
K R O N I E K 
ONDER EEN BEZIELENDE LEIDING WEL HOOGTE HALEN 

als de acteurs) wordt aan het slot 
door de regisseur in de rol van 
pooier ' echt ' gedood; het kleine 
m e i s j e - s p e l e n d met fascinerende 
natuurl i jkheid die aan het slot de 
actr ice-hoer-moeder, Agnes Santa, 
beschermt tegen de Chinees is ook 
werkelijk San ta ' 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 lief-
de bedri jven = doodgaan . Het 
doodgaan kan hierbij nog dubbel 
geïnterpreteerd worden: ofwel wil 
je met theater maken géld verdie-
nen en versmoor je hierdoor je pas-
sies; ofwel maak je het theater dat 
je liefhebt en ga je dood omdat er 
geen middelen zijn, geen toeschou-
wers, enz. De d room van de actrice 
die als een leidmotief (hij komt drie 
keer terug) door de voorstelling 
loopt , is zowat een liefdesverkla-
ring van de bezeten acteur van zijn 
vak. De vrouw droomt dat ze er-
gens opgesloten zit; in een kamer 
ligt een man op een bed die ze met 
haar handen op de mat ras op en 
neer laat wippen; door dit orgasme-
vanop-afs tand 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 l ichaam verhitten 
terwijl ze speelt ; . . . " rol led in the 
theatre 's cape with all my talents: 
this is the only way for escape, if I 
want to live at a l l " . De regisseur 
van zijn kant is op zoek naar een 
' reddend verhaal ' : " w e are looking 
for a legend to keep ourselves alive 
(as artists) (or as thea t re )" . 

Zonder dat het die pretentie 
heeft ( T h e Chinese spreekt enkel 
voor zich zelf) is deze liefdesverkla-
ring aan het theatermaken ook een 
afwijzing van elke vorm van 'vals-
spelen' in dit beroep: een veroorde-
ling van al diegenen die onder het 
mom van de passie in dit vak vege-
teren, met grote óf met kleine mid-
delen. 

Naast de zuiverheid van de beel-
den, ligt de grootste kracht van The 
Chinese in die schri jnende intensi-
teit waarmee de artistieke integriteit 
van de makers tot uiting wordt ge-
bracht , zonder enige vorm van zelf-
beklag of romantiek omtrent de 
' a rme kuns tenaar ' . Een voorstel-
ling die raakt . 

Met een handvol toeschouwers 
kijken naar een poppenkas t . . . Wat 
kan hierna nog komen? Een vlooi-
entheater in de vestzak van een ar-
moezaaier met zichzelf als enige 
toeschouwer? Aan het slot van The 
Chinese dwaalt een man met een 
stadsplan in de hand door Manha t -
tan; in het script lezen we: " d u r i n g 
this epilogue, we hear the sound of 

making love. (It is not stilized). 
da rk . curtain down. the sound goes 
on untill the last spec t a to r . " . . . 

Mar ianne Van Kerkhoven 
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De man die de zon 
in zijn zak had 

Terecht wordt beweerd dat voor de 
" c a r r i è r e " 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 Neder-
lands op te voeren op zichzelf al be-
tekenisvol (1): een beroepsgezel-
schap vindt deze tekst interessant 
genoeg om hem te conf ron te ren 
met andere produkt ievoorwaarden . 
Het risico is groot , want het stuk 
kan blijken té plaats- of t i jdsgebon-
den te zijn. Wat De man die de zon 
in zijn zak had be t ref t , werd overal 
nogal gevreesd voor dit risico: Lou-
vet is té Waals, té Belgisch, te zeer 
gehecht aan een bij een publiek be-
s taande affinitei t met de historische 
anekdote . De hoofdpersonages van 
het stuk zijn Julien Lahau t , een his-
torische f i g u u r - c o m m u n i s t i s c h 
leider, gevangene in Mauthausen , 
vermoord door leopoldisten nadat 
hij bij Boudewijns eedaflegging in 
het Parlement "Vive la républi-
q u e " had g e r o e p e n - e n Vinciane, 
een zelfbewuste tiener die Lahaut 
drie decennia later opnieuw ver-
moord t , niet als mens van vlees en 
bloed, maar als historisch symbool . 

Beide figuren worden groten-
deels indirect benaderd , via de fa-
milieomgeving van Vinciane met 
name, of aan de hand van onsa-
menhangende getuigenissen van 
oudere arbeiders die Lahaut moe-
ten 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 affinitei t met 
het verleden, over helden van een 

vroegere generatie waar een volk, 
een sociale klasse, individuen a n n o 
1982 resp. 1986 geen boodschap 
meer aan hebben. De retoriek van 
de "gestaalde k a d e r s " bij Julien 
Lahaut klinkt hol, irr i tant , en de 
moord die Vinciane, als exponent 
van de " jeugd van t egenwoord ig" 
pleegt op de geest van Lahau t , kon 
net zo goed op Marx , Lenin, vader 
Anseele of Troelstra gepleegd zijn. 
Het is de geschiedenisloosheid, het 
geheugenverlies van de jongste ge-
neratie (misschien ook van vorige 
generaties) die in De man die de zon 
in zijn zak had aan de orde zi jn, en 
het belang van de anekdote kan in 
een concrete opvoering sterk gere-
lativeerd worden. Het Waalse pu-
bliek is met het stalinistische dis-
cours niet meer of niet minder ver-
trouwd dan eender welk ander 
Westeuropees publiek. De konings-
kwestie, de aanleiding tot de histo-
rische moord op Julien Lahau t , is 
secundair in het s tuk. Globe be-
perkt zich tot een grapje met ko-
ning Boudewijn, voor het overige is 
"Belg ië" afwezig. Het personage 
van Emilie, de Luikse volksvrouw, 
lijkt qua verschijning meer op de 
(Amerikaanse) moeder van Wolf-
son uit Ri jnders ' De talenstudent 
dan op het cliché van de Belgische 
h u i s v r o u w - i n de mate dat dit be-
staat . 

Over het algemeen heeft De man 
die de zon in zijn zak had de vuur-
proef van de tweede opvoering 
goed doors taan . Regisseur Theu 
Boermans is radicaal afgestapt van 
het vage realisme van Phil ippe Si-
reuil destijds (zie Etcetera 1). Bij Si-
reuil 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 perso-
nages die zich langzaam en in een 
gelijkmatig ri tme prononceerden. 
Het decor van Niek Kortekaas voor 
G l o b e - h o e w e l 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 " d o o r de knieën 
g a a n " in de slotscène, de laatste 
moord op Lahau t . Dit soort sym-
bolisme, dat veel ruimte laat voor 
de toch erg lyrische tekst, beheerst 
de voorstelling. Ik vind in dit op-
zicht de uitwerking van het koppel 
Léonce-Gabrièle het meest ge-
slaagd. Door Louvet geconcipieerd 
als zachtaardige, licht verbitterde 
en vermoeide arbeiders, on tpoppen 
zij zich bij B o e r m a n s - m e t dezelf-
de tekst toch, en zonder die echt te 
f o r c e r e n - t o t Beckettiaanse types: 

dunne witte haren en een afschilfe-
rende huid. H u n bij een oppervlak-
kige lezing niet zo verontrus tende, 
hoogstens ontmoedigende kijk op 
de wereld, on taard t in Boermans ' 
regie in een wreed spel, met sterk 
fysieke accenten: Léonces " s c h i j t " -
monoloog en zijn verkracht ingspo-
ging (Vinciane) zijn de opvallendste 
voorbeelden hiervan. Huib Rooij-
mans , vaak afgeschilderd als een 
beperkt type-acteur, levert hier één 
van zijn indrukwekkendste acteer-
prestaties, op het niveau van bv. 
zijn Andre j in Gera rd jan Rijnders 
Drie zus/e/s-enscenering. 

De belangri jkste conclusie i .v .m. 
Globes De man die de zon in zijn 
zak had is dat Louvet een produkt ie 
buiten zijn specifieke context b i jna 
probleemloos doors taa t . De pro-
blemen die de tekst h e e f t - z i j n 
breedvoerigheid soms, een gebrek 
aan economie in de schrif-
t u u r - h a d deze ook al bij Sireuil. 
Nu was Sireuils enscenering even-
min regionalistisch of anekdotisch, 
maar Lahaut is minder moeilijk te 
situeren in Brussel, voor een Frans-
talig publiek, dan in het zuiden van 
Neder land. Jean Louvet blijkt een 
repertoire-auteur te zijn die, mits 
een ernstige verdieping in de " p r o -
duk t i evoo rwaa rden" van zijn 
schr i f tuur (maar geldt dat niet voor 
elke tekst?) door elk Westeuropees 
gezelschap dat geïnteresseerd is in 
de relatie tussen geschiedenis, actu-
aliteit en theater , kan opgevoerd 
worden. Louvet is niet "Belgi-
s che r " dan T h o m a s Bernhard Oos-
tenri jks of Bernhard - Marie Koltès 
Frans is: het is geen streekliteratuur 
uit de Borinage. 

Klaas T indemans 

(1) De man die de zon in zijn zak 
had is niet de eerste Neder-
landstalige opvoering van een 
tekst van Jean Louvet . Het jaar 
één (L'anI) werd in 1965 in het 
Neder lands gecreëerd door To-
neel 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-Berl i jn . 
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