tranen in haar ogen
en keek naar de Man.
En de Man.
En de Man keek naar het behang
dat oud en versleten was.
En de Vrouw was alleen om haar tranen weg te
vegen.
Alleen en oud.
Oud en wachtend.
Wachtend op de dood.
Dood.
Waarom heb ik nu napalm in mijn stem...
Waarom heb ik nu de glimlach van een gefolterd
kind...
En plots denkt de Vrouw terug aan de
zomermorgen.
De beloftevolle morgen.
Waarin alles anders was...
Waarin alles wit was...
Wit zoals winter...
De winter...
Wintersss
Regen... sneeuwt.
Boom...sterft.
***

En zo gebeurde...
***

Zij Waarin de twee jongens en het meisje
beloven haar te volgen in de dood.
Hij Verder... kom verder praten want zolang
de vertelling duurt... spreken... over eender
wat... als het maar spreken is... want zolang de
vertelling duurt... spreken... over eender wat...
als het maar spreken is... want zolang de
vertelling duurt blijft de meest fatale beslissing
het einde aan te snijden opgeschort...
woorden... enkel woorden... vlug...
Hij bis Ze was niet meer dezelfde...
Hij Ze was anders dan ik mij haar had
voorgesteld...
Hij bis Woorden... woorden als
reddingsplankjes om toch niet kop onder water
te gaan...
Hij De vrouw... een echte duivel... vijand van
de rede... een bron van ongeduld... oorzaak van
ruzie die de man moet mijden... wij... wij
daarentegen zullen onze naam bestendigen door
ons talent en niet door de Vrouw en onze
kinderen... angst... angst geen woorden meer te
vinden... De angst omwille van de nadere
punt... de paniek als een zin beëindigd is...
Hij bis De nachtmerrie van dit al... spreken...
over de dood misschien... uitmoorden van de
walvissen...
Hij Over de pijn... de fysieke pijn... de
angstwekkende pijn als men een mes tegen de
keel drukt...
Hij bis Over de voorbije liefde... over het
embryo... de pijn die het embryo ondergaat...
de verschrikkelijke pijn om uit de buik van de
moeder te geraken... de scheurende pijn... en
dan plots het verblindende licht... de koude... de
afgrijselijke koude... wat kunnen we nog naar
boven halen...

De moederkoek die uit de baarmoeder wordt
gehaald... het bloed... de viezigheid van iets
waarvan men houdt zoals van onze geliefde...
Hij Nee dat verhaal toch niet opnieuw...
Hij bis Ken jij er dan een ander...
Hij Nee niets meer verzinnen... uit de
voorraad putten want zolang de voorraad
strekt... de zelfmoord... van onze geliefde
gesprongen van de 50ste verdieping... de
snelheid van het lichaam dat naar beneden
stort... zelfs geen kreet... dan het contact met de
grond... onze geliefde spat uit elkaar...
Hij bis en lijkt op de moederkoek in de
bevallingskamer... de viezigheid...
Hij Een ander verhaal vlug...
Hij
Dat van het bos...
Hij Och nee...
Hij bis Heb je iets anders...
Hij Soit... we wandelen in het bos... we
wandelen zeer onschuldig door het bos... een
groot bos...
Hij bis Nee een klein mooi bosje... zoals men
die vindt tegenwoordig vol peperkoek en
suikergoed...
Hij We zijn dus aan het wandelen zoals eerder
vermeld tot wij plots
Hij bis een bord zien staan met een inscriptie
niet verwondelijk
Hij tot daar toe
Hij bis maar we kunnen onze ogen niet
geloven op het bordje staat
Hij disaster area maar het bosje is zo mooi dat
we beslissen toch maar verder te gaan in alle
onschuld wandelen we voort af en toe eten we
van de peperkoeken maar ze lijken zo zuur
Hij bis zal het seizoen niet zijn en
Hij kijk een eindje verderop zien we
Roodkapje staan hoe gaat het ermee zeggen we
maar... maar...
Hij bis wat hebben ze met je ogen gedaan...
Hij En kijk Hans en Grietje waarom zitten
jullie te huilen
Hij bis en daar Klein Duimpje en daar
Sneeuwwitje je witte jurk helemaal bebloed
Hij Wat gebeurt er hier verdomme
Hij bis zeggen wij...
Hij Waarom wordt het plots donker...
wegwezen vlug er is hier iets gebeurd... we lopen
weg van het bos en zweren er nooit meer binnen
te gaan...
Hij bis Waarom baren wij geen andere
verhalen... mooiere verhalen zonder bloed of
tranen...
Hij ... het kan niet... we moeten doorgaan...
eens je met zo'n liefdesverhaal begint moet je
verder gaan... het ritueel begrijp je... dan
krijgen we applaus...
We mogen geen spelbrekers zijn... anders geen
applaus... je hebt het zelf gewild... lang en
gelukkig... de vuile was moet nu bovengehaald
worden... het ritueel... applaus...
Hij bis We hadden mee in haar verhaal moeten
springen...
Hij Nee we waren best onbeweeglijk naast
elkaar blijven zitten... kom iets anders nu een
ander verhaal...
Hij bis Het verhaal van een droom omtrent het
verleiden van een maagd... Nee dat niet dat
loopt goed af...
Hij Ik had nooit mogen toegeven... haar nooit
mogen terugvragen... wij hebben het verknoeid
voor de toekomstige generaties... ze zullen des te
meer gefrustreerd zijn...
Hij bis Het verhaal van cocaïnevelden die
gebombardeerd worden...
Hij Dat niet... néé...
Hij bis Waarom...
Hij Omdat...
Hij bis Je denkt nog steeds aan haar...
Hij Ja...
Hij bis Zelfs de gruwelijkste verhalen genezen
de wonde niet...
Hij Nee...
Hij bis Ik denk ook aan haar... ik denk ook zij

is als een orkaan in ons leven gepasseerd en
wij... idioten... klootzakken... we hebben haar
willen doorstaan... zoals het Spaanse graan...
maar het is te laat...
Hij Het orkaan is voorbij en het graan in de
schuur... zit er nog een beloning voor ons in...
blond naakt op een paard... waar blijft de
godverdomse beloning...
Hij bis Ik weet niet meer... dood... ik weet niet
meer wat... doodheid...
Hij Gooi maar wat met woorden eender
dewelke het heeft geen belang meer... dit alles
heeft toch geen belang meer... als de vertelling
maar duurt en we het einde niet moeten
aansnijden...
Hij bis Doodheid... koude machines...
woorden...
Hij Dood...
Hij bis Doodheid...
Hij Koude machines...
Hij bis Kaartborden...
Hij Niets beters...
Hij bis Onbehoorlijke stralen...
Hij Stralen... later...
Hij bis Veranderen in zichtbare doodheid...
Hij Koude...
Hij bis Hoge geboorte focussering...
Hij Dodelijk doorheen...
Hij bis Stralingslasten...
Hij Koude naam...
Hij bis Koude namen...
Hij Geboorthanasie...
Hij bis Acties van motorische dood...
Hij Niets beters...
Hij bis Ultieme exterieurs... circulatie van het
leven...
Hij Een compositie geest om te... een
compositie geest om te leven... later...
Hij bis Veranderen in composities van koude
machines...
Hij Veranderen in stralingen doorheen
stralingslasten...
Hij bis Perceptie van een geboortificatie...
circulatie van het leven...
Hij In koude machines...
Hij bis Op kaartborden...
Hij Niets beters...
Hij bis Perceptie van een geboortificatie...
Hij Perceptie van circulatie... iedereen kan
perceptie leren...
Hij bis Milieukundige perceptie...
Hij Nodig is een compositorische geest...
Hij bis Motorisch...
Hij Perceptie...
Hij bis Zonder naam zonder koude
machines...
Hij Niets beters...
Hij bis Zonder koude machines...
Hij zonder zichtbare dood...
Hij bis Iedereen kan perceptie leren...
Hij Milieukundige perceptie...
Hij bis Met een compositiegeest...
Hij Doodheid...
Hij bis Kaartborden...
Hij bis Niets beters...
Hij Doodheid...
Hij Ö/J Koude machines...
Hij Kaartborden...
Hij bis Niets beters...
Hij Doodheid...
Hij bis Koude machines...
Hij Kaartborden...
Hij bis Niets beters...
Hij Niets beters...
Hij bis Niets beters...
Hij Niets beters...
Hij bis Niets beters...
***

Waarin de wereld ineenstort onder het gewicht
van woorden en waarin temidden van deze
catastrofe een geboorte plaatsgrijpt.
***
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De hofnar van de republiek

Coluche
<• t \
Tchao Pantin
(Coluche) Foto DOCIP

\

V

Op 19 juni 1986
overleed Coluche
ten gevolge van
een
motorongeval.
Coluche:
nietsnut en
presidentskandidaat, hofnar en
razend populair.
Een requiem door
Marianne Van
Kerkhoven.

Op 19 juni 1986 reed Michel Colucci, beter bekend als Coluche, nabij
Grasse (Frankrijk) in volle vaart
met zijn Honda 1100 te pletter. Met
Coluche verdwijnt de man die aan
het oeroude beroep van hofnar zijn
meest authentieke actualisering wist
te geven. "Il n'y a plus un seul chef
d'état qui serait assez costaud pour
avoir un bouffon", verklaarde Coluche ooit in een interview en zijn
intelligentie en doorzicht in het politieke spel bleken inderdaad vaak
sterker dan die van menig politicus
die hij bekritiseerde.
Michel Colucci (1944- 1986): acteur, music-hallartiest, auteur van
sketches en scenario's, groot komisch talent met een waanzinnige
energie, anarchist van het zuiverste
gehalte, nietsontziend ontmaskeraar van hypocrisie en leugen, dé
publieke flap-uit van Frankrijk die
zijn verbaal geweld, in het leven en
via de media, botvierde in een meer-
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dan-schunnige, in een obsceen-sensuele woordenschat.
Hoewel exponent van de 68-generatie, bracht Coluche de woelige
meidagen, paradoxaal genoeg, niet
in de Parijse straten door, maar in
het mee door hem opgerichte cafétheater Café de la Gare, waar ook
acteurs als Patrick Dewaere, MiouMiou en Gérard Depardieu op de
planken stonden. De scène bleek op
dat moment belangrijker dan de
straat. Coluche mikte eerst op een
music-hallcarrière en stapte daarna
over naar de film: zijn grootste succes behaalde hij hier met - nog een
paradox-een meer dramatische
rol, nl. in Tchao Pantin van Claude
Berri; hij draaide met De Funès
(L'aile ou la cuisse) en Depardieu
(Inspecteur la Bavure)-, acteerde bij
Bernard Blier (La femme de mon
pote) en had zelfs filmplannen met
Godard. Dit project werd spijtig genoeg nooit gerealiseerd; het scena-

rio was nochtans veelbelovend: "In
het jaar '80 komen in Frankrijk de
socialisten aan de macht; ze worden
aan de dijk gezet door de vrouwen
die het bewind overnemen; dit bewind van de vrouwen wordt op zijn
beurt omvergeworpen door de kinderen die daarna weer door de dieren de laan worden uitgestuurd;
doorheen dit vreemde politieke
landschap loopt een journalistreporter, Coluche, die de revolutionaire periode bekommentarieert."
Geen filmrol zou Coluche beter gepast hebben dan deze.
Maar met nog veel meer overtuigingskracht wellicht, heeft Coluche
diezelfde rol in de dagelijkse werkelijkheid gespeeld: zijn medium was
het directe van de politiek, het publieke van de actualiteit; zijn tempo
was dat van de nieuwsberichten;
zijn werkinstrument geen blocnotes-met-pen maar een kleine
bandopnemer waarop hij alle inval-

len, moppen, improvisaties van het
moment opving. Het is dan ook niet
te verwonderen dat hij de radio het
medium noemde waar hij zich het
best in thuisvoelde. Het programma
dat hij begin 1980 voor Radio Monte Carlo presenteerde werd wegens
Coluches 'ongehoorde uitlatingen'
na veertien dagen stopgezet; daarna
poseerde Coluche in allerlei gedaantes voor de fotoromans van Hara
Kiri, die 'schandalige' voorloper
van Charlie-Hebdo; uit deze twee
ervaringen sproot eind 1980 de idee
voor Coluches meest fascinerende
optreden als hofnar, nl. zijn deelname aan de Franse presidentsverkiezingen: Coluche zou publiekelijk de
rol van presidentskandidaat spelen
in een campagne die hem eindelijk
zou toelaten ongecensureerd zijn
mening te zeggen. Naarmate de
campagne voor deze "érections pestilentiennes" vorderde, ging Coluche meer en meer op in zijn fascinering voor de politieke wereld en ook
zijn tegenstanders werden verplicht
hem au sérieux te nemen toen uit de
opiniepeilingen in december 1980
bleek dat Coluche op 16%! van de
stemmen kon rekenen. "Je suis Ie
représentant des emmerdeurs."
Vanuit diverse hoeken werd er van
dan af tégen hem geageerd. Coluche
gaf zijn strijd ten slotte teleurgesteld
op nog voor hij de nodige handtekeningen-die hij verzamelde onder
de slogan "Signez ou je pète" — bij
elkaar had: "J'ai voulu remuer la
merde politique dans laquelle on
est; je n'en supporte plus 1'odeur."
Meer succes zou Coluche kennen
met twee recentere campagnes. Velen van de duizenden anti-racisten
die het handje met de slogan Touche
pas a mon pote op de borst gespeld
dragen, zullen niet weten dat de hele
actie door Coluche werd opgezet; en
met zijn inzet bij het tot stand komen van les restos du cceur stal Coluche definitief het hart van vele
Fransen. In de harde winter die achter ons ligt, slaagde hij erin om zowat 250 restaurants uit de grond te
stampen waar de meest behoeftigen
uit de maatschappij maaltijden konden krijgen. In het kader van deze
actie reisde hij het land af om geschikte ruimten te vinden, overlegde
met gemeentebesturen en ging zelfs
met de minister van Landbouw onderhandelen over de recuperatie van
voedseloverschotten. Tijdens dit
onderhoud, rustig babbelend met de

minister, rolde Coluche zich in alle
kalmte een hasj-sigaret...
Tot in maart 1986 presenteerde
Coluche dagelijks een razend populair radioprogramma op Europe 1;
hij onderbrak de reeks om zijn nieuwe show voor te bereiden waarin hij
zou optreden als Zorro; de première
was voorzien voor 28 september.
Naast Coluches uitgesproken verbale snelheid en zijn ongecomplexeerde vulgariteit, sprongen in
zijn praktijk twee andere talenten in
het oog: enerzijds zijn absolute en
destructieve vrijheidszin (er was
niks dat hem respect kon inboezemen) en anderzijds zijn enorme
kracht — ook in fysieke zin - om bijna permanent de druk van het "publieke" te weerstaan (zelfs zijn huiskamer leek meer op een café; hij
had de entourage van een bende,
van een hele maatschappij nodig om
te functioneren). Coluches grootste
verdienste ligt echter in de wijze
waarop hij gedurende al die jaren
die noodzakelijke en bevruchtende
tegenstem is geweest in de Franse
politiek, iets wat wij in de Belgische
politiek totaal missen. De redelijkheid heeft immers de dialectische tegenkracht van de waanzin nodig om
zich te ontwikkelen; de sérieux die
van de subversieve lach; de verdoezeling die van de naakte waarheid.
De koningen van weleer zaten op de
troon met de zotskap aan hun zij.
Zelfs Koning Lear had nog een nar,
die pas uit het verhaal verdwijnt als
Lear zelf waanzinnig wordt; Hamlet
had géén nar, omdat hij de taak van
ontmaskeraar zelf op zich nam en
precies vanwege deze 'onaanvaardbare dubbelrol' van het hof verwijderd werd. Coluche bezat een
scherp bewustzijn van de hofnarfunctie die hij vervulde; i.v.m. zijn
deelname aan de presidentsverkiezingen zei hij: "Ik, die niet gestudeerd heb, ben in staat serieuze kandidaten bang te maken: hierdoor alleen al is mijn kandidatuur belangrijk." Dat hij Mitterand, voor
wiens politieke capaciteiten hij een
grote bewondering had, bekeek als
iemand die hetzelfde beroep uitoefende als hijzelf, bewijst hoe in zijn
theatralisering en relativering van
de dagelijkse werkelijkheid spel en
ernst, acteur en personage op den
duur samenvielen. Bovenop dit alles
vertegenwoordigde Coluche ook
nog het gezond verstand van de man
in de straat ("Je suis con et vous

aussi") maar met een grote gevoeligheid voor elke vorm van onrecht.
Bij zijn dood heeft Frankrijk écht
gerouwd; de politieke wereld-van
Mitterand tot Chirac, van Jack
Lang tot zijn opvolger Léotard - reageerde met verslagenheid. Alleen
de uiterst rechtse politicus JeanMarie Le Pen verklaarde: "Je n'ai
pas ressenti d'émotion particulière.
Je n'appréciais pas son recours systématique à la grossièreté." Geen
uitspraak kan beter de nood aan een
zotskap, aan een dwaze tegen-wijsheid in deze maatschappij aantonen: het verdwijnen van Coluche
slaat een gat...
Op 19 juni is Coluche over kop
gegaan: een dood die volledig aan
zijn leven beantwoordde. Wie leeft
aan 200 per uur, moet wel sterven
door zijn passie voor de snelheid.
Gérard Depardieu (in Cahiers du
Cinéma, 386): "Je n'ai jamais vu un
mec si drôle, si dangereux. Au point
qu'on avait peur pour. lui. Quand
on est dans une forme pareille,
incroyable, là on est médium."
Frankrijk is een medium armer.
Marianne Van Kerkhoven

Technocrates: "Donnez leur ie
Sahara, dans cinq ans il faudra
acheter du sable ailleurs."
Travail et Politique: "Le travail
n'est pas un but dans la vie. Le
but c'est d'arriver à rien foutre.
Et à part gangster et homme politique, y a pas beaucoup de boulots où on peut gagner de l'argent sans se fatiguer. J'ai pas le
courage d'être gangster. Alors je
fais de la politique."
Présidentielles: "La veuve de
Mao: ancienne comédienne. Le
Pape: ancien comédien. Reagan:
ancien comédien... J'ai toutes
mes chances."
Ethiopie: "Vous savez ce que
fait un Ethiopien quand il trouve
un petit pois? Il ouvre un supermarché."
Le drame du Heysel: "ça fait 38
cons de moins."
Gros mots: "Oreille, c'est pas
un gros mot, mais pourtant c'est
un trou."
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Adolf Dresen:
zowel In oost als west"
De Oostduitser
Adolf Dresen
bracht voor de
Munt een
bijwijlen
Brechtiaanse
versie van Boris
Godoenov.
Johan
Thielemans en
Pol Arias in
gesprek met
Dresen, over
Brecht, over
opera en theater
aan weerszijden
van de Muur.

Terwijl in de Hallen van Schaarbeek
Sihanouk te zien was,
programmeerde de Munt een eigen
produktie waarin ook een 'spel der
machten' het uitgangspunt vormde,
Boris Godoenov. Regisseur is Adolf
Dresen, één van die
DDR-theatermensen die een
permanent uitreisvisum bezitten en
zich mogen rekenen tot het clubje
van gepriviligieerde burgers van
hun land.
In de DDR was Dresen student
van Hans Mayer en Ernst Bloch.
Hij werd leider van het
studententoneel in Leipzig, ging bij
het Berliner Ensemble de praktijk
leren en werkte tien jaar lang als

regisseur bij het Deutsches Theater
in Oost-Berlijn. Daar oogstte hij
naast succes ook veel kritiek, tot hij
in i 977 een beslissende stap zette en
het Westen introk met een visum.
Hij ging aan het werk bij het
Wiener Burgtheater waar sommige
van zijn produkties op het Berliner
Theatertreffen belandden. Daarna
was hij, begin jaren tachtig, vier
jaar lang (als DDR-burger!)
directeur van het Schauspielhaus
Frankfurt. Ook daar stapte hij,
ietwat ontgoocheld, op en bezocht
sindsdien de grote operahuizen.
Het is prettig praten met Adolf
Dresen. Hij neemt geen blad voor
de mond, relativeert graag maar
blijft toch sterk ideologisch getint;
daar zal de invloed van Bi echt niet
vreemd aan zijn.
"Als jong student heb ik Brecht
zelf nog gekend, maar toen ik bij
het Berliner Ensemble een
practicum kon doen, was Brecht net
gestorven. Hij was samen met Erich
Engel begonnen aan Leben des

Adolf Dresen

Galilei. Ik heb Engel kunnen
assisteren bij de afwerking ervan.
Dat Berliner Ensemble was toen een
typevoorbeeld van hoe op een
ernstige manier in het theater kon
gewerkt worden. Voor mij was
belangrijk dat er theater gemaakt
werd voor het volk en niet voor 27
intellectuelen."
Na de dood van Brecht was dat elan
van het Berliner Ensemble vlug
voorbij?
"Voor zijn dood was het
gezelschap slechts in kleine kring
bekend en aanvaard. In Parijs had
het een groot succes gekend op het
Théâtre des Nations. In de DDR
zelf zat het enigszins in de
oppositie. Brecht werd als erg
experimenteel ervaren en in de
DDR heerste toen nog het dogma
van het sociaal-realisme. Er waren
trouwens maar drie belangrijke
gezelschappen, dat van Brecht en
verder het Deutsches Theater en het
Maxim Gorki Theater, niet
toevallig alle drie geleid door
mensen die uit de emigratie
kwamen. Het is ook opvallend hoe
er heel snel na WO II een grote
theatercultuur ontstond in
Oost-Berlijn, terwijl dat niet het
geval was voor West-Berlijn."
"Brecht heeft op zeer korte tijd,
acht jaar, zijn Berliner Ensemble
tot een wereldmacht van
theatercultuur gemaakt. Na zijn
dood heeft die evolutie zich niet
kunnen doorzetten. Hij dacht
nochtans dat hij zijn kunst kon
doorgeven langs zijn geschriften en

vooral zijn modelboeken. Hij had
die zo gedocumenteerd dat iedereen
die kon kopiëren. Ik heb dat eens
geprobeerd met Herr Puntila und
sein Knecht Matti, maar dat gaat
niet, dat is te mechanisch."
U maakt een onderscheid tussen
mechanisch en organisch theater?
"Dat is ontstaan vanuit een
discussie met Benno Besson, toen
we allebei aan het werk waren bij
het Deutsches Theater. Ik mocht
zijn werk maar ging regelmatig met
hem in de clinch. Besson werkte
veel meer dan ik van buitenuit. Hij
speelt zijn acteurs veel voor. Een
acteur vindt zoiets meestal te
dwangmatig. Ik merkte hoe zo een
produktie na de première leed aan
kwaliteitsvermindering. Om dat op
te vangen had Besson een
'kwaliteitsbrigade' opgericht. Die
vorm van brigades was toen een
mode in de DDR. Ik schreef daar
een boos pamflet over. Daarin
voerde ik aan dat mijn produkties
met de tijd meer kwaliteit kregen.
Ik verklaarde dat vanuit de fysica.
Een mechanisch systeem schept
emtrofie, 'unordnung'. Juist zoals
dat ook het geval is met de
modelboeken. Bij een organische
werking wordt informatie
opgenomen vanuit het publiek, en
dan gebeurt er een structurering
naar boven toe. Theater is een
produktieve eenheid van
toeschouwers en acteurs. Daarbij is
de repetitie slechts een hulpmiddel,
een afspraak. De voorstelling zelf,
het spelen brengt de creatieve orde

tot stand. Daarom hou ik het meest
van acteurs die niet zo goed zijn
tijdens de repetitie, maar die hun
duwkracht vinden vanuit de
voorstelling zelf, de confrontatie
met het publiek. Die acteurs
trekken de andere mee na de
première. Zo wordt
ensembletheater gemaakt. Dat was
ook het geval bij Brecht. Hij heeft
geen theater volgens het leerboek
gemaakt. Hij werkte met echte
acteurs, komedianten. Die wisten
niet eens wat een
'Verfremdungseffect' was, dat
woord bestond toen nog niet. Zij
speelden wat ze roken en daar hield
Brecht van."

'Geniaal'
Hoe komt het dat regisseurs uit de
DDR het zo goed doen in de
theaters in de Bondsrepubliek?
"In de DDR krijgen we een erg
ambachtelijke opleiding. Daar
wordt niet zoveel gezeverd. Hier
heeft ieder over alles zijn mening.
In de DDR hebben alle regisseurs
een marxistisch basis meegekregen,
beïnvloed door Brecht. En zelfs wie
de inspiratie bij Stanislwaski gaat
zoeken passeert nog langs Brecht.
Wij spreken allen eenzelfde taal. In
het westen heb ik al dikwijls
gemerkt dat regisseurs niet eens een
taal bezitten, of weigeren die te
hanteren omdat ze zogezegd geniaal
zijn. Acteurs moeten maar zien hoe
ze met hen kunnen werken. Dat

ambachtelijke kennen ze niet of
willen ze niet kennen. Ook in de
analyse van stukken speelt dat een
rol. Wij hebben in de DDR een
relatief goede dramaturgische
opleiding gekregen als regisseur. Bij
Brecht was het eerste dat aangeleerd
werd een fabel schrijven, een
verhaal vertellen."

Boris Godoenov
(Mun tschou wburg)
- Foto Dieter
Neubert

De accenten worden toch wel
anders gelegd in de DDR ?
"Dat is een volgend punt. Het
lezen van een stuk is het
belangrijkste, op dat ogenblik
worden al de accenten gelegd en
niet later. Een stuk leest men voor
zichzelf. Dat blijft uw eigen visie.
De visie van een ander kan niet met
dezelfde kracht doorgezet worden.
Om dat tegenover acteurs te kunnen
verdedigen moet men zich met taal
kunnen uitdrukken. Die manier van
werken is sterker aanwezig in de
DDR."
Heeft u dan zelf spraakproblemen
met regisseurs in het westen?
"Ik vind ze allemaal
verschrikkelijk 'geniaal'. Dat kan
ook, maar toch wil ik met hen
kunnen blijven praten. In de DDR
wordt nog veel meer geprobeerd de
auteur zelf te spelen, niet zichzelf.
Proberen na te gaan wat hij gezegd
heeft, in zijn tijd, voor zijn publiek.
Wij hebben geleerd die zaken
historisch te bekijken zonder die
stukken historisch te willen
regisseren. Die werken zijn groot
omdat ze een eigen leven hebben,
dat moet je opnieuw echt levend
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maken. Maar dan heb je regisseurs
die dat grote werk louter als
materiaal gebruiken voor eigen
artikulaties. Anderen maken er
dode voorstellingen van, ze
verbergen zich achter de grote naam
maar zijn te lui om de intenties te
begrijpen. Luiheid, luiheid, luiheid,
zowel in oost als west."

sprookje van de kleren van de
keizer. De keizer is naakt, maar
niemand durft het zeggen. Dat heb
ik al duizend keer gezien in het
westerse theater. In de DDR
bestond dat niet, nu durf ik dat zo
niet meer zeggen, want ook daar is
grote invloed van het westen, dank
zij de media, zichtbaar."

Daarom is u tegen regietheater?
"Ik ben daar niet absoluut tegen,
zoals ik ook niet tegen avant-garde
ben. Maar wat is dat moderne
theater? Meyerhold, Wachtangov,
Tairov, dat waren de eerste
theatermodernen. De acteur is
eigenlijk een conservatief element
in het theater. Het is de regisseur,
trouwens een vrij nieuw beroep in
de geschiedenis van het theater, die
de avant-garde doordrukt. Dus kan
ik daar niet tegen zijn. Wel tegen
dat aspect waar modern doen mode
wordt, onbegrijpbaar zodat de
kritiek het label geniaal gaat
gebruiken. Dat is zoals in het

Niet langer het sociaal-realisme?
"Dat heeft inderdaad lange tijd
een dogmatische werking
uitgeoefend. Hans Mayer is daar ex
cathedra altijd hevig tegen te keer
gegaan toen hij nog in Leipzig
doceerde: 'sociaal realisme is de
werkelijkheid zoals ze is, alleen wat
mooier gemaakt.' Eigenlijk is dat
juist. Voor mij is realisme de
waarheid, hoe moeilijk dat ook is
die te kennen en daarvan het beeld
weer te geven. Ik heb altijd
geprobeerd het leven op de scène te
tonen. In het westen wil men teveel
toneel op het toneel maken, daar
hou ik niet van."
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U houdt ook niet van hedendaagse
auteurs; sinds u in het westen werkt
regisseert u uitsluitend klassiekers?
"In de DDR regisseerde ik wel
auteurs van vandaag. Met
voorzichtigheid, omdat de nieuwe
stukken er niet altijd de waarheid
over het leven zeggen, soms
ondergingen ze censuur. Ik vind dat
ik met oude stukken beter nieuwe
waarheden kan zeggen. In het
westen ligt mijn probleem anders.
Ik ken niet zo goed de
uiterlijkheden van het leven hier.
Daarom kan ik bijvoorbeeld niet
Botho Strauss regisseren."
En Heiner Miiller?
"Ik had dat graag gedaan in de
DDR. Ik was met hem goed
bevriend, maar durfde niet. Omdat
we allebei in de oppositie zaten.
Philoktet is zo een stuk dat ik graag
zou geregisseerd hebben. Met de
latere stukken heb ik problemen. Er
wordt wel eens gezegd dat hij een
Westduits auteur geworden is en ik

vrees dat het zo is. Ik hou niet van
die stukken die zo algemeen zijn dat
ze ook in de vrije wereld kunnen
gespeeld worden. Toch zie ik ook
daar nog, bij momenten, de
vroegere Müller aanwezig. Daar
hou ik van."
U is marxist, maar toen u directeur
werd in Frankfurt werd
onmiddellijk het inspraakmodel
afgeschaft?
"Ik ben geen orthodox marxist,
ik heb bij Marx wel de politieke
analyse geleerd. Daar ben ik
dankbaar om. Maar in het theater
moet er gespeeld en gewerkt
worden, niet urenlang gezwetst.
Niet alle mensen die zich in de
westerse theaters links noemen,
blinken uit door intelligentie. Dat
heb ik al dikwijls gezegd, met als
resultaat dat ikzelf al eens het
woord conservatief naar het hoofd
krijg."

Handwerk
Gelooft u nog in ensembletheater?
"Zowel in de DDR als in het
westen zit dat in een crisis. Door de
liberalisering van het
cultuurpolitieke leven in de DDR
valt de oppositionele rol van het
theater weg. Druk van buitenuit
had juist een integrerende kracht op
bijvoorbeeld het gezelschap waar ik
werkzaam was. Bereidheid tot
samenwerking, samenspannen. Nu
kan men de acteurs niet meer
motiveren, ze verdienen goed,
kunnen bijna niet ontslagen worden
en worden bureaucraten."
"In het westen is er de
existentiële onzekerheid. Zo is er
een geweldige werkloosheid onder
de acteurs in de BRD. De
moeilijkheden van desintegratie van
ensemblewerk beginnen hier bij de
regisseurs. Zij reizen van één
gezelschap naar een ander en
brengen telkens hun eigen mensen
mee. Gezelschappen gaan daaraan
kapot en acteurs lijden daar onder.
Ik heb nog gedacht dat te kunnen
veranderen toen ik directeur was in
Frankfurt. Maar dat kon niet, want
die theaters zitten in een
concurrentiekring waarbij de besten
weggekocht worden. De publiciteit
en de pers spelen daar een grote rol
in. Zodat alles verpakt wordt
zonder dat er naar de inhoud
gekeken wordt. Er scheelt ook wat
bij de acteurs zelf. Hun opleiding
gebeurt niet zoals in Engeland of in
de DDR langs het amateurtoneel.
Hier gaan ze, om ik weet niet welke
reden, naar een theaterschool of
gaan privé-onderricht volgen. Ik
heb als directeur te maken gehad
met pas afgestudeerde acteurs die,
voor ze naar de theaterschool

gingen, nog nooit theater gezien
hadden. Er waren er zelfs die
tijdens hun opleiding van acteur
alleen maar TV of film zagen.
Hoewel daar begaafde mensen bij
zijn is dat toch een catastrofe, want
zij houden geen rekening met het
theaterpubliek en zijn uitsluitend
gefixeerd op regisseurs of
andermans mening. Dat is trouwens
in Duitsland een van de oorzaken
van de crisis tussen toeschouwer en
acteur."
Is er een groot verschil tussen
operaregie en theaterregie?
"Toen ik de eerste keer in de
opera een repetitie leidde, bleek dat
de zangers alles heel goed hadden
voorbereid. Ik zei: begin maar, en
ze zongen de hele partituur. Ik
stond er op te kijken. Niemand
wachtte, iedereen ging door. Aan
de achterkant van het
repetitielokaal hoorde ik drilboren
en hamers, maar die bleken
niemand gestoord te hebben. Een
acteur zou onmiddellijk gestopt
zijn. Maar in de opera blijft men
verderwerken. Ik heb ook geleerd
dat er aan opera een veel grotere
vorm van concentratie te pas komt,
zodat het geluid van buitenaf ook
niet stoort. Ten tweede moet men
bij de opera leven in een klimaat
van uiterste tijdseconomie. Dat is
ook in Brussel het geval. Iedereen
kost veel geld: niet alleen de
solisten, maar ook de grote
apparaten zoals het koor of het
orkest. In dat geval komt het er op
aan om elke minuut goed te
gebruiken. Men moet dus zeer goed
voorbereid zijn. Wat men zegt,
moet onmiddellijk juist zijn. Dat
laat zeer weinig improvisatie toe."
Bij de opera komt het op een veel
grotere professionaliteit aan?
"Precies. Handwerk, noem ik
dat. In het theater kan men zich
nog redden. Op dit ogenblik
ontmoet men daar zeer veel
dilletantisme. Men gelooft daar
vaak dat het een vorm van
genialiteit is.
Maar in de opera kan dat niet.
Iemand als Van Dam neemt zoiets
niet. En hij heeft gelijk. Hij heeft
weinig tijd en als hij op de eerste
repetitie verschijnt, is hij goed
voorbereid. Hij verwacht van al de
anderen net hetzelfde. Dan ontstaat
een repetitieklimaat waar ik dol op
ben: iedereen is zeer gespannen.
Ikzelf begin aan elke repetitie met
enige angst, want men moet zich
steeds waarmaken. Het is een test.
Het is natuurlijk zeer inspannend.
En op het einde van de vijf weken
slaap ik niet meer. Daarom mag het
ook niet langer dan vijf weken
duren. Dan ben ik helemaal
uitgeput. Op de première val ik dan
ook vaak in slaap."

Boris
Laten we nu over Boris praten. Hoe
heeft u de figuur van de Russische
Tsaar gezien ?
"Ik heb Boris nog nooit eerder
op de scène gezien. Ik ken het stuk
van plaatopnames. Toen Mortier
nog in Parijs was, heeft hij mij
voorgesteld om het stuk op te
voeren. En toen wilde hij reeds Van
Dam in de hoofdrol. Het stond toen
reeds vast dat we de
oorspronkelijke versie zouden
gebruiken. Ik wist nog niet precies
wat dat toen was, maar goed. Ik
wist wel dat het stuk me
interesseerde wegens de
confrontatie van Boris en het volk.
Dus moest de beroemde scène in de
kroeg in Lithauen eruit. Ook al
kent iedereen dat en ook al vond
Mortier dat spijtig. Maar ik wilde
een duidelijke, zuivere lijn. Ik heb
toen het stuk gelezen, want op
school heb ik wat Russisch geleerd.
Toen begon mijn dramaturgische
arbeid. Ik las het stuk van Poesjkin,
dat als bron had gediend. Ik heb
gemerkt dat Moessorgski een grote
begaafdheid als schrijver had: dat
bleek uit het libretto dat hijzelf
geschreven heeft. Uit Poesjkin
heeft hij alle scènes genomen met
Boris en het volk. Maar de scènes
met het volk heeft hij van meer
tekst voorzien. Schitterende,
nieuwe teksten. Daaruit blijkt dat
hij bij de eerste versie op deze
constellatie uit was. Maar hij is
Poesjkin wel zo trouw gevolgd, dat
hij ook nog de scène aan de grens
van Lithauen erbij nam. Maar dat
heeft niets met Boris te maken,
zodat ik dat geschrapt heb. Ik
beschouw het als een fout van
Moessorgski. Dan blijven er nog
twee grote koorscènes over: de
scène bij de kathedraal - die zich bij
ons in de sneeuw afspeelt - en dan
de zogenaamde revolutie-scène!"
U is nog altijd een marxist, maar in
die laatste scène krijgt men een zeer
negatief beeld van de rot van het
volk. In hoeverre is dat
marxistisch ?
"Normaal wordt dit opgevoerd
als de tragedie van het slechte
geweten. Dan wordt het een soort
van psychodrama. Voor mij is het
een politiek stuk. Maar er bestaat
wel een eenheid tussen psychologie
en politiek. Zo hoort het ook.
Politiek is niet zuiver intellectueel.
Op dat punt staat dit stuk dicht bij
Shakespeare. Er komt een grote
metafoor in voor, en die heeft met
de zoon van Boris te maken. Hij
duikt op in drie gestaltes: eerst is
het de kleine vermoorde
Tsjarewitsch, dan is er de echte
zoon van Boris en tenslotte is er de
valse zoon: Dimitri. Dat zijn drie
53 ETCETERA 15/86

aspecten waar Boris mee te maken
heeft: het door hem vermoorde
kind, dat is zijn geest, zijn psyche,
Dimitri vertegenwoordigt wat van
buiten komt, en zijn eigen zoon is
zijn offer, want zijn zoon zal ook
ten prooi vallen aan de machinaties.
Als men deze constellatie wil laten
zien, dan moet men de
consequenties daarvan aanvaarden.
De vraag is dan of Van Dam deze
interpretatie aanvaarden wil. Nu
heb ik dit wel opgezet met Van Dam
in mijn achterhoofd. Aanvankelijk
ben ik geschrokken toen Mortier
mij Van Dam in de hoofdrol
voorstelde. Hij heeft niet de stem
van Boris Christof of van
Chaliapine, de zangers die de rol al
de ganse eeuw lang sterk bepaald
hebben. Van Dam behoort niet tot
hun categorie: hij heeft bv. hun
stemtype niet. Ik was dus een beetje
bang. Ik heb dan gedacht dat ik uit
zijn anders-zijn ook voordeel kon
halen. Ik heb dan gespeeld op zijn
soepelheid, en heb hem Aziatische
trekken gegeven. Boris kreeg iets
intellectueels, iets katachtigs."
Dat Aziatische komt dan ook in de
kostuums van de Bojaren terug.
"Precies. Dat heeft iets
Mongools, maar Boris was Tartaar,
zodat er zelfs een historische grond
is om dit zo voor te stellen. Ik roep
het beeld van Djenghis Khan op, en
dat is dus verantwoord, al heeft nog
niemand voor mij het gedaan. Van
Dam was eerst verrast, maar hij was
vlug overtuigd. Wij hebben heel
goed samengewerkt."
Maar op het einde van het stuk ziet
men het volk reageren. Wat is de
politieke boodschap?
"Het einde is verschrikkelijk. De
Tsaar is dood en dan ontketent het
volk een revolutie. Kinderen
worden gehangen, een Bojaar
wordt mishandeld, ze slaan een bres
in de muur van het Kremlin. Dat is
een interpretatie, want in de tekst is
het ietwat anders. Maar als de
nieuwe Tsaar komt, de valse
Dimitri, dan halen ze hem meteen
in. Nieuwe leiders, maar geen
nieuwe tijden. En precies de mensen
die door het volk vervolgd werden,
worden door de nieuwe Tsaar weer
in het paleis meegenomen. Nu, deze
wrange situatie komt uit
Moessorgski."
Op het einde verschijnt de dwaas,
die een jammerklacht aanheft. Dat
is een zeer pessimistisch einde.
"Ja. Maar als men dit in een
opera zeggen kan, ontsnapt men
aan het pessimisme. Het publiek
geniet van een tragische situatie.
Dat zegde Schiller reeds. Het heeft
altijd iets verheffends. Het is
uiteindelijk toch een overwinning
als het als kunst verschijnt. Het
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toont dat we de werkelijkheid
kunnen zien, dat we de
werkelijkheid kunnen aanvaarden.
Maar meteen geeft het ook de
mogelijkheid aan dat de
werkelijkheid ook anders kan zijn.
Dit hoeft het einde niet te zijn.
Daar de ondergang van de wereld
op het toneel plaats heeft, kunnen
we er wellicht voor zorgen dat hij
ons in de werkelijkheid bespaard
blijft. Dat is de grote wanhoop van
de kunst. Ik vind het dus wel
vreselijk, maar niet pessimistisch.
Het effect is bij mij van een andere
aard. Bij deze heerlijke muziek ben
ik fier dat er ooit zo een
uitzonderlijk mens als Moessorgski
bestaan heeft. Een opbeurende
gedachte."

Sneeuw
Uit het gesprek met Adolf Dresen
blijkt duidelijk welke visie hij op
het werk van Moessorgski heeft: het
gaat in deze opera om een man die
de wettelijke opvolger om het leven
brengt. Maar dat belet hem niet om
te trachten een goede vorst te zijn.
In dat opzet mislukt hij, zodat het
volk arm en hongerig door de
straten van Moskou blijft dwalen.
Boris wordt ook verteerd door
innerlijke schuld. Deze wordt zo
hevig dat hij waanzinnig wordt en
sterft. Het politieke regime dat na
hem komt kondigt zich als
autoritair aan, ook al haalt het volk
de nieuwe troonbekleder voor
onduidelijke redenen triomfantelijk
in.
De opvoering valt uiteen in de
scènes aan het hof en de scènes op
straat. Bij de intiemere scènes valt
op dat de dramaturgische keuze van
Dresen niet altijd lonend is: hij
heeft dan wel voor een knapenstem
gekozen, maar de jonge zanger
heeft zo weinig volume, dat zijn
zinnen altijd als een soort ijlte
overkomen. Daarbij heeft Bart
Ravache een gestalte, die eerder aan
een verklede vrouw doet denken,
zodat het toneelmatig helemaal niet
werkt (een fout bij het
kostuumontwerp?). Ik heb ook
moeilijkheden met Van Dam:
vocaal geeft hij een zeer
overtuigende lezing, maar theatraal
valt zijn rol in twee delen uiteen:
aan de ene kant is hij de edele Tsaar
(wat op Van Dams lichaam gegoten
lijkt), maar eens de waanzin
uitbreekt ziet men een acteur (zelfs
een beetje over-acting was hem op
de première niet vreemd). Het
gevolg is dat de dood van Boris
onberoerd laat. De toeschouwer zit
vanop een afstand te kijken.
Helemaal anders is het gesteld
met de koorscènes. Hier verraadt
Dresen een paar Brechtiaanse

trekjes: de mensen aan het hof zijn
gehuld in zeer mooie, exotische
gewaden. Ze suggereren een voorbij
tijdperk. Maar de massa heeft tal
van twintigste-eeuwse trekjes. Een
gewild anachronisme, waarmee
Dresen tracht te tonen dat het volk,
de onderdrukten, de slachtoffers
van het systeem niet van ons
gescheiden zijn. Dat levert het
schitterende beeld op, waarbij een
kwartier lang sneeuw uit de hemel
komt dwarrelen en het
samengehurkte volk bedekt. Het
leidt vooral naar het laatste
tafereel, waar Dresen uit de hoek
komt als een virtuoos regisseur van
grote massa's. De revolutiescène is
een theatermoment dat ver boven
de rest van de vertoning uitschiet:
het verschijnen van Jules Bastin als
aanvoerder van de oproerkraaiers is
onvergetelijk sterk. Daarbij
schakelt Dresen de ganse ruimte
van het circus in, zodat hij de valse
Dimitri op een wit paard kan laten
verschijnen (niet het witte paard
van de verlosser, wel het witte
paard dat in het circus thuishoort).
Tot slot nog deze opmerking: de
muziek van Moessorgski heeft
slechts zin, als men woord voor
woord weet wat er gezegd wordt.
Het lijkt dan ook van het snobisme
een beetje te veel om te doen alsof
het publiek van de Munt zomaar
Russisch verstaat. Vele scènes
blijven door het taalgebruik
duister - vooral de scènes tussen
Boris en zijn Bojarerr; Moet men de
hang naar "originele" versies dan
niet in vraag stellen. Zou een Duitse
versie — die hier te lande toch veel
toegankelijker zou zijn, niet beter
op haar plaats zijn?
Johan Thielemans
en Pol Arias

BORIS GODOENOV
componist: Modest
Moessorgski; libretto: naar
Alexander Poesjkin;
dirigent: Michael
Schönwandt; regie: Adolf
Dresen; decors en kostuums:
Margit Bardy; belichting:
Henri Oechslin; Boris
Godoenov: José van Dam;
Fjodor: Bart Ravache;
Shuiski: Robert Tear; Pimen:
Malcolm King; de valse
Dimitri: John Stewart;
Varlaam: Jules Bastin; e.a.

WARANDE TURNHOUT '86-'87
EEN THEATERSEIZOEN
DAT RISKANT IS,
ONT-SPANNEND,
EIGENZINNIG
EN FEESTELIJK
met o.a. epigonentheater - werktheater a'dam - joop admiraal - studio
hinderik - reizend volkstheater - kollektief i.n.s. - theaterunie - publiekstheater - de witte kraai - de voorziening - blauwe maandag - luk wijns
- i.n.s. mannen van den dam - frisse jongens - jan decleir - raamtheater Ie cirque du trottoir - mummenschanz - globe - akt-vertikaal - het volk
- jozef van den berg - de appel - baal - stuffed puppet theatre - rosas ...

Traditie of vernieuwing. In elk geval genoeg kansen om eens weg te wezen, uit de luwte
van elke dag, op stap tussen mensen, zonder beeldbuis en Dallas. Met het leven dat
theater is, riskant, eigenzinnig, en vooral menselijk en feestelijk. Een must dus om
behoorlijk overeind te blijven.
En bovendien goedkoop: 10 theatervoorstellingen reeds voor 1800 fr.

Het volledige programma

kan u toegestuurd worden op eenvoudige

INFO:
De Warande,
Warandestraat 42, 2300 TURNHOUT, tel. 014/41 94 94

aanvraag.

De bijna utopische perfectie zoekend

Alex Van Royen

N.a.v. het
overlijden van
Alex Van Royen
vroegen we drie
mensen die hem
van dichtbij
hebben gekend,
Mare Didden, Ivo
Van Hove en
Franz Marijen
'iets' te schrijven,
een herinnering
aan Van Royen.
Dit werd
aangevuld met
een kort overzicht
van Van Royens
loopbaan in het
theater.

Halverwege de vakantieperiode
overleed acteur en theaterdocent
Alex Van Royen. Men vond hem,
dood, bij hem thus in een zetel. Van
Royen was 57, maar leed al een tijdlang aan een hartziekte.
Van Royen was afkomstig van
Herentals, waar hij al in zijn collegetijd opviel vanwege zijn theatertalent. Hij kreeg er trouwens les in toneel- en voordrachtkunst van Ast
Fonteyne. Hij studeerde dan rechten aan de K.U. Leuven en volgde
tegelijkertijd de toneelafdeling van
het Gentse conservatorium, waar
o.a. dezelfde Ast Fonteyne doceerde. In Leuven richtte Van Royen
een studententoneelgroep op.
In 1954 krijgt hij al meteen een
rol bij de toen 1 jaar oude Vlaamse
Televisie, in 1957 begint zijn periode
bij het Nederlands Kamertoneel
(NKT), in Antwerpen. Het NKT
werd in 1953 opgericht als opvolger
van Theater op Zolder (van Tone
Brulin). In 1959 wordt Van Royen
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V. I. n.r.: Ton Lulz - Rudi Van
Vlaenderen - Hetty Verhoogt Alex van Royen (Thyestes,
Toneel Vandaag) - Foto Pic

lid van de directie, naast Denise De
Weerdt, Raf Reymen en huisregisseur Lode Verstraete. In 1961 vormen Van Royen, Lode Verstraete en
Willy Van Heesvelde de directie.
Van Royen blijft er tot 1962-63,
met rollen in stukken van Michel De
Ghelderode, Frederico Garcia Lorca, Georges Van Vrekhem, Piet
Sterckx, Jozef Van Hoeck, Ben
Jonson en Ostrowski, met regisseurs Lode Verstraete, Peter Sjarov,
Senne Rouffaer, Cas Baas.
Hij gaat dan, eind 62, de boer op
met de 'Vlaamse' versie van My
Fair Lady, een vrije produktie
waarin hij de rol van prof. Higgens
speelt.
Vanaf 1962 is hij ook verbonden
aan het dan net opgerichte Rijksinstituut voor Toneel en Cultuursprei-

ding, kortweg RITCS (zie Etcetera
14).
In het seizoen 1963 - 64 speelt hij
bij het Nederlandse gezelschap Ensemble, in 1964-65 wordt dat de
Nederlandsche Comedie. Van Royen speelt er in regies van o.a. Cas
Baas, Ton Lutz, Walter Tillemans
(in De huisleraar van Brecht), Franz
Marijnen en Hugo Claus.
Een 'intermezzo' is een dubbelrol
('de Geest van Tantalus' en 'een bode') in Thyestes van Hugo Claus bij
Toneel Vandaag, april 1966. Rudi
Van Vlaenderen is er directeur, en
Hugo Claus maakt zijn debuut als
regisseur.
Belangrijk is een brochure die
Alex Van Royen samen met Hugo
Claus en Carlos Tindemans in april
1968 deed verschijnen: T68. Dit document reageerde tegen het immobilisme van het toenmalige Vlaamse
theater, en stelde een project voor
dat het Vlaamse toneel uit de mediocriteit moest halen: de stichting
van een professioneel rijksgezelschap, een laboratoriumtheater dat
aan acteursvorming zou doen en in
workshopvorm allerlei experimenten zou uittesten. Op overheidsniveau werd dit voorstel gekelderd.
In 1970 neemt Van Royen de rol
van 'Georges' over (van Fons Rademaekers) in Claus' Vrijdag, door
Claus ook geregisseerd; men speelt
de voorstelling nog zo'n negentig
keer.
Ten gevolge van Aktie Tom a a t - e e n reeks van activiteiten tegen het 'gevestigde theater', in de
nasleep van mei 68 - wordt de Nederlandsche Comedie ontbonden.
Van Royen wordt lid van het Amsterdams Toneel (1971-72), maar
speelt geen rol. Het jaar daarop wel,
in De vossejacht van alweer Hugo
Claus. Amsterdams Toneel wordt
Publiekstheater, Van Royen blijft
vier jaar lang aan het theater verbonden maar speelt geen rol, omwille van gezondheidsproblemen.
Dan wordt hij vanuit de ziekteverzekering op non-actief gezet.
Op 14 oktober 1977 speelt hij wel
als gast in het openingsstuk van het
Rotterdamse Ro-Theater, waar

Franz Marijnen directeur is. Het
wordt zijn laatste publieke rol als
acteur, in Het huis van Labdakos
van Hugo Claus. Franz Marijnen
regisseert en Alex van Royen speelt
de rol van Laïos. Van dan af was hij
enkel nog actief als docent aan het
RITCS, waar hij-vergeefs-het
leerprogramma trachtte te veranderen.
Wiin De Mont

Dur' Alex, Sed Lex
Het jaar heette 1969 en aan de
Naamsestraat in Brussel stond nog
iets wat op een toneelschool leek.
Naast de Ad Valvas werden wekelijks lesroosters uitgehangen waarop de theaterstudent kon vernemen
hoe laat en in welk hok hij les zou
krijgen van mensen als Jo Dua, Tone Brulin, Carlos Tindemans of
Franz Marijnen. De school was nog
niet getroffen door de totale bloedloosheid die vandaag nog kan bezichtigd worden op het aangezicht
van directeur Denayer (een boef met
even weinig visie als talent) en in de
wandelgangen werd nog meer over
toneel gesproken dan over diploma's.
Of over hoe bruin de billen waren
in verband met de voor die middag
aangekondigde eerste les van Alex
Van Royen. Vierdejaars hadden boven de lauwe soep van het studentenrestaurant al homerische verhalen over Van Royen verteld: hoe
streng hij was, hoe hard, hoe onrechtvaardig. We moesten één voor
één vooraan gaan staan in wat met
veel goede wil 'de toneelzaal' werd
genoemd en er met luide stem vertellen wie we waren en waarom we
in godsnaam wel dachten aan het
toneel te moeten gaan. Of we onze
afwijkingen niet privé konden laten
behandelen, zei hij. Een grap? Niemand durfde lachen. Eén jongen
had nog een afwijking meer: hij
kwam uit Jabbeke. Hij ging trillend
voor de klas staan en raasde met
bange stem zijn cirriculum af, waarna hij met grote ogen achterin de
klas Alex Van Royen zocht, die half
in het donker zat. De student wachtte op een oordeel. Het kwam, bulderend: "Ga de poldergrond uit je
mond spoelen, en probeer dan nog
een keer!" Later zouden we daarop
allemaal variaties leren kennen:
"Ga op het dak zitten!", "Word
kruidenier!", "Het leger vraagt
vrijwilligers!" en als we het echt te
bont maakten gebeurde het niet zelden dat hij de klasdeur achter zich
dichttrok en pas een week later opnieuw verscheen, vriendelijk lachend, met drie boeken onder de
arm, die we maar eens moesten lezen, het zou ons goed doen.
Wie de eerste stormen doorstond
en gratie vond in Alex' ogen ont-

dekte een buitengewoon intelligente, buitengewoon gevoelige, buitengewoon pedagogisch onderlegde
theaterman die letterlijk alles over
had voor de opleiding van jonge
mensen die bij zichzelf de 'afwijking' ontdekt hadden de spektakelkunst te willen bedrijven. Alex Van
Royen heeft mij en vele anderen ongetwijfeld geleerd wat een stuk was,
en een scène, en één woord in die
scène. Wat een rol was, en een stem.
Dat een stem deel van een lijf was,
en dat het lijf van een acteur niet tegen maar in een decor moet bewegen. Dat theatermaken niet van acht
tot tien gebeurt maar van nul tot
vierentwintig. En dat er buiten het
theater ook nog een paar andere
dingen bestaan. Dames en dure
whisky, bijvoorbeeld. En dat Chinezen waar Chinezen komen de beste Chinezen zijn.
Alex Van Royen was geen populair man. Dat wil vertaald zeggen:
hij likte geen zolen, hij deelde geen
ongemeende complimenten uit, hij
heulde niet met politiek krapuul, hij
verhuurde zijn talent niet voor een
habbekrats aan theaterfabriekjes.
Hij noemde minister Van Mechelen
in het openbaar "die smeerlap met
zijn vlinderdasje", hij uitte in de
klas kritiek op de leiding van het
RITCS en stond vaak op Amsterdamse planken, wat door een mindere RITCS-docent in een onbewaakt ogenblik ooit getaxeerd werd
als "landverraad".
Verraad was: het manifest T68
niet au sérieux nemen (maar het kan
nog goed gemaakt worden: wil iemand er een overdruk van maken en
op het bureau van de nieuwe dynamische minister leggen? Het is nog
altijd geldig). Verraad was: Alex
Van Royen in de kou laten staan
toen hij in 1977 met een zeer zinnig
alternatief kwam voor de volledig
vastgeroeste en steriele structuur
van het RITCS. Verraad was: geen
enkele Vlaamse krant die na het
plotse overlijden van Alex Van Royen vorige maand een kwartverslag
van een kermiskoers wilde inruimen
om tenminste posthuum aan de man
te geven waar hij recht op had. Wie
na ons komt moet weten dat Alex
Van Royen één van de vijf acteurs
geweest is die het na-oorlogse
Vlaanderen heeft voortgebracht.
Dat Alex Van Royen een hele generatie theatermakers in dit land grondig en gunstig beïnvloed heeft, ondanks het RITCS, en dat hij, wie
hem bezocht in zijn ruim appartement aan de Mechelsesteenweg te
Antwerpen, zo royaal volgoot met
Chivas Regal dat hij geen slecht
mens kon zijn. Salut, Alex. Merci,
Alex.

In Memoriam
Alex Van Royen
Les krijgen van Alex Van Royen
was oorlog.
Geen tactische oorlog, wel een
lijf-aan-lijf-gevecht.
Voortdurend geërgerd, opstandig, uitdagend maar vaak ook zelf
gekwetst, zichzelf kwetsend.
Beelden, herinneringen, gemiste
kansen.
Mijn angst voor deze man die zoals weinig andere acteurs steeds monumentaal was in elke houding, elke
beweging.
Hoe oud hij al was toen hij vijftig
was.
Altijd les geven met de vensters
open, zomer en winter.
Zijn vaste uitdrukking: "Ze maken je Aziatisch af."
De rusteloosheid waarmee hij het
RITCS wou veranderen.
Huilend in het buffet van Brussel
Centraal na een urenlang gesprek
over theater.
Hij was ervan bezeten, zijn appartement was een door het theater
ingenomen vesting. Ook daar ergernis over de meid die volgens hem de
sierobjecten (loodzwaar allemaal)
verkeerd terugzette.
Een afspraak om half acht
's morgens.
Alex Van Royen liet sporen na.
Ik wou dat ik kon zeggen dat hij
mijn leermeester was, maar dat was
hij net niet.
Wel bezorgde hij me het mooiste
theatermoment dat ik tot vandaag
mocht beleven. Het was de namiddag dat hij de geluidsbanden liet horen van Vrijdag van Hugo Claus
waarin hij Georges speelde. Elke
zin, elke klank met een levensgevaarlijke precisie. Toen wist ik dat
in het theater ontroering geprogrammeerd moest worden en dat ik
ontroerd kon worden.
Ivo Van Hove

Mare Didden
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Op de top van de
citadel...
Stijlvol gekleed, geen geheim makend van zijn gecultiveerde sonore
stem, papieren achteloos onder de
arm, de acteur Alex Van Royen, lid
van de Nederlandsche Comedie, de
desolate lokaaltjes van het RITCS
omtoverend tot de planken van de
Amsterdamse stadsschouwburg,
meestal een beetje stuurs alsof dat
lesgeven hem allemaal een beetje te
veel was, soms verveeld dicterend,
meestal boeiend vertellend, nieuwsgierig informerend naar onze interesses, toen al zeer kritisch ten aanzien van de school en het programma. Telkens boeiende uren. Tenslotte stond er iemand uit de praktijk
voor ons, en niet de eerste de beste,
en dat was (en is) een hoge uitzondering in het RITCS.
Thyestes van Hugo Claus. Een
mijlpaal in Vlaanderens theatergeschiedenis. Onze generatie was getuige van het meesterschap van de
zijne. Onvergetelijk, zoals ook Rudi
Van Vlaenderen en Ton Lutz. Het
bodeverhaal uit Thyestes bleef zijn
stokpaardje. "Op de top van de citadel is er een gedeelte van het paleis
dat naar het zuiden is gericht..."
Het dondert nog in mijn hersenen.

Toch werd mij toen iets duidelijk
van wat Alex met acteren wou. Hoe
hij met tekst omging en hoe hij wou
dat wij dat deden. Eindeloze uren,
in ons, studenten, de bijna utopische perfectie zoekend, waarbij weinigen hem partij konden bieden, en
die hem noodlottig is geworden. Hij
wou niet meer spelen, legde vele
aanbiedingen naast zich neer, trok
zich meer en meer terug. Faalangst.
Ik heb lange uren met hem doorgebracht aan het haardvuur in zijn 10kamer appartement in Antwerpen,
intens discussiërend over het fenomeen acteur, dat hij, zelf niet meer
spelend, nog meedogenlozer en
veeleisender trachtte te omschrijven. Zijn zwaartekracht zat hem
niet langer in de weg. De praktijk
werd theorie. Soms bitter, soms zeer
geboeid en als een inquisiteur naar
mijn ervaringen met Grotowski peilend. Dan weer ontspannen, fijnproevend, genietend van een glas
wijn, trots op zijn verzameling confitures. Dan weer kankerend op het
RITCS, waar zijn plannen voor de
opleiding niet au sérieux genomen
werden, dan weer over het torpederen van T68 waarvan hij mede-initiator was. Soms beschaamd romantisch bij zijn favoriete opnames van
Michelangelo Benedetti.
Vele jaren later. Nog één keer heb

ik hem naar de planken kunnen lokken. De ex-student bood, als theaterdirecteur, zijn ex-leraar (en
vriend) een rol aan. Laïos in Het
huis van Labdakos van Hugo Claus
in Rotterdam. Hij was bang en blij.
Met geen van beide gevoelens wist
hij raad. Het werd een moeilijke
tijd. Hij had gehoopt op een snelle
verzoening met de planken. Het is
er nooit echt van gekomen. Toch
blijft die rol, zijn allerlaatste op het
toneel, onvergetelijk. De acteur, de
aristocraat, de houding-maniak was
er niet meer. Daar zat de mens Van
Royen, de onmiddellijke incarnatie
van zijn angst, twijfels en zijn toen
al tanende hart. Buiten de actie, in
een iets te grote jas, met een groot
litteken over zijn gelaat, kijkend
naar alles wat zich in en om het centrum bewoog en vooral luisterend
naar wat er gezegd werd. Onvergetelijke werkelijkheid. We wisten allen dat we hem kwijt waren, de acteur Van Royen. Nu ook de mens.
Men vond hem dood in zijn stoel. Ik
denk dat ik weet waar en hoe. Long
time no see, Alex. Ik gun je een rustige plek. Misschien op de top van
de citadel, in een gedeelte van het
paleis dat naar het zuiden is gericht...
Franz Marijnen

Voor al wat u heeft en
waarvan u droomt
KB-Privé-service

Geld : u heeft er dagelijks mee te maken
en het wordt alsmaar moeilijker het goed te
beheren. De Kredietbank helpt u zoeken naar
oplossingen die inspelen op uw inkomsten- en
uitgavenpatroon. Dank zij het ruime aanbod
van de KB-Privé-service.
KB-Betalingsadvies : hoe houdt u een
klare kijk op uw talrijke verrichtingen ? Wij adviseren u bij de keuze van de betalingswijze, of
over de manier waarop u 't best uw afschriften
krijgt.
KB-Spaaradvies : geld beleggen is een persoonlijke zaak en vraagt een oplossingop maat.
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De KB helpt u te kiezen uit haar ruim aanbod
van beleggings- en spaarmogelijkheden. Wij
zoeken mee naar uw voordeel.
KB-Kredietadvies : uw uitgaven de baas
blijven, zonder uw draagkracht te overbelasten. Wij geven u goede raad bij het zoeken
naar een aangepaste kredietvorm, die uw budget in evenwicht houdt.
De KB-Privé-service staat voor u klaar
met deskundig en persoonlijk advies. Voor al
wat u heeft en waarvan u droomt.
Kom er eens over praten.

Beter bij de bank van hier ( S y
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Knack Club
ledere week verschijnt in Knack Weekend een speciale rubriek
voor de Knack Club leden met vrijkaarten en tal van speciale voordelen voor theater, muziek, boeken, reizen,...
Hoe lid worden?
Samen met nevenstaand inschrijvingsformulier stuurt u een briefje
van 100 fr. naar Knack Club, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.
Na ontvangst sturen wij u uw Knack Club Kaart. Deze kaart is strikt
persoonlijk, en blijft geldig voor een totale duur van 2 jaar.

INSCHRIJVINGSFORMULIER KNACK CLUB
Hierbij stuur ik 100 fr. Zo geniet ik 2 jaar lang
van de voordelen van Knack Club.
Naam
Voornaam
Straat
Nr
Postnr.

. Gemeente.

J E F D E ROECK
Omdat de avond valt over het Donaudal, rijd ik een
stadje in, waar wel een Ziimner frei zal te vinden zijn.
Door een smal straatje, met een doorgang zo nauw dat
de auto aan beide kanten bijna tegen de muren schuurt,
klimmen we naar een plein, de Sladtplatz. Rondom
beschilderde huisgevels, een torentje, in het midden een
standbeeld met een fontein.
Tijdens het avondeten ontdek ik in een toeristische
folder dat Grein het oudste stadstheater in Oostenrijk
bezit. Dat moet ik 's anderendaags zien. Het gaat pas
om half elf open. In afwachting wandelen we de heuvel
achter het hotel op, naar de Greinburg. Het
binnenplein van het slot is een verrassing: drie
verdiepingen met bogen en galerijen omsluiten het;
gelijkvloers groeit wilde wingerd langs de zuilen en
arcaden; er is een fontein en een oude waterput met een
emmer aan een katrol. Dit Arkadenhof en de ridderzaal
vormen het decor voor concerten en
operavoorstellingen tijdens de Österreichische
Donau-Festwochen. Om half elf staat een oudere
dame, sleutels in de hand, aan de ingang van het
stadstheater te wachten op eventuele bezoekers. Het
gebouw ligt aan de Stadsplatz, maar dat had ik de
avond tevoren niet gezien. Het heeft overigens niet het
uitzicht van een schouwburg. Op de gevel staat een
opschrift geschilderd: Alles Ralhaus 1563. Daar begint
het verhaal van de gids.
In vroegere tijden moesten de schippers in Grein een
beroep doen op loodsen. De scheepvaart op de Donau
werd hier bemoeilijkt door Slrudel und Wirbel: rotsen
in de stroom veroorzaakten draaikolken. De schepen
legden aan en voeren dan verder met een loods. In 1468
verleende hertog Sigmund aan Grein een wapen. Dat
stelt een loods op een scheepje voor. Het hangt in het
theatertje boven het toneel en aan het middenbalkon.
Grein, dat nu niet meer dan 2 900 inwoners telt, werd
voor het eerst in een oorkonde genoemd in 1147 en is
stad sinds 1497. De hertogen van
Saksen-Coburg-Gotha (wie zijn vaderlandse
geschiedenis kent, herinnert zich de herkomt van de
eerste koning der Belgen) waren eigenaar van de
Geinburg. De prins die het thans bezit, is verwant met
de Zweedse koning en het Britse Hof. Koningin
Victoria was medeëigenaar van het kasteel.
De commercieel-strategische ligging van het
havenstadje verklaart dat Grein enige bloei heeft
gekend. Het domineert de linkeroever net voor het
begin van een kloof waar de Donau in de enge
Strudengau gevangen geraakt om zijn weg te zoeken
door de romantische Nibelungengau naar het
schilderachtige Wachaudal toe, na de beroemde abdij
Melk. In 1563 werd het (nu alte) Rathaus gebouwd, met
daarachter een graansilo. Die stapelplaats werd in 1791
omgebouwd tot theater.
Daar had Jozef II mee te maken. Onder de
keizer-koster, wiens naam ook in onze geschiedenis met
verlichte hervormingen verbonden blijft, ging de
armenzorg van de kerk naar de staat over. Vele
kloosters, waar de behoeftigen vroeger een kom soep
konden krijgen, werden afgeschaft; andere instellingen
moesten die zorg overnemen. Inmiddels kende
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Oostenrijk, naar de woorden van onze gids, een
Ihealerfreudige Zeil.
Keizer Jozef II gaf de toestemming om stukken te
spelen ten voordele van de armen. Zo kwam Grein aan
zijn schouwburg, een klein rococotheater, dat tot heden
in zijn oorspronkelijke toestand bewaard bleef. Het
werd destijds ingericht met onderdelen uit een
opgeheven minderbroedersklooster op de Donau-oever.
De houten kolommen bijvoorbeeld, die het balkon
onderstutten, zijn afkomstig uit de koorwand van de
franciscanen. Het toneel is zeven meter breed en zes
meter diep. De zaal werd bespeeld door een lokaal
gezelschap of verhuurd aan reizende troepen. Van
zondag 7 januari 1793 wordt nog een affiche bewaard:
Der traue Schmaus oder der Bachenmeister Kasperl.
Er zijn 163 zitplaatsen en 70 staanplaatsen. De eerste
drie rijen bestaan uit Sperrsitze: stoelen waarvan de
zitting opgeslagen en met een sleutel geblokkeerd kan
worden. De abonnee kocht de sleutel en was dus zeker
dat zijn plaats nooit door iemand anders ingenomen
werd. Een huisvader kon zo voor heel zijn gezin een
aantal stoelen reserveren. Van de twee loges die er
vroeger waren, is er bij restauratiewerken veertig jaar
geleden een weggelaten. De overblijvende heet
Napoleonloge omdat Bonaparte daar een voorstelling
zou hebben bijgewoond. In de linkerzijwand van de
zaal is een nis achter een gordijn. Daar was vroeger een
toilet. Wie dringend moest, kon door het gordijn
blijven meekijken en hoefde niets van de opvoering te
missen. De onwelriekende toestanden werden volgens
onze gids geneutraliseerd door de parfums van de
vrouwen in de zaal.
Bij het oude raadhuis hoorde een gevangenis. Die lag
vlak naast de theaterzaal. Als de deur in de
rechterzijwand daar openstond, konden de
gedetineerden de Bühne zien. Opdat zij de voorstelling
niet zouden storen, brachten de theaterbezoekers hun
een Imbiss of wijn mee, om hen gunstig te stemmen.
In de jaren 1920 werd eraan gedacht het theatertje
tot kantoorruimten om te bouwen, maar twee inwoners
van de stad, onder wie een toneelliefhebber, konden
daar een stokje voorsteken.
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd
Grein door het Sovjetleger bezet. De inwoners
verwonderden zich erover dat de Russische soldaten
vaak het Alte Rathaus binnenliepen. Wat zochten zij
daar? De vergulde sterren die de balustrade van de
balkons in het theatertje versierden, althans volgens
onze gids.
Nu wordt de zaal vaak gebruikt voor televisie- en
filmopnamen, wanneer daar een decor van een oud
theater voor nodig is. Sinds 1964 zijn er jaarlijks
voorstellingen tijdens de Sommerspiele, elke vrijdag,
zaterdag en zondag in juli en augustus. Kaarten kunnen
ook besteld worden in Wenen en Linz. Op het
programma staat al drieëntwintig seizoenen na elkaar
telkens weer een Komödie of een Lustspiel, nooit een
drama. Onder de gespeelde auteurs: Wilde, Büchner,
Anouilh, de Musset, Feydeau, Lessing, Coward,
Molière...
Aan de garderobe vraagt een opschrift dit lokaaltje
niet als slaapkamer te gebruiken.
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"Onze spelers kunnen onder een bezielende leiding wel hoogte
halen. Maar er is een gebrek aan goede regisseurs met behoorlijke
vorming, steunend op een zekere continuïteit binnen het eigen
culturele landschap, en met de nodige begaafdheid om artistieke
denkbeelden te ontwikkelen en over te dragen."
(Verslag van de Raad van Advies voor de Toneelkunst, voorjaar 1986)
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Op een avond in (HTP) - Foto Herman Sorgeloos

HTP

Brussel

Op een avond in...
Er is geen enkele ernstige reden
meer om naar een HTP-produktie
te gaan kijken. H T P is verworden
tot een verzameling edel-amateurs,
net genoeg gesubsidieerd om in hun
artistieke luiheid te overleven. Een
margegezelschapje zonder ambities, zonder publiek, zonder kritische impact. Kortom: een zachte
welving in de theaterwoestijn. En
dan te bedenken dat ooit de hoop
gewekt werd dat dit HTP, met zijn
Jan Decorte, de oase zou zijn. Jan
Decorte was onze intelligentste dramaturg, onze meest visionaire regisseur, de radicaalste theatermaker in Vlaanderen. Jammer dat hij
zo'n slecht karakter heeft.
Tot zover het discours van de onbevooroordeelde theaterliefhebber,
die schouderophalend leest dat
H T P (Jan Decorte & Co) een
maand lang te zien is in het Anderlechtse CBA-theater: Op een avond
in... (naar Ibsens Hedda Gabler).
Zonder overigens deze, volstrekt
fictieve, 'gemiddelde toeschouwer'
te minachten: hij heeft ongelijk gehad weg te blijven. Hij heeft zichzelf beroofd van een avond nét niet
te vrijblijvend toneelplezier. Op een
avond in... is een hoogst amusant
rollenspel, direct speelplezier, met
de subtiele, ongewild (hoewel) intellectualistische trekjes die me bij
Decorte altijd zo bevallen.
Decorte verwijt Ibsen dat hij in
zijn d r a m a - m e t name in Hedda
Gabler, maar van zijn ander werk
kan je dat met evenveel recht bewer e n - e e n "ziekelijke drang naar in-

trige" vertoont. Ieder ander regisseur, die tot hetzelfde besluit komt
(na een geduldige analyse, wat ook
Decorte zal gedaan hebben) zou ofwel proberen die intrige scenisch te
ontrafelen, ofwel zou hij de plot
aandikken alsof het helemaal een
'comedy of errors' vol psychopaten
was. Bij Decorte gaat het ook om
psychopaten-die echter niet gefrustreerd, maar alleen ziekelijk
onnozel z i j n - m a a r hij heeft geen
intrige nodig: dus geen verwikkelingen meer. Het gaat echter wel om
een stel acteurs die even lastig met
elkaar doen als een beter gesitueerd
middenklassegezin uit het Noorwegen van het einde van de 19e eeuw.
In de mate dat Jan Decorte & Co je
nog kunnen laten geloven in de theaterillusie, worden hier de onhebbelijkheden getoond van een gemarginaliseerd troepje toneelspel e r s - e e n beetje pervers autobiografisch dus eigenlijk-waarin een
monomane hoofdrol ronddraaft
(Tesman en Lövborg, een dubbelrol
voor Jan Decorte), een hysterisch
huilende schoonheid (Elvsted), een
mislukte clown (Brack) en een
dom, jaloers en onberekenbaar
wicht (Hedda Gabler). Deze types
worden nog een beetje bij elkaar
gehouden door een naamloos, stom
personage, eigenlijk de accessoirist,
voor wie elk woord dat valt er één
teveel is en die, aan het einde, lusteloos de snippers (het beroemde manuscript, weetjewei, de nieuwe filosofie van Lövborg) bij elkaar keert.
Enkele jaren geleden heeft Jan
Decorte Hedda Gabler al verfilmd.
De mooiste scènes hierin war e n - z o n d e r ironie-het langzaam
opbrandende manuscript van Lövborg in het haardvuur, en de wedersamenstelling van Lövborgs notities door Tesman en Elvsted, onder
een armzalig lampje. In Op een
avond in... blijft de zwaar-symboli-

sche verbranding van Lövborgs levenswerk beperkt tot een opzettelijk mislukt vuurwerkeffect, maar
het ordenen van de snippers wint
aan belang. Het even beroemde
schot - Hedda Gabler schiet zich
door het hoofd, aan het s l o t wordt nauwelijks opgemerkt, maar
de (onbeschreven) notitieblaadjes
en het bijeenscharrelen ervan vormen een perfect sfeerbeeld, een
symbool (sorry) voor het soort toneelplezier dat Jan Decorte tegenwoordig aan zijn (helaas weinig talrijk) publiek voorschotelt. Een
'groot' repertoire, dat vele muren
bibliotheek beslaat, maar dat uiteengevallen is in losse papiertjes,
waar geen letter op blijkt te staan.
Theater als de nieuwe kleren van de
keizer, en Decorte als het onnozele
jongetje dat roept: "Kijk, hij is
naakt!" Maar niemand luistert, en
diegenen die geacht worden het te
weten stellen voor de zoveelste keer
vast dat H T P zich in een doodlopend straatje bevindt. Ik ook.
Maar ik blijf komen, samen met
andere betweters. Jammer zelfs dat
het er zo weinig zijn.
Klaas Tindemans
O P E E N AVOND IN
Gespeeld door Jan Decorte, Karien
Peeters, Herman Sorgeloos, Willy
Thomas en Sigrid Vinks.

NTG
Gent

Occupe-toi
d'Amélie
Het einde van een theaterseizoen
wordt best gekenmerkt door een
komedie. Dat is de traditie en aan
deze traditie heeft het NTG zich
ogenschijnlijk heel stipt gehouden:
Occupe-toi d'Amélie is een boulevardstuk, het is dus, naar de algemeen gangbare opinie, luchtig, plezierig, smaakvol. Geestigheid in
Franse stijl. Een niemendalletje.
Maar noch Jean-Pierre De Decker, noch Herman Gilis, het regisseursduo dat deze Amélie in Gent
onder haar hoede had, staan bekend als mensen die zich aan gangbare opinies houden. Ze hebben de
traditie dan ook resoluut overboord gegooid en ze hebben de
tekst van Feydeau met de ogen van

de jaren tachtig bekeken. In de traditie van het huidige Vlaamse theater hebben ze geweigerd om zich
zand in de ogen te laten strooien.
De sleutel tot hun verrassende interpretatie staat in het programmaboekje: een cocotte is een hoer.
Geen doekjes erom gewonden, dat
is de waarheid. Amélie kan dus
geen beroep doen op ons medeleven. Haar minnaars zijn slechts exponenten van de kleinburgerij, en
daar hebben De Decker en Gilis al
altijd een hekel aan gehad. Het is
een wereld van schijnwaarden,
maar helaas is het dit hypokriet systeem dat een groot gedeelte van ons
gedrag beheerst (en in een provinciestad is dit des te scherper voelbaar). Amélie is dus geen stuk over
niets, integendeel, het is nog razend
hedendaags.
De verwerpelijke kleinburger
moet dus in zijn hemd gezet, en in
zijn hemd staat hij - letterlijk, zelden zijn er zoveel mannelijke onderbroeken te zien geweest in één
vertoning. De vraag is of Feydeau
zoveel ontmaskering verdraagt. Op
zekere punten van de avond voelt
men wel dat de mathematische
vorm van de tekst botst met de opvattingen van de regisseurs. Vooral
als wat mindere acteurs te veel tekst
hebben (wat het geval is voor Bob
Vanderveken) gaat de vertoning slepen. Maar die zwakke plekken komen vooral in het eerste bedrijf
voor. In de latere bedrijven verandert de schriftuur van Feydeau, en
dan is er een merkwaardige harmonie tussen de beeldenstormende
aanpak te Gent en de oorspronkelijke tekst. Het geheel gaat naar een
hoogtepunt tijdens het derde bedrijf. Het gaat dan om een burgerlijk huwelijk, maar tegen deze ceremonie heeft Jean-Pierre De Decker
wat: getuige zijn enscenering van
Canettis Het Huwelijk, of de karikaturale aanpak in Maat voor Maat
van de laatste scène. Maar hier
heeft hij zich pas uitgeleefd; wat
hier te zien is grenst soms aan het
ongelooflijke. Alle remmen zijn
los. Wat voor Franz Marijnen de
katholieke kerk is, dat is voor JeanPierre De Decker het huwelijksceremonieel. Dat alles mondt uit op
een laatste scène - gespeeld in een
schitterende ruïne van decorateur
Mare C n o p s - w a a r v a n de laatste
stemming algehele onthutsing is.
Het niemendalletje is omgetoverd
tot een bittere pil.
De vraag blijft of de operatie helemaal gelukt is. Als men hierbij
enige twijfels heeft, dan komt dat
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Occupe-toi d'Amélie (NTG)
omdat de gebruikte methode van
subversie op zichzelf gevaren inhoudt. De redenering gaat een beetje als volgt: de kleinburgers, met
hun schijnheiligheid en hun jacht
op geld, hebben slechte smaak. Deze slechte smaak zal het wapen zijn
waarmee ze genadeloos afgestraft
worden. Maar daarmee zetten de
regisseurs een andere stap: zijzelf
produceren zoveel slechte smaak,
dat het dansen wordt op een erg
slappe koord. Op de zwakste ogenblikken is er erg veel medeplichtigheid met de getoonde mentaliteit en
dan voelt het publiek zich wel wat
ongemakkelijk: is dit slechte smaak
in de eerste of in de tweede graad?
Een wat subtiele vraag en daar de
hele vertoning weigert subtiel te
zijn, komt er geen duidelijk antwoord. Dit is Feydeau a la Kamagurka.
Dat de troep zelf zich graag aan
dit bad modder heeft overgegeven,
is overduidelijk. Het merkwaardige
is dat doorgaans zwakke acteurs
- z o a l s Els Magerman, Herman
Coessens en zeker Willems-hier
een opdracht krijgen die ze waar
kunnen maken. Nooit was Els Magerman beter dan als de vulgaire
Amélie, en Herman Coessens kan,
hoe weinig waarschijnlijk het ook
klinkt, de vertoning met overtuiging dragen. Het is merkwaardig
dat beide acteurs tot op dit niveau
geraakt zijn vanaf het ogenblik dat
Herman Gilis in het gezelschap verschenen is.
Deze vertoning is in vele opzichten belangrijk: ze geeft aan dat in
een officieel gezelschap als het
NTG ook tegendraads theater gemaakt kan worden. Ze maakt nog
eens duidelijk hoe ernstig de beleidsgroep van het gezelschap het
meent. Dit seizoen hebben uitstekende vertoningen zoals de Tartuff e van Hugo Van den Berghe, de
Bouwmeester Solness van Herman
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Gilis en deze Amélie van De Decker-Gilis een herkenbaar profiel
aan het gezelschap gegeven. Een
vertoning als Peter Pan kwam
daarbij aangeven dat er bij de opstelling van het repertoire naar een
gezond evenwicht werd gestreefd.
Tot slot toont deze vertoning hoe
zeer het gezelschap Herman Gilis
nog nodig heeft. In Gent kan men
slechts met lede ogen aanzien dat
hij nu naar Groningen uitzwermt.
Acteurs en publiek zullen Herman
missen.
Zo gezien lijkt het NTG een vrij
gezond gezelschap. Op het einde
van het seizoen komt een vreemd
conflict tussen de raad van beheer
en het gezelschap roet in het eten
gooien. Allemaal voor erg onduidelijke redenen, en naar het zich laat
aanzien niet direct om het artistieke
klimaat gunstig te beïnvloeden. Het
lijkt ons niet dat de raad van beheer
de beschermende rol speelt, die hij
hoort te spelen. Het zag er allemaal
goed uit, maar nu stapelen zich
donkere beheerderswolken aan de
horizont af.
Johan Thielemans
OCCUPE-TOI D'AMÉLIE
auteur: Feydeau; regie: Jean-Pierre
De Decker en Herman Gilis; met
Els Magerman, Herman Coessens
en het ganse gezelschap. Decor:
Mare Cnops.

Love Theater

New York

The Chinese
Er was eens een wonderbare mandarijn die in een huis werd binnengelokt door een hoer. Daar werd hij
door haar pooier overvallen en van
zijn geld en juwelen beroofd. Tot
driemaal toe stak de pooier de man-
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darijn met een dolk in de rug, maar
de mandarijn, plots in hevige liefde
voor de hoer ontbrand, ging niet
dood. Zijn verlangen naar haar was
zo groot dat hij niet kón sterven,
voor hij haar bezeten had. Toen gaf
de hoer toe aan zijn verlangen en
terwijl liefde en dood zachtjes in elkaar vloeiden en zweet en bloed
zich mengden op zijn huid stierf de
mandarijn, opbrandend, in haar
omarming.
Er was eens een groep theatermakers in Hongarije aan wie leven
en werken onmogelijk werd gemaakt. Ze weken uit naar New
York waar ze te midden van de
waanzin van de stad een smalle
strook in de marge vonden waar ze
konden spelen. Totdat ook dit theater gesloten werd, omdat schuldeisers hen het werken onmogelijk
maakten. De groep splitste. Twéé
groepen leden nood. Maar hun verlangen om theater te maken was zo
groot dat ze toch overleefden. En al
gingen ze één keer, twee keer, alle
dagen bijna dood, toch noemden
de enen zich Love Theater en speelden: de geschiedenis van een wonderbare mandarijn, die in een huis
binnengelokt door een hoer, enz.
enz.
Love Theater dus, is een afsplitsing van het Hongaarse Squat Theatre dat in 1976 naar New York
emigreerde. Twee jaar geleden
scheidden de wegen van de strijders
van het eerste uur, Anna Koos en
Peter Halasz; de eerste produceerde
samen met andere acteurs nog
steeds onder de naam van Squat
Theatre Dreamland Burns; de tweede richtte samen met zijn vrouw
Agnes Santa (ook een van de
Squat-stichters en kortgeleden te
zien in Jarmusch' Stranger than
Paradise) en dochtertje het Love
Theater op en bracht in coproduktie met Mickery-Amsterdam The
Chinese uit, gebaseerd op Bartóks
dans-suite De wonderbare mandarijn. Squat Theatre is een voorbeeld
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van die aberrante en schrijnende
paradox waarin consequente theatermakers vandaag terecht kunnen
komen: zowat wereldberoemd zijn
en toch uit je theater gezet worden
en op het nippertje het hoofd boven
water houden. Voor de voortzetters
van Squat Theatre is het wonder
ondertussen geschied: Dreamland
Burns betekende hun doorbraak.
Voor de groep van Peter Halasz ligt
de realiteit anders: met zijn familie
vestigde hij zich in een gammel
pand aan een van die zelfkanten
van New York waar de paranoia
van de wereldstad de pijnlijke
scherpte krijgt van glasscherven en
morfinenaalden. Zijn huiskamer is
zijn theater en omgekeerd; in The
Chinese vloeien fictie en werkelijkheid dan ook voortdurend in elkaar.
Bij de voorstelling in Mickery
was de zaal dun bezet. Als het rode
gordijn openschuift kijk je in een
tot de nok gevulde, geschilderde
opera-zaal met achteraan een scène
afgesloten door een zelfde, maar
veel kleiner rood gordijntje (als je
de middelen van de opera niet hebt,
dan schilder je ze na; als je geen
toeschouwers hebt, dan teken je die
erbij). Wanneer dat kleine rode gordijntje dan op zijn beurt opengaat,
zie je de scène van Love Theater: de
grootte van een poppenkast. Maar
ook de kloof tussen ambachtelijkheid en technologie wordt hier door
fantasie overbrugd: de kijkkast
wordt filmisch aangewend; van de
acteurs-eigenlijk te groot voor dit
g a t - w o r d t meestal een detail van
het lichaam in close-up genomen;
cadrages d i e - i n het klein-doen
terugdenken aan Gerardjan Rijnders' enscenering van Jane Bowles'
In het Tuinhuis. De beperkte omvang van de kijkkast maakt elke
toeschouwer onvermijdelijk tot een
gluurder, een voyeur die verplicht
wordt de verschillende, gefragmenteerde beelden in elkaar te passen.
Toch worden vrij vlug twee verhaallijnen duidelijk: die van een regisseur en een actrice die, bedreigd
door failliet, het koste wat het wil,
een succes-produktie moeten maken en hiervoor het thema van De
wonderbare mandarijn hebben gekozen; en die van een Chinees zakenman in New York, die niet terug
wil naar zijn land en wegvlucht uit
het consulaat. De twee lijnen komen samen aan het einde wanneer
de Chinees de rol van de mandarijn
zal vertolken. Doorheen die twee
verhalen speelt op diverse niveaus
een vermenging van fictie en werkelijkheid.' de actrice en de regisseur
zijn ook Peter Halasz en Agnes
Santa die in New York trachten te
overleven; de Chinees-mandarijn
(een vreemdeling in New York, net
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als de acteurs) wordt aan het slot
door de regisseur in de rol van
pooier 'echt' gedood; het kleine
meisje-spelend met fascinerende
natuurlijkheid die aan het slot de
actrice-hoer-moeder, Agnes Santa,
beschermt tegen de Chinees is ook
werkelijk Santa's dochter, enz. Het
sterkst komt het samenvallen van
dagelijkse en gespeelde realiteit
echter tot uiting in de thematische
parallellen waarop het hele stuk is
gebouwd: theater maken = de liefde bedrijven = doodgaan. Het
doodgaan kan hierbij nog dubbel
geïnterpreteerd worden: ofwel wil
je met theater maken géld verdienen en versmoor je hierdoor je passies; ofwel maak je het theater dat
je liefhebt en ga je dood omdat er
geen middelen zijn, geen toeschouwers, enz. De droom van de actrice
die als een leidmotief (hij komt drie
keer terug) door de voorstelling
loopt, is zowat een liefdesverklaring van de bezeten acteur van zijn
vak. De vrouw droomt dat ze ergens opgesloten zit; in een kamer
ligt een man op een bed die ze met
haar handen op de matras op en
neer laat wippen; door dit orgasmevanop-afstand raken beiden in een
trance; voor de vrouw loopt die uit
op een scherpe bewustwording: de
enige uitweg is actrice worden; elk
segment van haar lichaam verhitten
terwijl ze speelt;... "rolled in the
theatre's cape with all my talents:
this is the only way for escape, if I
want to live at all". De regisseur
van zijn kant is op zoek naar een
'reddend verhaal': "we are looking
for a legend to keep ourselves alive
(as artists) (or as theatre)".
Zonder dat het die pretentie
heeft (The Chinese spreekt enkel
voor zich zelf) is deze liefdesverklaring aan het theatermaken ook een
afwijzing van elke vorm van 'valsspelen' in dit beroep: een veroordeling van al diegenen die onder het
mom van de passie in dit vak vegeteren, met grote óf met kleine middelen.
Naast de zuiverheid van de beelden, ligt de grootste kracht van The
Chinese in die schrijnende intensiteit waarmee de artistieke integriteit
van de makers tot uiting wordt gebracht, zonder enige vorm van zelfbeklag of romantiek omtrent de
'arme kunstenaar'. Een voorstelling die raakt.
Met een handvol toeschouwers
kijken naar een poppenkast... Wat
kan hierna nog komen? Een vlooientheater in de vestzak van een armoezaaier met zichzelf als enige
toeschouwer? Aan het slot van The
Chinese dwaalt een man met een
stadsplan in de hand door Manhattan; in het script lezen we: "during
this epilogue, we hear the sound of
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making love. (It is not stilized).
dark. curtain down. the sound goes
on untill the last spectator."...
Marianne Van Kerkhoven
T H E CHINESE
naar Béla Bartóks "Wonderbare
Mandarijn"; script, regie en decor:
Peter Halasz; co-regie: Peter Berg;
muziekregie: Tim Wright; teksten:
Agnes Santa, Peter Berg, Tim
Wright, New York Times; spelers:
Peter Berg, Agnes Santa, Peter Halasz, Cora Fisher, Tony Nunziata,
Maryann Livchak.

Globe

Eindhoven
De man die de zon
in zijn zak had
Terecht wordt beweerd dat voor de
"carrière" van een toneelstuk de
tweede enscenering belangrijker is
dan de creatie. Zo was de beslissing
van Zuidelijk Toneel Globe om
Jean Louvets L'hornme qui avail Ie

soieil dans sa poche (De man die de

zon in zijn zak had) in het Nederlands op te voeren op zichzelf al betekenisvol (1): een beroepsgezelschap vindt deze tekst interessant
genoeg om hem te confronteren
met andere produktievoorwaarden.
Het risico is groot, want het stuk
kan blijken té plaats- of tijdsgebonden te zijn. Wat De man die de zon
in zijn zak had betreft, werd overal
nogal gevreesd voor dit risico: Louvet is té Waals, té Belgisch, te zeer
gehecht aan een bij een publiek bestaande affiniteit met de historische
anekdote. De hoofdpersonages van
het stuk zijn Julien Lahaut, een historische
figuur-communistisch
leider, gevangene in Mauthausen,
vermoord door leopoldisten nadat
hij bij Boudewijns eedaflegging in
het Parlement "Vive la république" had g e r o e p e n - e n Vinciane,
een zelfbewuste tiener die Lahaut
drie decennia later opnieuw vermoordt, niet als mens van vlees en
bloed, maar als historisch symbool.
Beide figuren worden grotendeels indirect benaderd, via de familieomgeving van Vinciane met
name, of aan de hand van onsamenhangende getuigenissen van
oudere arbeiders die Lahaut moeten gekend hebben. De man die de
zon in zijn zak had verlaat snel de
historische anekdote, het stuk gaat
precies over geheugenverlies, over
het verdwijnen van de affiniteit met
het verleden, over helden van een
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vroegere generatie waar een volk,
een sociale klasse, individuen anno
1982 resp. 1986 geen boodschap
meer aan hebben. De retoriek van
de "gestaalde kaders" bij Julien
Lahaut klinkt hol, irritant, en de
moord die Vinciane, als exponent
van de "jeugd van tegenwoordig"
pleegt op de geest van Lahaut, kon
net zo goed op Marx, Lenin, vader
Anseele of Troelstra gepleegd zijn.

Het is de geschiedenisloosheid, het

geheugenverlies van de jongste generatie (misschien ook van vorige
generaties) die in De man die de zon
in zijn zak had aan de orde zijn, en
het belang van de anekdote kan in
een concrete opvoering sterk gerelativeerd worden. Het Waalse publiek is met het stalinistische discours niet meer of niet minder vertrouwd dan eender welk ander
Westeuropees publiek. De koningskwestie, de aanleiding tot de historische moord op Julien Lahaut, is
secundair in het stuk. Globe beperkt zich tot een grapje met koning Boudewijn, voor het overige is
"België" afwezig. Het personage
van Emilie, de Luikse volksvrouw,
lijkt qua verschijning meer op de
(Amerikaanse) moeder van Wolfson uit Rijnders' De talenstudent
dan op het cliché van de Belgische
huisvrouw-in de mate dat dit bestaat.
Over het algemeen heeft De man
die de zon in zijn zak had de vuurproef van de tweede opvoering
goed doorstaan. Regisseur Theu
Boermans is radicaal afgestapt van
het vage realisme van Philippe Sireuil destijds (zie Etcetera 1). Bij Sireuil speelde het gebeuren zich af
op een perron van een station in een
plaatsje met de veelbetekenende
naam Maimoir, met veel vochtige
mist, veel passanten en met personages die zich langzaam en in een
gelijkmatig ritme prononceerden.
Het decor van Niek Kortekaas voor
Globe-hoewel het onevenwichtig
functioneert: de contrasten tussen
vergrote gebaren en intieme scènes
komen er niet tot hun r e c h t - i s
meer verwant aan de scenografie
van Robert Wilson.
Het meest imposant zijn de lange
b e n e n - v a n onderaan tot boven in
de t r e k k e n - d i e "door de knieën
g a a n " in de slotscène, de laatste
moord op Lahaut. Dit soort symbolisme, dat veel ruimte laat voor
de toch erg lyrische tekst, beheerst
de voorstelling. Ik vind in dit opzicht de uitwerking van het koppel
Léonce-Gabrièle het meest geslaagd. Door Louvet geconcipieerd
als zachtaardige, licht verbitterde
en vermoeide arbeiders, ontpoppen
zij zich bij B o e r m a n s - m e t dezelfde tekst toch, en zonder die echt te
f o r c e r e n - t o t Beckettiaanse types:
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dunne witte haren en een afschilferende huid. Hun bij een oppervlakkige lezing niet zo verontrustende,
hoogstens ontmoedigende kijk op
de wereld, ontaardt in Boermans'
regie in een wreed spel, met sterk
fysieke accenten: Léonces "schijt"monoloog en zijn verkrachtingspoging (Vinciane) zijn de opvallendste
voorbeelden hiervan. Huib Rooijmans, vaak afgeschilderd als een
beperkt type-acteur, levert hier één
van zijn indrukwekkendste acteerprestaties, op het niveau van bv.
zijn Andrej in Gerardjan Rijnders
Drie zus/e/s-enscenering.
De belangrijkste conclusie i.v.m.
Globes De man die de zon in zijn
zak had is dat Louvet een produktie
buiten zijn specifieke context bijna
probleemloos doorstaat. De problemen die de tekst h e e f t - z i j n
breedvoerigheid soms, een gebrek
aan economie in de schrift u u r - h a d deze ook al bij Sireuil.
Nu was Sireuils enscenering evenmin regionalistisch of anekdotisch,
maar Lahaut is minder moeilijk te
situeren in Brussel, voor een Franstalig publiek, dan in het zuiden van
Nederland. Jean Louvet blijkt een
repertoire-auteur te zijn die, mits
een ernstige verdieping in de "produktievoorwaarden" van zijn
schriftuur (maar geldt dat niet voor
elke tekst?) door elk Westeuropees
gezelschap dat geïnteresseerd is in
de relatie tussen geschiedenis, actualiteit en theater, kan opgevoerd
worden. Louvet is niet "Belgischer" dan Thomas Bernhard Oostenrijks of Bernhard - Marie Koltès
Frans is: het is geen streekliteratuur
uit de Borinage.
Klaas Tindemans

(1) De man die de zon in zijn zak

had is niet de eerste Nederlandstalige opvoering van een
tekst van Jean Louvet. Het jaar
één (L'anI) werd in 1965 in het
Nederlands gecreëerd door Toneel Vandaag in een regie van
Rudi Van Vlaenderen met Alice
Toen en Jan Péré. Zij voerden
het stuk ook in het Duits op, in
Oost-Berlijn.

DE M A N DIE DE ZON IN ZIJN
ZAK H A D
auteur: Jean Louvet; vertaling:
Theu Boermans en Paul De Bruyne; regie: Theu Boermans; dramaturgie: Paul De Bruyne; decor en
kostuums: Niek Kortekaas; acteurs: Mies de Heer, Greta Van
Langendonck, Ina Van der Molen,
Mieke Verheyden, Frans Koppers,
Huib Rooijmans, Erica Lastdrager,
Herman Verbeeck, Olaf Beelen
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Théâtre de la
Salamandre
Tourcoing

Les crachats de la
lune
Wie van spetterend acteren houdt,
die moet regelmatig even over de
grens gaan kijken bij het Théâtre de
la Salamandre te Tourcoing. Daar
heeft Gildas Bourdet een troep toneelspelers samengebracht die tot
de beste van het ogenblik behoort.
Voornaamste kenmerken zijn: een
grote vorm van professionalisme en
een enorm plezier aan het acteren
zelf, wat zich uit in sterke staaltjes
van transformatie (bij elke vertoning is er tenminste één acteur of
actrice die men niet herkent, zo
sterk zijn ze opgegaan in de uiterlijke verschijning van een personage).
Bourdet heeft zich de laatste jaren ook laten kennen als een toneelschrijver met een bijzonder talent.
Hij heeft eerst met het plezierige Le
Saperlot een lange stijloefening afgeleverd, waarbij hij de schabionen
van de Franse boulevardkomedie
aanwendde om eigenzinnig met taal
om te gaan. Het stuk levert een
spanning op die de artistieke onderneming van Bourdet kenmerkt: aan
de ene kant gebruikt hij populaire
vormen, zodat hij het grote publiek
niet verliest, maar binnen dat kader
permitteert hij zich subtiele experimenten met het wezen van het theater zelf. Deze diepere bezinning
over het medium is voor hem nooit
het excuus om de weg van het ijle
élitisme in te slaan. Een publiek van
zes man (dat zich kostelijk (!) amuseert) ligt hem niet. Bij Bourdet
zien we de traditie van het Théâtre
Populaire van Jean Vilar op een interessante manier doorwerken.
Het nieuwste stuk van Bourdet
heet Les crachats de la tune en
toont precies waarmee de schrijverregisseur bezig is. Vooreerst gaat hij
uit van conventionele vormen: in
dit geval denkt men vooral terug
aan Franse films van Prévert-Carné. Het gaat om verlopen mensen,
die in een nachtcafé samenzitten.
De fabel draait om een hoer-methet-goede-hart die het slachtoffer
wordt van haar onmenselijke pooier. Zij is niet in staat om de gemeende liefde van 'le Belge' te beantwoorden, en vindt slechts één
ogenblik het geluk, in de armen van
een légionaire. Deze cliché-situaties
laten Bourdet toe om aspecten te laten zien van de dagelijkse realiteit,
zoals die is opgebouwd uit momenten van wreedheid en van utopische
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tederheid. Het is een constante in
de gehele theaterarbeid van Bourdet.
De parallel met de film is niet
verrassend voor wie de regie-arbeid
van Bourdet gevolgd heeft: oude
films oefenen een sterke fascinatie
op hem uit, wat het sterkst bleek uit
zijn mise-en-scène van Claudels Le
pain dur, omdat daar a l l e s - d e
meubels, de g r i m e - t o t zwart-wit
was herleid. Het hyperrealisme, dat
in Les crachats het duidelijkst aanwezig is in het decor (een schitterend stationcafé), is eveneens een
constante in het werk van Bourdet.
Het stuk zelf is minder bevredigend dan Station Service, dat dit
seizoen zowel in Gent als in Amsterdam te zien zal zijn. Bourdet
heeft in Les crachats gewed op de
eenheid van plaats, en dat brengt
met zich mee dat het verloop wat
geforceerd aandoet. Maar de zwaktes van zijn tekst heeft hij proberen
weg te spelen met zijn acteurs.
Dank zij hun talent worden de
meeste plooien dan ook glad gestreken, maar het is duidelijk dat het
stuk alleen overeind blijft als het
verdedigd wordt door virtuoze vertolkers. Onder de vele acteurs van
het Théâtre de la Salamandre
neemt Yves Bertheloot een bijzondere plaats in, omdat hij probeert
van vertoning tot vertoning het publiek compleet te verrassen. Deze
keer lukt hem dat weer aardig, in de
rol van een rockzanger. Maar het
leuke van deze troep is dat zo een
prestatie niet alleen staat: ze vormt
een onderdeel van een ensemble dat
nu al enkele jaren buitengewone
prestaties levert. Dat de troep de
grootste tijd van het jaar dan ook
op toernee is doorheen Frankrijk,
kan niemand verwonderen.
Tot slot nog dit: 'le Beige'
spreekt Saperloots. Toen de vertolk e r - d e Gentse acteur Gil Lag a y - a a n Bourdet vroeg waarom
dat zo moest, antwoordde deze:
"Dat is wat ik hoor als ik Belgen
hoor praten."
Volgend jaar zal Bourdet niet
met een nieuw stuk op de proppen
komen, hij gaat zich wagen aan Le
dialogue des Carmélites. Na Claudel, Bernanos. Op die manier blijft
Bourdet de regisseur die zijn publiek voortdurend met spanning
doet uitkijken naar de volgende
stap in zijn activiteit. Tourcoing:

vaut le détour.

Johan Thielemans
LES CRACHATS DE LA LUNE
Tekst: Gildas Bourdet; regie: Bourdet-Milianti; vertolkt door de ganse
troep aangevuld met Roger Van
Hool.
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Charles Janssens
(1906-1986)
In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus 1986 overleed, in
het Antwerpse Stuivenberg-ziekenhuis, Charles Janssens. De populaire acteur en variété-artiest laat een
rijk gevuld leven achter zich: 16
jaar KNS, dan het variété in (16000
Gelezen
"Men zegt nu: 'Mijnheer de minister, u schrapt vijf gezelschappen. Blijkbaar hebt u niet genoeg
geld'. Nee, niet waar. Met 453 miljoen kan men misschien iets gaan
invullen op voorwaarde dat men
het anders organizeert, zonder dat
men een aantal toestanden moet
blijven gedogen. Gewoon meer
geld? Op korte termijn zou dat
voor mij de gemakkelijkste politieke houding zijn. Vijf gezelschappen
verder in leven houden? Laat mij
dan daar wat afnemen en hier wat
minder geven en die vijf blijven erkend. Geen protest. Is dat een houding?"
Minister Patrick Dewael in De
Morgen, 16 juni 1986
"Shakespeare zegt in Hamlet dat
de akteur een kroniek van zijn tijd
is. Het is een illusie om te denken
dat het publiek door een toneelstuk
anders gaat denken. Dat-is-nietwaar! Er is nog niemand kommunist geworden na het zien van Galileï. Men vindt het schoon. Vormingsteater is flauwekul! Toneel
kan de mensen wel laten nadenken
over iets. Dat is al heel wat. Vanuit
die hoek bekeken is alle teater vormend. Men mag de impakt ervan
echter niet overschatten."
Luc Philips in interview met
Dirk Van den Eede, " D e ziel van
het toneelspelen heb je of heb je
niet" in Intermediair, 20 juni 1986
"Herman Liebaers zei het laatst erg
mooi: de kunst is een geschenk van
de mens aan de mens. Laten we dit
geschenk zonder reserve uitdelen en
het in godsnaam niet opnemen in
een konsumentenpakket. Want
voor je het weet is het besmet met
allerhande overbodige kleurtoevoegsels, smaakmakers, zoethouders en promotieslogans. De geest
van Droogstoppel en makelaar was
laatst nog aanwezig op een colloqium over 'Kunst en Geld' op de
V.U.B. Na enkele beschouwingen
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sketches) met Co Flowers, 42 jaar
lang; optredens in 42 films (Jans-

sens tegen Peters, Mira, Joachim
Stiller, Marpertuis, ...); tv-werk
enz.
Vlaanderen verliest een Reus.
Janssens was misschien geen briljante Shakespeare-vertolker (moet
dat?), wel een entertainer en "waar
hij optrad schalde de gulle lach en
voelden de mensen zich gelukkig",
zoals men het in De Standaard formuleerde.

van deze heren kreeg je het gevoel
in 'Lijmen' van Willem Elschot te
zijn verzeild."
Walter Tillemans in Raamteater,
m e i - j u n i 1986
"Ik heb mij als ambtenaar altijd
met opera beziggehouden. Als ik
mij nu de vraag stel: 'Hoe ben je
verdomd op deze post terechtgekomen?', dan geloof ik dat ik moet
zeggen dat ik mijn hele leven reeds
gefascineerd was door de menselijke stem. Hoe je dan uiteindelijk in
deze opera terechtkomt? Ik vermoed dat alles op een diner begonnen i s - z o ' n 10 jaar geleden-toen
ik naast mevrouw Rika De Backer
zat, als voorzitter van de V.Z.W.
'Vlamingen in de wereld' en wij het
over de opera hadden. Ik heb haar
toen gezegd: 'Mevrouw, geef mij
een opdracht. We zullen wel zien'.
Dat moet op een zeker ogenblik in
een stroomversnelling geraakt zijn
toen Gerard Mortier moest benoemd worden. Wat er dan verder
gebeurd is, weet ik niet."
(uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur
Alfons Van Impe van de Opera
voor Vlaanderen)
"Film heeft meer met realiteit te
maken dan theater, heeft iemand
eens gezegd. Oh ja! Dat klinkt toch
vreemd: in film kun je, om maar
een sterk voorbeeld te noemen,
ruimtereizen ondernemen en marsmannetjes horen praten, daar splijt
de Rode Zee in twee, storten steden
in elkaar, enzovoort. Kan niet in
een theater. Juist. Maar in een
theater kunnen een wit doek in de
achtergrond en een bloempot volstaan om de toeschouwers de illusie
te geven dat zij in een woonkamer
zitten-en dat kan niet op film.
Daar heb je deuren nodig, en schilderijen aan de muur, daar moet het
'echt' zijn. Theater kan dus meer
dan film."
Uit "Over theaterstukken (en
brokken)", KJT Makisien, jg.2,
nr.9

enwel
De Beursschouwburg opent het seizoen 86-87 swingenderwijs met het Eerste Postmoderne Theaterlijke Bal ( 19 sep,
AB). Pal daarna is er op. cit., twee weken film- en videokunst, tentoonstellingen, lezingen, mode, etc, rond het thema «het citaat in de kunst» (23 sep - 4 okt).
W e zijn pas twee weken aan de slag of we nemen een diepe duik in de barokke, burleske, stripachtige en wilde humor van de jongste generatie, met de nieuwste produkties
van Les Ballets Contemporains de la Belgique (prachtige
naam toch voor een Gentse groep ! ), het VL-GB-IT 'se Théâtre de Complicité en het VL-USA-CAN'se Wisseltheater
(9-25 okt).
Van eind oktober tot eind november zijn te gast: Ines Verhove met haar nieuwste danstheaterproduktie « Noblesse
oblige», De Witte Kraai met een prachtige fabel over prille erotiek «Le Diable au corps», Jan Decleir & Co met Pjeeroo Roobjees «Wolfsklem» en De Blauwe M a a n d a g
Compagnie met «Othello», waarvoor Fred van Hove de muziek schreef.
En zo gaat dat verder, week na week : nieuwe produkties
van De Mannen van den Dam («Droomspel» van Strindberg, regie Karst Woudstra), De Witte Kraai («Manko Kapak»), HTP («Het stuk stuk» van en in de regie van Jan
Decorle), AKT-Vertikaal («Bacchanten», regie Ivo van Hove), Ar ca («Chaos» van Lars Noren, regie Karst Woudstra),
nieuw werk van Jozef van den Berg, van het Amsterdamse
Orkater en van de meest wonderbaarlijke solist uit de
Orkater-stal, Jim van der W o u d e , . . .
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DE KUNST V A N HET U I T G A A N
Dat is nog maar een voorlopig overzicht van het theaterprogramma. O m de zes weken krijgt u de Beurskrant thuis
(vul de bon in !) met daarin het volledige programma: de
polemische reeks Hard op de tong, die in 86-87 de visionaire toer opgaat, de tentoonstellingen, de concerten van
rocken nieuwe muziek, de befaamde kinderzondagen, de
theater- en filmvoorstellingen voor scholen, ... kortom, het
hele swingende pakket waarvoor u de treurbuis de treurbuis laat en richting Beursschouwburg stevent om aldaar de
kunst van het uitgaan te beoefenen.

hierom :
A B O ... A B O N ... A B O N N E M E N T
Met een abonnement voor de avondvoorstellingen koopt
u 7 tickets voor voorstellingen naar keuze, tegen 1.295 fr,
of 1 85 fr. per ticket, w a t liefst 2 6 % goedkoper is dan een
«los ticket». W i e zijn abonnement koopt of bestelt voor 22
september, krijgt het tegen een vakantieprijs: 1.100 fr. rond.
Het abonnement voor de kinderzondagen ( 10 tickets tegen
790 fr., in plaats van 1 10, fr. voor een Tos ticket) kost tot 22
september slechts 700 fr.
Knip de bon uit en doe 'em vandaag nog op de bus.

IK W I L G R A A G
•

meer informatie over het seizoen 86-87

•

een abonnement op de avondvoorstellingen a
1.295 fr. (tot 22 september slechts 1.100 fr.)

•

een abonnement op de kinderzondagen a 790
fr.{tot 22 september slechts 700 fr.)

•

ik maak het bedrag vandaag over door overschrijving op rek. nr. 001-0955900-41 met de
vermelding «abo 86-87»

•

ik sluit een gekruiste cheque in ten name van
Beursschouwburg vzw.

Voornaam

Naam

Volledig adres

Deze bon in een gesloten omslag terugzenden aan
de Beursschouwburg

Beursschouwburg, August Ortsstraat 22, 1000 Brussel, tel. 02/513 82 90

Klinkende namen uit de moderne dans en het hedendaagse theater. Een nieuwe generatie Belgische muziekmakers en een opera uit de Munt. Symfonische koncerten, liederavonden, Duitse barok en strijkkwartetten.
Het zondagprogramma met 's ochtends pianowerk van
Liszt en 's middags kindervoorstellingen. Het hele jaar door
tentoonstellingen van Belgische architekten.
Een nieuw seizoen vol kunst. Eigenzinnig, vooruitstrevend, verrassend, gedurfd en vaak uniek.

Meer informatie ? Bel, schrijf of kom langs voor de
seizoenfolder. En abonneer meteen op de gratis
maandkalender.
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03. 237 61 58
maandag tot vrijdag van 11 tot 17 uur, zaterdag van 12 tot
16 uur.

deSingel- Meteen abonnement zitje goed.

