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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 to-
neelspelers 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 t ransformatie (bij elke verto-
ning is er tenminste één acteur of 
actrice die men niet herkent , zo 
sterk zijn ze opgegaan in de uiterlij-
ke verschijning van een personage). 

Bourdet heeft zich de laatste ja-
ren ook laten kennen als een toneel-
schrijver met een bijzonder talent. 
Hij heeft eerst met het plezierige Le 
Saperlot een lange stijloefening af-
geleverd, waarbi j hij de schabionen 
van de Franse boulevardkomedie 
aanwendde om eigenzinnig met taal 
om te gaan. Het stuk levert een 
spanning op die de artistieke onder-
neming 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 experi-
menten met het wezen van het thea-
ter 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 (!) amu-
seert) ligt hem niet. Bij Bourdet 
zien we de traditie van het Théâtre 
Populaire van Jean Vilar op een in-
teressante manier doorwerken. 

Het nieuwste stuk van Bourdet 
heet Les crachats de la tune en 
toont precies waarmee de schrijver-
regisseur bezig is. Vooreerst gaat hij 
uit van conventionele vormen: in 
dit geval denkt men vooral terug 
aan Franse films van Prévert-Car-
né. Het gaat om verlopen mensen, 
die in een nachtcafé samenzitten. 
De fabel draait om een hoer-met-
het-goede-hart die het s lachtoffer 
wordt van haar onmenselijke pooi-
er. Zij is niet in staat om de ge-
meende liefde van 'le Belge' te be-
antwoorden, en vindt slechts één 
ogenblik het geluk, in de armen van 
een légionaire. Deze cliché-situaties 
laten Bourdet toe om aspecten te la-
ten zien van de dagelijkse realiteit, 
zoals die is opgebouwd uit momen-
ten van wreedheid en van utopische 

tederheid. Het is een constante in 
de gehele theaterarbeid van Bour-
det. 

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 aan-
wezig is in het decor (een schitte-
rend stationcafé), is eveneens een 
constante in het werk van Bourdet. 

Het stuk zelf is minder bevredi-
gend dan Station Service, dat dit 
seizoen zowel in Gent als in Am-
sterdam 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 zwak-
tes van zijn tekst heeft hij proberen 
weg te spelen met zijn acteurs. 
Dank zij hun talent worden de 
meeste plooien dan ook glad gestre-
ken, maar het is duidelijk dat het 
stuk alleen overeind blijft als het 
verdedigd wordt door virtuoze ver-
tolkers. Onder de vele acteurs van 
het Théâtre de la Salamandre 
neemt Yves Bertheloot een bijzon-
dere plaats in, omdat hij probeert 
van vertoning tot vertoning het pu-
bliek 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 Frankr i jk , 
kan niemand verwonderen. 

Tot slot nog dit: 'le Beige' 
spreekt Saperloots. Toen de vertol-
k e r - d e Gentse acteur Gil La-
g a y - a a n Bourdet vroeg waarom 
dat zo moest, antwoordde deze: 
"Da t is wat ik hoor als ik Belgen 
hoor p r a t en . " 

Volgend jaar zal Bourdet niet 
met een nieuw stuk op de proppen 
komen, hij gaat zich wagen aan Le 
dialogue des Carmélites. Na Clau-
del, Bernanos. Op die manier blijft 
Bourdet de regisseur die zijn pu-
bliek voortdurend met spanning 
doet uitkijken naar de volgende 
stap in zijn activiteit. Tourcoing: 
vaut le détour. 

Johan Thielemans 

LES C R A C H A T S DE LA LUNE 
Tekst: Gildas Bourdet; regie: Bour-
det-Milianti; vertolkt door de ganse 
troep aangevuld met Roger Van 
Hool . 

Charles Janssens 
( 1 9 0 6 - 1 9 8 6 ) 

In de nacht van zaterdag 23 op zon-
dag 24 augustus 1986 overleed, in 
het Antwerpse Stuivenberg-zieken-
huis, Charles Janssens. De populai-
re acteur en variété-artiest laat een 
rijk gevuld leven achter zich: 16 
jaar KNS, dan het variété in (16000 

Gelezen 
" M e n zegt nu: 'Mijnheer de mi-

nister, u schrapt vijf gezelschap-
pen. Blijkbaar hebt u niet genoeg 
geld' . Nee, niet waar. Met 453 mil-
joen 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 politie-
ke houding zijn. Vijf gezelschappen 
verder in leven houden? Laat mij 
dan daar wat afnemen en hier wat 
minder geven en die vijf blijven er-
kend. Geen protest. Is dat een hou-
d ing?" 

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-niet-
waar! Er is nog niemand kommu-
nist geworden na het zien van Gali-
leï. Men vindt het schoon. Vor-
mingsteater is flauwekul! Toneel 
kan de mensen wel laten nadenken 
over iets. Dat is al heel wat. Vanuit 
die hoek bekeken is alle teater vor-
mend. Men mag de impakt ervan 
echter niet overschat ten ." 

Luc Philips in interview met 
Dirk Van den Eede, " D e ziel van 
het toneelspelen heb je of heb je 
n ie t" in Intermediair, 20 juni 1986 

" H e r m a n 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 kleurtoe-
voegsels, smaakmakers , zoethou-
ders en promotieslogans. De geest 
van Droogstoppel en makelaar was 
laatst nog aanwezig op een colloqi-
um over 'Kunst en Geld ' op de 
V.U.B. Na enkele beschouwingen 

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 bril-
jante 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 for-
muleerde. 

van deze heren kreeg je het gevoel 
in 'L i jmen ' van Willem Elschot te 
zijn verzeild." 

Walter Tillemans in Raamteater, 
m e i - j u n i 1986 

" I k heb mij als ambtenaar altijd 
met opera beziggehouden. Als ik 
mij nu de vraag stel: 'Hoe ben je 
verdomd op deze post terechtgeko-
men? ' , dan geloof ik dat ik moet 
zeggen dat ik mijn hele leven reeds 
gefascineerd was door de menselij-
ke stem. Hoe je dan uiteindelijk in 
deze opera terechtkomt? Ik ver-
moed dat alles op een diner begon-
nen i s - z o ' n 10 jaar g e l e d e n - t o e n 
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 be-
noemd worden. Wat er dan verder 
gebeurd is, weet ik n ie t . " 

(uit: Info Opera, juni 1986, in-
terview met uittredend directeur 
Alfons Van Impe van de Opera 
voor Vlaanderen) 

"Fi lm 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 mars-
mannet jes 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 vol-
staan om de toeschouwers de illusie 
te geven dat zij in een woonkamer 
z i t t e n - e n dat kan niet op film. 
Daar heb je deuren nodig, en schil-
derijen aan de muur , daar moet het 
'echt ' zijn. Theater kan dus meer 
dan f i lm . " 

Uit "Over theaterstukken (en 
b rokken)" , KJT Makisien, j g .2 , 
n r . 9 

64 ETCETERA 15/86 


