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GIUSEPPE VERDI

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

Armstrong - Stein - Fanti - Bickel
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ORFEO
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D'HOFFMANN
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Cambreling - Deflo - Tommasi - Pagano
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Uit "Dag monster"
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Jeugdtheater
Klemtoon in dit nummer op het kinder- en
jeugdtheater: de toneeltekst Dag monster
vormt er het middenluik van; voorts wordt
onderstreept dat kinderen recht hebben op
theater en dat o.m. d a a r o m het Koninklijk
Jeugdtheater in Antwerpen een centrale
functie heeft. Pag. 18

Grieken
Los van elkaar grijpen jonge regisseurs terug naar Griekse tragedies uit de Oudheid:
Ivo Van Hove naar Euripides' De bacchanten, Guy Joosten en Luk Perceval naar
Sophocles' Koning Oedipus en Peter Sellars naar diens Ajax. Pag. 4 en 44

Dat kinderen recht zouden
hebben op theater, daar staat
onze maatschappij nauwelijks bij
stil. Etcetera deze keer wel. Ook
het beleid doet een inspanning
voor jeugdtheater: Stekelbees en
Speeltheater krijgen meer
toelage, Theater Poëzien wordt
opnieuw erkend. Van de lijst van
door de Vlaamse Gemeenschap
gesubsidieerde
beroepsgezelschappen wordt dit
jaar geen enkele groep geschrapt;
De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en
De Witte Kraai samensmolten, en
de Blauwe Maandag Compagnie
worden integendeel erkend.
Een lastig karwei voor de
minister van Cultuur lijkt wel de
reorganisatie van de Opera voor
Vlaanderen. Patrick Dewael wil
een Vlaamse Opera Stichting,
waarin de steden Antwerpen en
Gent ook hun aandeel hebben.
En hij had daar Franz Marijnen
als intendant gewenst. Maar die
bedankte ervoor: met een budget
van slechts 460 miljoen frank,
een schouwburg " w a a r je door de
vloer z a k t " en een " w a a r het
binnenregent", is daar geen eer
aan te behalen.
De Munt leeft intussen op
gespannen voet met de regering.
Die komt niet over de brug met
het geld waar directeur Gerard
Mortier op rekende. Maar de
Munt blijft een huis van hoop, we
schreven het al. Op de première
van Peter Sellars' Ajax, in die
tempel waar bourgeoisie en
traditie ooit het hoge woord
voerden, hoorden theatermensen
die tien en vijftien jaar geleden
tot de marginalen werden
gerekend, nu tot de voornaamste
genodigden. Wie toen hun werk
verdedigde, werd scheef bekeken.
Maar kwaliteit drijft boven, dan
toch.
Jef De Roeck

Kantor
Tadeusz Kantor, de Picasso van het theater, bereidde een nieuw stuk voor, dat in
juni op documenta 8 in het Westduitse Kassei in wereldpremière gaat. Pag. 52

In dit nummer ook nog
Kanttekeningen bij het succes van Vlaams theater, pag.2
Ali of Tie3 zonder Tone Brulin, pag. 10
La Traviata in de Munt, pag. 13
Joshua Sobol met De Palestijnse in Antwerpen, pag. 50
Columns van Werner Van den Mooter, pag. 17, en Mark Deputter, pag. 56
In de Kroniek de selectie van het eerste Theaterfestival voor Nederland en Vlaanderen in
Amsterdam, terugblik op Station Service (NTG), Wanja, Wanja! (theaterTeater), Le
Siège d'Ostende (Esprit Frappeur), in memoriam Robert Marcel, boekbesprekingen in
Etcetera ontving en opgetekende citaten die we elders hebben Gelezen, pag. 57
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De Glamour en Glitter
van het Vlaamse Theater

Chris Nietveit in het witte kleed van Agave - De Bacchanten (Akt /Vertikaal) - Foto Herman

Theater beslaat
o.a. uit
voorstellingen,
maar ook uit
toeschouwers.
Verschillende
Vlaamse
produkties
verwierven dit
seizoen heel wat
bijval. Marianne
Van Kerkhoven
plaatst enkele
kanttekeningen
bij succes.

2

Het voorbije seizoen in het Vlaamse
theater heeft een hele reeks voorstellingen opgeleverd, die op heel wat
bijval van publiek e n / o f pers konden rekenen. (Ook in het eerste
"Nederlandstalige
theatertreff e n " - z i e elders in dit
nummer — werden vijf Vlaamse voorstellingen bekroond, zij het niet steeds
op dezelfde gronden of vanuit dezelfde motiveringen). We denken
hier b.v. aan Othello van Blauwe
Maandag, aan Peter Pan en Koning
Lear van het N.T.G., aan Le Diable
au Corps en Virginia Woolf van de
Witte Kraai, aan De
Bacchanten
van Akt/Vertikaal, aan de Hamlet
van het Raamteater, aan De Getemde Feeks van Malpertuis, aan Ghetto van K.N.S., enzovoort.
Een onderzoek naar een gemeenschappelijke artistieke noemer lijkt
niet makkelijk; een omschrijving
van de redenen van hun succes evenmin. Toch willen we omtrent dit
laatste enkele bedenkingen formuleren. Etcetera heeft al veel over voorstellingen geschreven, maar weinig
over de toeschouwers van die voorstellingen; de " o n g r i j p b a a r h e i d "
van het publiek als onderzoeksobject speelt hierin zeer zeker een rol,
maar er is méér dan dat.
Op het laatste festival van Cannes werd door de jury eenparig een
niet eenvoudig te beantwoorden
film bekroond (Sous le Soleil de Satan van Maurice Pialat - in de pers
bedacht met adjectieven als "liter a i r " , " t o p z w a a r " . . . ) , terwijl deze
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keuze door het publiek op gejouw
werd onthaald. Enkele weken geleden verklaarde Hugo Claus in een
interview in Humo dat moderne
theatermakers geen rekening meer
houden met het publiek: " m a a r zij
doen iets wat veel erger is: zij houden rekening met de progressieve recensent van Etcetera of met hun
vriendjes in 't c a f é " . Claus stelt een
aantal symptomen vast die hij afwijst, zonder in te gaan op hun oorzaken. Het komt vandaag inderdaad méér en méér voor dat de door
de kritiek of door een minderheid
(elite?) van toeschouwers belangrijk
geachte voorstellingen (belangrijk
t.a.v. de tijdsgeest en de ontwikkelingen in de theaterkunst) voor lege
zalen spelen; terwijl andere, door
diezelfden als triviaal omschreven
produkties, wekenlang een groot
publiek trekken.

Marginaliteit
De vraag naar het gelijk in deze materie is zeer complex, omdat ook de
vraag naar de plaats die het theater
vandaag in de samenleving inneemt
valt. Goed: het theater is vandaag
tot een marginale kunst geworden.
Maar is het dat niet altijd geweest en
zo niet wanneer en hoe is het dan in
zijn isolement terechtgekomen? Het
theater van Epidauros had miss c h i e n - w e doen een g o k - 3 0 000
zitplaatsen; onze oudste schouwburgzalen daterend uit de 19de eeuw

(b.v. De Munt) hebben er een dikke
duizend: dat is misschien nóg veel,
maar alleszins zéér weinig in vergelijking met de miljoenen kijkers die
vandaag door film of televisie bereikt worden. Ook Jan Oscar De
Gruyter speelde in K.N.S. in de jaren twintig zijn verzorgde voorstellingen van belangrijke teksten uit de
wereldliteratuur voor bijna lege zalen... die weer volliepen wanneer
hij-noodgedwongen-een
Duitse
Posse programmeerde. De problematiek is dus niet nieuw, maar de
laatste tijd is de verhouding tussen
het theater en zijn entourage, d.w.z.
de andere media, dusdanig gewijzigd dat hieruit ook gewijzigde taken voor het theater voortvloeien.
De mentale structuren die de televisie ons oplegt zijn door zowat iedereen - ook door de niet-verstokte kijkers—verinnerlijkt: het ritme en de
intensiteit waarmee we vandaag
beelden, van welke oorsprong ook,
verwerken, wordt bepaald door de
wijze waarop de televisie met beeldmateriaal omspringt. Peter Sellars:
" H e t T.V.-formaat betekent (...)
dat 30" genoeg zijn voor de mate
waarin we met iets te maken willen
h e b b e n . " Aandacht, interesse voor
details, het ondergaan van een tijdsduur, nuancering, verveling zelfs...
kennen we niet meer binnen ons televisie-kijkgedrag; de beelden wisselen zo snel dat enkel (oververzadiging het gevolg kan zijn.
Op deze situatie worden er vandaag binnen het theater verschillende antwoorden gegeven: er zijn theatermakers die zich aansluiten bij
deze inflatoire produktie van beelden; door op een gelijkaardige wijze
te werken als de televisie, hopen zij
opnieuw e e n - r e l a t i e f - g r o t e r publiek te bereiken. Maar blijft het
theater precies door zijn eigenheid,
door zijn hier-en-nu karakter, door
zijn werk " o p mensenmaat" niet altijd gesloten voor een werkelijk
massale deelneming? Een andere
groep van theatermakers kiest voor
de eigenzinnigheid in de artistieke
oplossingen zonder zich nog te bekommeren om zijn publiek en verzeilt hierdoor —bewust of onbewust - in de marginaliteit.
Geen van beide situaties is bevredigend. In feite blijft als uitweg
slechts de keuze van die derde groep
over, die, zonder de artistieke opties
te compromitteren, tegelijkertijd
ook bouwt aan een nieuw, een eigen
publiek: dit vraagt tijd en voorbeelden uit de internationale theatergeschiedenis hebben uitgewezen dat
vaak eerst een " o u d publiek" moest
worden " w e g g e j a a g d " vooraleer
men een nieuw kon bereiken. Bij
opvoeringen van de eerste werken
van Pina Bausch b.v. verlieten heel
wat toeschouwers de zaal, terwijl nu
vaak om tickets wordt gevochten en
er bij die "zaalverlaters" waar-

schijnlijk slechts een kleine minderheid is, die daarna nog is teruggekomen.
Het hermetisme dat we vandaag
in heel wat produkties terugvinden
en waardoor een groter publiek
wordt afgeschrikt, kan bijgevolg
niet altijd verklaard worden door of
geïnterpreteerd worden als een
zucht naar elitarisme of snobisme
van de betrokken kunstenaars of
zelfs als een vorm van minachting
t.o.v. het publiek; dit fenomeen
dient óók begrepen te worden als
een poging om aan de druk te weerstaan die door andere media én vanuit andere regionen van het theater
wordt uitgeoefend en die door JeanMarie Piemme in Le Souffleur inquiet zo treffend werd omschreven
als "l'appel a la normalité": "Soyez plus simples (...). Ecrivez (of:
jouez, mettez en scène enz. - nvdr)
un peu comme tout le m o n d e " . De
keuze tussen de finaliteit van het publiek of die van de kunstenaar kan
niet opgelost worden door een compromis, door een of andere gulden
middenweg.
Mag het theater vandaag dan niet
meer lichthartig en simpel zijn?
Misschien moeten we - Brecht paraf r a z e r e n d - h i e r o p antwoorden met
een nieuwe vraag: wat zijn dit voor
tijden waarin het maken van populair theater al bij voorbaat verdacht
lijkt?
Het theater heeft zich in het verleden permanent aangepast aan veranderde maatschappelijke omstandigheden, ook aan wijzigingen in de
eigen rangen. Het repertoiretheater
b.v. dat voorheen door zijn 30-40
produkties per seizoen een trouwe
bezoeker in een paar jaar tijd wérkelijk kon laten kennismaken met
een doorsnede van het wereldrepertoire, zag zijn taken grondig dooreen geschud bij het ontstaan van een
hele reeks kleine theaters die eventueel uit ditzelfde repertoire gingen
putten én door het reduceren van
zijn eigen produkties tot een 8-tal
per seizoen: in plaats van nog het
"elk wat wils"-principe te kunnen
huldigen, dient een repertoiretheater vandaag dan ook duidelijke keuzen te maken.
Een steeds groter wordend deel
van de cultuur gaat vandaag binnen
commerciële mechanismen functioneren; kunstprodukten worden in
een dergelijk kader alleen nog "geconsumeerd". Als de overgrote
meerderheid van de toeschouwers/toehoorders enz. bijna verzuipt in een overvloed van produkten die allemaal verstrooiing en ontspanning beogen, moet het theat e r - d a t met zijn handjevol middelen hiertegen tóch niet kan concurr e r e n - d a n zo nodig ook nog eens
hetzelfde doen? Hebben wij een
theater nodig dat in feite enkel
een —in levende lijve — veredelde

versie van een T.V.-feuilleton is?
Heeft een theater nut, dat op zijn
beurt beelden gaat produceren die
vrijblijvend zijn of zonder zin? Het
is tegen deze achtergrond dat wij
een aantal van de aangehaalde produkties uit het voorbije seizoen willen plaatsen en enkele kanttekeningen willen zetten bij hun misschien
al te snel en al te gemakkelijk verworven succes.

Radicaliteit
Een eerste kanttekening betreft een
verheugend feit. Meer dan in vorige
seizoenen kan vastgesteld worden
dat binnen het Vlaamse theater vandaag met de theatrale middelen
wordt omgesprongen vanuit een
verworven meesterschap over een
vormentaal. In dramaturgie, scenografie, acteerstijl enz. werden stappen gezet die verwijzen naar een
zorg, een doordacht-zijn, een consequentie, een coherentie... die we
voorheen zelden te zien kregen.
Meteen loert hier wel het gevaar om
de hoek, dat er zich een visie op theatermaken gaat ontwikkelen, die
technische vaardigheid loskoppelt
van inhoudelijke controle. Een
tweede kanttekening betreft de gehanteerde beeldentaal. Over het
produceren van
beelden-om-debeelden in Olhello en Koning Lear
schreven we reeds in Etcetera 17. De
inhaligheid t.o.v. het publiek van
De Getemde Feeks en het compromis tussen cynisme en onderhoudendheid van Hamlet werden reeds
besproken in Etcetera 16.
In de Virginia
Woo!f-\oorstelling, een vrij gesimplifieerde en getrivialiseerde versie van Albees drama, worden bewust kitsch-beelden
aangewend; ze krijgen in deze produktie een pseudo-diepzinnig karakter waar bij nader toekijken niet
zoveel achter steekt. Het gebruik
van schlagers b.v. is binnen het moderne theater al zo vaak aangewend,
dat dit onderhand tot een cliché is
geworden. De hele voorstelling
geeft de indruk iets te willen afbreken dat al afgebroken is: als procédé niet zo boeiend; inhoudelijk gezien komt men er dan ook met honger buiten.
In Ghetto wordt een verbluffend
en verblindend gebruik gemaakt
van de grote scenische middelen van
het K.N.S.-plateau. Maar de vraag
of die wel Sobols inhoud dienden
bleef uit. Als de trein die de scène
oprolt en die symbool staat voor de
treinen van het mensentransport
naar de concentratiekampen "een
open doekje krijgt", " o m d a t het
zo'n mooi beeld is", voel ik me bepaald ongemakkelijk; de valse pathetiek in het spel van een aantal acteurs versterkte nog die wrange
smaak omtrent de discrepantie tus-

sen de gebruikte vormen en wat-zijdan-wel-willen-verbeelden.
Ondanks de grote coherentie in
de gebruikte visuele taal - o.a. dank
zij de mooie scenografie —lijkt De
Bacchanten van Akt/Vertikaal die
voorstelling uit dit seizoen waar de
leegheid van en de misleiding door
beelden het sterkst aanwezig is. De
belangrijkste tegenstelling in dit
stuk tussen rationaliteit en irrationaliteit en andere aspecten van de filosofische fundering - uitvoerig besproken en aangekondigd in het
p r o g r a m m a b o e k j e - v i n d je in de
voorstelling nergens terug. De koppeling tussen hysterie en vrouw-zijn
en die tussen man en macht wordt er
bijzonder eenduidig en "gemakkel i j k " in uitgewerkt. De vrouw van
vandaag met heel haar voelen en
denken is uit de voorstelling weggeveegd. (Wanneer wordt dit stuk,
waarin de problematiek van het
vrouw-zijn zo centraal staat, eens
door een vrouw geregisseerd?) Bovendien worden de kitsch (o.a. het
slotbeeld van het eerste deel: twee
naakte meisjes in de sneeuw of
kerstmis in het aards paradijs) en de
spectaculaire beelden (o.a. het witte
kleed van Agave) hier au sérieux genomen en als " s c h o o n h e i d " aan het
publiek verkocht.
Wanneer we deze twee kanttekeningen verbinden met de vraagstelling omtrent de taken van het theater vandaag moeten er ook bij de
bijval van deze produkties enkele
bedenkingen worden geplaatst. Succes, eenmaal verworven, verschaft
maar al te vaak aan kunstenaars het
alibi om " o p de ingeslagen weg verder te g a a n " en zich geen vragen
meer te stellen. Succes wordt dan
een finaliteit op zich; onder druk
van een grote publieke belangstelling verwatert technische vaardigheid maar al te gauw tot maakwerk.
Meer dan ooit heeft het theater
vandaag de taak zijn relatie met zijn
publiek permanent te bevragen
m.b.t. haar inhoud. (Wat is b.v. de
inhoud van de grote bijval die het
Vlaamse theater op dit moment in
Nederland geniet?). Meer dan ooit
ook lijkt een theater dat géén gevecht levert mét zijn middelen en
mét zijn publiek oninteressant. Wat
het Vlaamse theater vandaag aan
theatraliteit gewonnen heeft, mag
daarom niet verworden tot een lege
vormentaal. T.o. de nivellerende
druk van commercieel geëxploiteerde media kan het theater als cultureel eilandje slechts één antwoord
geven, nl. een antwoord van radicaliteit op alle niveaus: radicaliteit in
zijn artistieke keuzen, in zijn organisatievormen en óók in zijn relatie
tot het publiek. Succes? Graag,
maar niet op verkeerde gronden en
niet tegen elke prijs.
Marianne Van Kerkhoven
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Theater maken In de tegenstroom

Jonge regisseurs nemen Griekse
tragedies onder handen
Op maandag 2 maart gaat in 't Stuc
Euripides' Bacchanten in première
door
AKT-Vertikaal;
diezelfde
week op zaterdag confronteert
Blauwe Maandag Cie in coproduktie met het BKT Vlaanderen met
haar versie van Sophocles' Koning
Oedipits. Twee jonge Vlaamse regisseurs, Ivo Van Hove (28) en Guy
Joosten (23), gaan zo ieder op hun
manier de uitdaging aan een Griekse
tragedie te ensceneren. Beiden hebben in het recente verleden meer dan
eens bewezen dat ze in staat zijn
boeiend theater te maken, beiden
opereren ze vanuit een vergelijkbare
onvrede met het bestaande gecanoniseerde theaterbedrijf van de grote
repertoiregezelschappen. Van Hove: " I n onze grote schouwburgen
wordt theater gemaakt vanuit een
zelfbeschermende reflex. Het is toch
onwaarschijnlijk dat de KVS veredeld amateurtoneel blijft produceren. Er is geen artistiek beleid, geen
beroepsernst." (Etcetera nr. 13).
Guy Joosten en mede-oprichter van
BMCie, ex-KNS acteur Luk Perceval legden in een witboek hierover
zelfs een heuse intentieverklaring
af: " H e t ontstaan van Blauwe
Maandag vindt zijn oorsprong in de
groeiende onvrede van jonge tonelisten met het gesettelde officiële
theater. De onvrede richtte zich
vooral op de artistieke impotentie
die deze 'Assemblage-theaters' kenmerkt. Een impotentie die jarenlang
werd gecultiveerd door aan de lopende band theater te bedrijven met
hapklare clichés die naar eeuwenoud gebruik, en in stand gehouden
door de bureaucratie, geen enkele
hedendaagse referentie of bestaansrecht meer i n h o u d e n . " Deze uitspraken verlenen aan deze produkties meteen een dimensie die ze boven het evenementiële tilt, m.a.w.
het worden hierdoor signalen van

Ivo Van Hove en
Guy Joosten
gingen ieder op
hun manier de
uitdaging aan een
Griekse tragedie
te ensceneren,
resp. Euripides'
Bacchanten en
Sophocles'
Koning Oedipus.
Deze produkties
werden signalen
van een bewuste
visie op theater
maken tegen de
stroom van het
gecanoniseerde
theaterbedrijf in.

Agave (Chris
Niel velt) en Kadmos
(Warre Borgmans)
- De Bacchanten Foto's Herman
Sorgeloos
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een bewuste visie op theater maken
in de tegenstroom.

Bacchanten
Het minste wat men over Van Hoves tekstkeuze kan zeggen, is dat hij
het zichzelf niet gemakkelijk heeft
gemaakt. Nicoll heeft het over
"that most puzzling of all Greek
plays" (World Drama,
London,
1952:85) met een haast niet te overschouwen
filologisch-linguïstische
commentaar als (logisch?) gevolg.
Dat Van Hove niet heeft geopteerd
voor de gemakkelijkste oplossing,
nl. het hautaine negeren van deze
soms hooggeleerde commentaren,
m a a r - z o a l s nog zal blijken —integendeel heeft getracht een gedeelte
van deze exegese te assimileren,
kunnen we slechts toejuichen.
Gebruik makend van overgeleverde volksverhalen en lokale legenden vertelt Euripides in Bacchanten
het verhaal van de god Dionysos
die, nadat hij een menselijke gedaante heeft aangenomen, naar
Thebe komt waar hij destijds door
Zeus werd verwekt. Zijn moeder,
Semele, de dochter van koning Kadmos, stichter van Thebe, werd er
door haar zusters Agave, Autonoë
en Ino van verdacht een slippertje te
willen goedpraten door de zwangerschap toe te schrijven aan de oppergod Zeus. Wanneer Semele bij de
geboorte van Dionysos wordt neergebliksemd, beschouwen Semeles
zusters dit als de gerechte straf voor
haar godlasterende leugen. Zeus
neemt Dionysos echter op in zijn dij
en brengt hem later, een tweede
keer, ter wereld. Ondertussen heeft
de oude koning Kadmos zijn troon
afgestaan ten voordele van Pentheus, de zoon van zijn dochter
Agave. Als straf voor de belastering
van zijn moeder brengt Dionysos
Kadmos' dochters in de bacchische
extase. Onder hen bevindt zich Pentheus' moeder, Agave, die zich samen met haar zusters en andere volgelingen op de heuvels rond Thebe
heeft teruggetrokken en er Dionysos
in een orgiastische roes vereert.
Wanneer Pentheus dit verneemt,
reageert hij woedend en verzet hij
zich met alle middelen tegen deze
verwildering. Hij laat Dionysos, die
hij niet als godheid (h)erkent, gevangen nemen, maar wordt tegen
zijn wil door Dionysos overhaald
om vermomd als vrouw de vierende
vrouwen stiekem gade te slaan.
Vanaf dat ogenblik is Pentheus' lot
bezegeld. Van een bode vernemen
we hoe Pentheus, die door de bacchanten voor een leeuw wordt aangezien, levend wordt verscheurd.
Agave, die de leiding had in deze
slachtpartij, toont triomfantelijk
het hoofd van haar zoon. Dan wijkt
de roes; Kadmos doet zijn dochter

de gruwel van haar daad inzien. De
wraak van de god heeft zich voltrokken. Opnieuw verschijnt Dionysos en verkondigt de verbanning
van het geslacht Kadmos uit Thebe.
Dit wat uitvoerig navertellen van
het verhaal leek ons noodzakelijk
als correctuur op het algemeen
gangbare connotatieveld dat in het
hedendaagse taalgebruik met "bacc h a n t e " , resp. " b a c c h a n a a l " wordt
verbonden, i.e. "vrouw die zich tomeloos aan dronkenschap en wellust overgeeft", resp. "feest ter ere
van de wijngod Bacchus, vandaar
drinkgelag, losbandige zwelgpartij"
(Van Dale 1984 11 ). Het waren de
Romeinen die de figuur van Dionysos verengden tot die van de vrolijke
god Bacchus, de wijngod omringd
door mooie nimfen en saters. Dit
beeld werd overgenomen door de
Renaissance en werd zo in min of
meer ongewijzigde vorm aan ons
overgeleverd. Willen we de intentie
van de dichter echter correct begrijpen, dan moeten we dit overgeleverde beeld radicaal van de hand wijzen. Voor de Grieken t.t.v. Euripides was Dionysos veel meer dan de
wijngod. Hij stond symbool voor de
vele geheimzinnige en oncontroleerbare machten die in de natuur werkzaam zijn: de kracht die de bomen
doet groeien; die telkens opnieuw in
de lente de natuur tot leven wekt;
die verantwoordelijk is voor de
bloesem en het rijpen van de oogst.
De Griekse " o r g i a " waren geen
drinkgelagen of zwelgpartijen maar
uitingen van devotie ter ere van Dionysos; de Dionysoscultus was in essentie religieus. Op het ogenblik dat
Euripides zijn Bacchanten schreef
(ca. 406 v. C.) was de cultus volledig
gecanoniseerd en had het religieuze
aspect grotendeels plaats moeten
ruimen voor het sociale, i.e. de Dionysosfeesten waren aanleiding voor
veeleer ouderwetse vrolijkheid op
het platteland. De Dionysoscultus
die Euripides ons in Bacchanten beschrijft, dateert ten minste van 300
jaar eerder.
Als basis voor zijn enscenering volgt

Van Hove in hoofdzaak de vertaling
van Georges Adé (in: De Grote
Boodschap, Antwerpen, 1977, blz.
119-158), die ook in het tekstboek
wordt afgedrukt. Daarnaast heeft
hij zich echter de moeite getroost
deze vertaling te confronteren met
anderstalige, filologisch meer accurate vertalingen, wat meestal in een
meerwaarde van de speeltekst resulteert (cf. infra). Dit " r e s p e c t " voor
de tekst —in het tekstboek worden
de verschillende structuuronderdelen van de tragedie ook met hun
Griekse benaming aangeduid - dat
Van Hove in interviews graag benadrukt (De Morgen 26.2.87; De Standaard 27.2.87; Knack4.3.87),
is een
zeer bewuste keuze. Enerzijds heeft
ze te maken met wat Van Hove de
beleidsopties van AKT noemt, nl.
"een maximum theater te brengen,
ik bedoel, we proberen een brug te
slaan naar dingen die zeer ver van
ons af staan [...] de Griekse tragedie, dat is werkelijk een gapend gat,
dat staat werkelijk enorm ver van
ons a f . " (De Standaard 27.2.87).
Anderzijds houdt ze verband met de
tekst z e l f - h i j laat de tekst zijn
raadsels en plaatst de toeschouwer
voor zijn verantwoordelijkheid te
interpreteren: " I k vind dat we ons
totaal moeten openstellen voor het
mysterie van de tekst. Geen cynisme
dus tegenover de tekst, maar aanvaarding van zijn ondoorgrondelijke raadsels; de zaken moeten niet
gereduceerd worden tot dingen die
we kennen en kunnen v a t t e n . "
(Knack 4.3.87). E.R. Dodds, een
van de belangrijkste Euripides-commentatoren en iemand naar wie Van
Hove in zijn tekst expliciet verwijst,
heeft hem mogelijk tot deze vrijblijvende houding geïnspireerd: " I n
himself, Dionysos is beyond good
and evil, for us, as Teiresias says
[...], he is what we make of him.
[...] it follows that the flat-footed
question posed by nineteenth century critics —was Euripides ' f o r '
Dionysos or 'against' him? — admits
no answer in those terms. [...] It is a
mistake
to
ask
what
he
[ = Euripides] is trying to 'prove':
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"Kom vanuit de
heuvel... ":
Dionysos verschijnt
onder de vorm van
een tak. De Bacchanten

his concern in this as in all his m a j o r
plays is not to prove anything but to
enlarge our sensibility [ . . . ] . " (E.R.
Dodds, Euripides Bacchae, O U P ,
1960, blz. xlv and xlvii).
Het standpunt dat Van Hove hier
inneemt, getuigt van zijn veelzijdigheid en wijst misschien op een evolutie. Na het werken met buitentalige middelen, dus zonder pre-tekst,
in Wonderen der Mensheid naar een
tekst-als-aanleiding in Als in Oorlog
(naar Sofokles' Oedipus in Kolonos) of Duras' India Song, volgt deze enscenering waarbij er intentioneel-expliciet naar wordt gestreefd
de eisen van een zeer oude tekst te
verzoenen met actueel theatermaken - d . w . z . een eindprodukt afleveren dat zijn autonomie tegenover
de dramatekst ten volle poneert.
De theatertekst-in-opvoering die
Van Hove zijn acteurs laat zeggen,
bevestigt dit. Wat hij uiteindelijk
aflevert, is geen archeologische replica van Euripides' tekst maar een
tekst die rekening houdt met de potentiële toeschouwer. Zo worden
talrijke plaats- en eigennamen uit de
Griekse oudheid, die voor de gemiddelde theaterbezoeker in 1987 ondoorzichtig zijn, geparafraseerd
(b.v. Kybélé = Moeder Aarde; Porte d'Electre = de Oostpoort; les demeures de Pan = de rust van de natuur; l'Asopos = de rivier), weggelaten (b.v. Dirké, Isménos, Pharos)
of vereenvoudigd (Dionysos' bijnaam Bromios, die in de oorspronkelijke tekst heel vaak wordt gebruikt, wordt systematisch vervangen) - (alle voorbeelden uit Euripide, Tomé VI/2, coll. Les belles lettres, Paris, 1961). In dit opzicht kon
Van Hove goed gebruik maken van
Adés vertaling. Maar in afwijking
van diens vertaling vinden we talrijke aanpassingen waarvoor Van Hove terugkeert naar bestaande filologische vertalingen, wat o.i. duidelijk een winstpunt is omdat ze enerzijds een aantal dubbelzinnigheden
in Adés vertaling opheffen en anderzijds de tekst een stilistisch idioom ontnemen waardoor hij anders
soms te hedendaags zou klinken.
Wat de eerste aanpassing betreft,
zien we dat waar Adé ongenuanceerd het woord God gebruikt, Van
Hove terecht opnieuw differentieert
tussen Dieu = God; Zeus = Zeus;
fils de Zeus = Zoon van Zeus; Bromios = Dionysos. Wat de stilistische adaptatie betreft, twee voorbeelden: Adé: "anders smeet ik je
bij die zotte vrouwen"; Van Hove:
" b i j die geketende vrouwen"; Adé:
"een kop kleiner m a k e n " ; Van Hove: "het hoofd a f h a k k e n . "
Vanuit dezelfde intentie, nl. de
tekst aanbieden als Fremdkörper in
onze moderne maatschappij, is het
te verklaren dat Van Hove opnieuw
sommige metaforen aan Adés vertaling toevoegt en zelfs een deel van
6
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de koortekst in het Grieks laat zeggen. Ten slotte werd hier en daar geschrapt. Naast het weglaten van enkele verzen die impliciete aanduidingen voor de enscenering bevatten
en die gestisch kunnen worden getoond (b.v. v. 198-199 Kadmos: ne
tardons plus, allons! et donne moi
la main. Tirésias: La voici: tiens-la
bien, serre-la dans la tienne), het
weglaten van Adés eigen toevoeging
aan Teiresias' tekst waarin hij deze
laat vertellen dat hij de blinde ziener
is (aanvang 1ste bedrijf), wat ook
non-verbaal kan worden gedemonstreerd op de scène, en v. 579-602
waarin de ontsnapping van Dionysos en vervolgens de vernietiging
van het paleis wordt beschreven, betreffen de weglatingen vooral de
tekst van het koor al werd ook hier
de originele t e k s t - o p het vijfde
koorlied na, dat volledig werd geschrapt - verregaand gerespecteerd.
Het koor van bacchanten vervult in
dit werk ook veel meer dan de " n o r m a l e " commentariërende functie.
Zeker voor Euripides, die vanuit
zijn behoefte de personages zo "realistisch" en " m e n s e l i j k " mogelijk
voor te stellen, normaliter de rol
van het koor tot een absoluut minimum beperkte, hebben we in Bacchanten te maken met een koor dat
een wezenlijk aandeel heeft in de
dramatische actie.
Van Hove vertaalt dit aandeel in een
nadrukkelijke scenische aanwezigheid van de vier bacchanten, die het
vrij kleine vierkante speelvlak, dat
voor het grootste gedeelte bestaat
uit een platform, langs weerszijden
en vooraan omgeven door een lagerliggende strook, choreografisch vrij
optimaal benutten. De accenten die
Van Hove in hun optreden plaatst,
verwijzen op de eerste plaats naar
een visuele, akoestische en paralinguïstische illustratie van het tragische gebeuren: belangrijker dan hun
tekst is hun lijfelijke aanwezigheid.
Met ontbloot bovenlijf of geheel
naakt; hun extatische dansen zowel
verwijzend naar derwisjen als naar
ontaarde square-dancers en ten slotte hun zegging waarin een heel gamma aan paralinguïstische tekens de
eigenlijke tekst begeleidt: er wordt
gekrijst, gefluisterd, gesteund, gehijgd, er is plechtige meerstemmigheid, staccato-zegging enz.. Maar
als groep écht deelnemen aan de
handeling, doen ze niet. Wat Agave
op het eind van het stuk tragisch
maakt, is niet dat ze bacchante is
(geweest) maar dat ze als bacchante
de moeder van Pentheus is.
De veeleer uit-beeldende functie
van de bacchanten heeft te maken
met het feit dat Van Hove zijn hele
regie toespitst op het antagonisme
tussen de conservatieve Griekse
aristocraat koning Pentheus, die de
bacchische cultus als een regelrechte

bedreiging van de sociaal-politieke
orde ervaart, en de barbaarse god
Dionysos. Hun onderlinge ruimtelijke configuratie benadrukt dit antagonisme doorlopend. Het meest
frappant gebeurt dit in het tweede
bedrijf, waarin Pentheus met kort
geknipt haar, in een volledig gesloten wit pak, met het bovenlijf geharnast, zijn aartsvijand tegemoet
treedt vanuit de opening in de achterwand die dienst doet als toegang
tot het paleis. Dionysos die op bevel
van Pentheus gevangen werd genomen, wordt via een brede maar net
iets te lage opening (een verplichting
het hoofd te buigen wanneer men
het speelvlak, het koninklijke voorhof betreedt?) cöté jardin op het
verhoogde speelvlak geleid, waarna
de dienaar zich op de achtergrond
terugtrekt en de twee antagonisten
hun eerste verbale confrontatie aangaan, die eindigt met het opsluiten
van Dionysos in het paleis. In schril
contrast met de martiaal ogende
Pentheus, verschijnt Dionysos met
lange haren, op pumps en in een
doorzichtig lendedoek met dito bovenstuk en vleugeltjes op zijn achterhoofd. De dreigende taal die
Pentheus spreekt, sorteert geen enkel e f f e c t - o p ieder ogenblik gedraagt Dionysos zich superieur tegenover de arrogante koning: hij
staat superieur deuntjes te fluiten of
tart Pentheus door zich tegen hem
aan te vleien zeggende: "Zeg me,
wat moet ik ondergaan, wat zal je
me a a n d o e n ? " . Zijn profetie " J e
naam voorspelt je lot: 'penthos' betekent r o u w " fluit hij als deuntje
voor zich uit. De tegenspraak tussen
inhoud en vorm werkt echter des te
effectiever. Deze dominantie blijft
behouden in alle scènes waarin Pentheus en Dionysos ook letterlijk tegenover elkaar staan.
We zegden reeds eerder dat Bacchanten zich niet eenvoudig laat interpreteren - dit geit zeker voor de
figuur van Dionysos. Steeds vanuit
dezelfde intentie de moderne toeschouwer met deze Griekse tragedie
als Fremdkörper
te confronteren,
wijst Van Hove psychologisering
van de personages van de hand; het
worden geen individuen, zij blijven
larger than life.
Gemeten aan menselijke moraliteit is Dionysos een ambigu personage: 'The poet [ = Euripides] has
neither belittled the joyful release of
vitality which Dionysiac experience
brings nor softened the animal horror of 'black' maenadism: deliberately he leads his audience through
the whole gamut of emotions, from
sympathy with the persecuted god,
through the excitement of the palace miracles and the gruesome
tragi-comedy of the toilet-scene, to
share in the end the revulsion of
Cadmus against that inhuman justice.' (Dodds, o.c., blz. xvi-xvii.) En

1

dit is ook de Dionysos die Van Hove
ons toont. Voor Van Hove persoonlijk is hij een smeerlap (De Morgen
26.2.87), en zeker geen bevrijder zoals dat het geval was in Schechners
Dionysus in 69 door The Performance Group. Beide produkties zijn
overigens in geen enkel opzicht met
elkaar te vergelijken - voor Schechner was Euripides' tekst eerder een
tekst-commentaar,
onlosmakelijk
verbonden met de axioma's van het
Environmental Theatre. Verwijzingen naar andere produkties van
Bacchanten zijn al even weinig voor
de hand liggend. In het Teaterjaarboek voor Vlaanderen vinden we
een Bacchanten terug in het BKT
(1966-67) en een gast voorstelling ervan door het Teatro Technis uit
Athene in de KVS (1977-1978). De
produktie ervan door Het Nationaal
Ballet in een regie van Gerardjan
Rijnders (Etcetera nr. 13) kon naar
Van Hoves eigen zeggen enkel maar
aanleiding zijn het 'anders' te doen.
(De Standaard 27.2.87).
Dat
Dionysos mogelijk een
smeerlap is, betekent geenszins dat
onze sympathie uitgaat naar Pentheus. In tegenstelling tot Dionysos
is hij geen ambigu personage,
m a a r - e n zo heeft Euripides het
blijkbaar ook bedoeld — is hij het type van de tiran, zonder zelfbeheersing, arrogant en met een blind vertrouwen op fysieke kracht om problemen op te lossen. Dat hij zich
door Dionysos laat overhalen om de
bacchanten in vrouwenkleren te
gaan begluren, zodoende zijn lot bezegelend, maakt hem bovendien tot
opportunist, bereid verregaande
compromissen te sluiten om zijn
doel te bereiken.
Halverwege Dionysos en Pentheus staan Teiresias en Kadmos,
van wie Teiresias duidelijk de sterkere persoonlijkheid is. De meeste
commentatoren zien in Teiresias de
vertegenwoordiger van de hogere
clerus die op berekende wijze deze
nieuwe cultus tracht te incultureren
om zo zijn eigen status te handhaven—repressieve tolerantie avant la
lettre. Sommigen hebben de oude
koning Kadmos, die vertrouwt op
het oordeel van Teiresias: " O u d e
man, leid een andere oude man,
want jij bent wijs, leid mij Teiresias,
en leg me alles u i t " , een hypocriet
en een opportunist genoemd omdat
hij zijn kleinzoon wil laten geloven
in de goddelijke afkomst van Dionysos omdat zo diens goddelijke
glorie op het hele koningshuis zou
afstralen! " M e t een mooie leugen
van Semele de eer worden van onze
stam, als de moeder van een g o d " .
In Van Hoves enscenering worden ze van alle personages het meest
expliciet als karikaturaal citaat van
de klassieke Griekse ensceneringen
ten tonele gevoerd; op overdreven
hoge kurken cothurnen (cf. Jürgen

Gosch' Oedipus, die door Van Hove
zeer bewonderd wordt) in doorschijnende gewaden m e t - a l s enigen-een
anachronistisch-modern
masker. Dat van Kadmos met de gebruikelijke openingen voor ogen en
mond, dat van Teiresias in weerspiegelend materiaal en zonder kijkgaten om zijn blindheid te suggereren.
Hun betreden van het speelvlak vertelt iets over de symbolische betekenis van de diverse in- en uitgangen:
de centrale opening achteraan leidt
naar het paleis en wordt enkel door
Pentheus, Dionysos en Kadmos gebruikt; de opening links leidt naar
de buitenwereld: hierlangs maakt

Teiresias zijn entree terwijl Kadmos
in de centrale opening achteraan
verschijnt. Tot volwaardige personages laat Van Hove hen niet uitgroeien, daarvoor ridiculiseert hij
hen te veel, b.v. door hen op hun
hoge cothurnen een wat infantiel
vreugdedansje te laten uitvoeren ter
ere van Dionysos, waarbij koning
en ziener kirrende geluidjes voortbrengen. Zelfs in het laatste bedrijf,
wanneer Kadmos zijn dochter Agave haar gruwelijke daad doet inzien,
vervalt hij in een pathetische hysterie met karikaturale trekjes. Belangrijk is wel de regie-aanduiding dat
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ker aflegt waardoor de acteur niet
enkel over zijn volle mimische middelen beschikt om uiting te geven
aan zijn verdriet maar waardoor hij
ook wordt geïndividualiseerd als vader en grootvader.
Wat de tekstdistributie betreft,
valt het op dat Van H o v e - t e g e n de
gangbare opvattingen binnen de filologie in, waar het overigens ook
een punt van discussie is, ervoor opteert de schuldbetekenis van hun
hoogmoedig gedrag tegenover Dionysos op het einde van het stuk door
Kadmos i.p.v. door Agave te laten
zeggen. Zij is het ten slotte die samen met haar zusters Dionysos'
moeder Semele destijds heeft belasterd en zo door Dionysos werd
voorbestemd als instrument van zijn
wraak vanaf het ogenblik dat hij
haar met de bacchische extase strafte. Kadmos daarentegen heeft zich
niet tegen de nieuwe godsdienst verzet. De reden dat hij de schuldbekentenis op zich neemt kan dan
worden
verklaard
vanuit
zijn
plichtsbesef om als stamvader de
schuld van zijn geslacht op zich te
nemen i.p.v. zichzelf vrij te pleiten.
Wanneer we daarnet spraken
over de symbolen van de twee openingen die naar het speelvlak leiden,
dan moeten we nog wijzen op een
derde die in de loop van de voorstelling wordt gecreëerd en die de meest
symbolische van alle is. Wanneer
Dionysos, door Pentheus gevangen
genomen, opgesloten zit in het paleis, roepen de bacchanten in het
tweede koorlied de godheid om
hulp: " K o m vanuit de hemel, bescherm ons tegen de hoogmoed van
de m o o r d e n a a r " ; op dat ogenblik
dringt aan de rechterzijde een worteltak door het doosvormige decor,
volledig bekleed met bruin pakpapier: dit is Dionysos die in een van
zijn vele gedaanten, het levenssap
dat bomen doet groeien (cf. de filologische vert. "Viens, prince aux
boucles d ' o r , en brandissant ton
thyrse [..] réprime l'arrogance du
tyran sanguinaire! v. 551-555), aan
de bacchanten verschijnt. Zo hebben we drie openingen: links de buitenwereld, rechts het godenrijk en
centraal het paleis waarin Dionysos
als god-mens bij de aanvang van het
stuk in een krachtige flits (die mogelijk verwijst naar de bliksemschicht
die zijn moeder doodde bij zijn eerste geboorte), naakt (als bij de geboorte), met katachtige grime (een
van de verschijningsvormen van
Dionysos is een leeuw)
vers c h i j n t - d u s precies tussen het godenrijk en de aarde in.
Met de opkomst van Agave, die
slechts in het allerlaatste bedrijf als
individu aan de scenische actie deelneemt, heeft Van Hove gezorgd
voor een van de fraaiste scènebeelden. Agave draagt een enorme rok
van witte stof die over het hele ver10 ETCETERA 18/87

hoogde speelvlak is uitgespreid. De
indruk is groots en triomfantelijk - dat is Agave ook, in de waan
dat ze een afgerukte leeuwekop in
haar handen draagt. Wanneer Kadmos haar uit haar roes haalt ("Van
wie is het hoofd dat je d r a a g t ? " ) en
ze haar kindermoord inziet (de leeuwekop blijkt Pentheus' hoofd te
zijn), heeft ze zich een paar keer om
haar as gewenteld waardoor het lange witte kleed als een streng rond
haar lichaam is gedraaid en legt ze
Pentheus' hoofd (zijn harnashelm
als metoniem) voor zich op de
grond. Met Kadmos achter haar
vormt dit een mooi visueel beeld
van de drie generaties van het verstoten koningsgeslacht. Ondertussen lamenteren vader en dochter op
een bij momenten net iets te melodramatische manier om de dood
van Pentheus, waarbij de heel eigen
zegging van Chris Nietvelt sterk herinnert aan haar optreden in Le Diable au Corps.
Als meest indrukwekkende tekstuele momenten onthouden we de
erg functionele en rijkgeschakeerde
zegging door Bart Slegers als Dionysos in de zo typische Euripides-proIoog, waarbij hij naakt op zijn buik
liggend, zijn tekst onderstreept met
geroffel en getrommel van zijn hand
op de vloer. De lichtspot die hem
ondertussen van onderen belicht,
bereikt hem via ingenieus geplaatste
spiegels; één op de achterwand, een
andere onder zijn gelaat (Narcissus?) als weerspiegelende vloertegel.
Daarnaast zijn er de twee monologen waarin Warre Borgmans —oorspronkelijk waren er bij Euripides
drie bodefiguren die door Van Hove
tot één "volwaardig personage als
boodschapper en stem van het
volk"
(tekstboek)
zijn
herl e i d - e e r s t als herder een beschrijving geeft van de bacchische riten
op de heuvels (3de bedrijf), daarna
als eigenlijke bode het relaas doet
van de rituele moord op Pentheus
door de bacchanten, aangevoerd
door Agave (5de bedrijf). In beide
verhalen, elk meer dan 100 verzen
lang, is Borgmans ronduit schitterend. Jac. Heyer in de NRC: " Z ó
simpel van houding, gebaar en dictie en zó intens geladen." Meer nog
dan met zijn recente Jago, waar hij
soms tegen zichzelf had moeten beschermd worden, bewijst Borgmans
hier een van onze allersterkste jonge
acteurs te zijn die als geen ander zijn
stem als volwaardige opvoeringscomponent weet te hanteren en te
beheersen.
Terwijl Van Hove er over het algemeen zeker in geslaagd is Bacchanten te ensceneren op een manier die tegelijk rekening houdt met
de eisen van de tekst en met het culturele voorwaardensysteem van de
gemiddelde toeschouwer, waardoor
hij in zijn opzet een Griekse tragedie

tegelijk als Fremdkörper
en als
speelbaar theater te brengen, geslaagd is, toch enkele aanmerkingen. Nog steeds dreigt het gevaar
dat sommige van zijn invallen het
geheel ondoelmatig doorkruisen.
Zo bijvoorbeeld in de wat groteske
vreugdescène tussen Kadmos en Teiresias (eerste bedrijf); de waarschijnlijk als stijlbreuk bedoelde
maar daarom niet minder storende
Country & Western uitbundigheid
van de bacchanten (vierde koorzang); maar vooral het m.i. totaal
overbodige visuele epiloogje na de
eigenlijke epiloog waarin Dionysos,
nu zonder goddelijk gevleugelde
haartooi, op een hoekje achteraan
het speelvlak een eertijdse bacchante koudweg neukt.
Wanneer de Griekse tragedie, zoals Van Hove beweert, een sfinks is
die men maar sfinks moet laten (De
Morgen 26.2.87) dan laat hij dit
soort goedkope uitsmijters beter
achterwege. Maar nogmaals, met
Bacchanten als "afsluiting en brugg e h o o f d " naar het fusiegezelschap
De Tijd (Akt/Vertikaal - De Witte
Kraai) is MacBeth, hun eerste geplande produktie, beslist iets waarnaar we uitkijken.

Oidipoes/Kommentaar
Dat men vertrekkend vanuit een gedeelde afkeer van de meeste hedendaagse Vlaamse gecanoniseerde repertoiregezelschappen ook een heel
andere kant op kan met een Griekse
tragedie, bewijst BMCie die de confrontatie met Sophocles' Koning
Oedipus aanging. Waar Van Hove
opteerde voor een, al bij al, tekstgetrouwe benadering, daar vormt
voor Joosten de tekst slechts aanleiding voor een eigenzinnige (eigentijdse?) interpretatie van de overbekende tragedie. BMCie wenst zich
blijkbaar als commentariërend theatermaker te profileren; eerder werden o.a. Lope de Vega's "La dama
Boba" (Alles Liebe, 1985) en Shakespeares Othello (1986) aan een
soortgelijk reductionistisch procédé
onderworpen. Reeds eerder werd in
dit tijdschrift gewezen op de gevaren die een dergelijke aanpak bedreigen (Etcetera nr. 17 over hun
Othello) en deze produktie slaagt er
niet in deze te weren, wel integendeel.
In vergelijking met het relatief
zelden geënsceneerde
Bacchanten
ziet Joosten zich geconfronteerd
met een indrukwekkende ensceneringstraditie van Sophocles' werk.
Vanuit de behoefte hieraan toch nog
iets nieuws toe te voegen, grijpt
BMCie naar de grote middelen. Samen met Luk Perceval herschrijft
Joosten de klassieke tekst tot een eigen scenario waarin de oorspronke-

lijke intentie van Sophocles opzij
wordt gezet voor een radicale herinterpretatie; zodoende wordt de tekst
van Kommenlaar
voorzien. Centraal hierin staat hun opvatting dat
Oedipus, maar vooral het volk vanaf het begin weet wie de moordenaar van koning Laios is. Oedipus is
niet langer de tragische held die
door de goden onontkoombaar
naar zijn noodlot wordt gedreven,
maar een individu dat een moord
heeft gepleegd. Het volk weet dit,
maar laat betijen zolang het hiermee
zijn voordeel kan doen —heeft Oedipus Thebe immers niet verlost van
de sfinks? Wanneer door de vadermoord en het bloedschandig huwelijk echter de pest in de stad woedt,
eist het volk dat Oedipus zich offert
om zo de vloek weer ongedaan te
maken.
Oidipoes/Kommenlaar
wordt hierdoor het verhaal van de
strijd tussen een individu en de massa die op zoek is naar een zondebok.
Heel verschillend van de personages in Bacchanten wordt Oedipus
hier teruggebracht tot menselijke
proporties met een al even menselijke psychologie. Daardoor wordt het
oorspronkelijke einde van het stuk
waarin Oedipus zijn noodlot aanvaardt en vraagt om weggezonden
te worden, vervangen door een
" k o m m e n t a a r ' waarin hij zijn onschuld bepleit en de goden alle
schuld geeft. De oorspronkelijke
slotverzen, waarin het koor waarschuwt voor het (nood)lot dat ieder
moment kan toeslaan en niemand,
zelfs geen koning, ontziet, werd hier
naar voren geplaatst waardoor de
universele boodschap wordt herleid
tot een veeleer persoonsgebonden
commentaar op Oedipus.
Om hun " k o m m e n t a a r " de nodige slagkracht te geven werd de oorspronkelijke tekst niet enkel gereduceerd, ingrijpend herschikt en van
eigen teksten voorzien, maar werd
het aantal personages herleid tot
twee: de koning, Luk Perceval, en
het volk dat als tweestemmig koor
(Damiaan
De
Schrijver-Frank
Focketyn), naast de tekst die oorspronkelijk aan het koor werd voorbehouden, ook de teksten of tekstfragmenten van de overige personages (Teiresias, Creon, Iocaste enz.)
zegt. Door beide acteurs in hedendaagse kledij grotendeels vanuit het
auditorium te laten spreken, worden ze metoniem voor alle toeschouwers als de zwijgende maar
wetende massa die uiteindelijk uit is
op Oedipus' zelfoffer.
Het tekstuele reductionisme vindt
een pendant in de scenische uitwerking. Het vrij kleine speelvlak
wordt langs drie zijden omsloten
door een expressionistisch aandoend doek (van Ysbrant) dat allerlei calamiteiten weergeeft. Openingen in het doek zijn overbodig om-

W i
dat Oedipus, gekleed in een keurig
zwart pak over zijn bloot bovenlijf,
het speelvlak nooit verlaat. Het enige zetstuk, een beschilderd neergestort vliegtuig, dat ook op het fonddoek is afgebeeld en dat waarschijnlijk symbool staat voor de toestand
van onheil (een mogelijke tweede
verwijzing vonden we in het programmaboekje waar Joosten/Perceval er ons op wijzen dat de "vlieg e r " van de mythische interpretatie
van dit werk "niet meer opgaat"),
wordt door Perceval/Oedipus gebruikt om zich achter terug te trekken wanneer hij zich de ogen doorboort.
Wanneer ik het enthousiasme van
de meeste recensenten voor deze
produktie niet deel, dan heeft dat
weinig of niets te maken met de wijze waarop Joosten/Perceval hun
produktie in haar samenstellende
delen uitwerken, maar alles met opvattingen die eraan ten grondslag
liggen. Ten eerste. Het losweken
van Oedipus uit zijn autochtone
dramatische context en hem op basis van een op zijn minst gedateerde
filologische lectuur van de oorspronkelijke tekst op allerlei (psyc h o l o g i s c h e inconsequenties betrappen, van waaruit vervolgens de
centrale these wordt ontwikkeld dat
zowel hij als het volk wel van alle
feiten op de hoogte moet zijn geweest, vervreemdt deze voorstelling
zodanig van haar aanleiding, dat de
protagonist als " O i d i p o e s " op de
affiche plaatsen onzalige associaties
oproept met de prangende vraag
naar het geslacht der engelen of het
aantal kinderen van Lady Macbeth.
Dat men ter verdediging wijst op de
neventitel Kommentaar snijdt geen
hout. Daarvoor is de tekstinbreng
van Joosten/Perceval me te schraal;
daarvoor blijft Sophocles te veel alibi. Ten tweede. Het excuus dat
Joosten voor deze produktie aandraagt als zou (enkel) deze aanpak
een uitweg bieden voor "versleten

oplossingen die déjà-vu zijn en
daarom geen interesse meer opwekk e n " , is vals. Integendeel lijkt me
dat uitgerekend wat deze " m o n u m e n t e n " van het Europese drama
betreft, de uitdaging er precies in
bestaat een scenisch resultaat af te
leveren dat rekening houdt met de
eisen en de eigenheid van de tekst
zonder dat men vervalt in archeologisch reconstructiewerk of epigonendom. De toevoeging kommentaar kan dan o o k - a l s vanzelfsprekend kenmerk van 'boeiend theater — meteen achterwege worden gelaten.
Frank Peeters

BACCHANTEN
groep: Akt/Vertikaal; auteur: Euripides; regie: Ivo
Van Hove; vormgeving: Jan
Versweyveld en Valentine
Kempynck; dramaturgie: Peter van Kraay; vertaling: Georges Adé; spelers: Warre
Borgmans, Antje de Boeck,
Goeie Derick, Veerle Eyckermans, Chris Nietvelt, Bart
Slegers, Johan van Assche;
produktie: Sabine Roeyers.
Gezien in de Beursschouwburg op 12 maart.
OIDIPOES/KOMMENTAAR
groep:
Blauwe
Maandag
Compagnie i.s.m. B.K.T.;
auteurs: Guy Joosten en Luk
Perceval (naar Sophocles);
regie: Guy Joosten; vormgeving: Ysbrant m.m.v. Hugo
Vertongen, Dominique Van
Haeren, Jean Schols; dramaturgie: Anton Segers: spelers:
Luk Perceval, Damiaan De
Schrijver, Frank Focketyn;
produktieleider: Jean Schols.
Gezien in de Singel op 4
april.

9 ETCETERA 18/87

Luk Perceval Oidipoes/
Kommentaar Foto's Blauwe
Maandag C"

Tie3 zonder Tone Brulin

Met A i op

verschillende sporen
AU, de 1001
nachtmerrie is de
eerste voorstelling
van Tie3 sinds
Tone Brulin de
leiding overliet
aan Gene
Bervoets. Op de
scène staan een
blanke en een
zwarte acteur
tegenover elkaar.

De meeste
theatergezelschappen
hebben een trouw publiek. Het gezellige geroezemoes van bekenden
onder elkaar tijdens de pauze, het
gekeuvel bij de laving, het hoort
onafscheidelijk bij de sociale consumptie van theater. Dat eenheidsgevoel moet vroeger nog sterker geweest zijn, toen theater een zaak
was van bepaalde sociale groepen,
maatschappelijk ook strakker gedifferentieerd. Ook vandaag, gezeten
tussen de gezellige abonnees van
NTG of KNS, voel je de samenhorigheid die van theater een grotere
"gemeenschapskunst" maakt dan
b.v. van film. Het abonnementensysteem lijkt dan o o k - l o s van de
economische oorzakelijkheid waarop het is ingevoerd, een systeem van
prefinanciering waardoor men over
de noodzakelijke liquiditeit kon beschikken - organisch tot het theater
te behoren.
Vandaag wordt de aanhorigheid
aan een gezelschap nog door een
aantal extra-middelen aangemoedigd. De promotie van de theatermiddenstand is gericht op de kweek
van een vaste klandizie: de ene werft
voor leden en steunende leden, de
andere biedt je aan een stoel te kopen, bij nog een ander gezelschap
kun je toetreden tot de vriendenkring, weer een ander roept op tot
het belastingsaftrekbaar storten op
een speciaal fonds waardoor je van
anoniem toeschouwer opklimt tot
symphatiserend lid. Het resultaat is
nog meer gezelligheid, nog meer gekeuvel, meer samenhorigheid.
Nu variëren die verschillende publieken nogal ten opzichte van el-
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kaar. Het publiek van het Kollektief-INS is niet te vergelijken met
dat van de KNS. De abonnees van
de KVS zie je niet in de Beurs. De
Echt Antwerps Theater-getrouwen
zijn overspelig wanneer ze ook naar
de Singel gaan, maar misschien voelen ze zich wel op hun gemak in het
Meirtheater, enz. Het zou interessant zijn om eens een "compatibiliteitsstudie" op te zetten van het theaterpubliek. Bij alle samenwerking
tussen de verschillende theatergezelschappen (Raamteater met Nieuwe
Scène, Akt/Vertikaal met De Witte
Kraai, BKT en KVS, enz.) is het nog
de vraag of ook het publiek even
verwant is.
De oorzaken van de publieksvastheid zijn veelsoortig. De antropologisch-sedentaire aard van het beest
zit er voor iets tussen en het regionale stamverband maakt dat je van
een Brussels, Antwerps, Gents publiek kan spreken. De grove mediumselectie mobiliseert het typisch
chique operapubliek of het mooie
modieuze danspubliek. Het economische voordeel van een abonnement zorgt voor een kanalisering
van het beperkte budget dat aan cultuur wordt besteed, maar lijkt minder een oorzaak: ook bij groepen
zonder abonnementensysteem als de
Nieuwe Scène, H T P , e.a. lijkt het
publiek vrij trouw. Ik denk dat minder concrete, meer gevoelsmatige
criteria doorwegen: vertrouwdheid
met de ruimte b.v. (de koop-eenstoel-actie is daar het summum van)
en vooral de verwachting van en
vertrouwdheid met een bepaalde
theaterschriftuur, een vormenreper-

toire, een acteerstijl, een onderliggende ideologie. Vanzelfsprekend is
ook de verwachting om geconfronteerd te worden met het onverwachte en haar onderliggende ideologie
een publiekhomogeniserende factor. Hetzelfde slag (nieuwsgierige?,
masochistische?) mensen zie je terug in Beursschouwburg, 'tStuc,
Nieuwpoorttheater, ...
Deze lange aanloop om maar te
melden dat het vertrouwen wekkende handje afwezig bleef bij de voorstelling van Ali, de 1001 nachtmerrie van Tie3 in de Beurs. De Tie3toeschouwer die normaal op de
naam Tone Brulin afkomt (naar
Tie3 gaan betekende toch op bezoek
gaan bij Tone Brulin, genieten van
zijn typische theatertaal) had bij deze produktie geen houvast: Brulin
liet de groep aan Gene Bervoets,
vooralsnog een kleurloze naam.
Houvast aan ruimtelijke coördinaten heeft het publiek ook al niet,
Tie3 beschikt niet over een eigen
zaal. De pers, hoewel welwillend,
vertoonde weinig animo. Het geruis
dat een produktie normaal begeleidt, bleef stil, de verwachtingshorizon zwart. En ook het handje van
de Beursorganisatie dat anders het
onverwachte van het ongenode
scheidt, er normaal borg voor staat
dat het onverwachte wel genoeg aan
de verwachtingen zal beantwoorden, kwam evenmin ter hulp. Tie3
had namelijk zichzelf uitgenodigd
(of durfde de Beurs het risico niet
aan?) In elk geval moest de Brusselse toeschouwer maar eens zelf beslissen. En zie, bij zo weinig toeschietelijkheid bleef hij thuis. En
had ongelijk.

Perron
Beurs, 28 maart 1987. Een paar recensenten, enkele vrienden van de
spelers, een enkele ongeïdentificeerde toeschouwer, verspreiden zich
over de zaal. Ali, de 1001 nachtmerrie is al begonnen. Helemaal zonder
houvast ben je niet. Het zou over
Walraffs Ik, Ali gaan, wist ik. Maar
had het boek niet gelezen. Paul
Pourveur dan,
auteur-scenarist:
pleegde voordien al Le Diable au
Corps en Tyrannie der hulpverlening bij De Witte Kraai. Hoe maagdelijk de welwillende blik zich ook
richt, er vormen zich toch in het
achterhoofd een paar trefwoorden:
"sprookjes", "fragmenten", "met a t a a l " . Dat laatste zit meteen goed:
de man rechts in de sofa (lijkt zijdelings nogal op Müller, maar dat
heeft er niets mee te maken) geeft de
definitie "Prince:
Amerikaanse
zanger" op objectieve en subjectieve wijze, met uitroepteken en vraagteken al naar gelang van de fase in
zijn leven. Zijn acteerpathos wordt
onderbroken door de zwarte acteur
die vraagt wat dat betekent, uitroepteken, vraagteken. Het achterhoofd triomfeert: taal over taal,
theater als theater: klaar. Maar het
heeft er niets mee te maken.
Van bij de aanvang spoort de
voorstelling op verschillende sporen. Je probeert een eindje mee te
rijden, merkt dan ineens een ander
traject, tracht dat alsnog in te halen,
voor je het weet zit je in een donkere
tunnel. Dan toch maar op het perron blijven staan, daar heb je een
beter overzicht op de verschillende

lijnen en richtingen. Het aanvankelijke gevoel van ontreddering (waar
gaat dit over?) gaat over in plezier:
je neemt genoegen met de mooie
beeldjes die gepresenteerd worden.
Het scènebeeld b.v.: een immense
hoge kooi die fysiek ingepalmd
wordt door de blanke (gekleed in
modieus zwart) en de zwarte (heel
zwart) acteur. Er wordt geklauterd,
geklommen, getrokken, bewogen,
gedanst; volgt een balletgevecht met
twee borstelstelen. Allemaal heel
fraai op een goeie beat. Allengs
worden de verhoudingen tussen de
twee figuren duidelijk: de blanke
leidt het spel, domineert, hitst de
ander op tot steeds snellere ritmes.
De ruimte wordt metafoor voor een
leeuwekooi met de blanke als dompteur. Tot de zwarte die fysiek domineert, het niet meer pikt en reageert.
De ruimte krijgt dan de allure van
een boksring, de figuren verwerven
representatiekarakter: dé blanke
staat tegenover dé zwarte. En hier
knoopt de voorstelling, ondanks het
gebruik van een totaal andere esthetiek, toch weer aan bij het Tie3goed: het intercultureel programma, de botsing van verschillende
culturen. Maar ook thematisch
wordt het anders ingekleurd: het
gaat hem hier om het beeld dat de
blanke heeft van de vreemde cultuur: het geheel van clichés over de
jungle, Kuifje in Kongo, de expo
'58. Een houding bepaald door
neerbuigende generositeit ( " l ' a m i
noir"), aantrekkingskracht van het
"primitieve" en minachting voor de
eigenheid. " C ' e s t ?a que tu veux"
vraagt de zwarte en haalt een tam-

tam boven waarop de ander "primitief" gaat zitten dansen.
Terug op het perron. Want zo lineair spoort de voorstelling niet met
de gedachten. Intussen hebben we
ook Alida Neslo gehad, de bekendste Vlaamse kleurlinge, die hier op
video glimlachend en een beetje
spottend af en toe de loop van de
gebeurtenissen onderbreekt. Ze vertelt de blanke dat hij al twee keer
door zijn rol gevallen is, geeft een
eigenwijze versie van het scheppingsverhaal, levert commentaar op
de rol van de vrouw. Intussen heeft
ook de blanke niet stilgezeten: zijn
verwarde verhaal, telkens aangezet
door " H e t is avond, rond het
kampvuur gezeten, kwam een gedachte tot m i j " gaat verder. Zo
heeft hij het over zijn vrouw die alles tot sex herleidt, van een glas een
vaginaal voorwerp maakt, en van
een gebroken glas een politiek symbool. Hij heeft het over religie en de
verlosser. En ja, de sprookjes/mythes zijn er weer bij. Triomf achteraan. Robin Hood is van de partij,
en ook de Minotaurus en Ariadne.
Hoogste tijd, want het kluwen
groeide.
Nu klinkt dat op de scène allemaal minder moeizaam. De verschillende eindjes die afgewikkeld
worden, maar nooit tot één draad
verweven, geven aanleiding tot heel
wat amusante kwesties. Zo b.v. de
discussie " W i e is Ali?": de zwarte,
zwart en onderdrukt, of de derde
" a c t e u r " de man die alle rekwisieten aangeeft, blank en arbeider (met
casque en kiel). Het theater-alstheater niveau met de zwarte die ge11 ETCETERA 18/87

Gene Bervoets en
Ken Kélountang
Ndiaye- Foto's
Ariel te Siubbe

terwijl je nog bezig bent ze aan mekaar te knopen, werpt men steeds
nieuwe vragen op, over werkelijkheid en ideologie, taal en cliché,
blank vs. zwart, etc. Zo blijf je als
toeschouwer in beweging.

Overvloed
Ali, de 1001 nachtmerrie releveert
een theaterploeg met veel feeling
voor een hedendaags theateridioom. Zowel tekstueel als scenisch
heerst aanvankelijk een schijnbaar
ongestructureerde overvloed. Er
zijn (te) veel verwijzingen, men
speelt op (te) veel registers, er is (te)
veel om volgen, je moet je aandacht
versnipperen over verhaaleindjes,
gebeurstukjes,
TV-fragmentjes,
kromme verhoudingen. Niek Kortekaas (decor) legt echter de " t e " aan
banden, met een dominante vormgeving die het hele gebeuren inkadert, het verbale en fysieke geweld
in een strakke structuur dwingt. Bovendien bespelen auteur en regie
zeer handig het eigentijdse koppel
repetitie-variatie: een aantal elementen (tekst, geluid, gebeuren)
wordt herhaald, krijgt motiefstatus,
zinnen krijgen visuele echo's, verhoudingen tekstuele grond. Er ontstaan patronen die gevarieerd worden en, daardoor, steeds nieuwe betekenis.
Het
ongestructureerde
wordt structurele gelaagdheid, met
de vele dubbele bodems, die er ook
een plezierige en mooie voorstelling
van maken. Ook door de klemtoon
op de fysieke presentatie van handeling, houding en verhouding knoopt
deze produktie aan bij wat er elders
in het Vlaamse theater gebeurt. De
ontdekking van het gestructureerde
karakter, van de thematische lijnen,
van de mededeling en commentaar
op onze samenleving, betekent niet
dat je als toeschouwer de touwtjes
in handen hebt. Er blijft evenveel
dat je niet geplaatst krijgt: de talloze schoenen beneden- en bovenkamers. Of dat politiek vaginaal glas.
" L ' E n f e r c'est l'interpretation de
l ' a u t r e " , herhaalt de blanke intellectueel. En onder het applaus en
bravo-geroep floept Neslo weer aan
om te melden dat " d e aftakeling
van de hersenen maakt dat we alles
vergeten."
Luk Van den Dries

Gene Bervoets en
Ken Kélountang
Ndiaye
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durig om vertaling vraagt van
Vlaamse woorden, leidt tot een publieksinterventie: " w a l s e r i j " krijgt
de blanke niet vertaald. "Laminoir e " roept iemand uit de zaal. De
zwarte (l'ami noire) begrijpt er niets
meer van. Ik was geëngageerd voor
Ik, Ali, zegt hij, niet voor Prince,
laminoire, en andere onzin. En ook
de ruimte deelt in het dubbelspel
ETCETERA 18/87

wanneer onder de kooi (die door de
gestiek als werkruimte werd aangeduid) nog een souterrain vrijkomt
waar men zich nauwelijks kruipend
door kan bewegen, maar dat wel helemaal ingericht is als een miniatuurflatje. Waar is men dan het
meest gevangen: thuis of op het
werk? Op die manier krijgen de talloze eindjes een verrassende draai:

ALI, DE 1001 N A C H T MERRIE
Groep: Tie3; auteur: Paul
Pourveur; regie: Gene Bervoets; decor: Niek Kortekaas; spelers: Gene Bervoets,
Ken Kélountang Ndiaye, Alida Neslo.
Gezien in de Beursschouwburg, Brussel, op 28 maart.

La Traviata In de Munt

Hoe Verdi opte voeren
Verdi is vaak het slachtoffer van
zijn eigen succes: hij is zo alomtegenwoordig op de planken, op de
plaat, op de radio, dat zijn muziek
er aan kracht bij inboet. Hij fungeert of als cliché of als muzikaal
behangpapier.
Verdi schreef een soort muziek
die aansloot bij een bepaalde theaterpraktijk, waarvan we de sporen
nog zien op oude foto's met de tot
grijns vertrokken mimiek, of in
stomme films waar schurkachtige
acteurs nog met de ogen rollen. In
de courante opera-uitvoeringen zijn

daar nog sporen van te vinden: de
handen grijpen wanhopig in de
lucht, de gebalde vuist bonst op de
gezwollen borst, triomf schalt,
droefheid snikt geknakt, en men
sterft uitgebreid en eindeloos. Een
tragedie die niet direct tot onze tijd
behoort, zodat opvoeringen vaak
licht belachelijk zijn.
Om het nog erger te maken, verleidt de muziek vanzelf tot aftandse
gebaren. Zwakke regisseurs komen
er niet uit. Verdi: oninteressant.
Dus speelt men vals: men mikt op
indrukwekkende decors, men werkt

met "plastische" opstellingen van
het koor en men laat de zangers
maar begaan. Resultaat: de gemiddelde opvoeringen van de Scala. Op
de televisie kan men regelmatig gedrochten als Ernani in de mise-enscène van Ronconi zien. Laatste parel op deze tinnen kroon: de onwaarschijnlijke aan- en inkleding
van Nabucco,
de eerste prestatie
van de nieuwe muzikale directeur,
Ricardo Mutti. Te zien op alle
schermen van West-Europa met hetzelfde afgrijzen.

Karl-Ernst en
Ursel Herrmann
ensceneerden
Verdi's La
Traviata in de
Munt. Het
mirakel werkte
weer. Herrmanns
lezing is een les
hoe Verdi moet
worden
opgevoerd.

Verdi, een verloren zaak?

Aifred Burgstaller (Dottore Grenvil), Alexander Oliver (Gastone), Lella Cuberli (Violetta)- La Traviata, eerste bedrijf-Foto's

Oliver Herrmann
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Goed lezen
We weten dat hij de lievelingscomponist is van Gerard Mortier. Tijdens zijn eerste ambtsperiode heeft
deze laatste verschillende werken
van Verdi op het programma genomen, en de resultaten zijn erg wisselvallig geweest: van een beheerste,
statische, smaakvolle Don Carlo
(Deflo), over een aanvaardbare II
Trovatore tot een mislukte Macbeth
(Sireuil). Ondanks de grote liefde
van de directeur, liet Verdi zich niet
helemaal uit de slechte gewoontes
wikkelen. Toen kwam de finale test:
het Herrmann-team kon er eindelijk
toe gebracht worden een Verdi te
doen. De keuze viel op het meest
door de traditie aangevreten werk:
La Traviala. En zie: het mirakel van
de Herrmann-benadering werkte
weer. Waarom toch, vraagt men
zich af.

Lella Cuberli
( Violella) en
WiUiam Slone
(Giorgio Germont)
- La Traviala,
tweede bedrijf,
eerste toneel

Het antwoord lijkt verrassend
simpel. Het grote talent van het
Herrmann-team (dat zijn KarlErnst, zijn vrouw Ursel en Geoffrey
Layten) bestaat erin dat er "gew o o n " goed gelezen wordt. Zij zijn
begaafde lezers. Van de tekst en van
de muziek. Ze hebben de nederigheid om zich ten dienste van een
werk te stellen. Ze willen door eerbied en aandacht komen tot het es-

sentiële. Als ze een tekst kiezen, dan
hebben ze eerst voor zichzelf besloten dat hij de moeite waard is.
Daarna komt het erop aan het werk
te laten spreken. Hun tussenkomst
is van die aard dat men bij het eindresultaat de indruk krijgt dat het zo
moet.
De
vanzelfsprekendheid,
meer streven ze niet na. Maar om op
de scène deze kwaliteit te verkrijgen, moet er hard gewerkt en hard
nagedacht en hard "aangevoeld"
worden.
Bij het Herrmann-team spelen
drie principes een belangrijke rol.
Een werk wordt verdeeld in een eindeloze reeks betekenisdragende momenten. Het theatergebeuren moet
steeds voortgaan, en de conventie
van de muziek, met haar zware nadruk op het beleven van één emotie,
mag de handeling niet stilleggen.
Het tweede principe is dat het stuk
altijd sterk in zijn geschiedkundige
context geplaatst wordt, terwijl die
op zichzelf in relatie tot onze tijd en
onze sensibiliteit wordt gebracht.
Ten slotte wordt de dramatische actie altijd verankerd in en bepaald
door een ruimtelijke organisatie, die
vanzelf de situaties en de emoties
laat ontstaan. Met deze principes
hebben de Herrmanns Mozart tot
leven gebracht, met dezelfde principes doen ze wonderen bij Verdi.

Luxehoeren
La Traviala is een stuk dat ontstaan
is uit typisch negentiende-eeuwse
toestanden. In Parijs waren er toen
luxehoeren, die het hoofd op hol
brachten van zowel rijke bourgeois
als van kunstenaars zoals Liszt of
Dumas. Toen Dumas verliefd werd
op Marie Duplessis, die heel jong
aan longtering overleed, schreef hij
eerst een roman en later een toneelstuk over haar: La dame au camélias. Immens succes. Verdi leefde op
dat ogenblik samen met Giuseppina, een zangeres met wie hij pas jaren later zou trouwen. In zijn Italiaanse woonplaats Bussette werd
zijn geliefde geminacht, omdat ze
niet deftig was. Verdi vond in het
verhaal van de Franse dame, die
veel meer menselijke waarde had
dan de goegemeente die deftigheid
combineerde met hypocrisie, iets
wat hem een gepaste commentaar
leek op zijn eigen situatie. La Traviala werd het, de enige opera op een
contemporain thema. Verdi als aanklager van de bourgeoisie.
Het is dit thema dat duidelijk aan
bod komt in deze opvoering: in het
eerste bedrijf is het salon beklemmend rood en van de wereld afgesloten; het grote feest, met te veel
eten en drinken op tafel, is een slem-

perij. De gasten gritsen en graaien
om elkaar heen. Een orgie is het
niet; alleen het kleine, zielige, gestolen plezier van wie te vlug rijk is geworden: tijd 1850, de uitbarsting
van de industriële revolutie met zijn
plotselinge fortuinen. Als er veel
plezier moet gemaakt worden, dan
uit zich dat in het elkaar besproeien
met champagne; als er een climax
moet bereikt worden, dan is dat: het
tafellaken naar beneden trekken en
al dat fijns en heerlijks op de grond
laten donderen; géén stijl dus. In
deze wereld is Violetta, la Traviata
(wat zeggen wil: de misleide), de
trieste, hoestende koningin. In het
derde bedrijf kan de lol niet op: het
miezerige volkje amuseert zich met
platte toneelstukjes, goedkope lalanummertjes uit een vulgair cabaret.
Het treurige van de vreugde op bestelling.
Wanneer in deze roodfluwelen
wereld een jonge, onschuldige man
verschijnt, die dapper en schuchter
een drinklied ter ere van de gastvrouw inzet, kan het niet anders of
deze demi-mondaine, deze zeer dure
hoer, wordt tot in haar diepste zelf
geroerd: de jonge man, Alfredo,
ziet door de schijn, en ontdekt een
ziel, een essentie, ontmoet de Geliefde. Een attentie, waaraan La
Traviata niet kan weerstaan. Een
roep, waarop ze met totale overgave
en eerlijkheid antwoordt, zij, de
schone aan longtering stervende.
Want, zo wist het reeds Verdi, en zo
toont het Herrmann-team het, dit is
een stuk over dood en liefde.
Het zuivere wordt in deze opvoering op een wat wrange manier getoond: de jonge, onstuimige affaire
wordt niet te midden van de bloemen van de lente uitgeleefd (dat laten we aan de smakeloze overdaad
van iemand als Zeffirelli over),
maar in een weids winters landschap, koud, —er wordt met echte
sneeuwballen gegooid —, wit en
rein. In dit hyperrealistisch tafereel
zal Alfredo's vader op de achtergrond een dreigende, zwarte figuur
zijn, het vleesgeworden realiteitsprincipe, de belichaming van de
burgerlijke norm. Violetta zal,
merkwaardig genoeg, die norm aanvaarden, haar eigen geluk verbrijzelen, en snikkend het offer aanvaarden. Protesteren doet ze niet, zelf
leeft ze met een burgerlijk bewustzijn, en omdat ze zich, dank zij dat
bewustzijn, kan wegcijferen om de
sociale carrière van haar geliefde
mogelijk te maken, wordt ze een
heldin.
De jonge man wordt van deze afspraak tussen zijn vader en zijn
voorbeeldige geliefde niet op de
hoogte gebracht, zodat hij zich totaal verraden waant, en de schijnwereld van zijn vader met cynisme
te lijf gaat. Alfredo loopt naar de
zwoele salons terug, beledigt Violet-

ta in het openbaar, en overtreedt
hiermee de welvoeglijkheid van deze
besloten wereld. De ondeugd heeft
ook haar gevoel voor decency: niet
alles is toegelaten, waar alles toegelaten lijkt. Het losbandige plezier
heeft zijn eigen wetten. Wat blijft er
te doen? Alfredo wordt verstoten.
Zijn vader " l i j d t " in stilte en Violetta kan alleen nog maar sterven.
De situatie voor het laatste bedrijf
dringt zich met een dwingende logica op. Maar Verdi (en Dumas) voelen wel de pijn, walgen van de
schijn, maar vinden niet de kracht
om met hun wereld te breken. In de
dood wordt iedereen verzoend. Ook
de vader wordt alles kwijtgescholden. Hij was al die tijd verblind. Op
het ultieme ogenblik komt hij tot
het juiste inzicht. Zijn strakke,
baatzuchtige principes steunen op
valse grond. In deze regie vallen vader en zoon, na het overlijden van
Violetta, in eikaars armen. Het is de
vreemdste regiebeslissing van de
avond, in het libretto staat het niet.
En de kritische kijk op de vaderfiguur (heel goed gezongen door William Stone, die echter als figuur te
jong is) valt hierdoor aan diggelen.

Duidelijk
Dit verhaal wordt met een grote duidelijkheid verteld. Commentaar is
er niet, alleen het aangrijpend maken van wat de situatie, de tekst en
vooral de muziek aanbrengen. Met
zulke trouw aan de negentiendeeeuwse wereld geven Karl-Ernst en
Ursel Herrmann aan dat deze stof
en deze verhaalvorm (het melodrama) nog integraal werkzaam zijn.
We leven meer in de wereld van onze grootvaders, dan dat we willen
bekennen.
Hoe eenvoudig, rechtlijnig en
vanzelfsprekend zulke lezing van de
stof ook lijkt, toch staat ze haaks op

zowat alles wat in andere theaters
ter wereld met dit meesterwerk
wordt aangevangen. De verrassendste aanpak manifesteert zich in de
figuur van Alfredo. Dit is één van
de zwaarste tenorrollen uit het repertoire. Dank zij de stentorstemmen van Domingo of Pavarotti is
het drinklied uit de eerste acte uitgegroeid tot een stout stukje van overweldigend stemgeweld. De overstelpende kracht van de stem pakt niet
alleen La Traviata, maar ook de helle cast en meteen de hele zaal in.
Maar bij Herrmann zou zo'n effect vloeken met de dramaturgische
waarheid: dus laten ze de jonge
Pool Marek Torzewski heel schuchter verschijnen, en plaatsen ze hem
aan de uiterste linkerkant, cöté
cour. een jonge man gaat een nummertje opvoeren. Torzewski zingt
vrij zacht, en de visie van Herrmann
wordt hier volledig door dirigent
Sylvain Cambreling gevolgd: het orkest stopt zich bijna weg. Deze
mannelijke
kwetsbaarheid
gaat
recht naar het hart van La Traviata,
dat is scenisch en muzikaal overduidelijk. Dit detoneert in het smoezelige gedoe. Later zal de stem van
Torzewski groeien, en in de laatste
akte zal hij bij het sterfbed vanuit
de diepste regionen van zijn verscheurd lichaam uitroepen: " A strazio terribile" met een vocale kracht
die hij tot dan heeft opgespaard.
Het gaat door het lichaam, het ontlokt een traan. Dit is opera zingen
binnen een dramaturgisch concept.
Meteen weze gezegd dat, als zanger
en als acteur, Torzewski de boeiendste prestatie weggeeft.
Dit dramaturgisch bewustzijn
vindt men ook terug in de dirigeerstijl van Cambreling. Het hele werk
wordt met een grote zin voor het detail, voor het kleine uitgevoerd. De
intieme actie op het toneel, waar alles zich in kamers en salons afspeelt,
wordt begeleid door kamermuziek.
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Lella Cuberti
(Violetta) en Marek
Torzewski (A tfredo
Germont) —
La Traviata,
tweede bedrijf,
tweede toneel

Pas op het einde, wanneer Violetta
aan haar ziekte bezwijkt, nadat ze
net uitgeroepen heeft: "Ik herleef,
wat een vreugde", barsten de verpletterende fortissimo's los. Alles in
deze opvoering is ondergeschikt gemaakt aan een theatrale lezing.
Het theatrale effect is zo groot
dat, hoe sterk de zangers in het eerste bedrijf ook z i j n - e n Lella Cuberli, al heeft ze last met de hoogste
noten, maakt bijna alles goed door
haar ranke verschijning-, het publiek na de verschillende nummers
niet applaudisseert. Die taaie operaconventie wordt gelaten, omdat de
fascinerende actie geen onderbreking toelaat.

Onvergetelijk
Elke opvoering van Karl-Ernst
Herrmann blijft nazinderen dank
zij enkele onvergetelijke beelden. Al
van bij de eerste maten ontstaat er
een magisch ogenblik. De opera begint met een orkestraal voorspel,
waarbij de violen in de hoge registers een ragfijne melodie uittekenen. Heel mooi, maar te vaak op de
radio gehoord. Herrmann laat net
genoeg noten horen-heel fraai
door de snarensectie gespeeld trouw e n s - o m de luisteraar tot de conventionele reactie te laten komen,
dan laat hij het doek heel traag opgaan en aan het oog wordt een fasci-
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nerend beeld geboden: een perfecte,
ovale ruimte, de overheersing van
het rood, een realistische lichtinv a l - e e n stuk leven, een stuk film.
Dit zal een realistische opvoering
worden, een uitdaging die onmiddellijk waar gemaakt wordt bij het
verschijnen van het koor: elk lid
speelt een rol. Dit zijn individuen,
die zich toch tot een groep laten samensmelten.
Aan dit verrassende hyperrealisme beantwoordt dan de finale van
het tweede bedrijf, waar de muziek
een rituele oplossing opdringt. Hier
staat de vader tegenover de zoon en
kijkt het koor als groep met verontwaardiging en afschuw naar de gekrenkte Violetta. Dit verschil in stijl
heeft het Herrmann-team feilloos
gehoord en in de juiste dramatische
beelden omgezet. Hier wordt niet
tegen een tekst in geregisseerd. Als
de traditie van de negentiende eeuw
te sterk is, en juist door haar sterke
druk nog werkzaam is, wordt zij
zonder enig probleem gevolgd. Het
is één van de geheimen van dit soort
spektakel. Doet men het niet, dan
krijgt men met de wraak van het
materiaal af te rekenen.
Zo levert deze opvoering een les
in theater maken. Een les, geput uit
dat oneindige weten van Karl-Ernst
en Ursel Herrmann. Daarom is het
juist, deze opvoering van historisch
belang te noemen, want ze toont

hoe Verdi opgevoerd moet worden.
Een exceptioneel moment, want
zelfs in de Munt komt zo een ervaring zelden voor.
Ook voor Herrmann zelf is de
opvoering belangrijk, want tot nu
had hij ons misschien doen geloven
dat alleen Mozart hem bijzonder
lag. Na deze La Traviala is weer zoveel meer mogelijk. Even dromen:
een Rigoletto, of een Nor ma of een
Lucia di Lammermoor,
allemaal
prachtige stukken, allemaal bedolven onder het stof van de traditie.
Werk voor de boeg, dus, tenminste
als Brussel Brussel mag blijven, en
de Munt zijn munten aan zoveel
waardevols mag blijven besteden.
Johan Thielemans
LA TRAVIATA
muziek: Giuseppe Verdi; libretto: Francesco Maria Piave; dirigent: Sylvain Cambreling; regie: Karl-Ernst en Ursel Herrmann; medewerking
aan de regie: Geoffrey Lawton; decors en kostuums:
Karl-Ernst Herrmann; vertolkers: Violetta: Lella Cuberli; Alfredo: Marek Torzewski; Giorgio Germont:
William Stone; Gastone:
Alexander Oliver e.a.
Gezien in de Munt op 21
april (première).
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W E R N E R V ^ N DEN M O O T E R
Ik was zo krank van hart, dat ik muziek nodig had.
Ik vraagde, of men wat zingen en spelen wou voor my alleen?
't Is voor een zieke, zei ik.
Ik bevond mij niet wel bij de inrichting van mijn
woning en dus ben ik verhuisd. Deze keer naar een
leefomgeving op stand want wie mij tot voor kort zag
in de schijnwereld van de opera, mocht wel
menen: - Die jongen woont beslist heel aardig!... in
werkelijkheid kon ik slechts een ongezonde
artiestenstuip de mijne noemen. Dat verhuizen evenwel,
wat een godbevlekkende ellende! En nog is het niet
afgelopen! Ik had u veel te melden over opera's in
Brussel en in Antwerpen, over Macbetten, Parsifals en
Traviata's, o veel! Maar door het schoonmaken en
geschilder houd ik het geen vijf minuten aan mijn
schrijftafel uit! Gedurig moet ik de kamer uit omdat
verf het papier dreigt te besmeuren, de stoel onder mij
vandaan geboend wordt of mijn advies gevraagd bij een
kwestie van loodgieterij. Daar... ik word geroepen.
Het was de tapijtenlegger. Ik sluit de ogen voor de
kartonnen dozen en verbeeld mij hoe het zijn zal als de
boel is ingericht. Op de tonen van het voorspel van
Parsifaldroom
ik... hoe ik thuis zal komen wanneer de
laatste zonnestralen door het luxaflex sijpelen, hoe ik
zal neerzijgen op de chaise longue en daar een wijle zal
mijmeren, welke vorm van tijdverdrijf mij die avond
passend lijkt - ach, dat geklop en geschaaf en gebik en
gezaag - , of ik mij wellicht zal gaan vermeien in het
duister van de Koninklijke Vlaamse Opera... toezien
hoe Frits Celis zijde en fluweel weeft uit zijn barse en
onwillige orkestkornuiten, van wie er sommigen als zij
een half uur niets te blazen hebben, sportblaadjes gaan
zitten lezen... zuchten van verlichting in de klinkende
stilte die volgt op een dank zij het sluiten der
dirigentenknuist volmaakt gelijk uitgezongen frase? Of
zal ik, dichter bij huis, de suikerdoos van mijnheer
Mortier opzoeken waar vast wel weer een Italiaans
meesterwerk van de een of andere Giuseppe... duid mij
niet euvel, ik zeg even dat men wat minder luidruchtig
te werk ga bij het met scherpe driehoekige ijzers verf
af-krabben van deuren en vensters. Is dat een leven!
In de hoop dat de lezer het gekrab niet langer door
mijn geschrijf heen hoort... Verdi of nog erger ten
gehore wordt gebracht of op de planken gezet of hoe
heet het soort kermisvertoning dat om der Italianen
keukenmeidenromanintriges heen wordt gebouwd? Zal
ik mij opnieuw begeven te midden der grijze
Kappelmannen, wanneer hun gehoest en gepiep en
gerochel weer eens door het theater
waart - tuberculeuzer lijkt de zaal dan de arme Violetta
zelve? Ach, misschien weet ik het dan, maar op dit
moment zou ik moeilijk mijn keuze weten te bepalen...
Staat u mij toe, dat ik even opendoe voor de
verwarmingsmonteur?
Ik bedoel, het is natuurlijk óók je reinste
zelfkwelling, zo'n 5 uur Parsifal met zijn statische actie
en mystiekerigheid, derde-rijk-marsen, soepjurken,
anonieme decors en onhandig bewegende koorleden,
maar vooral na de eerste akte die Ridderbusch, Celis en
co uiterst gespannen voordroegen, beving mij een door
de muziek gegangmaakte ontroering - die weliswaar
afnam toen de spanning iets daalde in het normaal
gezien toch boeiender vervolg, hoezeer Amfortas
(Frans Van Eetvelt) en Parsifal (Horst H o f f m a n n )
geleidelijk aan ook tot grote zanghoogten stegen - maar
toch ontroering...
da die entschuldigte

heut ihren Unschuldstag
erwarb.
Terwijl de Traviata mij na afloop volstrekt niet
beroerd bleek te hebben, ondanks sprookjesachtige
decors en regie. Het leek wel of ik in de bioscoop had
vertoefd om daar een weelderig aangekleed, maar
overigens nietszeggend gooi- en smijtspektakel te
aanschouwen. Eilieve, laat mij een kleine parenthese
maken. Neen, niet weder voor een handwerksman, alles
boort, krabt, hamert, schraapt, schuurt, schaaft en
schroeft hier lustig zijn gang.
Als ik een hond zie op straat of in een openbare
gelegenheid, bekruipt een afgrondelijke walging mijn
wezen. Ik houd nu eenmaal niet van die beesten. In
zo'n geval houd ik mezelf immer dadelijk voor dat ik
mijn walging aan het verkeerde adres bezorg. Want de
hond in kwestie kan er ook niets aan doen dat hij door
zijn baas in mijn nabijheid is gebracht en ik moet
voortaan maar zo wijs zijn, hondeëigenaars te mijden.
Die zijn immers nog veel weerzinwekkender, want met
verstand begiftigd, dan hun hersenloze viervoeters. Zo
is het ook gesteld met de vele Verdi-opera's die ik heb te
ondergaan en nog wel wat van andere componisten
ook, Verdi heeft het niet alleen gedaan. Mijns inziens
mag het feit dat die voorbijgestreefde, drakerige
geschiedenissen zonder veel muzikale inhoud nog steeds
worden opgevoerd niet derzelver toonzetters worden
aangewreven - zij rusten in vrede - doch eerder de
operadirecties en vooral het publiek, dat dit soort
holligheid nog steeds laf en lijdelijk over zich heen laat
komen. Johan Thielemans zal u, wat de Traviata
betreft, wel in geuren en kleuren berichten wat er mooi
was en wat niet, wie er goed zong en wie slecht. Mij
interesseert het domweg enkel en alleen of een opera
swingt, zoals Graham Parker swingt en de Style
Council niet. Welnu, de Traviata swong niet, helemaal
niet, en de Parsifal een beetje. Met dien verstande dat
de Traviata ook nooit zäl swingen, hetgeen de perfectie
van de voorstelling in de Munt nog onbarmhartiger aan
het licht bracht, en de Parsifal dat wel degelijk kän,
men zie de film van Syberberg.
Ik ben wat moe... alles is aan kant, maar het is hier
wat leeg. De zon gaat onder en de lichtreclames aan. De
pick-up om de Vier ernste Gesänge te draaien is helaas
nog niet opgesteld. Neon glimt in het parket... ik hoor
veel te onstuimig applaus van kwijlende grijsaards...
beaat, dé zondagmiddag van hun grijze leven...
rusteloze arpeggio's van weelderige strijkers...
loutering en de driestuiverswereld van de
demi-monde...
coloratuur, cymbaalslagen... het lijkt
wel een fanfareorkest... stel je eens voor dat het
gesproken zou worden, svat een verlies aan
melodrama... Ssstilzitten! sist de theeteef achter mij...
een magisch gebaar ontlokt Debussy aan Wagner... dat
Baudelaire dit nooit meegemaakt heeft...
- Ga van tijd tot tijd eens kijken naar die nieuwe
huurder op de derde verdieping, hadden de werklieden
gezegd tot de concierge. Hij is zo... zo verward. De
huisbewaarder gaf daaraan gehoor en vond " d e man
op de derde verdieping" daarentegen zeer wel. Hij leek
opgeruimd, blij verhuisd te zijn en ging niet uit die
avond, zei hij, niet naar de Munt, niet naar Antwerpen,
nergens heen. Hij gaf de voorkeur aan stilte, de rest van
de dag.

Natur
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Kinderen hebben recht
op theater
Op zoek naar het "tweede genre"
Het kindertheater
kampt met heel
wat problemen.
Marianne Van
Kerkhoven biedt
hier geen
panorama van het,
artistieke werk
van het huidige
kindertheater,
maar een eerste
introductie in
"waar het
schoentje knelt".

Kloof

Luc Frans en Ineke
Nijssen in
' 'A driaan Mole'' Foto Speeltealer

In zijn in 1980 verschenen boek Het
geminachte kind schreef de Nederlandse auteur Guus Kuijer, die grote
bekendheid verwierf met zijn kinderboeken, een passage over literatuur voor kinderen: "Schrijvers zijn
ruwweg in twee groepen te verdelen.
De ene groep schrijvers schrijft over
wat zij weten, de andere groep over
wat zij niet weten. De eerste groep
doet verslag over door hem of door
anderen ontgonnen terrein, de tweede groep tast onbekend terrein af.
De eerste groep levert bij voorbeeld
informatief werk, de andere groep
bij voorbeeld gedichten. Een ex18

gebracht, die z i c h - ó ó k - n a a r kinderen richten en die zelfs aan de mythologie aller tijden een aantal basisfiguren hebben toegevoegd; denken we maar aan Peter Pan, Alice in
Wonderland, de verhalen van Winnie the Pooh, Niels Holgerson, De
Kleine Prins, De Kleine Johannes...
Auteurs als Paul Eluard, Erich
Kästner, Eugène Ionesco, Roald
Dahl en dichter bij ons Hans Andreus, Annie M . G . Schmidt en
Guus Kuijer zelf schreven schitterende kinderboeken op een hoog artistiek en professioneel niveau. Ook
in eigen land tilt de kinderliteratuur
zich meer en meer op uit haar vroegere artistieke verdrukking. Maar
toch blijft Guus Kuijers uitspraak
wäär, des te meer wanneer we ze
van de literatuur naar het theater
overbrengen.
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treem voor de ene groep vormt de
triviaal-literatuur: er wordt geen
stap buiten de bekende paden gedaan; een extreem voor de andere
groep is het nauwelijks te begrijpen
experiment. Ik zie geen enkele reden
om het een of het ander te veroordelen. Volwassenen kunnen kiezen uit
beide genres, omdat voor hen beide
genres bestaan. Kinderen daarentegen kunnen niet kiezen, omdat, behoudens enkele
uitzonderingen,
voor hen het tweede genre niet bestaat."
In de loop der tijden heeft de wereldliteratuur enkele pareltjes voort-

Men kan stellen dat het Vlaamse
kinder- en jeugdtheater al een hele
tijd op zoek is naar dit "tweede genr e " en dat er vandaag in hun rangen
een intense inspanning geleverd
wordt om, tegen alle obstakels in,
volwaardige artistieke produkten af
te leveren. In deze strijd staan zij
echter alleen, zonder hulp ook vanwege het volwassenentheater, van
waaruit een stuk traditie en ervaring
doorgegeven zou kunnen worden.
De meest levende delen van het kinder- en jeugdtheater zijn erg jong en
lijken wel afgesloten van hun theatrale voorgeschiedenis. Welke band
is er b.v. tussen het " j o n g e " Stekelbees en het " o u d e " K.J.T.? Of tussen de nieuwe generatie van poppenspelers als Mieke Krik of Joris
Jozef en de traditie van poppentheaters als Van Campen of Toone?
Weinig of geen, zoals ook een echte
verbinding tussen het Vlaamse
jeugdtheater en het Vlaamse theater
voor volwassenen - en in het bijzonder de meest vooruitgeschoven elementen hiervan ver te zoeken is. De
kloof die er tussen gaapt, verhindert
dan ook dat wederzijdse impulsen
hun gang gaan en dat er een vruchtbare kruisbestuiving tot
stand
komt.
De kloof tussen het volwassenenen kindertheater weerspiegelt uiteraard de maatschappelijke kloof tussen de grote en de kleine mensen.
Het bestaan ervan wordt in hoge
mate bestendigd door een algemeen
verspreide mentaliteit waarin het
kind niet au sérieux wordt genomen, waarin het maatschappelijk eigenlijk van geen tel is. Het kind
wordt in de maatschappij, zoals
Kuijer zegt, meestal beschouwd als
" o n p e r s o o n " : als iets dat op dit
moment nog niets is, maar het eventueel " l a t e r " (dat magische woord!)
wel kan worden.

De maatschappelijke onderwaardering van het kind is ook binnen
het theater terug te vinden, op alle
niveaus:
- bij het tekortschieten van de
overheid die te weinig middelen
voor kindertheater ter beschikking
stelt en daardoor de vicieuze cirkel
van "minder geld, dus minder kwaliteit, dus minder waardering" bestendigt;
- bij de derderangsbelangstelling
van vele organisatoren die aan de
artistieke en technische eisen van
het k i n d e r t h e a t e r - d i e niet anders
zijn dan voor volwassenenprodukt i e s - v o o r b i j g a a n . De " d u w er nog
maar een klasje b i j " mentaliteit getuigt van een diepe minachting voor
het kind én voor de artiesten die
voor kinderen spelen.
- bij sommige theatermakers zelf
die hun produkten wel eens durven
verkopen op basis van het principe
"twee
volwassenenvoorstellingen
betalen en één kindervoorstelling
gratis";
- bij vele leerkrachten voor wie het
bijwonen van een toneelopvoering
als een leuk moment van bezighouden wordt beschouwd binnen die
zee-van-verveling-die-school-heet;
- bij de theaterkritiek —en we steken hiermee de hand in eigen boezem - die de jeugdtheatermakers
nog vaak benadert met " d a t wantrouwen voor mensen die onder hun
intellectuele niveau bezig z i j n " (André Rutten).
In onze maatschappij is het voor
het kind allemaal "snel goed gen o e g " , een houding die opvoedt tot
middelmatigheid. Kind zijn is een
soort ziekte, een overgangsstadium
dat voorbij is wanneer het laatste
greintje kinderlijkheid verbannen
is, wanneer het kind " a a n g e p a s t " is
om zijn plaats in het produktieproces in te nemen. Voor het dwingende karakter van de kinderfantasie,
voor zijn compromisloos gedrag,
voor dat absolute willen in het
vormgeven van zijn eigen leven is
geen plaats in onze volwassenenmaatschappij.
Precies in die koppigheid en consequentie is er een parallel te trekken tussen de wereld van de kinderen en die van de kunstenaars. Kinderlijkheid betekent immers ook:
engagement, creativiteit, contrast,
enthousiasme en een oneindige behoefte aan spelen.
Vanuit die optiek zou het kindertheater potentieel een gepriviligieerde plaats in de gemeenschap kunnen
bekleden: precies door het non-conformisme van zijn publiek (van de
dwang tot realisme b.v. heeft het
kind hoegenaamd geen last) ligt het
binnen de mogelijkheden van het
kindertheater om zich tot een artistieke avant-garde te ontwikkelen,
ware het niet dat die kwalijke artistieke en maatschappelijke kloof het

afscheidt van evoluties en middelen
binnen de theaterkunst.

Professionalisering
Ondanks de inspanningen die vandaag gedaan worden, lijkt het toch
alsof de geschiedenis van het theater
aan het kindertoneel voorbijgaat.
En niets is minder waar: de ontwikkelingsgeschiedenis en de daarmee
gepaard gaande professionalisering
van het kindertheater lopen alleen
ver achter in vergelijking met de rest
van de theaterrealiteit. Nochtans is
er in een nog niet zo ver verleden
een ontmoetingspunt geweest waarop de twee mekaar benaderden: de
relatieve voorsprong van het Nederlandse kindertheater (hierbij geholpen door een beter begrip vanwege
de overheid) ligt precies in het feit
dat zij uit die gepriviligieerde periode sneller de juiste lessen getrokken
hebben. We bedoelen hier de invloed en de verwerking van het politieke theater uit het begin van de jaren '70.
Behalve het K.J.T. stammen de
belangrijkste kindertheatergroepen
(cfr. Stekelbees, het Speeltheater)
uit die periode óf ontstonden zij
daarna. Zelfs het iets oudere en ondertussen ook verdwenen Jeugd en
Theater-later Brialmonttheaterstond onder invloed van deze theaterbeweging. Vanuit zijn pedagogische ingesteldheid, zijn democratische reflex én zijn inzicht in het belang van de fantasie als omvormende macht t.o.v. de werkelijkheid,
heeft het politieke of vormingstheater ook de zaak van het theater voor
kinderen of jonge mensen ter harte
genomen. Dank zij zijn anti-autoritaire inspiratie heeft het politieke
theater een belangrijke rol gespeeld
in het loswrikken van het kindertheater uit de betutteling van brave
sprookjesstructuren en heeft het het
kind, ook op het theater, met een
brok werkelijkheid in contact gebracht.
Het paradoxale van de werking
van het politieke theater ligt enerzijds in het feit dat deze bevrijding
van het kindertheater van een knellend ideologisch verleden, gepaard
ging met een nieuwe uiterst " p e d a gogisch verantwoorde" ingesteldheid; en anderzijds in het feit dat de
democratische functioneringswijze
(b.v. stukken maken in collectief
verband) die aan deze bevrijdende
werking beantwoordde, tot een rem
werd binnen de evolutie van het kindertheater. In Nederland, waar de
puur didactische dimensie van het
politieke theater (cfr. o.a. het werk
van Proloog, Diskus, Werk in Uitvoering enz.) sterker aanwezig was
dan bij ons, was de reactie hierop
ook sneller en feller. Het belerende
van het jeugdtheater heeft er al een

tijd plaats gemaakt voor meer beeldend en associatief werk; bovendien
heeft een vernieuwde " s é r i e u x "
t.o.v. het vak er vlugger dan bij ons
geleid tot het herinvoeren van 'specialismen' zoals auteur, regisseur,
scenograaf enz. De weerslag van deze globale professionalisering van
de theaterpraktijk valt af te lezen uit
de kwaliteit van de produkties. De
ontwikkeling van het kindertheat e r - w e g van de pedagogiek, naar
de kunst toe - werd er zover doorgetrokken dat de dialectiek vandaag
reeds af en toe doorslaat in haar tegendeel: sommige van de op dit moment in Nederland gemaakte produkties worden ervaren als weliswaar zeer mooi, maar ook als te
hermetisch, voorbijgaand aan de
noden van het jonge publiek.
In Vlaanderen werd het stadium
van het collectieve werk (b.v. ook:
uitgaan van de ervaringen en thema's die jongeren zelf aanbrengen),
zonder daar een artistieke kern tegenover te plaatsen, veel langzamer
overwonnen.
Improvisaties
b.v.
kunnen pas hun reële waarde krijgen indien ze ingepast worden in een
degelijk gefundeerde artistieke visie
of concept. De professionalisering
van het Vlaamse kindertheater is
vandaag volop aan de gang; wanneer deze volbracht is, zullen de
vooruitgeschoven groepen binnen
het kindertheater hun esthetische
achterstand t.o.v. het volwassenentheater kunnen inlopen. Een goede
kindervoorstelling wordt op dat
moment gewoon "een goede voorstelling".
Kindertheatermakers
worden dan in de eerste plaats theatermakers en geen sociale werkers.
Kindertheater wordt: een autonome
creatieve bezigheid, geboren uit een
reële artistieke behoefte. Alhoewel
de vraag blijft of de finaliteit van
het publiek (dus toch een pedagogische dimensie?) niet altijd de finaliteit van het artistieke produkt zal
doorkruisen.
Stilaan zien we hoe gesteund
door het voorbeeld van het Nederlandse, het Zweedse en ook van het
vrij levende en nog te weinig bekende Waalse kindertheater én geschraagd door de revalorisering van
functies als auteur en regisseur, het
huidige jeugdtheater meer stevigheid begint te ontwikkelen en in zijn
tendensen aansluiting zoekt bij genoemde voorbeelden:
— de gekozen scenario's worden
meer en meer gebaseerd op bestaande werken uit de jeugdliteratuur, of
op bestaande toneelteksten voor
volwassenen; men waagt zich zelfs
aan het bewerken van klassieken;
- in de uitwerking van die scenario's worden realistische verhaalstructuren meer en meer ontwricht
en vervangen door een associatieve,
minder grijpbare aanpak. Pedagogie en moraal verdwijnen; suggestie
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en sfeer komen in de plaats en geven
een grotere vrijheid aan de interpretatie van de toeschouwer;
— ook de scenografie krijgt meer
aandacht; naast de woorden verwerven de beelden meer bestaansrecht;
net zoals in het volwassenentheater
worden ook hier verworvenheden
uit de plastische kunst aangewend.
De kentering was dit jaar voelbaar in het werk van het Speeltheater o.l.v. Eva Bal: met o.a. Nacht in
Februari (cfr. Et eetera 17) en Adriaan Mole werden twee steviger produkties afgeleverd. Ook Stekelbees
was de voorbije seizoenen duidelijk
op zoek naar nieuwe impulsen o.a.
via " W a a l s e " regisseurs of zelfs via
co-produkties (cfr. Fata Morgana
met Tie-3). Volgend seizoen wordt
Guy Cassiers hier artistiek leider:
uit deze confrontatie kan misschien
een eerste nog tere band ontstaan
tussen het kindertheater en een
vooruitgeschoven exponent van het
volwassenentheater. Ook het K.J.T.
heeft een nieuwe directie, maar als
Walter Merhottein zijn theaterideeën, voorheen ontwikkeld in het
Merksems Kamertheater, naar dit
jongerentheater overplant, zal er
van vernieuwing in de volgende seizoenen niet veel te merken vallen.

Arbeidsintensief
Behalve de jeugdvoorstellingen die
binnen de structuur van een gesubsidieerde
volwassenentheatergroep
georganiseerd worden, hebben we
hiermee
alle
groepen
opgenoemd - te weten drie! - die van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een substantiële steun ontvangen. Ondanks het feit dat de overheid meermaals haar intenties te
kennen gaf (cfr. de toespraak van
Minister Dewael op het Kleutertheaterfestival in Tielt — zie ook Etcetera
17) om aan het gehele jeugdtheater
meer armslag te geven, blijven de
rijkssubsidies in deze sector miniem. In de laatste jaren zijn zelfs
verscheidene groepen van de subsidielijst geschrapt, die zich oorspronkelijk in meer of in mindere
mate met jeugdtheater bezighielden:
Tentakel,
Brialmonttheater,
Schooljeugdtheater en
Poëzien.
Voor volgend seizoen wordt Teater
Poëzien opnieuw erkend en gesubsidieerd. In het seizoen 1 9 8 6 - 1 9 8 7
ontving het K.J.T. 37 miljoen fr.,
het Speeltheater 10,3 miljoen en
Stekelbees 6 miljoen, en in de projectenpot doken sporadisch enkele
jeugdprodukties op van o.a. Froe
Froe en Jeux Interdits.
Eva Bal berekende dat slechts
11 <% van de voor theater beschikbare subsidie naar jeugdtheater gaat
terwijl de jeugd toch 2 8 % van de
bevolking uitmaakt. Het maken van
jeugdvoorstellingen is bovendien
zeer arbeidsintensief: dit betekent
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vrij hoge produktiekosten terwijl
toegangsprijzen en uitkoopsommen
beduidend lager liggen dan bij volwassenenvoorstellingen. Een belangrijk deel van de eigen inkomsten van de jeugdtheatergroepen
moet gehaald worden uit schoolvoorstellingen: dat deze l a a t s t e - n a
de
ingrepen
van
Minister
C o e n s - e e r d e r aan inkrimping dan
aan uitbreiding toe zijn, hoeft geen
betoog.
Door de beperkte subsidiëring,
de lage uitkoopsommen én de grote
vraag naar kinderprodukties werken deze kleine groepen vaak tegen
het moordende tempo van 180 a 200
voorstellingen per jaar. Van een repertoiregezelschap, voorzien van
een uitgebreid technisch en administratief apparaat, met een acteurspotentieel dat opgedeeld kan worden in verschillende produktiekernen, vraagt het decreet om jaarlijks
160 voorstellingen te spelen. De kindertheatermakers zijn daarbij verplicht om precies die taken van technische en administratieve aard (zoals het versjouwen van decors of het
verkopen van voorstellingen) er nog
eens bovenop te nemen. Bovendien
zijn de meeste van hun produkties
creaties, wat uiteraard een langere
produktietijd vergt. Veel binnen deze structuren moet bijgevolg opgelost worden via voluntariaat en enthousiasme; maar een dergelijk elan
heeft zijn grenzen en wordt pas
vruchtbaar indien het ingebed is in
een professioneel en artistiek gemotiveerd kader op alle niveaus. De nu
functionerende jeugdtheaters zullen
hierop wellicht antwoorden, dat
precies gezien hun economische situatie en gezien de algemene onderwaardering van de kinderwereld
slechts weinig professionele theatermakers zich aangetrokken voelen
tot het werk in kindertheaters... De
cirkel wordt hiermee opnieuw gesloten...
Naast de inspanningen van de
theatermakers om uit deze situatie
te geraken, wordt ook bij een aantal
organisatoren een grotere interesse
voelbaar. De Beursschouwburg in
Brussel heeft jarenlang via zijn receptief werk heel wat kwaliteitsprodukties uit Nederland en Wallonië
geïntroduceerd, die tot stimulerend
voorbeeld werden voor het eigen
kindertheater. Stekelbees en sinds
dit jaar ook het Cultureel Centrum
Gildhof in Tielt organiseren —de
eerste jaarlijks, de tweede tweejaarl i j k s - e e n festival. De FeVeCC (de
Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) kende dit jaar voor
de tweede maal de Signaal-prijs toe
voor de beste jeugdproduktie van
het voorbije seizoen. Verenigingen
als Assitej en Omicron (cfr Etcetera
14) buigen zich op dit moment over
omkadering en documentatie van
het jeugdtheater. Enzovoorts.

Kring doorbreken
Er wordt dus wel gesleuteld aan het
kindertheater, maar de kring waarin
het zich bevindt, kan pas voorgoed
doorbroken worden, indien er gelijktijdig aan verschillende zijden
aan getrokken wordt:
- indien de kindertheaters zelf erin
slagen om de aanzetten tot professionalisering een stabiele basis te geven en de bereidheid blijven tonen
om hun isolement te doorbreken;
- indien alle organisatoren in hun
werk dezelfde kwalitatieve normen
gaan hanteren als voor het volwassenentheater;
- indien de overheid de specifieke
p r o b l e m e n - e n er zijn er meer dan
wij hier hebben o p g e s o m d - o n d e r kent en stappen onderneemt om die
kloof tussen volwassenen- en kindertheater te dichten;
- indien ook de theaterkritiek de
kindervoorstellingen bespreekt op
dezelfde wijze als de volwassenenprodukties: de kwaliteit van gekozen theatrale oplossingen kan immers steeds op haar waarde beoordeeld worden, tot welk publiek de
voorstelling zich ook richt;
- indien algemeen gesproken, het
kind als maatschappelijk wezen uit
zijn
derderangspositie
gehaald
wordt en opnieuw het besef ontstaat
dat wij van de kinderlijkheid heel
wat kunnen leren.
Dit artikel bevat slechts een summiere schets van een aantal van de
problemen waarmee het kindertheater vandaag geconfronteerd wordt
en is zeker onvolledig wat het panorama betreft van nu werkende
jeugdtheatergroepen.
Bovendien
willen wij niet de indruk wekken dat
ons volwassenentheater in perfecte
gezondheid verkeert en dat als het
kindertheater zijn grote broer heeft
bijgebeend, alle problemen van de
baan zullen zijn. Het gaat om een
algemene kwalitatieve drempel die
overschreden moet worden om verdere ontwikkelingen mogelijk te
maken. Het gaat óók om onze verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van elke volwassene die
met theater begaan is, is groot in deze materie. De criticus Frans Verreyt schreef ooit: " E e n niet geslaagde theateravond ontmoedigt het publiek of zwakt zijn feeling af voor
authentiek theater"; dit geld óók
voor het jeugdtheater. Kinderen
hebben recht op een levend theater
dat in zijn rijkdom kan steunen op
alle verworvenheden van de internationale theaterkunst. Zij hebben er
recht op nu en niet later wanneer het
lachen ze al vergaan is.

Marianne Van Kerkhoven

Waarborg voor continuïteit en traditie

Koninklijk Jeugdtheater
moet blijven
Het Koninklijk Jeugdtheater in
Antwerpen is het enige A-gezelschap (repertoiretoneel) voor kinderen in dit land en daarmee één van
de weinige benijdenswaardige tradities die Vlaanderen heeft. In deze
tijd van krenterigheid op cultureel
gebied steekt de " r i j k d o m " van het
KJT de ogen uit van bepaalde kleinere groepen e n / o f projecten. Zo
dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden " v a n onder
u i t " . Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor
de Toneelkunst (RAT) verloor het
KJT voor het seizoen 1986-'87 5,88
miljoen staatssubsidie. Voorlopig
kwam deze besnoeiing slechts neer
op een doorschuiven van de financiering naar lagere overheden: stad
en provincie Antwerpen pasten samen 5 793 000 fr. meer bij dan het
jaar tevoren. Ook dat is een kort-

zichtige methode die op termijn
trouwens niet haalbaar is. Het KJT
speelt vooral in Antwerpen, maar is
daarom niet minder een heelVlaamse instelling. Er is slechts één
uitgebouwde theaterinstelling voor
kinderen en jongeren die een minimale garantie biedt voor continuïteit en traditie. Zonder deze instelling zijn die niet langer gewaarborgd. We moeten er dus over waken, dat het KJT deze centrale rol
kan blijven vervullen.
Reeds Herman Teirlinck zei het en
de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt,
zei het hem in Etcetera na: zelfs
wanneer de grote gezelschappen een
lamentabele periode doormaken,
we moeten ze in stand houden, want
ze zijn de enige garanten voor continuïteit en traditie, voor het overle-

Schalleneiland. - Long John Silver (Marc SchiUemans) en kornuiten - Foto KJT

ven van een eigen (jeugd-)theater
kortom. Een vergelijking: toen de
regering-Thatcher probeerde nog
maar één onderdeel —het experimentele zaaltje C o t t e s l o e - v a n het
National Theatre te sluiten, kwamen alle hens aan dek — ook die van
minder verzorgde kleine groepen—om dit stukje erfgoed te redden. het is er dus nog.
Niet

rijk

Aangezien de leden van de RAT hun
negatieve opinie baseerden op tweedehandse informatie, stellen de
meest actieve medewerkers van het
KJT zich een beetje defensief op. Ik
bleek de eerste te zijn die met hen
kwam praten. Zijn zij niet bereid
een stukje van hun rijkdom " i n te
leveren" om andere, kleinere groepen te helpen?

Het KJT in
Antwerpen is het
meest
gesubsidieerde
kindertheater in
Vlaanderen. Rijk
is het daarom nog
niet. Het is ook
niet oubollig, al
wordt dat wel
eens gezegd. Het
mag rekenen op
een massale
opkomst van het
publiek. Als
repertoiregezelschap biedt het
een garantie voor
continuïteit en
traditie. Het moet
die functie blijven
vervullen.

"Ten eerste zijn wij niet rijk. Eva
Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat
voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende
8 9 % naar het volwassenentheater
gaat. Wat zij niet vermeldt, maar
wat essentieel is: wij moeten met
ons budget (37 miljoen) 13 produkties maken plus de rondleidingen;
de KNS met 41,8; het NTG met 47,7
en de KVS met 44,4 miljoen staatssubsidie brengen er slechts a c h t . "
Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland\
het blijkt
dat de minister van Cultuur, Patrick
Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken. En dat enkele leden
van de RAT dat nu eindelijk ook
zelf doen.
Toch lijkt de subsidiëring van één
KJT tegenover 14 andere groepen
niet in verhouding te zijn: van de
povere 11 % van het totaal krijgt
het KJT 7 8 % en de overige 14 samen 2 2 % . Jan Verbist: " D a t cijfer
komt uit het rapport van Eva Bal.
Maar je moet daarbij ten eerste onze 13 produkties zien, terwijl de andere groepen er 1 of 2, soms zelf 3
brengen op één seizoen. En ten
tweede is er onze veel zwaardere
theatermachine. Daardoor is ze ook
log, wat nadelen heeft. Maar feit is
dat alleen het KJT een musical als
Schatteneiland kan opzetten."
Mare Schillemans, minder zakelijk, meer bevlogen dan Jan Verbist,
zegt: " I k begrijp die naijver niet
goed. Wij zijn niet concurrentieel
voor de anderen. Wij brengen bij
voorkeur produkties die elders gewoon niet kunnen. Wij vragen Eva
Bal voor een produktie in het volgende seizoen, al heeft ze nog niet
toegezegd. Wij willen dat onze inderdaad logge machine gebruikt
wordt voor hedendaags jeugd- en
kindertheater."

Niet oubollig
Velen denken dat het KJT een beetje
oubollig is. " K i j k , " Jan Verbist
zegt het rustig. " E r is een periode
geweest dat het mode was, te improviseren en zelf theater te maken, eigen tekst, in samenwerking met een
auteur. Dat is gevaarlijk voor ons,
omdat elke produktie doorgang
moet vinden. Het experiment mag
niet mislukkken, want dan ligt de
machine zes weken stil. Toch hebben we dat risico een paar keer genomen. Met de psycholoog Ferdinand Cuvelier, auteur van De Stad
van Aken, heeft Mare Schillemans
gewerkt aan zo'n project: De aard
van het beest." Schillemans knikt:
" E n met Paul Koeck voor de produktie Het hangt in de lucht. En dat
zijn geen alleenstaande voorbeelden
voor deze gelegenheid. De stukken
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van het GRIPStheater hebben wij
gebracht, toen hier nog niemand
wist wat G R I P S was. Konrad aus
der Dose (Jan uit blik) was dit seizoen dè grote ontdekking van het
RO-theater, maar wij hebben dat
gespeeld in 1979-'80. Het Unga Klaratheater uit Stockholm... Wij hebben hun LazarUlo gespeeld in 1982'83 en hun Kleine prins van Denemarken in 1984-'85. Het KJT dus
oubollig?" Schillemans heeft nog
iets van de grimmigheid in zijn rol
van Long John Silver in Schatteneiland een half uur geleden. " I k haat
mythes. De laatste tien jaar zijn er
in Vlaanderen veel mythes gecreeerd. Veel van wat ik gezien heb,
was rommel. Met mythes maak je
geen theatertraditie.
"Zelf heb ik twee mooie anekdotes over Oproer in
Bekhoudergem
(een emancipatiestuk, KJT, '85'86). Een mooie zomerdag. Een gratis voorstelling in het stadspark.
Een bazig oud heertje trekt zijn dametje mee, blijft glunderend staan.
Theater in het park! Tot hij merkt
dat het over hem gaat en 'het bekhouden' van zijn vrouw... Scheldend op de jeugd van heden sleurt
hij vrouwlief mee. Een even mooie
zomerdag in de tuin van het museum. Marokkaanse en Turkse kindertjes dringen tot op het podium
om actrice Mieke de Groote te beschermen tegen de 'grote bek'. Oubollig?"
Schillemans heeft nog een anecdote. "Brigitte Rasquin is hier eens
een keer geweest met een paar kinderen. Die kenden tot dan toe alleen
de gastvoorstellingen in de Beurs.
Zowel Brigitte als de kinderen zegden dat het de eerste keer was dat ze
'echt' theater zagen, met decor,
kostuums, belichting, de hele machinerie, precies zoals theater voor
volwassenen. Geen wegwerpaankleding. Dat willen wij ook: kwaliteit
van het niveau van het professionele
volwassenentheater. En onze groep
medewerkers is trots op zijn werk en
daardoor zeer gemotiveerd. En onze
bezoekers zijn trouw en enthousiast: wij spelen voor zalen van gemiddeld 420 man. Dat is enorm! En
toch nemen we risico's met bepaalde stukken."

Massale opkomst
Vanwaar dan jullie deficit, denk ik
luidop. Jan Verbist: " I k vind dat je
kinderen niet mag uitmelken. Onze
prijzen zijn super-democratisch."
(Gemiddeld: 8 0 f r . ) " D a t moet ook.
De gemeenschap moet haar kinderen dit g u n n e n . " Piraat Schillemans
is nu goed wakker. " I k ben laatst
naar die voorstelling van Béjart geweest, Le Martyre de Saint-Sébastien. Kostte me 1 250 fr. voor een
ticketje. Dat is 15 keer meer dan een

kaartje bij ons. Reken maar eens uit
wat zo'n toegangsprijs zou beteken e n " . Ik doe mijn huiswerk en kom
tot de conclusie dat het KJT in dit
geval een recette zou hebben van
7 250000 (nu, reëel) x 15 =
108750000. Maar dat kunnen kinderen en jongeren inderdaad niet
opbrengen. Zelfs voor de hele gemeenschap is dat 63 miljoen te veel.
Nu zit er in die massale opkomst - vanuit de visie van meer gerichte groepen en p r o j e c t e n - e e n
dubieus element. Dient het KJT zijn
produkties niet gerichter te diversifiëren? Jan Verbist: " W i j hebben
tot nog toe inderdaad alleen maar
'kinder'- en 'jongeren'-voorstellingen. En het gebeurt dat iemand een
te klein kind meebrengt, bijvoorbeeld naar Schatteneiland. Wij pleiten vanuit het gezelschap al jaren
voor een betere publieksvoorlichting wat de aard van de stukken betreft. Daar moet aan gewerkt worden. Dit heeft ook te maken met de
afwezigheid van pedagogische begeleiding: daar zijn geen mensen voor;
wij zijn alleen maar een hard-werkend theatergezelschap dat al zijn
tijd, middelen en inspiratie nodig
heeft voor die 13 produkties per
jaar. Willen we een professionele
begeleiding van het publiek, dan betekent dit nog hogere kosten."
Zelf vind ik niet echt dat dit hoeft.
Bepaalde Disneyfilms zijn m.i. veel
destructiever voor te kleine kinderen, maar iedereen stuurt ze er zonder nadenken heen. Geen excuus,
natuurlijk, maar een onderdeel van
de levenservaring in deze normenloze eeuw. Ik hou ook niet van de betweters die precies weten waarom
sprookjes niet mogen (het KJT
speelt ze; bewerkt, niet-al-te-braaf,
te braaf, kies maar) of waarom
" p r o b l e e m s t u k k e n " moeten voor
pubers, kortom betweters die precies weten wat een kind nodig heeft.
Mij boeit de variëteit van het KJT
juist in die zin dat een niet-al-te-specifieke programmatie minder betweterig is. Rijker. Levendiger.
Valt hier een conclusie te trekken? Ten eerste: het KJT is niet rijk,
maar arm. Ten tweede: het KJT afbouwen is de poten wegzagen onder
alle kinder- en jeugdtheater van enig
niveau. Maar kinderen hebben recht
op theater. Ik bedoel dit in de zin
die de Pools-joodse psychiater Janus Korczak daaraan gaf: hij vond
dat een kind zelfs recht had op zijn
eigen dood, geen lichtvaardige uitspraak van een man die vrijwillig
met zijn weeskinderen naar de gaskamer meeging. Zonder het KJT, of
met een afbladderend KJT, wordt
het recht op jeugdtheater ondermijnd. Het is belangrijker dan alle
lesjes over theater op alle scholen
samen.
Leo Geerts

RENAULT
KREDIET

FINANCIERING

Renault Krediet kan alle voertuigen van het
Renault Verkoopsgamma financieren. Door
verkoop op afbetaling kunt U de aankoop
van een voertuig financieren en uw betaling
spreiden over een voorafbepaalde termijn.
U bent eigenaar.

LEASING

Indien U uw voertuig voor professionele
doeleinden benut, kan U door de huurkoop,
of leasing die.Renault Krediet U biedt,
een termijn vaststellen gedurende dewelke
U het voertuig huurt - en ha afloop van
deze termijn eigenaar worden voor een
minimum waarde (meestal 5%) die strikt
en kontraktueel voor U wordt vastgelegd.

VERHURING
OP LANGE TERMIJN

De verhuring op lange termijn welke door
Renault Krediet op punt werd gesteld, biedt
U voor een welbepaald aantal kilometers,
en vooraf bepaalde duur een voertuig
tegen huur-betaling. Deze formule
kan gespreid worden over 12 tot 48
maanden, met mogelijkheid tot opnemen
van complementaire diensten, zoals
onderhoud, reparaties, banden,
vervangingsvoertuigen, verzekeringen...

Voor alle inlichtingen:

RENAULT DEURNE n.v.
We hebben de toekomst mee.

Boekenberglei I
2100 Deurne
Tel. 32!.78.10
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U hebt n a t u u r l i j k al een boek.
U hebt zelfs al een tijdschrift.
U hebt bovendien smaak, w a n t dat tijdschrift isEtcetera.
Maar net daarom. Net zoals het eerste miljoen het moeilijkste is, en het
tweede vanzelf komt, is het een s t u k gemakkelijker, als u al een blad hebt,
om er een tweede bij te nemen: het Nieuw Wereldtijdschrift bij voorbeeld.
Een echte filmmaniak moet alle films zien.
Een geïnteresseerde b u i t e n s t a a n d e r volstaat met één film per maand, maar
dan wel de beste.
Een echte l i t e r a t u u r f a n a a t moet alles lezen. Een geïnteresseerde
b u i t e n s t a a n d e r volstaat met een paar romans per vakantie, én het Nieuw
Wereldtijdschrift. Het NWT is, kortom, het ideale blad voor een
teater-geobsedeerde die daarnaast toch ook op de hoogte wil blijven v a n de
literatuur.
Dit spannendste v a n alle literaire bladen staat onder redactie v a n Herman
de Coninck (hoofdredacteur), Benno Barnard, Paul de Wispelaere, Piet
Piryns.
Een j a a r a b o n n e m e n t gaat in w a n n e e r u wilt en kost 980 BF/fl. 50 voor zes
nummers. .Nieuwe abonnees krijgen daarbij een premieboek, te kiezen uit:
• Paul de Wispelaere
Brieven uit Nergenshuizen, winkelwaarde BF 550/fl. 27,50
Maarten 't Hart
De jacobsladder; winkelwaarde BP 540/fl. 26,50
Cees Nooteboom
Voorbije Passages, winkelwaarde BF 300/fl. 15.
Omdat Btcefcera te mooi is om erin te knippen, d r u k k e n wij hier geen
uitknipbon af. S t u u r t u gewoon een briefje of k a a r t met vermelding v a n het
gekozen premieboek, dan krijgt u vanaf het eerstvolgende n u m m e r het
NWT in de bus, samen met een overschrijfformiilier/acceptgirokaart. Ma
betaling d a a r v a n volgt het premieboek.

IOSEP

EENJEUC

NWT-administratie
Transvaalstraat 8
2600 Antwerpen

voor Neder/and:
NWT-administratie
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
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VAAK V E R T E L D . . . "

La Belle et la Béte
De vorm waarin de lezer Dag Monster van Pauline Mol onder ogen
krijgt, wijst er al op dat het hier niet
om een " n o r m a l e " theatertekst
gaat, die zonder meer door een ander gezelschap op het repertoire kan
genomen worden. Bij Dag Monster
vallen tekst en voorstelling eigenlijk
samen. Enkele basisgegevens voor
het stuk werden door Pauline Mol
aan speelsters en regisseuse Liesbeth
Coltof aangereikt, daar werkte en
repeteerde het ensemble mee, en in
een laatste fase schreef de auteur dit
scenario uit - op basis van het repetitiegebeuren en van observaties,
maar ook vanuit een strikt persoonlijke behoefte aan bepaalde themata. Het resultaat is een unieke variant op een overbekende verhaalstof,
een verhaal met wortels tot in de
Griekse mythologie, maar dat precies in deze variant —zeker omdat
het als theater zo sterk uitgebuit
w o r d t - w e e r zijn actualiteit, zijn
authenticiteit toont.

Dierbruidegom
Het verhaal dat aan Dag Monster
ten grondslag ligt, De Schone en het
Beest, behandelt, formeel-thematisch gezien, het motief van de dierbruidegom (of de onzichtbare bruidegom). Dit motief duikt op bij
Apuleius' fabel Amor en Psyche
(uit de 2de eeuw n.C.): het liefdegodje heeft zichzelf onzichtbaar gemaakt en bezoekt elke nacht de
beeldschone Psyche. Maar haar zusters zijn zo jaloers dat ze de betovering doorbreken en Amor verdwijnt
voorgoed. De versie die ons het best
bekend is, is La Belle et la Béte, zoals madame Leprince de Beaumont
dit verhaal in de 18de eeuw optekende voor de "jonge j u f f r o u w e n " bij
wie ze gouvernante was. Een versie
die hoogst moraliserend klinkt: een
jong meisje moet niet in de eerste
plaats zoeken naar beauté en esprit,

maar naar vertu, deugdzaamheid.
Deze zedenles kan echter niet de
veel fundamenteler t h e m a t i e k - h e t
archetypische
aspect,
waarover
straks meer —verdoezelen, en madame de Beaumonts variant blijft een
structureel goed bruikbare basis van
een bewerking als die van Pauline
Mol.
Het motief van de dierbruidegom
is overvloedig aanwezig in de
sprookjesliteratuur.
Om
alleen
maar enkele voorbeelden te geven
bij de gebroeders Grimm: Sneeuwwitje en Rozerood, waarin een beer
betoverd is door een lelijke dwerg
en bevrijd wordt door twee mooie
zusjes; Het ezeltje, een als ezel geboren jongen die van huis vlucht
maar ten slotte koning wordt, bevrijd door de liefde van een vrouw;
Hans-Egel, half egel/half mens, en
hem overkomt zowat hetzelfde; en
vooral Het zingende,
springende
leeuwerikje.
Hierin verloopt het
verhaal volgens dezelfde lijnen als
in De Schone en het Beest: vader
brengt, na een lange reis, voor de
jongste, liefste dochter een "vervloekt" geschenk mee, waardoor
hij moet sterven. Behalve als hij
datgene wat hij het meest bemint (of
het eerst ontmoet, zoals Grimm het
formuleert), wegschenkt aan de eigenaar van het vervloekte geschenk.
Dit " b e e s t " (bij Grimm een leeuw
die 's nachts mens wordt) wordt verliefd op de dochter, die uit liefde in
de plaats van haar vader was getreden, maar het beest afwijst als bruidegom. Tot zij vaststelt, na een kort
bezoek aan de vader, dat zij wel van
haar a a n b i d d e r - b e w a k e r houdt,
ondanks zijn verschijning. Het resultaat: de prins verschijnt, de betovering is doorbroken. In Grimms
variant moet het meisje echter, voor
ze " h a a r beest" wint, nog een aantal proeven afleggen om haar
oprechtheid te bewijzen.
Sprookjes worden, in wetenschap

en cultuurfilosofie, algemeen erkend als meer dan "vertelseltjes
voor kinderen": het zijn kristallisatiemomenten van waarheden en
waarden, met een mythologische dimensie en betekenis. In hun structuur liggen opvattingen vast over de
wijze waarop een individu deel gaat
uitmaken van een samenleving, welke eigenschappen hij/zij daarbij
dient te verwerven, welke waarden
hij/zij dient te respecteren. De Russische linguïst Vladimir Propp heeft
de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren
'20 op gang gebracht met zijn
Morphologie
du conté, een eerste
onderzoek over deze materie, waaruit zijn leerlingen een structuurmodel ontwikkeld hebben. Dit model
verloopt, grof geschetst, als volgt:
het Subject verliest een Object en dit
verlies kan enkel goedgemaakt worden door het verlies van een (ander)
Object bij een (ander) Subject, door
middel van een proef. Finaal is het
verlies bij het eerste Subject (de
Held) hersteld, al dan niet door tussenkomst van helpers. Dit schema
beperkt de vrijheid van de Verteller,
omdat het hier - zoals antropologen
als
Claude
Lévi-Strauss
stellen—gaat om structuren die eigen
zijn aan de mens, en waar het individu niet buiten kan.
Voor een toneelstuk als Dag
Monster is dan de vraag waarin een
eventuele aantasting van of variant
op
deze
grondstructuur
bes t a a t - e e n vraag die bij elke aanpassing van stof met een mythisch
karakter ontstaat. In de Vlaamse toneelschrijfkunst betekenden Alice
Toens bewerkingen van bekende
sprookjes - met De gelaarsde kat
(1969) als grootste s u c c e s - e e n mijlpaal. Toch leiden dergelijke experimenten - waarin kinderen mee het
verloop van de voorstelling bepalen
als poging tot emanciperend effect—ook vaak tot de vaststelling

Dag Monster, de
voorstelling, was
slechts één keer in
Vlaanderen te
zien dit seizoen:
op een
kinderzondag in
de Brusselse
Beursschouwburg. Zowel de
voorstelling als de
tekst, los
daarvan, zijn
bijzonder. Een
bevreemdende
esthetiek, een
rustige poëzie,
een sensuele
ervaring haast.
Dag Monster
bezit een
effectvolle
toneeltaal, die de
eigenste
theaterniiddelen
geraffineerd
uitbuit. En
daarom zo
geschikt is om te
publiceren, als
Etcetera liet over
de levendigheid
van het
kindertheater
heeft.

ETCETERA 18/87

25

"DAT

SPROOKJE

van een structurele onmacht om het
verhaal zelf, in de mate dat het culturele waarden vastlegt, te bruuskeren.
Om een absurd voorbeeld te geven. Roodkapje
is het typevoorbeeld van het initiatiesprookje
waarin Roodkapjes tocht door het
bos met haar adolescentie symbolisch kan samenvallen. De Wolf is
de Man, Grootmoeder is de Huismoeder. Nu kan de Verteller, als
misplaatste grap, vertellen dat
Roodkapje haar mandje aan de
Wolf geeft en met de Jager gaat vrijen. Misschien wil de Verteller zijn
gehoor hiermee provoceren, denkt
hij de "kinderlijkheid" van Roodkapje aan te tasten, maar structureel is er niets veranderd: de Jager
heeft gewoon de Wolf vervangen als
Man. De macht van de Verteller
over zijn verhaal is beperkt: structuren zijn steviger dan anekdotes.
In De Schone en het Beest, versie
madame de Beaumont, is de Vader
en niet de Schone het Subject: hij
verliest zijn dochter, hij doorstaat
de beproeving, en het is ook duidelijk dat door zijn tussenkomst (zijn
ziekte, zijn verschijning in de spiegel) de dochter het compromis (het
huwelijk) aanvaardt en iedereen gelukkig wordt. De "ruil van objecten" die het verhaal uitmaakt vindt
op het eerste gezicht plaats tussen
Vader en Monster. Het compenserende verlies wordt finaal evenwichtig over beide Subjecten verdeeld:
de Vader verliest zijn andere dochters, die verstenen, en het Monster
verliest zijn veilige, geïsoleerde
identiteit, want hij wordt Prins. De
Schone is dus enkel een Object tussen beide mannen, een medium dat
een evenwicht herstelt. De door de
Vader gestolen roos wordt geruild
voor de Schone, het overleven van
de Vader wordt geruild voor de huwelijksbelofte vanwege de Schone,
het geluk van Vader, Prins en Schon e - i n tweede o r d e - w o r d t geruild
voor de teloorgang van de zusjes en
het Beest.

Animus/Anima
Pauline Mol blijkt deze over-concentratie op dit "economisch gebeur e n " tussen Vader en Beest/Prins
naar de achtergrond te schuiven: de
voorstelling concentreert zich zonder meer op het personage van het
meisje, de Schone, en voegt aan
haar archetypisch-vrouwelijke iden-
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titeit, nog een betekenislaag toe,
door de expliciete wisselwerking
tussen personage(s) enerzijds en actrices anderzijds. Zelfs al is de Schone niet direct aan de orde in het oorspronkelijke verhaal, als symbool is
ze nooit van het toneel verdwenen.
Jonge vrouwen, meisjes treden in
een samenleving die hen niet zonder
meer met open armen verwelkomt,
en waarin zij moeten vechten voor
hun identiteit, als individu en als
groep, binnen die samenleving. De
angsten die hierbij ontstaan, liggen
bij henzelf, bij hun generatie, bij de
unieke plaats die ze innemen in de
mensengeschiedenis. En daarmee
wijkt Dag Monster structureel af
van de Beaumonts De Schone en het
Beest —en sluit het met name nauwer aan bij Grimms
Leeuwerikje:
het contract dat afgewikkeld wordt
tussen Vader en Beest is minder belangrijk geworden, en de archetypische eigenschappen van deze mannelijke personages zijn geïntegreerd
in de drie actrices die deze voorstelling maken.
De schrijfster heeft bewust deze
complexiteit ontwikkeld en komt
daarmee terecht bij één van de belangrijkste archetypes zoals de psychoanalist Carl Gustav Jung die uitgewerkt heeft: de " a n i m u s " , de
structurele aanwezigheid van het
Mannelijke in de Vrouw - waartegenover de " a n i m a " staat, het
Vrouwelijke in de Man. Opnieuw
bekeken vanuit de voortdurende
wisselwerking tussen actrices en personages, verloopt de voorstelling als
een queeste naar een evenwicht tussen precies " a n i m u s " en " a n i m a " .
Het verlies van het zogenaamd zuiver vrouwelijke van de Schone, de
zorgzame toewijding aan de Vader,
vindt zijn herstel in de vereniging
met het B e e s t - h e t Mannelijke in
zijn meest afstotende gedaante. Wat
in een eerste b e w e g i n g - a l s correctie op het moralisme en het economische standpunt in de 18de-eeuwse
versie - naar voor komt als een subtiel initiatieverhaal (het Meisje
wordt Vrouw) blijkt nog verder te
gaan: de grenzen van de vrouwelijke
psyche worden afgetast, de limieten
van het vrouwelijke als zelfstandige
identiteit. Waarmee zowel psychologisch als s t r u c t u r e e l - w a n t madame de Beaumonts versie consacreert
braaf de " m a n n e n m o r a a l " — een
"Copernicaanse revolutie"
ontstaat: de Vrouw staat in het centrum
van de aandacht, niet meer de Man.
Betekenisvolle verschillen tussen
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basistekst en toneelversie illustreren
dit. In De Schone en het Beest is de
Vader arm geworden, is de levenssituatie grondig veranderd voor het
hele gezin - burgers met aanzien
werden arme boeren —en zijn reis
naar een schip met handelswaar is
een vrij krampachtige poging om de
oude welstand te herstellen. In Dag
Monster is hiervan geen sprake: deze " b u r g e r l i j k e " economisch-sociale context ontbreekt. In de " p r o l o o g " van Dag Monster, waarin het
verhaal in enkele zinnen, met merkwaardige accenten overigens, samengevat wordt, staat de Vader al
op het tweede plan: het zijn de angsten van het meisje die boeiend en
actueel zijn voor de actrices. Ook
verderop legt het stuk vooral de
klemtoon op de rol van de Vader als
beschermer, tegen het onbekende
dat angstaanjagend kan zijn. Een
ander detail is ook interessant: bij
madame de Beaumont ziet de Vader
eerst het kasteel van het Beest, met
al zijn rijkdommen, en pas later de
roos die hij voor zijn dochter plukt.
Bovendien krijgt hij van het Beest
vele rijkdommen mee bij de terugreis, ondanks zijn noodlot. Bij Dag
Monster is er geen sprake, althans
niet op dit moment, van eventuele'
schatten van het Beest, alleen de
roos telt in haar dubbelzinnige charmes. En als het meisje in Dag Monster naar het Beest gaat, en zich
opoffert, gaat ze alleen, haar eenzaamheid is onvermijdelijk. Madame de Beaumont laat vader en
dochter samen vertrekken: het Subject staat zijn (waardevol) Object af
aan de Tegenstander, terwijl Pauline Mol de eenzaamheid van die
zoektocht naar een nieuwe betekenis, naar een nieuw levensmoment
aangeeft.
Dat die zoektocht dé thematiek
van Dag Monster uitmaakt, en niet
het herstel van een economische orde, zoals in De Schone en het Beest,
blijkt natuurlijk vooral uit de theatrale structuur, waarbij "actrices"
problemen hebben om de consequenties van hun rol onder ogen te
zien. Een geheel van angstbeelden
overigens, waarbij de grenzen tussen realiteit en fictie vervagen, op
een heel spannende wijze: de ontzetting b.v. als een actrice " u i t haar rol
valt", het Monster doodslaat en
daarmee ook de beloofde Prins vernietigt. Of het lot van de zusjes die
verstenen: zij worden niet betoverd
door een Fee, maar " v e r h a r d e n "
zelf tot " o n w r i k b a r e " personen. De
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evolutie die de Schone doormaakt,
de bijzondere aard van de gehechtheid aan het Beest, wordt door Pauline Mol poëtisch geduid, zonder
aan de verhaalstructuur te raken.
Schrijfster en actrices hebben als het
ware een poëtische verantwoording
ontwikkeld voor een structurele wijziging van standpunt.
Dat de dubbelzinnige betekenis,
de unieke aanwezigheid van het
mannelijke in de vrouw, van het
vrouwelijke in de man, en de voortdurende verschuiving daarvan in elke unieke psychische geschiedenis,
ook aan de orde is bij madame Leprince de Beaumont, lijdt geen twijfel. Alleen is haar verhaal ingekapseld in een boodschap die op dat
moment meer aan de orde was: de
geest van het mercantilisme, het absolute respect voor de vader als
heerser. Pauline Mol verschuift deze ideologie naar de achtergrond,
maar kan deze niet uitschakelen,
aangezien deze ook archetypische
(het Mannelijke) elementen bevat.
Maar haar "Copernicaanse revolu28
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tie",
haar
structurele
ommek e e r - h e t Meisje is Subject, de Vader is een soort " h e l p e r " bij haar
q u e e s t e - s l a a g t vooral omdat ze er
een "theaterprobleem" van maakt:
de verschuiving van actrice naar
p e r s o n a g e - t o c h ook een realiteit
buiten het podium - is telkens rechtstreeks zichtbaar in de angsten die
ermee samenhangen. Er is geen thematiek aan de orde waarbij de Verteller, met alle illusies die bij zijn
machtspositie horen, hardhandig
wil ingrijpen en het oude sprookje
botweg wil "ont-ideologizeren".
Nee, de schrijfster doet, als vanzelfsprekend, een beroep op concreet
aanspreekbare gevoelens, soms angstige vermoedens, maar vooral op
dat subtiele gevoel voor schoonheid
en poëzie. De Schone maakt zich
vanzelf los van de ruilhandel waarvan ze deel uitmaakte. Zonder de
contractanten voor het hoofd te stoten. En de kinderen, het publiek,
delen in haar bevrijding, in haar geluk. Angst kan omslaan in liefde,
maar niemand garandeert definitief

VERTELD..."

dat ook het omgekeerde niet kan gebeuren. Het nieuwe evenwicht is
even wankel.
Pauline Mol was jarenlang actrice
bij de Nijmeegse theatergroep Teneeter, waarbij ze steeds meer als
dramaturge en schrijfster ging optreden. Voor de VPRO-televisie bewerkte ze vorig jaar griezelsprookjes in de serie "Verhalen van de
Zwarte Kraai". Bij deze opdracht
ontstond de idee om madame Leprince de Beaumonts La Belle et la
Béte radicaal voor het theater te bewerken. Over het werk voor het kindertheater zegt zij: "Waarschijnlijk
vormt het voortdurende bewustzijn
voor een bepaald publiek te werken
wel een rem op de creativiteit. Dan
wordt toneel een produkt, het zoveelste in de rij. Maar als er is gewerkt vanuit een persoonlijke noodzaak, kan toneel een gebeurtenis
worden. Dat is voor kinderen niet
anders."

MAAR

NOG

NOOIT

DOOR

ONS

! "

Drie meisjes

in korte japonnen
Sprookjes blijven de kern uitmaken
van de verbeeldingswereld van het
kind. Een verbeeldingswereld die
gemeenschappelijk is, in een bepaalde cultuur en misschien nog verder,
wereldwijd. Sprookjes zijn mythische verhalen, in talloze varianten
telkens weer verteld, over verlangens, van kinderen, van alle mensen. Een verlies ontstaat, een verlangen om het verlies goed te maken
ontstaat, de held(in) doorstaat een
proef om het verlangen te vervullen,
het verlies is goedgemaakt. Omdat
deze vervulling steeds ten koste gaat
van een nieuw verlies, ontstaat de
behoefte van de mensheid om het
verhaal steeds opnieuw te vertellen.
Bij het begin van de voorstelling
Dag Monster vertellen drie actrices,
die verder ook alle rollen onder elkaar zullen verdelen, het elementaire verloop van La Belle et la Béte.
Ze stellen vast dat iedereen het
sprookje eigenlijk al kent: rijke
koopman keert berooid terug van
de reis, plukt witte roos voor zijn
lievelingsdochter in tuin van monster, monster eist dat hij sterft of
dat dochter vrijwillig naar hem
komt, monster doet herhaaldelijk
huwelijksaanzoek, dochter weigert
vol afschuw, dochter stemt ten slotte toch toe, monster wordt prins,
koopman kan gelukkig sterven. Ze
beginnen het overbekende verhaal
toch te spelen, " w a n t wij hebben
het nog nooit verteld". Het is hun
unieke variant die het verhaal een
nieuwe betekenis kan geven, of anders gezegd: het is het specifieke gevecht van deze drie meisjes/actrices
om met het monster te kunnen leven, meer nog, om ervan te leren
houden (de proef: een zeer zware
strijd), dat de kinderen, het publiek,
kan wijzen op de telkens terugkerende actualiteit van het oude, " a f gezaagde" sprookje.

Drie actrices, klein van stuk, dragen glanzende korte japonnen,
waaraan ze stilistisch keurig aansluitende attributen toevoegen: wat
kant of pels voor de kokette boze
zussen, lappen en een gazen masker
voor het monster, een lange jas met
brede kraag voor de koopman.
Nooit ligt het personage vast: als
één van de meisjes het lastig krijgt,
angst heeft voor het monster en als
daardoor het verhaal gaat haperen,
neemt een andere actrice het over,
en gaat een stap verder in het avontuur. Vertellen wordt een gevaarlijk
engagement, want je eindigt, als
personage, anders dan je begonnen
bent. Het is deze sub-tekst, die soms
expliciet
naar
boven
gehaald
w o r d t - a l l e drie proberen ze het
meisje bij het monster te spelen - die deze voorstelling zo bijzonder maakt. De esthetiek - een antieke-meisjeskamer-achtig
koloriet,
zacht paars, blauw, geel, erg donker, schermen met een golvend motief dat steeds een vloeiende lijn in
het decor brengt - blijft volgehouden: er is geen zichtbare breuk tussen vertel-act en vertel-object. De
kwetsbaarheid ligt nu eens bij de
vertelster, dan weer bij het personage dat ze vertolkt en waarin ze zich
helemaal kan inleven.
Even bevreemdend-poëtisch en
tegelijk direct-voelbaar werkt de
tekst. Een vanzelfsprekende zegging
laat dit verhaal klinken als Shakespeariaanse blanke verzen, die zelfs
lijken te rijmen. Met name de scène
waarbij het meisje binnentreedt bij
het monster, is uiterst suggestief: de
speel-vrees, die in heel het stuk aanwezig is, is hier bijzonder voelbaar,
en ook moeilijkere inhouden als het
initiatie-motief of de ontmaagdingsangst worden aangeraakt. De poëtische duidelijkheid van de taal sluit
een freudiaanse verklaring uit, het

sprookjesachtige (het
mythische
dus) wordt niet ontluisterd, wel op
een zeer theatrale, dus poëtische
manier als een realiteit herkenbaar
gemaakt. Zonder af te wijken van
het bevreemdende, afstandelijke esthetische kader. Deze irreële omgeving prikkelt juist de aandacht en
kan de kinderen vatbaar maken
voor de zeggingskracht van taal en
spel. Aansluitend bij deze "zachte"esthetiek werkt vooral het ritme
van de voorstelling als dramatische
kracht. De aandacht wordt langzaam opgebouwd, de actrices tasten
met hun ritme de zaal af en werken
op de nuances.
Dag Monster is een moeilijke
voorstelling, denk ik, met veel tekst,
waarin elk woord, elk gebaar, elke
klemtoon betekenis heeft, zonder
spektakel, met vooral veel rust. De
meisjes/actrices graven in zichzelf,
met een bepaalde nuchterheid, die
precies de directheid van gevoelens
op een scène stimuleert. Op het einde, dat heel klassiek verloopt — iedereen is gewoon gelukkig - klinkt
er wel een ondertoon van spijt door:
het is jammer dat het verhaal al uitverteld is, we hebben bij onszelf zoveel " w a a r a c h t i g e " dingen meegemaakt. Morgen beginnen we opnieuw, we hebben nog zoveel
sprookjes niet verteld.
Klaas Tindemans

DAG MONSTER
auteur: Pauline Mol; regie: Liesbeth
Coltof; met: Ryan van den Akker,
Renske van Proosdij, Marian van
Steen; toneelbeeld: Ellen Scheffer;
produktie: stichting Theater Eldorado.
Gezien in de Beursschouwburg op 8
februari.
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DAG MONSTER
een theatersprookje
voor kinderen
en volwassenen
naar La Belle et la Béte
Pauline Mol
1986

DAG MONSTER werd geschreven in
samenwerking met regisseuse Liesbeth Coltof en
mede geïnspireerd door het spel van de actrices
Ryan van den Akker, Renske van Proosdij en
Marian van Steen.

I

De voorstelling werd uitgebracht door de stichting
Theater Eldorado te Naarden en ging in
Amsterdam in première op 13 december 1986.
© Pauline Mol

I

PROLOOG
(Drie actrices lopen zoekend door het toneelbeeld, voor en
achter de scène, tot ze elkaar gevonden hebben. Stilte.)
actrice 2 Er was eens een sprookje
actrice 1 en dat sprookje was al heel vaak verteld
actrice 3 maar nog nooit door ons
actrice 2 nog nooit door ons.
actrice 1 En in dat sprookje leefde een vader die drie dochters
had, twee vieze en een mooie
actrice 3 en die mooie was zo mooi als de maan van veertien
dagen
actrice 2 zo mooi dat zelfs de zon ervan schrok als hij haar zag
actrice 1 zo mooi.
En wat dat meisje wilde dat was gelukkig zijn
actrice 3 en dat was ze ook.
actrice 2 Maar op een dag werd het heel moeilijk, want ze
moest weg bij haar vader en ze was juist heel gek op hem.
actrice 3 Toen werd ze doodsbang en dat was niet voor niets
actrice 1 want ze, ze kwam bij iets
actrice 2 zo afschuwelijk
actrice 3 zo afzichtelijk
actrice 1 zo afschrikwekkend
actrice 2 het was iemand die op niemand leek.
actrice 1 Een monster.
actrice 3 En dat monster wou wat van haar.
actrice 1 Dus het mooie meisje was helemaal niet gelukkig
meer, want ze dacht: die eet mij op.
actrice 2 Maar het was geen gewoon monster. Het had een
groot geheim en daar moest dat meisje nog achterkomen.
actrice 3 Het was een prins.
actrice 1 Ja, het was een betoverde prins.
Zal ik het meisje zijn?
AKTE 1
meisje Ik was eens een meisje en mijn vader was een koopman
en hij was rijk. Ik had ook twee zusjes en mijn vader hield van
ons alledrie, maar één was hem toch het liefst van al en dat was
ik: ik was de kleinste. En ik hield van hem als van geen ander
op de aarde.
Op een dag moest mijn vader op reis en hij vroeg ons wat hij
mee zou brengen als hij terug kwam. Mijn zusjes hadden heel
veel wensen en ze noemden alles op.
zus 1 lieve vader
doet u mij maar
een dressoir
een boudoir
een peignoir en een miroir
een renoir
een abattoir, ja
en een grand, grand soir
dat had ik graag, papa
dan is mijn uitzet klaar.
zus 2 lieve vader
ik wil... ik wil dus wel
een... een canapé
een... een canapé
een canapeau
een canapeaupeau
met linten en pluimen enzo
en... nog een canapé
met craquelé
ja, zo heel veel craquelé, papa
heel graag, ja.
(Stilte)

I

I
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zus 1 en jij daar?
zus 2 en jij?
meisje ik hoef niets
zus 1 niets?!
zus 2 niets?!
zus 1 niets bestaat niet
krieltje
zus 2 niets is niets
zus 1 wichtje
dom gezichtje
zus 2 hol kopje
zus 1 papa's popje
wil je wel eens zeggen wat je wenst?
meisje moet papa echt weer op reis?
blijft hij weer zo lang weg?
hoe lang laat hij ons dan alleen?
zus 1 zeg, jij stelt hier niet de vragen
zus 2 en de vraag is wat je wenst!
meisje maar dat is niets
ik heb toch alles wat ik hebben wil
ik heb aan niets gebrek
zus 1 mis jij dan niets, mijn lekker zusje?
zus 2 mis jij niet iets?
zus 1 mis jij geen mooie jurk
zo van wit en kant en zij?
zus 2 en mis je daar geen dikke wollen kousen bij?
zus 1 wat dacht je van een grote groene strik
daar boven op je hoofd?
zus 2 en om je nek een kralensnoer
van paarlemoer?
zus 1 of heb je liever een lieve lappenpop?
zus 2 zo een met krullen op zijn lieve
zus 1 ja, nu is het wel genoeg
je weet heel goed wat vader vroeg
vooruit!

zus 2 vooruit!
meisje maar ik kan toch niets vragen
als ik het niet weet?
hij mag het zelf kiezen
want papa kiest veel beter
het beste voor mij
met wat hij maar kiest ben ik blij
(Grimmig grommende zussen)
maar
mijn enige wens is:
ik wil met hem mee
ik hoef het niet echt
ik zeg gauw iets anders:
een roos
een kleintje maar
alsjeblief
zussen een roos...? een ro
' een roos...! een roos! een
roos...! een roos...! één roos!...
meisje papa?
(Ze pakI de hand van zus 1. Deze transformeert langzaam in
de vader. Hij begint te lopen)\k loop nog even met je mee
ja?
(Ze wandelt aan de hand van vader [die hoog op de tafel
staat])
alleen een kleine roos, papa
dat is toch niet te veel?
hij mag van roze of van rood
hij mag ook geel
o oei, het is winter
dan bloeien geen bloemen
geen levende bloemen in het wild
alleen dode rozen van ijs op de ruiten
als je wakker wordt
en het vriest
dan mag zij zo wit zijn als sneeuw, papalief
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ja, zo wit als de bloemen van ijs
(Vader laat haar hand tos)
niet doodgaan, he papa
niet dood
want ik ben nog te klein zonder jou
(De rijke succesvolle vader op weg)
vertelsters - kijk daar gaat hij
het is de vader
- de vader gaat op reis
- op handelsreis
- want in de haven aan de zee
daar wacht een heel groot schip
- zijn schip!
het is het rijkste schip van het land
- de mast is niet van hout
- de mast is goud!
- kijk daar loopt hij
lopen lopen loopt hij naar de zee
- welnee welnee hij rijdt te paard
een koopman is te voet niet waard
hij heeft een glanzend paard
- nietwaar een paard is nog te min
hij zit daar in een koets
een koets van glas
vader Zo reisde de koopman naar de zee en de mensen die
hem zagen namen een petje voor hem af. Hij reed over bergen
en ook door de dalen, over wegen van zand en vol keien...
vert's - hee voorzichtig
- rij voorzichtig
- over keien breekt het glas!
vader en toen hij eindelijk in de haven kwam...
vert's - zijn schip
- het schip!
- wat een schitterend schip!
- zijn hele rijkdom
- een levensgroot bezit!
vader ...was er geen schip,
vert's - geen schip?!
- waar is het dan?
vader dat vroeg de koopman aan iedereen die zijn pad kruiste
en dat waren er heel wat, want hij was zo geschrokken van het
grote verlies, dat hij dagenlang door de haven tolde of hij
dronken was.
Maar niemand kon het iets vertellen, niemand had het schip
gezien.
vert's - weg... weg... weg...
- 't is weg... 't is weg...
overvallen door de pech
- alles weg
- wat is hij nu nog waard?
vader vader Toen was de koopman arm, dus was hij geen
koopman meer
vert's — geen geld of goed
hij heeft alles verloren
- was hij maar nooit geboren
al die honger al die zorgen
- en de schande die gaat branden
in het hart
vader al gauw viel de schemer
en al gauw viel de avond
en zo viel ook de nacht
(De vertelsters maken een sneeuwlandschap)
vert's — de maan
waar is de maan?
- de duisternis is dicht en zwart
hoe moet hij gaan?
- waarheen?
waarheen?
- het stille land was weids en winters koud
- alleen
vader ai de wind
ai de wind snijdt zo pijnlijk
in zijn wangen
door zijn jas
hij wil naar huis
waar is de weg naar huis?
vert - ruik!
ruik die geur
zo zuiver en zo wit van kleur
vader die geur
is het een struik?
ze ruikt al even zoet
alsof het zomer is
meisje (stem) ...een roos papalief
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...een roos alsjeblief
hij mag zo wit zijn als sneeuw
ja zo wit als de bloemen van ijs...
vert - de geur van troost
de witte geur van troost
het is de roos
(Daar is de roos)
vader dus ik plukte een bloem
en ik was blij
ik dacht aan mijn kleinste
die liefste van mij
au!
domme - verdomme - een doorn - de donder - rommel en
brommel - een doorn - de drommel - verdomme - verkommer bedonder - een doorn!
(Plotseling gerommel onder hem),
wat is dat?
wie is daar? wie is daar?
wie is daar? wie is daar?
hier!
daar!
waar?
een donder, een donker verborgen wonder
zit mijn dood dan in een roos?!
een doodgewone roos!
(De grond beweegt en de sneeuw stulpt uit in een groot
ondefinieerbaar bewegend wezen)
o boze god
laat mij nog even leven tot
mijn kinderen groter zijn
ze zijn te klein
om zonder mij
o onheil!
monster (stem) heil en onheil
waar is mijn bloem?
vader genade
genade onbekende stem
ik ben al arm en alles verloren
mijn rijkdom naar de maan
het is zo snel gegaan
ik had een schip, een schitterend schip
ik was op reis
voor mijn meisjes op reis
drie dochters heb ik
die wachten
smachten
monster (stem) zwijg!
ik haat gepraat
gepraat is allemaal leugens en haat
je hebt gestolen als een dief in de nacht
vader het was uit liefde
monster (stem) liefde!
alsof die bestaat!
het is te laat
dit wordt je dood
vader nee!
monster (stem) of een van je dochters
moet zich geven
voor jouw leven
vader nooit!
nooit geef ik een van hen
monster (stem) kies!
kies als de straf je eigen dood
of een van je dochters
uit vrije wil voor mij
vader wat ik ook kies
het is altijd verlies
mijn noodlot is te groot
ik kies mijn dood
(Langzaam verdwijnt het monster, evenals de sneeuw en de
vader aanschouwt dat)
vader de vader keerde terug naar huis
en huilde niet
hij had zijn handen in het haar
maar ook zijn tanden op elkaar
wat was hij taai!
zo'n man die noemen ze een held
(De vader thuis en vol wanhoop)
zus 1 kijk nou!
zus 2 kijk daar!
zus 1 wat is dat voor een bedelaar?
zus 2 een bedelaar!
zus 1 o nee!
zus 2 o jee, mijn canapé

zus 1 ik wil een dressoir!
zus 2 waar is mijn canapé?
een boudoir!
een canapé!
een peignoir!
een canapé!
een miroir!
een canapé!
een renoir!
met...
een abattoir!
met...
een... een urinoir!
met craquelé
een...
craquelé!
grand grand grand
mijn canapé!!
grand grand soir!
ik wil - ik wil - ik wil bedelaar!
bedelaar!
meisje wat is er, papa?
vader niets
meisje wat is er, papa?
vader niets
meisje wat is er, papa?
vader God maakte ooit de wereld
van wolken en van steen
maar aan alles komt een eind.
niets
meisje wat zeg je, papa?
vader dans
kom dans voor mij
ik ben terug
ben je niet blij?
vert wat is er met je vader?
hij is er wel en hij is er niet
is het verdriet?
meisje waar ben je, papa?
vader maar dans en dans en dans toch voor mij
ik kijk
ik ben er bij
vert wat gaat er schuil achter zijn handen?
't is of hij huilt
meisje papa, het lukt niet
als jij mij niet ziet
ik ben niet blij
mag ik je troosten?
mag ik op je schoot?
(Ze laat zich op zijn schoot glijden, hij neemt haar in de
armen)
meisje (lachend)
au au
je kietelt me
je prikkelt me
je prikt
(De vader opent zijn jas)
vert de bloem, de roos!
kijk eens hoe wit
hoe broos
meisje een roos, de roos!
deze is de mooiste van al je kadoos
(Ze danst met de roos, de roos danst met haar.
De vader kijkt)
vader de vader slikte en hij slikte en slikte
maar zijn keel zat zo dicht dat hij snikte
toen vertelde hij alles aan zijn dochter
want over drie dagen moest hij dood
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee...
vader toch... toch wel
het is te laat
de fout is al begaan
begrijp je dat?
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee... nee...
vader maar toe mijn liefje
laat mij toch mijn laatste dag met jou
je vrolijkheid
meisje nee... nee... nee... nee... nee., nee... nee...
vader ja, zwijg nu
ik wil gehoorzaamheid
meisje nee... nee... nee... nee...
vader maar wat hij ook probeerde
met zijn inond en met zijn wil
het was geen gril
het was haar ziel die sprak
die hield niet stil
meisje nee
u hebt de roos voor mij geplukt
ik zal de dochter zijn die gaat
ik zal mij aan hem geven
(Ze legt zich te slapen)
vader o nee
nee nee nee nee
geen denken aan
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geen sprake van
het is zijn eer
zijn taak als man
waarom hij?
waarom zo ongelukkig hij
als zij het wil?
ze is zo goddelijk mooi
zo jong
mijn kleine koningin
wat kan hij doen?
moet hij dan zelf
of beter zij
waarom?
verrotte roos
verdoemde bloem
verrotte roos
verdoemde
bloem
verrotte...
...roos...
(En hij valt in slaap
Zij opent de ogen en neemt afscheid)
meisje dag muur, dag muur
ik moet gaan
dag stoel, dag tafel, dag andere stoel
ik moet gaan
dag zusje dressoir
dag zusje canapé
dag... dag voeten, dag knieën, dag handen, dag hoofd
dag hoofd
dag hoofd
dag hoofd
(Ze zoent haar vaders hoofd)
dag papa mijn vader
vaarwel
(Het scènebeeld van het huis wordt veranderd in een weg, een
muur
intussen:)
meisje ik kijk niet om
kijk niet meer om
ons huis komt nooit meer terug
ik keer niet om
keer niet meer om
ik kom er nooit meer terug
de verte achter mij
de verte in mijn rug
wordt almaar groter, groter, groter
maar ik kijk niet meer om
en ik keer niet meer terug
er is nog maar heel weinig tijd
ik leef nog maar heel even
maar het geeft niet
dat ik sterven ga
ik zal er niets om geven
au au
ik
krijg zo'n pijn het
huilt hier binnen
heel diep weg
papa?
vert's (stemmen) - je vader slaapt
hij weet niet dat je gaat
je bent alleen
- waar ga je heen?
waar moet je nu zo nodig heen?
wat is die pijn?
meisje het is net
ik ken het niet
ik denk maar steeds aan zijn verdriet
papa?
vert's - hé, komt het als de zee
die slaat
- die slaat
- die slaat
tegen het zand
- jij bent het strand
meisje au!
vert - is het de zee?
meisje ja
het lijkt een beetje
op de golven van de zee
vert's — pas op
- pas dan goed op

in zee kan je gaan zinken
_ en verdrinken
meisje verdrinken?
au!
nee, het is geen zee
het is een storm
vert's - een storm?
is het een storm van beton?
- of meer een zware storm van lood?
- kijk uit, die drukt je dood
meisje houd op
houd stil
het gaat wel over
als ik wil
want ik moet lopen
ik moet lopen
voor papa's leven loop ik
tot de horizon
vert's - de horizon
- aan de horizon
daar brandt een heel groot vuur
- een hels en hemels vuur is dat
- die horizon is in je buik
voel je de brand daarbinnen?
meisje houd op!
houd stil!
vert's - straks ben je niet meer wie je was
- het brandt je weg tot as
meisje een vuur!
ik ben alleen nog maar een vuur
mijn buik een gele bal
niet rode, blauwe tongen overal
help, zie je dat
ik ben alleen nog maar
een heel groot gat
vert's — welnee
- welnee, je bent er nog
- je bent nog heel
meisje papa
laat ze ophouden
ze maken me zo bang
...de weg was lang
ik liep en ik liep
de sneeuw was hoog
het bos heel diep...
vert's — au au!
- het houdt niet op daar binnenin
- de buikpijn kruipt al in je benen
- in je hoofd
meisje ik heb buikpijn in mijn hoofd
en buikpijn in mijn rug
en rugpijn in mijn keel
en
vert's - en voel je ook dat kruipen en dat krabben aan je
bloed?
- is het een beest?
meisje ga weg
vert's - dat hijgen en dat steunen
meisje ga weg
vert's - o kijk, wat ziet ze bleek
gaat het nog goed?
- houd moed, houd moed
meisje ...ik moest nog heel ver gaan
er werd op mij gewacht
aan het einde van de weg
en van de nacht...
vert's - houd moed!
- het is alleen een beest
dat daar van binnen wroet
meisje nee!
vert's - het is goed
het eet je niet
- het eet je echt niet op
het is goed
meisje ga weg
weg!
weg!
(De vertelsters a f )
papa!
ik wil terug
ik wil naar jou
kom vlug
(Stille)

waar is de weg?
de weg is weg!
(Stilte)
waar zijn jullie?
is daar iemand?
is daar iemand?
niemand?
is daar iemand?
is daar iemand?
niemand?
(Ze wordt aangevallen, vanuit de muur, door zwarte handen...
links... rechts...
ze valt neer en beweegt niet meer
we horen gegiechel
actrices 2 en 3 komen op door de muur
als er geen reaktie van actrice 1 komt, houden ze op met
giechelen...)
actrice 3 Hé
actrice 2 Hé!
actrice 3 Héé!
actrice 2 Héé!
(Actrice 1 blijft bewegingsloos liggen)
actrice 3 Was het te eng?
actrice 2 Was het te veel?
Ze lijkt een beetje op een lijk.
actrice 3 Maar dat hoort toch niet in het verhaal?
actrice 2 (Tot actr. 1)
Stil maar, nu komt het goed.
actrice 3 Want nu komt je redding.
actrice 2 Het paleis!
(Ze veranderen de scène opgewonden in het paleis van het
monster
dan pakken ze actrice 1 op en leggen haar in het hemelbed
ze kruipen zelf onder het bed
het meisje wordt wakker)
meisje een bed
goh
wat een prachtig wolkenbed is dit
dan was het maar een droom daarnet
o ja, het was gewoon een nare droom
en nu ben ik gered
,
ja, iemand heeft mij hier zo neergezet
maar wie was dat?
en wie ben ik?
vert's - wat wil je?
— wat wil je?
meisje ik?
vert's — wat wil je
— wat wil je?
meisje goh
ik
ik wil
groot zijn wil ik
veel groter dan ik ben
groot
als een vrouw
van boven tot onder blauw
met haren tot mijn voeten
en ogen van satijn
en vleugels
ik wil de wind zijn
ik waai omhoog
ik zucht zo door de lucht
tot aan de zon
ik ben dan zo'n beetje de hemel, weet je
ik zou graag een stukje van de zon
vert's - wat wil ze nou?
— wat wil ze nou?
meisje ach, ik kan het niet zeggen
wat ik bedoel
het is een ongeveer-gevoel
het is iets dat ik niet ken
dat ik niet ben
monster (stem) (Terwijl door het bed heen twee monsterlijke
handen haar proberen te grijpen)
dag meisje
raak mij aan en trouw met mij
(Het meisje schrikt verschrikkelijk
de actrice stapt verontwaardigd uit het spel
en begint "de hemel" van het bed af te rukken)
actrice 1 Wat gemeen! Dat is gemeen!
Dit klopt niet meer met het verhaal!
Waar is de prins?
Ik ben toch gekomen. Ik heb alles gedaan. Ik stierf van de pijn
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en het kom me zelfs niet schelen dat ik dood zou gaan.
Nou krijg ik nog dat monster!
Dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk.
actrice 2 Zo is het verhaal.
actrice 3 Eerst kwam het monster nog.
actrice 2 En als het monster vraagt om te trouwen, dan moet
het meisje ja zeggen.
actrice 3 Je hoeft alleen maar ja te zeggen.
Dat is alles.
actrice 2 Jij bent het monster.
(Ze gaat op het bed zitten)
actrice 1 Ik?
actrice 2 Ja, jij.
AKTE 2
meisje ik wil groot zijn
veel groter dan ik ben
ik wil de wind zijn
ik zou zo graag een stukje van de zon
zo'n beetje heel de hemel, weet je
ach, ik kan het niet zeggen
wat ik bedoel
het is zo'n ongeveer-gevoel
het is iets dat ik niet ken
dat ik niet ben
vert hij zal je verdrinken
hij zal je verdrinken
meisje wie is die stem?
vert hij zal je verbranden
hij zal je verbranden
meisje wie is die stem?
vert hij zal je verslinden
hij zal je verslinden
meisje wie?
waar?
die stem
is dat de stem
van hem?
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actrice 1 dag meisje
zei hij
meisje raak me niet aan
alsjeblief
raak mij niet aan!
actrice 1 raak mij aan
zei hij
meisje nee!
hij valt me aan
zo dadelijk valt hij me aan
vert valt hij je aan?
actrice 1 trouw met mij
zei hij
meisje zie je wel
hij pakt me met zijn klauwen
bij mijn kleren, in mijn huid
hij scheurt mijn jurk
scheurt mijn huid eraf
vert scheurt hij je jurk en je huid eraf
meisje ja
ja hij
hij grijpt me in mijn nek
hier bij mijn keel
hij knijpt en knijpt
(Intussen transformeert actrice 1 langzaam in een monster)
vert grijpt hij je echt
en knijpt hij?
meisje hij brult en sist en scheldt me uit
en kwijlt, kwijlt
hij slaat me bont en blauw tot in mijn botten
hij giet vergif naar binnen
of hij
sluit me op
hij
hij heeft een mes.
vert waar is dat mes?
(Actrice 1 is nu het monster geworden, maar nog zonder
verandering van kostuum en niet in contact met het meisje)

meisje jij hebt een mes
daar achter je handen verborgen
een blinkend mes
jij snijdt mij
ja, ze snijden je in stukken
ze klemmen zich helemaal om je heen
ze drukken je in elkaar
totdatje stikt
ik stik
ik stik
ik kan niet eens meer schreeuwen!
(Pas clan zet het monster zich in beweging
en kleedt zich aan met de handen, een masker en een mantel
waardoorheen de actrice/het meisje zichtbaar blijft
het monster gaat a f )
vert kijk om je heen
meisje kijk om je heen
hij is verdwenen
hij is verdwenen
hij heeft je niets gedaan
hij heeft me niets gedaan
hij is gegaan
hij is gegaan
kijk dan
kijk dan
je bent alleen!
ik ben alleen!
(De vreugde slaat in een seconde om in angst, eenzaamheid)
meisje er was eens een meisje
en dat meisje had wel een vader
maar die vader wist niet
dat zij nog leefde
toen was dat meisje zo droevig en alleen
dat haar ziel op zoek ging
en verdwaalde
wat zag ze bleek, haar ziel
doorzichtig als ze was
net pasgewassen glas
de ramen dicht
de deur op slot
zo vloog haar ziel omhoog
en weer omlaag
en weer omhoog
en weer
zo op en neer
als een blad dat van de bomen valt
en door de wind
de grond niet vindt
vert hou vast
hou vast
hou alles vast
pak met je handen dan de tafel vast
of zet je voeten op een stoel
voel aan de muren dat je nog bestaat
hou vast
je lijkt misschien een lege droom van lucht
maar je hebt een hoofd
en huid en haren
en een hart
je hebt een hart dat klopt
het klopt en ruist en suist en klopt
hou vast
hou alles vast
(Het monster komt op)
monster dag meisje
ik weet dat ik een monster ben
maar vrees mij niet
vert een beest?
is het een beest?
monster alles wat je ziet
al wat hier is
dat is van jou
vert hij heeft een stem die leeft
hij geeft je alles wat hij heeft
is het een mens?
monster zeg mij
kwam jij uit vrije wil naar mij?
meisje o nee
vert en ja
meisje en nee
vert en ja en nee en ja
meisje en nee en ja
ik wou een roos
ik wou dat papa leven zou
vert maar was het dan een monster dat je koos?
monster je angst is overbodig
't is maar een kleine vraag
ik heb een antwoord nodig
zeg mij: kwam jij uit vrije wil naar mij?
meisje ja

monster mijn dank, mooi meisje, dank
ik kan niet zeggen hoe belangrijk
hoe gelukkig
meisje laat mij alleen
monster mag ik je vragen
ik zou zo graag
meisje laat mij alleen
monster ik dwing je niet
ik kan het niet verbergen
de grootste wens die een mens
meisje laat mij alleen
monster wil jij mij trouwen?
meisje nee
(Stilte)
vert toch doet hij niets
hij vraagt alleen
en vraagt
meisje ik wil het niet
vert toch raakt hij je niet aan
hij praat alleen
en praat
meisje ik kan het niet
vert toch doet hij jou geen kwaad
is hij niet aardig
en aardig?
meisje ik doe het niet
monster wil jij mijn vrouw niet zijn?
meisje nee
(Stille)
monster word alsjeblieft mijn vrouw
meisje nee
(Stilte)
monster je bent zo mooi
jij hebt een macht
die ik moet missen
(Monster a f , bedroefd)
meisje ik was niet mooi
nee
nee ik was lelijk
ik was zo lelijk
als een onweer in de nacht
•
ik was niet wat hij dacht
ik was niet goed
ik was er beter nooit geweest
ik had alles fout gedaan
altijd
altijd
hou op
ik hou het niet
ik hou het hier niet uit
ik hou
hou op
ik haal het niet
haal mij eruit
haal mij uit dit verhaal
ik hou het niet
haal mij hier uit
hij - hij - hij - hij
haal - haal - haal mij
hel- hel - hel - hel
hij - hij
help
help mij
(Terwijl zij langs de muren naar een uitweg zoekt, rent de
vertelster en rent, maar komt niet vooruit)
meisje (Ineengekrompen op de tafel)
mijn vader
het is allemaal mijn vader
vaders schuld
hij heeft het gedaan
hij heeft mij laten gaan
ik hield van hem
met alles wat ik had
ik hield van hem het meest
maar hij was een lafaard en een beest
hij leek wel oud en wijs
voor mij het paradijs
maar hij was laf
hij liet mij lopen naar mijn eigen graf
(Intussen is het monster opgekomen, hij bedwingt zich haar
niet aan te raken)
monster mijn vraag kan niet vergaan
hij blijft bestaan
altijd
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meisje nooit!
nooit en nooit en nooit
nog in geen honderdduizend jaar
word ik een monsters bruid
heb je mijn woord gehoord?
nee!
okee
eet me maar op
kom nu maar dichterbij
en eet mij
eet mij op
je bent toch een monster
waar blijf je dan?
ik kan geen kant meer op
ik heb lang genoeg gewacht
mijn hele leven lang
en altijd bang
ik was toch niet voor niets zo bang
ik ben toch niet voor niets zo bang geweest!
eet mij nou op!
(Het monster biedt geen enkele weerstand.
Het meisje rukt hem het monsterkleed af en slaat en slaat
ermee tegen de grond)
verdomme - verdomme - kapot in mijn botten - goddomme verkommer - mijn woord - vermoord - verdomme - bedonder een moord - mijn woord - een moord!
(Dan is het stil
actrice 2 stapt met grote triomf uit haar rol)
actrice 2 ik heb gewonnen!
(Stilte
actrice 1 en 3 bekijken haar lachend)
actrice 2 Waar is de prins?
Hé, ik heb het monster overmeesterd!
Waar is de prins?
(Stilte)
actrice 1 Dood.
actrice 2 Dood?
actrice 1 Ja.
Als je het monster doodslaat, is de prins ook dood.
(Stilte
dan begint ook actrice 2 voorzichtig en gegeneerd te lachen)
actrice 3 Je zei nog: als het monster vraagt om te trouwen, dan
moet je ja zeggen.
actrice 2 Als het monster vraagt om te trouwen, dan moet je ja
zeggen...
En ik sla hem in elkaar...!
(Gelach
actrice 3 geeft actrice 2 het kostuum van het monster in
handen. Actrice 2 begrijpt haar, geeft toe en gaat ermee af.)
actrice 3 Ik ben het meisje.
actrice 1 Langzaam begreep het meisje dat ze haar lot niet kon
ontlopen. Dagen en dagen gingen voorbij en de dagen werden
weken en weken. Iedere avond kwam het monster bij haar en
zo leerde zij hem kennen en begon aan hem te wennen.
AKTE 3
(Monster op)
monster dag meisje
meisje dag
monster
(Ze dansen een wals, maar ze raken elkaar niet aan en het
meisje houdt haar blik onophoudelijk van hem afgewend)
monster ik heb je al zo vaak gevraagd
maar ik kan niet anders
ik wil zo graag
meisje alsjeblief
vraag het mij toch niet weer
ik doe je iedere keer verdriet
dat wil ik niet
monster ik ben te lelijk
meisje ik vind je vriendelijk
en net zo aardig als een vader
nee, beter nog een vriend
ik zal je vriend zijn
is dat niet genoeg?
monster vergeef me
dat ik het weer vroeg
maar vriendschap is me niet genoeg
(Monster af
stilte
het meisje windt een bol met wol en draait en draait de draad)
meisje ik weet het niet
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ik ben nog bang te bang
dan weet je niet
je kunt de wind niet zien
je kunt de zon niet pakken
en je voelt niet dat de aarde draait
waar is hij nu?
vert (Die de wol ophoudt)
je wist niet meer wat je moest doen
dus deed je niets
en helemaal niets
je wachtte
en je wachtte tot de lente kwam
meisje ik weet het niet
ik ben te bang
vert en ook de hele zomer lang
meisje ik weet het niet
ik ben nog bang
vert en met de herfst had je zo zo lang gewacht
dat er niets meer in je hoofd was
dat je niets meer dacht
(Monster op)
monster laat mij jou niets meer vragen
maar neem dit van mij aan
voor het plezier dat je me geeft
dat je hier bent
meisje een spiegel
weet die spiegel wel
wat ik niet weet?
kom spiegel
zeg mij wie ik ben
zie ik zo wit?
zie ik zo ziek en zwak
zo zorgelijk?
dat ben ik niet
ik ben niet ziek en zorgelijk
wie is dat dan?
ik lijk daar op een man
en toch lijkt hij op mij
mijn vader!
het is mijn vader
papa, jij bent mij!
waar ben jij?
en wat ben je stil?
je ziet zo wit en ziek
is het om mij?
arme mijn vader
arme vaders ziel
ik wil voor je zorgen
(Ze huilt
tot het monster:)
ik dank je voor de spiegel
maar in de vreemde spiegel is mijn vader ziek
hij zal nog sterven
als ik hier blijf
ben ik alleen nog meelij om mijn vader
ik wil met alles wat ik ben
mag ik naar hem?
voor even
eenmaal voor even
hem nog zien?
monster ik kan niet weigeren wat jij wil
je bent me veel te veel
ik heb
ik hou
je moet het weten
het is geen leugen en het is geen haat
ik zal gaan sterven als je mij verlaat
zo is mijn lot
meisje maar ik weet het en jij weet het ook:
ik wil mijn vader zien
maar ik wil jou ook niet dood
monster wat je ook doet
het is goed
(Hij doet haar het koninklijk kleed van de tafel om, dat een
mantel wordt)
meisje ik kom terug
geloof me
ik beloof je
na acht dagen ben ik terug
(Stil gaan ze uit elkaar)
acht dagen is al vlug
dag monster
(Beiden a f )
vader intussen leefde de vader in het oude witte huis en sinds

zijn dochter was vertrokken, was het hem slecht vergaan. Van
diep verdriet was hij verzwakt en hoe de zusjes ook voor hem
zorgden, hij werd alleen maar zwakker en genezen deed hij
niet.
Maar op een dag stond plots een vrouw naast hem. Hij wist
niet waarvandaan en hij begreep niet hoe het kon, maar het
moest zijn dochter zijn en zij was het.
meisje mijn papa, mijn vader
vader mijn meisje, mijn kind
meisje mijn papa, mijn vader
ik ben terug
(Ze streelt hem)
vader ieder uur maakte mij oud
alles was koud
zonder jou
meisje je ziel werd almaar zwaarder
je kon haar niet meer dragen
ze trok je naar de grond
naar onder
naar de aarde
(De vader geneest)
vader maar jij bent terug
en je bent niet dood
je bent warm en rijk
en je ziet zo mooi
en groot
zus 1 terug?!
dat kind is terug!
dat rozenkind, dat zusjelief
jij was toch dood?
wat doe jij hier?
waarom ben jij niet dood?
nou?!
vertel eens op
(Met haar opkomst laat actrice 1 de vader los en transformeert
in zus 2)
zus 1 zo
zozozozo
zeg domme gans
jij klein secreet
hoe kom jij aan dat kleed?
geef dat eens hier!
zus 2 geef dat eens gauw aan ons!
(Meisje doet haar mantel af en reikt hem de begerige zussen
aan)
zus 1 au!
dal brandt!
zus 2 au!
dat steekt!
zus 1 dat prikt!
zus 2 dat plakt!
zus 1 hoezo dat plakt!
het prikt!
zus 2 het steekt!
zus 1 het brandt!
meisje het is een mantel van het monster
(Ze neemt het kleed op en gaat a f )
zus 1 dat beest van dat verwende kind
zus 2 dat stinkt
zus 1 dat stikt van rijkdom
zus 2 ze is nog mooier dan ze al was
ze moet hier weg
zus 1 welnee!
jij bent niet wijs
ze moet nog even blijven
want is ze niet op tijd in dat paleis
dan wordt dat monster groen en grijs van nijd
zus 2 en dan?
zus 1 kan jij dat niet bedenken?
dan is het met haar gedaan
naar de maan
hij vreet haar op
zus 2 wat een plan
wat een knap en prachtig heel vies plan
maar hoe?
zus 1 hou jij je hand er maar vanaf
ik zal je laten zien hoe ik dat doe
(Ze stuurt zus 2 weg)
zus 1 dat listig plan van mij
was niet kapot te krijgen
de week was in een mum voorbij
en toen nam ik een ui
zodat ik wat kon huilen
ik snoof daar zo een beetje aan

links een traan, rechts een traan
(Meisje op)
meisje dag zusje
ik moet weer gaan
het monster wacht op mij
zus 1 o nee
o nee, dat meen je niet
dit is niet te verdragen
zonder jou wordt vader ziek
als jij hem nu verlaat
dan weet ik zeker dat hij sterven gaat
wat ben ik bang!
o lieve god
en dan die schuld
jouw schuld aan vaders dood
die schuld is onherstelbaar, onherstelbaar groot
heb alsjeblieft nog wat geduld
ik smeek je
nog een weekje
meisje misschien is het waar
misschien heb je gelijk
ik zal nog blijven
zus 1 o dankjewel
mijn heerlijk zusje
kusje - kusje - kusje - kusje
(Zus 1 af
nu is het meisje op dezelfde wijze vertwijfeld als we ooit de
vader hebben gezien
vader op)
vader was is het, kind?
meisje niets
vader wat is het, kind?
meisje niets
vader wat is er toch?
waarom wil je niet zien?
meisje de tijd verstrijkt
de tijd verstrijkt
't is al de tiende dag
ik heb zo'n spijt
vader wat is daar achter
in het donker van je ogen?
zeg het mij
meisje (Kijkt op)
ik zag hem
hij lag heel stil
en onbeweeglijk alleen
ik ga, papa
ik moet erheen
ik moet het echt
ik wist het niet maar
ik ben verschrikkelijk aan hem gehecht
ik ga
vader en de vader zag haar gaan
en hij zag het goed
zijn dierbaar kind
een warme gloed
ze bloosde
(A tledrie de actrices veranderen nu het scènebeeld in de tuin
van het monsters paleis. Onderwijl vormen zij een koor van
fluisterende stemmen:)
vert's te laat - te laat - je bent te laat - te laat - laat - het is te
laat - je hebt altijd nee gezegd - te laat - en nee gezegd - en nee
gezegd - te laat - leeft hij nog, het monster - leeft hij nog - je
hebt nee gezegd - en nee - te laat - leeft hij nog, het monster,
leeft hij nog - nu is het te laat - laat -leeft hij nog
(In de tuin ligt het monster, onbeweeglijk
het meisje zoekt hem
tot ze hem vindt)
vert hoor
hoor haar stem
terwijl ze zwijgt
hoor haar trillen
van het willen
toe
niet aarzelen
voel aan zijn huid
zijn hart of het nog klopt
en zeg hem nou
zeg hem nu gauw
het woord
dat hij wil horen
open gauw zijn ogen
kom
hoe kom je anders ooit te weten
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wat voor wezen dat hij is
doe gauw zijn ogen open
of hij blijft voor eeuwig een geheim
dan is hij dood
meisje nee monster nee
dat wil ik niet
(Ze raakt hem aan, helpt hem op te staan)
ik wil wel wat je vroeg
ik wil je vrouw zijn
ja.
(Het monster verandert in een prins)
verl en toen begon het leukste van haar leven
en het heette liefde
(Stilte)
het monster was geen monster meer
het was een prins
(Stilte)
eindelijk had het meisje hem verlost uit de boze betovering van
een heks, want het was een heks geweest die hem in een
monster had veranderd
(Stilte)
maar door haar liefde was hij nu weer prins
meisje het was een prins
die alles had
wat prinsen zoal hebben
prins die alles was
wat prinsen zoal zijn
dus was hij mooi
meisje lief
jong
bijna een koning
prins mond van honing
meisje haren vol parels
handen van
goud
prins en zijn tanden gingen zingen bij het zoenen
meisje zo begon het leukste van haar leven
prins en het heette liefde
(Beiden a f )
zus 2 liefde!
40

ETCETERA 18/87

ons kleine vieze zusje praat van liefde!
die is op hol geslagen
het is in haar bol geslagen
helemaal dol op een monster
dat doet of hij een prins is!
het domme kind treedt in het huwelijk
afschuwelijk
ze heeft niet eens
ze heeft niet eens
ze heeft niet eens
ze heeft niet eens een canapé
wat gruwelijk!
zus 1 het kale kipje heeft helemaal niets
laat staan een beetje redelijk dressoir
een beetje redelijk boudoir
een peignoir
een miroir
een renoir
of abattoir!
alleen zo'n klein pietluttig prinsje!
nog voor geen grand, grand, grand, grand soir
zou ik die willen trouwen!
meisje al gauw hoorde de vader
van zijn dochter en de prins
en hij was gelukkig als een kind
maar de zusjes
zij konden het niet verkroppen
hun hartjes liepen zo vol wraak
dat ze veranderden
in steen
(De zussen verstenen)
meisje dag!
ik ga trouwen.
(Af
de zussen blijven versteend staan, actrice drie mist hen en
komt terug op. Met enige plezierige moeite laat zij hen
ontwaken.
buiging

zwart)
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Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap

"Een theatervoorstelling is iets
dat je bekijkt en
daarna kent weggooien"
In Brussel, in de Munt startte de
toernee. Daarna ging de reis naar
Amsterdam, Wenen en Stuttgart.
Ajax van Sophocles door het American National Theatre. Tenminste
wat er nog overbleef van deze produktie: het decor, een paar acteurs
uit de oorspronkelijke cast en de regisseur, Peter Sellars. In 1985 werd
deze laatste directeur van dat pas
opgerichte gezelschap in het Kennedy Center in Washington. Hij was
toen amper 26, de nieuwe wonderknaap van het Amerikaanse theater.
Maar zijn compromisloze benadering van toneel joeg hem ook daar
op de vlucht. Opnieuw de free-lance
toer op. Volgend seizoen regisseert
hij in het Muziektheater in Amsterdam Nixon in China. Hij speelde
zojuist mee in de nieuwe film van
Jean-Luc Godard. Nog bitter jong
kent hij toch het klappen van de

zweep. Hij heeft al meer dan 80
stukken geregisseerd.
Maar zijn carrière begon, zoals
hij dat zelf noemt, toen hij als tienjarige een poppentheater oprichtte.
Op school waagde hij zich met zijn
vriendjes aan de klassieken en in
Harvard nam hij er zelfs opera's
bij. Ondertussen zat hij nog een
jaartje in Parijs, ging naar Rusland
en China, want als laureaat van de
felbegeerde en zelden toegekende
Amerikaanse "genie-prijs" kon hij
zich plots wel enige vrijheid veroorloven. Hij ging op Broadway werken, was er even vlug weg, vandaar
naar Chicago, Boston, Minneapolis
en nog vele andere steden.
Ajax ging in première in 1986. Zoals
hij meestal doet in zijn voorstellingen, verplaatste Sellars dat klassieke
gegeven naar Amerika zelf, naar dit

keer een niet zo verre toekomst. De
reacties in Washington waren gewoonweg vijandig. In Californië,
waar hij er een tweede versie van
uitbracht, waren er evenveel voorals tegenstanders. Wanneer dit
nummer van Etcelera verschijnt,
zullen we al weten hoe de derde versie eruit ziet. Het hier volgende gesprek vond plaats begin mei, toen
hij met de repetities begon in Brussel. Veel tijd heeft Sellars niet, hij is
een boek aan het schrijven, zit elke
avond in het Filmmuseum. Er valt
nog zoveel te doen, is het excuus.
Bij het gesprek is hij uitgelaten, beweegt veel met zijn korte armen,
lacht zelf heel hard met sommige
van zijn uitspraken en wil heel graag
onze onwetendheid bijwerken over
wat er zich buiten Broadway, of liever buiten New York afspeelt op
theatergebied.

De Amerikaanse
wonderknaap
Peter Sellars is in
Europa op
tournee met zijn
enscenering van
Ajax. De
première vond op
23 mei jl. plaats
in de Munt.
Sellars krijgt veel
aanbiedingen om
in Europa te
komen werken.
Maar hij aarzelt.
Omdat hij een
Amerikaan is.
Een gesprek.

Peter Sellars Foto Eric Peustjens

Peler Sellars Foto Eric Peustjens

" H e t probleem is dat Broadway
en Off-Broadway eigenlijk niet
meer bestaan, althans wat betreft
goed theater. Daar zijn financiële
redenen voor. Het kost immers ten
minste 150.000 dollar om op OffBroadway een klein stuk, met twee
rollen, uit te brengen. Dat is belachelijk, want dan ga je niets serieus
meer proberen en aangezien er geen
subsidies zijn, worden alleen kleine
komedies uitgebracht, flauwe risicoloze stukken. Twintig jaar geleden was Broadway wel interessant,
ondertussen vindt het belangrijke
theaterwerk elders plaats. Wanneer
er dan toch nog iets belangrijks te
zien valt in New York, dan is dat
een produktie die van een regionaal
theater afkomstig is en overgekocht
werd. Maar zelfs dat regionale theater dat dertig jaar geleden hevig
moest vechten, zit nu ook in een
midlife krisis, het stimuleert je niet
meer. Vandaar dat het harde tijden
zijn voor het theater in A m e r i k a . "

Vlug werken
Vanwaar komt nu je
ervaring?
Speelde de ontmoeting met Robert
Brustein als theaterdocent in Harvard daar een rol in?
" Z o klinkt zijn verhaal. Want ik
ontmoette hem eerst toen ik al wegging van Harvard. Ik leerde theater
toen ik tien jaar was in Pittsburgh.
Daar richtte ik met mijn zus een
poppentheater op, in de stationcar
van mijn vader. Ik leerde theater uit
46
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eigen ervaring. Toen ik opgroeide in
Denver, bracht ik voorstellingen
rechtstreeks voor een live publiek.
Je leert van hun uitdaging, dat kan
stimulerend werken wanneer je ze
niet in slaap wil wiegen. Zo leer je
de stiel. Ik heb het geluk gehad heel
veel voorstellingen te kunnen maken. Van zodra ik geïnteresseerd
was in een stuk, probeerde ik er een
voorstelling van uit te brengen.
Liefst op twee weken tijd. Want ik
werk vlug, maar dat moet ook in
Amerika.
Dat is anders in Europa. Alleen
korte repetitietijden kunnen interessant zijn. Vergeet trouwens niet dat
Shakespeare zijn stukken repeteerde
gedurende slechts vier dagen. Het
verwondert mij dat ze hier, in Europa, zo lang repeteren. Maar aan de
andere kant is dat de reden waarom
Amerikaanse acteurs zo slecht zijn
in theater maar goed in films. Na
een paar takes ligt daar de opname
vast. Een Amerikaans acteur heeft
het moeilijk om geboeid te blijven
gedurende een langere periode. Na
een maand repetitie zou ik niet weten wat er qua inbreng nog zou
overblijven van een Amerikaans acteur. Maar het zou wel interessant
zijn om dat uit te proberen, te exploreren. Nu heb ik wel het geluk
dat ik op dit ogenblik aan het werk
ben met een groepje acteurs die een
indrukwekkend technisch repertoire
beheersen. Maar meestal is dat niet
het geval in het Amerikaanse theater. Europese acteurs hebben de gave heel lang bezig te kunnen blijven

met een werk en dat mondt dan uit
in de presentatie van een geniaal
meesterwerk.
Daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dat kan niet de bedoeling van
een theatervoorstelling zijn. Een
voorstelling is iets dat je onmiddellijk bekijkt en daarna kunt weggooien. Je draagt het niet met je
mee als een object. Natuurlijk is dat
een Amerikaanse manier van denken, want er is ook zoiets als een
blijvende herinnering, een overleving ervan in het geheugen. Maar
niet zoals dat met een sculptuur gebeurt. Het verandert mee in die herinnering. Tien jaar later zal die anders geworden zijn omdat je mee
veranderd bent. Je kan er niet van
gescheiden worden, maar je plaatst
er later andere kleuren op, een ander aroma, een andere textuur dan
het oorspronkelijk had. In het theater wordt altijd gesproken over die
meesterwerken van vroeger, over
zaken die altijd voorbij zijn. Zolang
de herinnering nog niet heeft meegewerkt, kan iets dat juist gebeurd is
nog niet zo mooi zijn. Daarom is
het gewoonweg onnozel om het object zo mooi te willen maken, want
het is de herinnering die de bepaalde
theatervoorstelling later mooi zal
maken. Het mooie van theater is
immers dat het genezingsproces van
een voorstelling in de herinnering
plaatsvindt.
De perfectheid van een voorstelling nastreven komt vanuit de verwaandheid en ijdelheid van sommige theatermakers. Daarom Iaat ik
heel bewust mijn voorstellingen
open, niet volledig verstaanbaar.
Want dat is mijn hoofdprobleem
met vele Europese theatervoorstellingen: zij geven je niet de vrijheid
er als toeschouwer zelf iets aan toe
te voegen."
Dat is meteen kritiek op het werk
van mensen als Stein en Chéreau?
" L a a t ons zeggen dat ik niet
geïnteresseerd ben in de zoveelste visie op Schiller. Daar wil ik zelf mijn
mening over hebben. Een lezing
krijgen over Schiller is niet de taak
van het theater, het is er een element
van, maar daar moet ruimte overblijven voor contact, discussie. Ik
vind dat zelfs niet democratisch.
Laat ons toch niet vergeten dat de
meeste van de stukken, Shakespeare
op kop, slechts schetsen zijn. Iemand anders moet inkleuren en
aanvullen. Van zodra mensen dat
op dezelfde manier gaan uitwerken,
krijg je een vervelende gelijkaardigheid. Voorstellingen die eerder thuis
horen in een k u n s t m u s e u m . "
Hoeveel Shakespeares heb je al geregisseerd?
"Zeker tien. Maar ik heb er zelf
al heel veel gezien die gewoon in
lucht opgingen. Nog eens, zijn tekst

Howie Seago (Ajax)
- Foto Micha
Langer

is maar een heel klein onderdeel van
de voorstelling. Daar komen de acteurs bij, de muziek, het l i c h t - d a t
is vandaag heel b e l a n g r i j k - , de
ruimte. In die ruimte zullen sommige momenten een grotere belangrijkheid krijgen dan andere. Je hebt
ook de verschillen tussen acteurs. In
Ajax gebruik ik bewust acteurs die
een verschillende achtergrond hebben en op een verschillende manier
spelen. Dat is toch wel ongewoon,
hoewel ik dat dan weer gewoon
vind. Op de koop toe gebruiken zij
microfoons, want ook het geluid is
vandaag een essentieel onderdeel in
het theater. Te veel Europese voorstellingen worden aangeboden zoals
taartjes in een patisserie. Dat is toch

niet belangrijk. Beladen literaire
ideeën doden immers de theatrale
geest. Ik heb geen ideeën, maar
maak mijn handen vuil. Bij het
spontaan kijken naar iets dat we
niet helemaal begrijpen, komen de
ideeën vanzelf, zonder opdringerigheid. Ik haat een geniaal meesterwerk, dat typevoorbeeld van hoe
een bepaald stuk kan gebracht worden. Mijn tweede King Lear zal totaal verschillend zijn van mijn eerste, omdat de tijd waarin die telkens
gebracht wordt belangrijk is. Theater heeft meer met het leven te maken dan met de kunst. Trouwens
theater maken is toch iets verschrikkelijk lastig en akelig tegelijk, want
het publiek kan altijd tussenkomen.

Juist wanneer je denkt dat je een
heel bijzonder moment neerzet, verschuift iemand zijn voeten of begint
te hoesten of maakt geluid met zijn
programmaboekje. Dus dat verlangen naar een totale controle is gewoonweg hopeloos. Je kan alleen
maar hopen het levendig te houden."

Het geschikte ogenblik
Hoe bereid je een voorstelling voor,
gaat dat vlug?
"Meestal duurt dat drie jaar. Dat
is een lang proces. Beelden komen
en gaan. Ik ben eerst geïnteresseerd
in een onderwerp en dan zoek ik een
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tekst. Neem nou Ajax. Ik wou dat
allang doen sinds ik een artikel las
over Fassbinder, die dat stuk geregisseerd had in Bremen. Ik las het
stuk en zat te wachten op een kans
om het zelf te brengen. In Washington dacht ik, dit is de plaats waar
het kan. Juist zoals ik nu erg tevreden ben dat de Europese première
plaatsvindt in Brussel, het Navohoofdkwartier. Toch wachtte ik nog
twee jaar, tot de tweede regeringstermijn van Reagan. Dan stapelden
de feiten zich op, zoals die raid op
Libië. Toen wist ik het, dit is het
moment, want hier zien we die militaire arrogantie waarover in het
stuk sprake is. Dat is verschillend
met opera. Een theaterstuk kan ik
lang bijhouden en wachten op het
geschikte ogenblik. Theater moet
volgens mij beantwoorden aan specifieke tijdsmomenten, gebeurtenissen in de wereld. Het moet een antwoord geven op wat in de krant te
lezen valt. Het moet met meer te
maken hebben dan met privé-overwegingen of verlangens. Er moet
een directe noodzaak zijn. Voor het
decor werk ik meestal met George
Tsypin. Hij had voor Ajax verschillende ontwerpen gemaakt; die vond
ik niet goed. Ten slotte werd er toch
een gekozen maar na twee dagen repetitie wist ik het. Het werd de achterkant van het Pentagon, daar
ETCETERA 18/87

waar de vuiligheid buiten gedragen
wordt. Ik bedoel, de inbreng kan
van overal komen en je moet daar
onmiddellijk durven op i n g a a n . "
Dat betekent ook dat de inbreng
van de acteurs enorm kan zijn?
" A b s o l u u t . Ik moet toegeven dat
ik tot nog toe altijd het geluk gehad
heb met knappere mensen te mogen
werken dan mezelf. Het plezier bij
theatermaken is dat je je kan omringen met interessante mensen. Het
basiswerk van een regisseur is de
mensen uit te kiezen waarmee je in
eenzelfde kamer gaat zitten. De ontwerpers, de acteurs. Dat is je j o b . "
Casting is dus heel belangrijk?
" I k wist heel vlug dat ik bijvoorbeeld voor dit stuk vooral een beroep zou doen op acteurs afkomstig
uit de minderheidsgroepen in Amerika. Vooral wat betreft de versie
die ik in Washington uitbracht. Ik
wou dat de generaals in dit stuk
zwarten, Aziaten en hispanics zouden zijn. Want binnen honderd jaar
gaan zij de wereld beheersen. Zoals
vroeger de Ieren, Italianen en Duitsers de macht hebben overgenomen
in Amerika. Zij klommen van beneden tot aan de top. Dus dat beeld
lag meteen vast. En dat was ook een
directe schok voor het publiek.
Want bij mijn weten, maar ik hoop

dat ik me vergis, is er nog altijd geen
zwarte generaal bij het Amerikaanse leger. Bovendien is er altijd die
drang aanwezig om te vechten tegen
wat ik het materialisme noem. Tegen de mening ingaan dat mensen
zijn zoals ze er uitzien. Dus geen type-casting, want op het uiterlijke
van de mens kun je niet het karakter
bepalen. Tegelijkertijd vond ik door
met zwarte acteurs te werken een
element van religie en ceremonie terug, zoals dat ook aanwezig is in het
Griekse drama. Ik kon meteen refereren naar de rituelen van de zwarte
kerk (black church) in Amerika.
Bijvoorbeeld de vader van Ben Halley, de koorleider in de voorstelling,
is een predikant uit Harlem. Hij
kent die kerk, die manier van zingen, bidden, ritmiek. Zo vonden we
een oplossing voor een van de moeilijkste problemen van het Griekse
drama, namelijk het neerzetten van
het koor.
Bovendien vind ik de acteurs afkomstig van de minderheidsgroepen
de beste Amerikaanse acteurs op dit
ogenblik. Want vergeet niet dat, traditioneel gezien, theater de stem is
van de onderdrukte. Sganarelle
krijgt de beste tekst. Het is geen toeval dat de beste Europese stukken
gebaseerd zijn op de traditie van de
knecht. Denk maar aan Figaro, Leporello. Uiteindelijk gaat het tel-

kens over sociale revoluties. Vandaar dat de minderheidsgroepen de
echte erfgenamen zijn van de theatertraditie. De meeste van de blanke
acteurs zitten in film en televisie, de
machtsmedia bij uitstek. De acteurs
uit de minderheidsgroepen mogen
zich met theater bezig houden. Daar
word je slecht betaald en daar zit
weinig glamour aan vast. Maar zij
werken des te beter, daarom is het
voor mij een grote eer om hen nu in
mijn regie bezig te zien. Ik leer van
hen zoals ook het publiek dat doet.
Ten slotte komt het uitstekend het
stuk ten g o e d e . "
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de feiten zich op, zoals die raid op
Libië. Toen wist ik het, dit is het
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eenzelfde kamer gaat zitten. De ontwerpers, de acteurs. Dat is je j o b . "
Casting is dus heel belangrijk?
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drang aanwezig om te vechten tegen
wat ik het materialisme noem. Tegen de mening ingaan dat mensen
zijn zoals ze er uitzien. Dus geen type-casting, want op het uiterlijke
van de mens kun je niet het karakter
bepalen. Tegelijkertijd vond ik door
met zwarte acteurs te werken een
element van religie en ceremonie terug, zoals dat ook aanwezig is in het
Griekse drama. Ik kon meteen refereren naar de rituelen van de zwarte
kerk (black church) in Amerika.
Bijvoorbeeld de vader van Ben Halley, de koorleider in de voorstelling,
is een predikant uit Harlem. Hij
kent die kerk, die manier van zingen, bidden, ritmiek. Zo vonden we
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drama, namelijk het neerzetten van
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Je zei, ik vecht tegen
materialisme.
Wat wil dat zeggen ?
"Wel, dat heeft met Plato te maken. De dingen zijn niet wat ze
schijnen te zijn. Mensen die alleen
op de uiterlijke schijn afgaan, lopen
gefrustreerd weg uit mijn voorstellingen. Ik doorprik de schijn. Materialisme heeft immers geen bodem,
het draagt niets. Veel opera en theatervoorstellingen zijn louter materialistisch, alhoewel ze er heel mooi
kunnen uitzien. Ik wil het bewust lelijk of verschrikkelijk maken. Het
decor in Ajax is in de eerste plaats
de achterkant van het Pentagon,
waar de vuilbakken neergezet worden. Maar het is tegelijkertijd een
strand en een rechtszaal. Door er
drie dingen tegelijk van te maken,
betekent dit dat geen van de drie belangrijk is. Je geeft als theatermaker
alleen rangschikkingen aan, die
worden samengevoegd door de toeschouwer."

Muziek
Hoe sta je tegenover opera, anders
dan tegenover theater?
"Opera heeft meer met spiritueel
denken te maken, omdat het niet
onmiddellijk met de dagelijkse realiteit te maken heeft. Opera plaatst
het argument op een hoger niveau.
Je kan niet gaan zitten lagen afkrabben zoals je dat met theater kan
doen. Je zit onmiddellijk op een bepaalde trap. Daar heb ik soms last
mee."
Hoe ga je te werk met opera? Want
Mikado van Gilbert en Sullivan regisseren is iets totaal anders dan
Ajax?
" I k ben nog jong en heb nog
geen methode opgebouwd. Ik kan
wel zeggen, alhoewel de voorstelling
een succes was in Chicago, dat ik
Mikado niet meer wil regisseren. Ik
haatte achteraf dat werk. Ik vond
dat tijdsverspilling. Ik heb Shakespeare, Tsjechov, Sophocles, Mozart
en wat nog allemaal gedaan, grote
diepe stukken. Bij Mikado dook ik
in een ondiepe plas. Na twee weken
kon ik er niets meer in ontdekken.

Dat was nog nooit gebeurd in mijn
leven. Met zo'n materiaal wil ik niet
meer werken. Maar goed, theater en
opera pak ik op dezelfde manier
aan. Te meer omdat verschillende
van mijn theatervoorstellingen een
operastruktuur meekrijgen. Theater
wordt slechts interessant wanneer
het in een richting geduwd wordt,
wanneer het iets anders wordt, muziek wordt, een reportage, een schilderij zoals bij Wilson. Ik duw het
naar de muziek, ik leg mijn theatervoorstellingen een muzikale structuur op. Ik wil dat bijna onmerkbaar doen en dat is moeilijk, maar
als het lukt, is het resultaat fantastisch."
Bij opera zit je wel aan vaste structuren en regels gebonden?
"Toch niet, want zelfs daar kun
je in de bewegingen een ambiguïteit
inbouwen. Een beetje zoals bij een
film van Hitchcock. Een hand grijpt
naar een glas melk. Dat is een heel
eenvoudige beweging, maar die tegelijkertijd iets dreigend kan uitdrukken. Dat doe je door beelden te
isoleren. Door toevoeging van de
muziek is dat bij opera zelfs nog gemakkelijker. Zo krijgen de meest
eenvoudige bewegingen een sterke
intensiteit."
Heb je een voorkeur voor komponisten?
" I k zit middenin een Mozartcyclus. Ik heb vroeger heel Händel geregisseerd. Nu ben ik vooral in nieuwe opera's geïnteresseerd. Het geven van opdrachten voor nieuwe
opera's is trouwens een noodzaak
om opera te laten overleven. Want
een komponist van vandaag moet
zich omringt voelen door werken
van zijn tijd, juist zoals dat het geval was met Mozart en Verdi. Ik zal
nog met plezier oude meesterwerken
regisseren, maar het is de hoogste
tijd dat ook onze tijd zijn meesterwerken krijgt. Daarom regisseer ik
volgend jaar bij het Muziektheater
in Amsterdam Nixon in China, een
werk van de componist John
Adams, gebaseerd op een tekst van
Alice G o o d m a n . Een heel rijke tekst
die de komponist erg geïnspireerd
heeft."

Beelden
Toch heb je veel aarzelingen om in
Europa te komen werken?
" I k krijg hier veel aanbiedingen,
maar ga daar niet op in. Wat enigszins pijnlijk is, want de voorwaarden zijn hier geweldig. In Amerika
heeft men geen enkel benul van wat
cultuur eigenlijk inhoudt. Daar
moet je telkens je bestaan als kunstenaar verdedigen. In Europa moet
ik me niet met die vraag zelf bezighouden maar met het echte werk.

Terzelfdertijd weet ik dat theater gemaakt moet worden voor een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, voor een bepaald publiek, wil
het effect hebben. Ik werk met beelden die ik sinds mijn jeugd heb meegekregen. Ik weet wat het betekent
op te groeien in Amerika en kan
daar beelden op de scène terugplaatsen waarvan ik weet dat die gaan
verrassen. Ik kan onschuldige normale beelden plaatsen, beelden die
de aandacht afleiden, en die plots
als een pijl de toeschouwer treffen.
Dat zijn beelden die je in reserve
houdt en waarvan ik weet'hoe die in
Amerika gaan aankomen, maar niet
in Europa. Hier een stuk komen
creëren lijkt me pure verwaandheid,
want ik ken het leven hier niet. In
Amerika weet ik hoe iemand de dag
doorbrengt, welke kleren gedragen
worden, ik weet wat dat is, ik voel
dat en kan dat op het theater brengen. Vandaar mijn enige compromis: een produktie naar hier brengen die ik in Amerika gemaakt heb
en die hier presenteren als een soort
prentkaart. Dan kan het voor de
Europeanen interessant zijn om te
zien hoe in Amerika gedacht en geleefd wordt.
Ik wil daar onmiddellijk aan toevoegen hoe tragisch het is dat wij in
Amerika zo slecht geïnformeerd
zijn over wat er zich in Europa afspeelt. Wij weten niets over de politiek hier, omdat de pers ons dat niet
meegeeft. Ik verzeker je dat de
meeste Amerikanen niet eens de Europese staatshoofden kennen. Tatcher wel, omdat er zoveel cartoons
over haar gemaakt worden. Dat
komt omdat wij als volk geen opmerkingsgave bezitten wat buitenstaanders betreft. Er is een compleet
onvermogen om andere denkwijzen
te begrijpen.
Daarom praat ik liever over dingen die ik begrijp. Daarom werk ik
voor een Amerikaans publiek. Tegen alle weerstand in. Inderdaad,
het liefst van al zou ik in Europa
willen werken, omdat het daar comfortabeler aan toegaat en ook omdat ik sterk beïnvloed ben door de
Europese kunst. Godard is mijn lievelingscineast, die versta ik door en
door. De meeste van mijn stukken
zijn Europees. Ik regisseer weinig
Amerikaanse stukken. Ik forceer
die stukken, die van elders komen,
om een beetje Amerikaans te worden. Waarschijnlijk doe ik dat omdat ik die hier mis. Ik plaats ze bewust in een Amerikaanse context.
Dan denk ik achteraf, zo worden ze
een beetje van ons of misschien waren ze wel zo. Dat is dan weer een
typisch Amerikaans standpunt...
dat hoop ik tenminste, ha ha ha
ha."
Johan Thielemans
Pol Arias
ETCETERA 18/87

49

66

Ook het Israëlische volk Is niet heilig"

Joshua Sobol of de stok
in het hoenderhok
KNS
programmeerde
dit jaar Sobols
"Ghetto". Het
Haïfa theater,
waar Sobol
directeur is, was
in ons land te gast
met een ander van
zijn stukken "De
Palestijnse". Luk
Van den Dries
had een gesprek
met deze auteur
die binnen de
actuele joodse
problematiek een
controversiële
plaats inneemt.

De Palestijnse Leora Riulin en
Roberto Pollack Haifa Municipal
Theater-Foto
Morel Derf Ier

Joshua Sobol is de auteur van Ghetto, een documentair stuk over het
leven tijdens W O II in het joodse
getto in Vilna, een stuk dat in de
produktie van de KNS dit seizoen
uitgroeide tot een publiek succes.
Maar Sobol is ook de directeur van
het Haïfa theater, met o.a. het Ha50
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bima theater behorend tot de vier
grote theatergezelschappen van Israël. En Sobol is een Israëlisch auteur die naast Ghetto ook een aantal
stukken schreef over problemen van
de hedendaagse Israëlische samenleving.

In al deze functies lokt Joshua
Sobol controverses uit. Hij toont
een getto waarin de joden niet enkel
slachtoffer zijn van de nazi-terreur,
maar waarin de bevolking vooral in
leven tracht te blijven, met o.a. collaboratie en eigengewin naast hoger
geschatte menselijke waarden. Als
directeur neemt hij ook Palestijnse
acteurs in dienst en speelt hij stukken voor de Arabische bevolking.
En de auteur Sobol gaat het communautaire spanningsveld niet uit
de weg: in De Palestijnse waarmee
het Haïfa theater een Europese
tournee maakte en in de KNS te gast
was, pleit hij voor integratie en een
zachte aanpak van het IsraëlischPalestijnse conflict. De gespleten
politieke houding over deze kwestie
kwam ook tot uiting in de reacties
op de produktie: een storm van protesten uiteraard, maar ook een massale publieke belangstelling en een
officiële onderscheiding voor de
hoofdactrice. Ook de Europese
joodse gemeenschap liet zich niet
onbetuigd. In Düsseldorf werd de
opvoering afgelast, in Antwerpen
werd er telefonisch gedreigd. Sobol
vermoedt dat er gestookt werd vanuit Israël. Verontwaardigd, maar
met ook iets van zijn ex-journalistieke nieuwsgierigheid belooft hij
het te zullen uitzoeken.
Ik begin het gesprek met de vraag
naar de plaats van de cultuur in een
land dat permanent in staat van
oorlog verkeert. Joshua Sobol: " E r
is een enorme belangstelling voor de
hedendaagse cultuur in Israël, vooral voor literatuur en theater. Onlangs verschenen er b.v. een vijftal
romans die onmiddellijk een verkoop haalden van 20 a 35 000 exemplaren, wat veel is voor een klein
land. Theater vormt het actiefste
deel van de Israëlische cultuur. In
Haïfa b.v., een stad van 300000 inwoners, zijn er 30000 mensen geabonneerd op ons theater. Dat betekent dat we 45 voorstellingen moeten spelen alleen al om aan de abonneevraag te voldoen. Een stuk dat
uitgekozen wordt door "Kunst voor
het v o l k " (een ministerieel organis-

me dat theater spreidt over de dorpen en de kibboets) kan honderden
voorstellingen halen. De Palestijnse
b.v. loopt al sinds oktober 1985.
De reden voor deze culturele honger ligt, denk ik, in de gespannen
politieke situatie. Er heerst een grote mate van betrokkenheid met het
politieke gebeuren, men voelt aan
dat elke keuze uitermate belangrijk
is voor ons bestaan, voor de toekomst van de staat. Het zijn als het
ware existentiële keuzen. Bovendien
leeft Israël in een voortdurende crisistoestand, vooral na de Jom-Kippoer oorlog die alle euforische illusies van het tijdperk na de grote
overwinning van de zesdaagse oorlog voorgoed gebannen heeft. Als
reservist op de Golanhoogtes zag ik
zelf de Syrische tanks, oprukken.
Het was een schok te ervaren hoe
broos deze natie wel was. Sindsdien
groeide ook de overtuiging dat het
zo niet verder kon, maar de oplossing ervan verdeelt Israël in twee.
De enen blijven geloven in een
Groot-Israël, de anderen, waartoe
ik mezelf reken, vrezen dat een militaire oplossing tot de destructie van
Israël zal leiden, en wensen onderhandelingen. Tussen die twee polen,
die elke dag verder uit mekaar
groeien, bevindt zich de zwijgende
meerderheid die nog twijfelt, die
zich vragen stelt over de toekomst.
En elk nieuw stuk dat deze precaire
situatie behandelt, dat de vragen
aanscherpt of naar oplossingen
zoekt, krijgt dan ook een enorme
respons van een zeer betrokken publiek."
In de pers omschreef men u als een
Israëlische Piscator opgeleid in de
Londense West End.
" I k zie Piscator als iemand die
van theater een forum maakte waar
publieke kwesties aan de orde kwamen. Zo ook wil ik theater weghalen uit de slaapkamersfeer, er een
publieke plaats van maken. De Palestijnse b.v. gaat over de verhouding tussen een Palestijnse vrouw en
een joodse man maar speelt zich af
in een TV-studio, bij uitstek een publieke plaats. Het gaat mij om de
spanning tussen het private en het
publieke leven, om het besef dat het
publieke gebeuren een weerslag
heeft op het privé-leven en vice versa. Het politieke en het persoonlijke
horen samen.
Daarom vind ik het primordiaal
om een groot publiek te bereiken,
ook mensen die normaal niet naar
theater gaan. Ik wil hun zekerheden
aan het wankelen brengen, hun
houding doen herzien. Maar daarvoor moet ik hen eerst proberen te
raken, ze moeten gegrepen worden,
alle zintuigen moeten aan het werk
gezet worden. Ik geloof niet zo in de
Brechtiaanse
vervreemdingstechniek."

Transformatie
"Eigenlijk wil ik een vorm van theater bereiken. Het verbale element
neemt daar een bijzondere plaats in,
maar nog belangrijker voor mij is
het transformatieproces van het ene
personage in een ander, in die mate
dat het ook als thema in mijn werk
aanwezig is. In Ghetto b.v. verandert Kittel in Dr. Paul, de beul
wordt intellectueel. Het gaat mij om
het vlies dat deze rollen scheidt, de
transformatie van de ene rol in de
andere. Dat kan alleen op de scène,
maar zegt tegelijk iets over de realiteit, over de rollen die als kledingstukken aan ons lichaam plakken.
Het uitgangsbeeld van Ghetto is een
berg kleren waaruit een acteur te
voorschijn komt die zich het kostuum van de nazi Kittel past. De
kleding, het kostuum als rol, als onze tweede huid. Vandaar ook de
vraag hoe diep het menselijk engagement wel is, en of het verder gaat
dan een laagje kleding. Geen enkele
regisseur heeft dit beeld, het rollenspel als centraal gegeven, gebruikt,
men was bang dat de toeschouwer
het in verband met het nazisme verkeerd zou begrijpen.
Mijn jongste stuk, The Jeruzalem
Syndrome over de opstand van de
joden tegen de Romeinen en het verband van dat suïcidaal geladen religieus fanatisch verzet met de houding van de havikken vandaag,
kreeg ik niet " j u i s t " tot ik een beeld
vond om de spanning van heden en
verleden te vertalen. Opnieuw staat
de transformatie centraal, van een
groep archeologen die terwijl ze een
site opgraven veranderen in de oorspronkelijke bewoners, met behoud
van een aantal hedendaagse trekken. Ik heb die tijdsboog als spanning ook in de taal zelf gecreëerd
door verschillende registers van Hebreeuws te vermengen, Bijbels Hebreeuws en s/angtermen van vandaag, dat geeft een explosieve
kracht aan de zinnen. Personages
vechten ook voortdurend tegen de
rollen die hun worden aangemeten
door de sociale g r o e p . "
Dat klinkt erg Pirandelliaans.
" I k ben nogal beïnvloed door Pirandello (naast Sartre, Brecht en
Genet), met dit verschil dat Pirandello zich concentreert op het
schrijfproces, wie de auteur is van
de personages, terwijl het mij te
doen is om het transformatieproces
op scène: ik schrijf een scenario
voor een scenisch gebeuren."
Is hel scenario ook op te vatten als
materiaal dat pas in de scenische
vorm voltooid wordt?
" B i j de voorbereiding van een
produktie wordt er wel veel met improvisatie gewerkt, maar dan enkel
om een personage dichter bij een ac-

teur te brengen, te vullen met leven.
Mijn stukken liggen op dat moment
wel vast, en omdat de structuur erg
belangrijk i s - e l k element heeft zijn
plaats in het geheel kun je er weinig
aan veranderen."

Wagner
Wanneer ik Sobol vertel over de
tournee van De macht der theaterlijke dwaasheden van Jan Fabre in Israël en dat daarbij moest afgezien
worden van de muziek van Wagner,
reageert hij hoofdschuddend. " Z i n loos" zegt hij. " D e nazis speelden
niet alleen Wagner, ook Schumann.
Maar Wagner is zowat een symbool
geworden. Toen het Filharmonisch
Orkest het taboe op Wagner wou
doorbreken, werd er gedemonstreerd in kampkledij en jodenster.
De oudere bevolking is hypersensitief over de holocaust. Eigenlijk zou
Israël massaal in groepstherapie
moeten gaan om terug vertrouwen
te winnen in zichzelf en de andere
naties. En dat is pas mogelijk wanneer men zich durft bloot te geven,
te aanvaarden dat het Israëlische
volk niet heilig is, dat er onder de
joden ook prostituées, collaborateurs en kapitalisten zijn. De kwetsuur als natie, gekerfd door de vrijbrief die de geallieerden aan Hitiers
Endlösung gaven, en waarvan de
dokumenten vandaag nog aan het
licht komen, is pas heelbaar wanneer we onszelf niet meer mystificeren en in een bilateraal proces een
normale relatie aangaan met de andere naties, met kennis van alle gebreken.
Ik zou willen dat mijn stukken
daartoe bijdragen. Daarom vind ik
het belangrijk om in het buitenland
te spelen, om een niet-joods publiek
te confronteren met onheilige joden
en ze toch te laten meevoelen. Men
verwijt mij dat ik een fascistisch
beeld van de joden exporteer, ik wil
enkel een panorama geven van de
Israëlische maatschappij, tonen dat
we geen zuivere supernatie zijn, en
tóch bestaansrecht h e b b e n . "
Dat dit niet zonder moeilijkheden
gaat, spreekt vanzelf. De angst voor
het antisemitisme laat veel niet toe,
Fassbinders stuk Der Müll,
die
Stadt und der Tod bijvoorbeeld dat
ter wille van een negatief jodenbeeld
niet opgevoerd raakt. Aan Joshua
Sobol zal het niet liggen, hij stelt de
conflicten van de complexe Israëlische samenleving ter discussie. Het
gastoptreden van het Haïfa theater
liet zien dat theater een eminent politieke rol kan spelen, het in theatrale spelvorm stellen van cruciale vragen. Dreigementen en verbodsbepalingen kunnen dit slechts versterken.
Luk Van den Dries
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Ontmoeting met de Picasso van het theater

Tadeusz Kantor,
anarticst

Nadat hij al een
jaar met een
studiebeurs in
Polen had
doorgebracht en
cr talrijke theaters
had bezocht,
werkte Johan de
Boose mee aan de
organisatie van de
Kantor-week in
deSingel in
oktober '86. In
januari jl. reisde
hij op
persoonlijke
uitnodiging van
Tadeusz Kantor
opnieuw naar
Polen. Hij was de
eerste stipendist
in het Cricot 2
theater. Hij
werkte er als
vertaler, hielp in
de organisatie van
de "Cricoteek"
en volgde de
allereerste
repetities van
Kantors nieuw
spektakel. De
afgedrukte foto's
zijn genomen
tijdens deze
repetities. Een
verslag van zijn
indrukken.

Het poortje van één van de gotische
woningen in het hart van Krakau
geeft uit op een tochtig trappenhuis,
dat links naar het souterrain en
rechts naar een rommelige kamer
leidt, waar manuscripten, foto's,
paraplu's, schilderijen en boeken
tot aan het plafond reiken. Tussen
de dreigende klapstoelenmachine en
de weemoedige blik van een kinderpop in een schoolbank ijsbeert de
72-jarige Tadeusz Kantor. Het
vriest dertig graden en het zweet
staat op zijn slapen. Hij is niet de
directeur van een theater en zijn
Cricot 2 is geen Krakaus gezelschap.
Cricot 2 is een begrip, even onafhankelijk als onafscheidelijk van
Krakau, een necropolis waar het
Theater van de Dood niet toevallig
ontstond. Souterrain en kamer vormen Kantors pakhuis van het geheugen, waar hij eerder leeft dan
werkt. In deze vertrekken, die herinneren aan de rommelmarkten van
de Ghelderode of Bruno Schulz, is
elke dag een gevaarlijke onderneming, elke repetitie een roekeloze
duik, en wie in deze atmosfeer terechtkomt, wordt bijna werktuigelijk meegesleurd in de draaikolk.
Cricot 2 is een koorts, waarin illusie
en realiteit elkaar bekampen en
overspoelen, een wondkoorts, aangestoken door Kantors melancholische leefwereld.
De weg naar theaters leidt dikwijls naar stomerijen, naar gediplo-

meerde regisseurs met aktentassen
en protserige acteurs in dienst van
de ambtenarij. In Kantors opslagplaats is er slechts een hoop vuile
was, die geen stomerij nog kan
schoonmaken, die zich "ergens tussen vuilnisbak en eeuwigheid" bevindt, en in de blik van de Cricot 2acteurs glanst een joodse woestijn,
een ontmoeting van speelsheid en
lijden.

Emoties
Hoe kan de schelp van zijn lichaam
de gloed van zijn geest weerstaan,
denk ik, wanneer Kantor op 23 januari 1987 de kelder van de Cricoteek binnenstormt, in een lange
zwarte jas en met een strohoed op
het h o o f d , uitgedost voor de allereerste repetitie van zijn nieuw spektakel, met een energie waarin de
twijfels en kwellingen van maanden
teken- en denkwerk zich ontladen.
Zijn verschijning heeft iets van een
stervende, die in zijn laatste manifest, zijn testament, alle krachten
bundelt en niet de minste weerstand
duldt. Hij heft het glas op Witkacy,
op Majakowski, op Hlasko, op
Garsjin, allen zelfmoordenaars uit
de Slavische literatuur, en ploegt
zich een weg door zijn zelfgemaakte
poppen en objecten en door zijn acteurs. Hij beveelt, eist, verbiedt,
vloekt. Suggereert geheimen, wacht

af, stelt uit, wanhoopt. Herleeft
opeens, op zijn krukje, als Artaud
in een Parijs cabaret, ontpopt tot
een extatisch oud kind.
" A l s het stuk mij wordt, als ik
het stuk w o r d " , had hij me enige
dagen tevoren toevertrouwd, " k a n
ik het geslaagd n o e m e n " .
Dit zijn geen repetities, eerder seances of hallucinaties, op geen enkele manier te herhalen, te vatten in
methodologie, of te voorzien.
Maar ondanks de emotionele
voedingsbodem, ondanks de persoonlijke en grillige en egotistische
motivering van de creatie, die hijzelf " d e m i u r g i e " noemt, en ondanks zijn flirten met het toeval, zal
Kantor, geheel onverwacht, rangschikken en berekenen. Opnieuw
bewijst hij dat hij de twee krachtigste stromingen van de avant-garde,
constructivisme en surrealisme, op
authentieke wijze heeft geassimileerd en spreekt hij, nog vóór de recensenten het kunnen verzinnen,
van een "constructivisme van emoties".
In het wakke souterrain zie ik de
clown Kantor, die zich behaaglijk in
zijn giftige taal wentelt, omringd
door de getuigen uit het verleden,
vertrouwde en verdrongen schimmen, planmatig geordend in de
chaos. Met een foto van zijn in Dachau vermoorde vader in de hand,
maquilleert hij één van de poppen
tot sombere schaduw, terwijl het fo-

totoestel-machinegeweer dit keer op
Kantor als jubilaris gericht is; er
wordt gedanst; de priester op de
kansel-wc scandeert een loflied op
de necropolis Krakau; obsederende
elektronische muziek schijnt het
feest der cabotins te verdoemen, terwijl zij de burleske bruiloftsdans begeleidt.
Enkele dagen later, in een café,
terwijl hij een befaamde erotomane
gek van Krakau observeert, vertelt
Kantor me dat iedere stap die hij
zet, tegelijk een bevestiging en een
ontkenning van zijn vorige stap is.
Hoe zijn nieuwe creatie ook evolueert - en haar weg is altijd lang en
k r o n k e l i g - , in deze primitieve fase
lijkt zij terug te blikken op Kantors
frenetieke schepping én met de ironische uithaal van een dronkaard
het verleden weg te wuiven. Na de
mannequin, de soldaat en de gevangene zal zijn nieuwe acteursmodel,
de dronkaard, ongetwijfeld de
meest clowneske proporties aannemen, vooral wanneer Kantor erbij
blijft voor het eerst in zijn leven zelf
mee te acteren in zijn stuk.
Kantors contradicties heffen elkaar nooit op, zij bevragen onophoudelijk zijn keuzen, die radicaal
genoeg zijn om een publiek emotioneel te verbazen en zelfs overlevingskansen te bieden (ondanks zijn
toost op de zelfmoord), maar nooit
zo onwrikbaar dat zij niet door een
volgende zet integraal kunnen worden herzien.

Avant-garde
Het gaat Kantor niet in de eerste
plaats om esthetische waarden (alhoewel zijn essays filosofisch-esthetische discussies op gang brengen)
of om de grammatica van een beeldentaal (hoewel hij ook schilder is),
maar, voorbij de intens doorleefde
persoonlijke ervaring, om de manifestatie van het niet-meer-kunnenzwijgen. De ontmoeting met zijn
persoonlijkheid en demiurgie is, in
tegenstelling tot de optiek van traditionele theaterstages, zoals ik er ook
een aantal op mijn " p a s s i e f " heb,
voornamelijk de ontmoeting met
een houding, die Kantor tot in de

subtielste
vingerbeweging
kenmerkt, met een ketterij, die theaterfabrieken unaniem tot de brandstapel veroordelen, overigens een geliefkoosd beeld van Kantor.
Bij Kantor ga ik niet de inspiratie
opdoen voor de oprichting van een
cricoteekje, van epigonentheater. Ik
omhels de onverwoestbare dissident
als een grootvader, als de levendige
getuige van drie generaties dadaïsme, die de fanatieke esthetisering van de postmodernisten voor
schut zet door zijn authenticiteit. In
zijn laatste manifest, La douzième
leçon milanèse avant la fin du siècle,
roept hij de jonge theatermaker op
tot kennisname van de revolutie van
de vroeg-twintigste-eeuwse avantgarde, "waarvan het theater nauwelijks geprofiteerd h e e f t " (dixit Kantor), en veroordeelt hij de creatie die
de verworvenheden en durf van de
avant-garde domweg herhaalt, verhandelt of, gehersenspoeld door televisie en filmfabrieken, banaliseert. Avant-garde is een middel tot
vooruitgang, schuwt de stagnatie,
de halfslachtigheid, de kopiëring,
maar is ontegensprekelijk ook een
worp van de tijd. In deze tijd van
doemdenken wijst Kantor op onze
genetische verbondenheid met de
vroege avant-garde, op het belang
van kunstenaars, die, hoe dan ook,
onze grootouders zijn.
Tijdens mijn verblijf in de Cricoteek heb ik kunnen zien met welke
bijna onhoudbare spanning Kantor
de vonk van een nieuwe creatie op
zijn acteurs en op de grauwe ruimte
doet overslaan. Maandenlang reeds
draagt, koestert, manipuleert hij de
toevallige stukken van een onmogelijke puzzel, smeult in hem eerder de
atmosfeer waarin het stuk zal groeien dan de plastische contour, de oppervlakkige vorm. De creatie van
dit "onzichtbare theater" hangt net
zo lang aan een zijden draadje,
dreigt net zo lang af te knappen, tot
de omstandigheden haar in het definitieve bestel van een voorstelling
dwingen, in een raderwerk van emoties. Natuurlijk lijdt deze Picasso
van het theater onder het gesjacher
van impresario's en culturele attachés, maar die zullen nooit de

woordvoerders van zijn artistieke
eigenzinnigheid kunnen worden. In
zijn arm theater, in het historische
hart van het arme Polen, heb ik
Kantor ervaren als wat Marcel Duchamp noemde " a n a r t i e s t " , vat vol
tegenstrijdigheden, wars van politiek of ideologisch engagement,
zelfbewust en geladen met een vurige, scheppende sensibiliteit.
Noch als academicus, noch als
jonge fin-du-siècle-artiest kan ik geloof belijden in de médiocrité van
de cultuurkazernes en hun onverschilligheid voor de revolutionaire
herdefiniëring van het avant-gardetheater. De waardering van het
theater als autonome creatie, niet
als brandpunt van uiteenlopende
disciplines en dus als schatplichtige
activiteit, is te danken aan eenzaten
als Kantor. Theater maken is, evenals elke andere artistieke creatie, het
stellen van een daad, een manifesteren (waarom anders schrijft iemand
manifesten?), een schamper of wanhopig of symbolisch schreeuwen in
de woestijn, en, om Kantors eigen
beeld te gebruiken, deze schreeuw
stolt tot piramide, in de schaduw
waarvan het publiek, de ander,
leeft.

Kantor tijdens
repetities

Johan de Boose

-Eigenfoto's
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Geruchten doen snel de ronde. Vooral als ze
lachwekkend en dus leuk om te vertellen zijn. Zo kwam
het dat ik een paar dagen geleden een Belgisch
kranteartikel van de hand van Jack Van Gils onder
ogen kreeg dat anders voorzeker al gauw in zijn
middelmatigheid vergeten zou zijn geraakt. Want wat
voor fraais daar allemaal te lezen stond...
Bijvoorbeeld: "Geen toeschouwer die zich niet
wrevelig voelt, geïrriteerd, beetgenomen misschien, als
hij uit een voorstelling komt en niet weet waarover het
stuk ging. Als het al ergens over ging uiteraard. Bij De
Stoel kan daar geen twijfel over b e s t a a n . "
Er dient dus onderscheid te worden gemaakt, weet de
heer Van Gils te vertellen, tussen voorstellingen die
ergens over gaan en voorstellingen die dat niet doen.
Een theaterrecensent hoorde toch beter te weten. Zelfs
de meest rudimentaire communicatietheorie - en dat
theater communicatie is, daar kan geen twijfel over
bestaan - gaat uit van de premisse dat betekenis en
zintoekenning gebeurt ter hoogte van de ontvanger,
weze dat een lezer, een theaterbeschouwer, een
televisiekijker. Hoe is het anders te verstaan dat
Dada-poëzie gretig gelezen en geanalyseerd wordt? En
" d a t hun stukken nergens over gingen" hebben zo
uiteenlopende theatergroten als Jarry, Artaud,
Pirandello, Ionesco, Beckett, e.v.a. te horen gekregen
van enggeestige criticasters. Is men dan nooit geleerd?
Het hoort nu eenmaal tot het wezen van experiment
en avant-garde dat ze de geijkte, algemeen aanvaarde
theatercodes openbreken en op zoek gaan naar andere
methodes en kanalen om communicatie tot stand te
brengen. Dat de toeschouwer daarbij een inspanning
moet doen, bij een eerste contact misschien in
verwarring wordt gebracht, is goed mogelijk, aangezien
hij niet of slechts gedeeltelijk op zijn vertrouwde
verstaansmodi kan terugvallen. De enige zinvolle vraag
die je je daarbij kan stellen, is die naar de kwaliteit en
de relevantie van de manier waarop de theatermaker
zijn medium heeft bespeeld. Dichtklappen op onbegrip
is luiheid, de toneelwereld verdelen in produkties die
érgens over gaan en produkties die nérgens over gaan,
je reinste ketterij.
Maar er is meer. Het toeval wilde dat ik bijna
gelijktijdig hier in Wenen, op meer dan duizend
kilometer van huis, een heel andere klok kon horen
luiden over dat Belgische "publiek dat zich in snobisme
en stompzinnigheid verenigt". In de
programmabrochure van Achim Freyers nieuwste
produktie Metamorphoses des Ovid oder die Bewegung
von den Rändern zur Mitte hin und umgekehrt
(Burgtheater, 26 maart 1987) - voor mijnheer Van Gils
vast ook één van die produkties die nu eens echt
nérgens over gaan - stootte ik namelijk op een hoogst
relevante bijdrage van Pierre Klossowski: " D e
Italianen zoeken geen verklaringen, bekijken een scène
zoals ze ze vinden, zonder ze te bevragen, zonder te
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willen weten in welke tijd ze gesitueerd is of
gelijkaardige vragen te stellen. Een dergelijke
verwijzing naar een vertelling, naar een boodschap of
een beschrijving wordt, me dunkt, steeds minder als een
noodzaak ervaren. Dat geldt ook voor het publiek van
Parijs of België. De in het beeld gegeven directe
ervaring voldoet hen, ze zoeken niet het prentje bij de
tekst, niet het mogelijke illustratieve karakter van het
beeld. Zoals men een kijkspel beleeft: men weet niet
wat er gebeurt, maar wordt door het detail gegrepen. Is
de intensiteit groot genoeg, dan hoeft men de
beweegredenen en motieven van de gebeurtenissen niet
te kennen. Men ziet genoeg."
Wie had ooit gedacht dat het Belgische eliteclubje
van theatersnobs -Stoelauteur Van Meir: "een
geweldig geëlitiseerd en zich tot een snobistisch publiek
richtend theater" - nog eens tot voorbeeld zou gesteld
worden in één van de grootste schouwburgen van
Europa? Klossowski is vast een uitstekend detective dat
hij het handvol Belgische theaterterroristen moeiteloos
heeft weten op te sporen in hun duistere bastion in de
O.L.V. van Vaakstraat. Of was hij misschien onder de
indruk van de vele theaterliefhebbers die zich om de
twee jaar verzamelen op het Kaaitheaterfestival of
Klapstuc? Of is Klossowski tot de constatatie gekomen
dat het tiental medewerkers van Etcetera en hun
groepje geflipte geestesgenoten onmogelijk toereikend
kunnen zijn om dagelijks de zalen te vullen van de
Beursschouwburg, De Singel, De Warande, het Stuc,
Limelight, e.d., de voorstellingen te bevolken van De
Keersmaeker, Fabre, Decorte, Cassiers, Peyskens,
Vanrunxt, e.v.a.
Daarenboven wil Klossowski ook nog geweten
hebben dat dit publiek niet noodzakelijk zo
stompzinnig is als boze tongen wel eens beweren - Van
Meir: "Want wat die slikken, dat is ongelooflijk".
Voor hem is het geen teken van idiotie als vele
toeschouwers eens een ander theaterzitje uitproberen en
daarbij ondervinden dat dat waarachtig lekkerder zit
dan de stoel van wijlen Stanislawski. De toeschouwer
die bereid is bijwijlen zijn intelligentie en
verbeeldingskracht te investeren in minder
conventionele manieren van vertellen, getuigt veeleer
van openheid en moed. Z o ' n theater én zijn publiek
verdienen dan ook een ernstige behandeling: als je je
dan toch geroepen voelt om " t e spitten in de dorre
grond waarop hedendaagse Vlaamse theatermakers
(moeten) werken", doe dat dan met een stevige spade,
in plaats van met een krabbertje wat los zand bijeen te
scharrelen.

(Uitgezonderd de tekst van Pierre Klossowski,
stammen
alle citaten uit een interview van Jack Van Gils met
Guido Van Meir en Walter Tillemans, afgedrukt in De
Morgen van 3 maart 1987.)
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" H e t is heel belangrijk dat men in Vlaanderen eens de
geestelijke kluisters afschudt. Ik heb als vrij man de pest
aan iedereen die meent dat hij enige geestelijke leiding dient
te geven. Het zou mooi worden als de papieren mensen van
Etcetera het voor het zeggen zouden krijgen over mensen
die kunst maken met hun lichaam, met hun verbeelding,
met hun behendigheid en met hun slimheid!"
Walter Tillemans n.a.v. De stoel van Stanislawski van
Guido Van Meir, door hem geregisseerd in het Raamtheater
op 't Zuid in Antwerpen, in De Morgen, 3 maart 1987.

Amsterdam

Het Theaterfestival
Het Theaterfestival vindt plaats in
Amsterdam, van 28 augustus tot 10
september. Dit is een nieuw festival, met de opvallendste voorstellingen van het voorbije seizoen in
Nederland en in Vlaanderen. Een
gemengde Nederlands-Vlaamse jury koos negen voorstellingen, vijf
uit het Zuiden en vier uit het Noorden. In de chronologische volgorde
volgens de datum waarop zij in première gingen, zijn dat:
Le diable au Corps van Paul Pourveur door De Witte Kraai, regie Lucas Vandervost.
De getemde Feeks van William
Shakespeare door Malpertuis, regie
Dirk Tanghe.
Hamlet van Willam Shakespeare
door Publiekstheater, regie Gerardjan Rijnders.
Killer Dene Voss van Thomas
Bernhard door Maatschappij Discordia, regie Jan Joris Lamers.
Ali van Paul Pourveur en Eugène Bervoets door Tiedrie, regie Eugène Bervoets.
Wie is bang voor Virginia Woolf
van Edward Albee door De Witte
Kraai, regie Sam Bogaerts.
Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt Brecht door Baal,
regie Leonard Frank.
De kersentuin van Anton Tsjechov door Art & Pro, regie Frans
Strijards.
Need to know door Need Company, regie Jan Lauwers.
Het Theaterfestival werd uitgedacht door Arthur Sonnen van het
Holland Festival: "Binnen de organisatie van het Holland Festival
hebben we altijd gestreefd naar een
zo goed mogelijk gebruik maken
van het produktieapparaat. Omdat
dat gedurende een deel van het jaar
maar op halve kracht draaide, wilden we dat beter aanwenden en heb
ik een nieuw soort theaterfestival
uit de grond gestampt. Een manifestatie waar ik al lang van droom-

de en die een beetje te vergelijken is
met het Berlijnse Theatertreffen.
Vandaar dat we aan negen theatercritici gevraagd hebben een jaar
lang de theatervoorstellingen in Nederland en Vlaanderen te bekijken.
De jury moet minimum twee en
maximum twaalf voorstellingen
kiezen, die zij als de opvallendste
van het voorbije seizoen beschouwt. Die voorstellingen worden dan tijdens dat festival getoond. De financiering ervan is nu
grotendeels afkomstig van de Stichting Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987, maar zal in
de toekomst gedragen worden door
Nederland en België. Er is een optie
om dit festival vanaf volgend jaar
gedurende drie jaar in Rotterdam te
laten plaatsvinden. In de statuten
staat ook dat het om de zoveel tijd
in België dient plaats te vinden. Bijvoorbeeld éénmaal in de vier jaar.
Op de valreep is er voor dit eerste
festival 300000 BF toegezegd door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap."
Op 15 mei werden na de eindzitting
van de jury de laureaten bekendgemaakt. In de jury zetelden drie Vlamingen (Marianne van Kerkhoven,
Jaak van Schoor en Carlos Tindemans) en zes Nederlanders (Tom
Blokdijk, Hana Bobkova, Eddy
Geerlings, Jac Heijer, Dirkje Houtman en Eric van der Velden.)
Voorzitter van de jury, die in totaal acht keer is samengekomen,
was Tom Blokdijk: "Het was niet
de bedoeling de 'beste' voorstellingen te kiezen. Onze opdracht bestond erin om de 'belangwekkendste' voorstellingen van het afgelopen seizoen van 1 mei 1986 tot 1
mei 1987 te selecteren. Onder 'beste' versta ik voorstellingen van een
interessant stuk in een intelligente
regie en in een goed decor met vakbekwame acteurs.
Over wat nu 'belangwekkend'
betekent, bestaat geen definitie,
laat staan overeenstemming. Vandaar dat ieder jurylid zijn eigen criteria hanteerde. Daarom hebben we
ook niet geprobeerd daarin eensgezindheid te bereiken. Voor mij, en
nu spreek ik voor mezelf, is altijd

doorslaggevend geweest of een
voorstelling iets te maken heeft met
iets dat mij beweegt, dat mij in verwarring brengt, waar ik niet uit
ben. Dan zeg ik, ja deze voorstelling is heel belangrijk voor mij."
Hoeveel voorstellingen heeft de jury gezien?
Dat weet ik niet, maar ik heb er
ongeveer negentig gezien. Niet iedere voorstelling werd daarom besproken. De juryleden brachten alleen die voorstellingen aan die ze
besproken wilden zien. Tijdens de
laatste juryzitting hebben we nog
eens alles wat we vroeger al hadden
afgewezen, in stemming gebracht
om te kijken of de afstand onze mening daarover had veranderd. Geen
enkele voorstelling is daarbij teruggekomen. In de statuten staat dat
een voorstelling moet gekozen worden door ten minste vijf juryleden,
die uiteraard ook die voorstelling
gezien hebben. Na de eindstemming bleek een meerderheid te bestaan voor negen voorstellingen.
Vandaar de einduitslag. Opmerkelijk was dan toch de eensgezindheid, die veel groter was dan ik aanvankelijk gedacht had. Dat wil niet
zeggen dat er geen juryleden waren
die fel gekant waren tegen een van
de gekozen voorstellingen. Daarom
zullen we in het eindrapport ook de
minderheidsrapporten
opnemen,
waar die juryleden hun meningen
en bezwaren naar buiten kunnen
brengen. Globaal genomen, hebben
we echter een serieuze overeenstemming bereikt.
Is een meerderheid van Vlaamse
voorstellingen niet wat verrassend?
Al geruime tijd komt uit Vlaanderen een nieuwe beweging. Dat is
begonnen met Jan Decorte en met
Jan Fabre. Namen die in Nederland
misschien nog beter doorgedrongen
zijn dan in Vlaanderen. De respons
op dat nieuwe Vlaamse theater is
hier in Nederland groter geweest.
Je merkte ook dat de begeerte van
de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen
voor te dragen misschien nog groter
was dan bij de Vlaamse juryleden.
Opvallend in de einduitslag is de af-

wezigheid, op één na, van produkties van grote gezelschappen. Dat
bewijst dat er meer belangwekkends gebeurt in het kleinere circuit. Het is niet zo dat we niet over
de voorstellingen van de grote theaters zouden gesproken hebben. Zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zijn een redelijk aantal daarvan door de jury besproken. Van
zodra een voorstelling uit Gent of
Antwerpen werd voorgedragen,
reed een wagen van het festival
naar ginder met een aantal Nederlandse juryleden. De kleinere gezelschappen reizen veel en komen bijna allemaal in de Brakke Grond terecht. Die konden we dus in Nederland zelf zien.
De keuze van de Nederlandse voorstellingen, was die verrassend?
Niet echt, want het zijn de gezelschappen die al enige tijd het meest
spraakmakend zijn. Het zijn de
grote namen op dit ogenblik. Hoewel iemand als Frans Strijards dan
toch nog altijd geen eigen gezelschap heeft, nog steeds geen vaste
grond onder de voeten heeft. Waar
ik heel nieuwsgierig naar ben, is of
bij die keuze nu sprake is van een
tijdsbeeld. In hoeverre hebben die
voorstellingen iets te maken met
wat er leeft in Nederland en Vlaanderen. Ik hoop dat het zo is, maar
kan er zelf geen uitspraak over
doen.
Zijn er nu opvallende verschillen
tussen de Nederlandse en Vlaamse
voorstellingen?
Ik denk dat de Vlamingen meer
dan de Nederlanders bezig geweest
zijn met de ontwikkeling in het bewegingstheater. Dat is vooral duidelijk bij AU en Need to know. Ik
merk dus een grotere dynamiek en
vitalisme bij de Vlaamse voorstellingen. Frans Strijards komt daar
dichtbij maar bij hem gaat het eerder om levensdrift. Bij de Vlaamse
voorstellingen voel je meer het naar
voor halen van het primaire in het
menselijk gedrag. Toch wil ik daar
aan toevoegen dat er tegenover de
nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt. Ik sta ook
heel huiverig tegenover wat er nu
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gebeurt met al deze nieuwe Vlaamse theatermakers die, op één na,
Ivo van Hove geloof ik, allemaal
gevraagd zijn om in Nederland gezelschappen mee te gaan oprichten
of te gaan versterken. Dirk Tanghe
is gevraagd door Toneelgroep
Theater, Lucas Vandervost door
Theu Boermans en Arthur Sonnen,
Luk Perceval en Guy Joosten door
Shireen Stroker. Ze worden bijna
opgegeten. Ik vind dat die mensen
die net hun vorm, hun uitdrukkingskracht aan het vinden zijn, erg
onverstandig zijn om daar met zoveel graagte op in te gaan. Ik begrijp wel dat ze de kans grijpen om
met ruimere financiële middelen,
die Nederland althans nog biedt, te
werken.
Pol Arias

NTG
Gent

Station Service
Over Gildas Bourdets werk als regisseur en als schrijver hebben wij
in de voorbije jaren de lezer van Elcelera geregeld ingelicht. Hij weet
dus dat "Le Théâtre de la Salamandre" in Tourcoing uitgegroeid is tot
één van de leidende gezelschappen
in Frankrijk en dat Bourdet, als
schrijver, bezig is een poging te wagen om een hedendaagse vorm van
komedie te schrijven die én actueel
is, én mikt op een breed publiek.
Bij Bourdet leeft nog de droom van
het théâtre populaire. Met Slation
Service heeft hij geprobeerd verschillende thema's uit het boulevardstuk te gebruiken en ze een heel
andere dimensie te geven. Bij zijn
arbeid als schrijver houdt hij sterk
rekening met de uitzonderlijke
kwaliteit van zijn acteurs. Als men
een stuk van Bourdet ziet, vraagt
men zich soms wel af of ze buiten
die merkwaardige symbiose tussen
een schrijver en zijn gezelschap nog
wel dezelfde diepe werking hebben.
Daarom was het interessant om de
opvoering bij het NTG te gaan bekijken.
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door verliest het stuk aan perspectief en boet het aan slagkracht in.
Bij Bourdet gaat het om een reeks
personages, die nooit lijken wat ze
zijn. De verschillende omkeringen
leveren niet alleen komische situaties op, maar creëren een veld van
onzekerheid. Hieruit ontstaat een
spanning waarin het komische gevangen wordt in een veld van onderliggende bitterheid en wanhoop.
Van bij de aanvang is die andere dimensie onderhuids aanwezig. Men
voelt dat er een tekst onder deze
tekst schuilt, en het is vanuit dit
dubbel perspectief dat Bourdet en
zijn acteurs werken.
In Gent ontbreekt dit volledig;
men kijkt naar vrij eenvoudige personages. Blanka Heirman is bekend
van bij het eerste ogenblik, zelfs
haar allerlaatste beslissing doet het
publiek niet opkijken. Walter Moeremans zet een leuk typetje neer,
maar in de laatste peripetieën
(waarbij hij twee zusters tegelijk
het hof maakt, wanhopig toch met
zijn ware liefde wil trouwen, en dan
niet tot een besluit komt) krijgt hij
geen enkele diepte. Het geheel gaat
zich dan op het vlak van de boulevard situeren, en daar is het niet interessant.
Wat de acteurs ontbreekt is een
aura, een bijzondere uitstraling, die
Bourdet van zijn mensen kan verkrijgen en waarmee hij expliciet rekening houdt. Uit deze aura, die
onmiddellijk voor een veld van vibraties rond een personage zorgt,

In Gent is er onder de leiding van
Jos Verbist, die nauwe banden
heeft met het gezelschap in Tourcoing, een vlotte, amusante vertoning tot stand gekomen. Men laat
zich meeslepen door dit vreemde
verhaal, waarin een aantal personages verwikkeld raken in een allermerkwaardigst huwelijk. Na afloop
echter merkt men dat er slechts een
wat bizarre komedie is opgevoerd.
Het is bij een eendimensionele lezing van de tekst gebleven. Hier58
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ontstaat ook het gevoel van een
vreemd soort liefde en sympatie
voor al die sukkelaars, die met hun
belachelijke middelen strijden tegen hun eenzaamheid. Al deze
mensen zijn machines die ongeluk
produceren, maar Bourdet kan het
hun niet kwalijk nemen, omdat hij
zoveel begrip opbrengt voor hun
falen.
Maar precies deze warmte, die
ontspruit aan complexiteit, ontbreekt de produktie in Gent. Alleen
Chris Thys is in staat om een echt
boeiend, aantrekkelijk en verwarrend personage op de planken te
zetten. Het geheel geraakt daarmee
wat uit zijn voegen, want ze wordt
een hoofdpersonage (het weze haar
gegund, en samen mei de rol uit De
Reisgids heeft ze hiermee een bijzonder sterk seizoen achter de rug).
Maar het hoofdkenmerk van Bourdets stukken is dat ze voor een ensemble geschreven zijn, waarbij iedere acteur zijn groot moment
heeft en de betekenis ontstaat uit
een symfonische opbouw van het
geheel.
Met deze regie levert Jos Verbist,
geholpen door Marianne Van Kerkhoven als dramaturge, zijn eerste
zelfstandige arbeid af. Hij heeft
van verscheidene acteurs uitstekende vertolkingen gekregen (Nolle
Versyp, Eric Van Herreweghe, Peter Bulckaen en Els Olaerts moeten
hierbij worden vermeld), zodat het
NTG er een waardevolle regisseurskracht bij heeft. Alle facetten van
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de theater-organisatie heeft hij nog
niet onder de knie. Dat blijkt uit
het feit dat Verbist, al heeft hij gekozen voor een realistisch decor,
dat een variatie is op dat van Bourdet zelf, zijn acteurs op erg conventionele plaatsen zet, die geen rekening houden met de sfeer en de stijl
van de objecten. Hel hyperrealisme
wringt met de speelstijl, en hierdoor werkt het geheel minder goed.
Bourdet, de meester, munt uit in
het observeren van mensen: hij
toont het publiek dat hij bekeken
heeft. Van deze kijk is er bij Verbist
te weinig aanwezig, zodat zijn acteurs door dit prachtige verlaten
landschap van scenograaf Mare
Cnops rondlopen als op een theaterplateau. Dat alles levert een plezierige komedie op. Een ietsje extravagant, maar niet diepgravend.
Johan Thielemans

STATION SERVICE
auteur: Gildas Bourdet; regie: Jos
Verbist; dramaturgie: Marianne
Van Kerkhoven; decor: Mare
Cnops; kostuums: Frieda Dauphin;
licht: Jan Gheysens; spelers: Peter
Bulckaen, Roger Bolders, Blanka
Heirman, Els Olaerts, Eric Van
Herreweghe, Nolle Versyp, Eddy
Vereycken, Chris Thys, Magda
Cnudde en Walter Moeremans.
Gezien in het NTG op zaterdag 9
mei.
NTG-

Station Service
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theaterTeater

wel in de grove structuren (de grote
ruimtelijke spanningen) als in de
microcosmos (het kloppen op de
deur, het geluid van een schuif, het
punctueren van de belichting, enz).
Wanja, Wanja! is een produktie
waar hard aan gewerkt is en die, detaillistisch en expressief tegelijk,
commentaar levert op de passies in
een kleinburgerlijk milieu.
De belangrijkste vaststelling
blijft dat de organische indruk die
de produktie maakt, alles te maken
heeft met het werkproces, een intensief
samenwerkingsverband.
Binnen het werkritme van een professioneel gezelschap is dit dus niet
mogelijk.

Mechelen
Wanja,

Waitja!

De grenzen tussen professioneel en
amateurtheater zijn niet altijd even
helder. Nogal wat professionele
theatermensen opereren ook in de
amateursector, sommige amateurprojecten zijn vanwege hun massaal karakter ondenkbaar in een
professionele opzet, andere dringen
zich simpelweg op ter -ville van de
intrinsieke kwaliteit. Zo speelde
o.a. de Elfnovembergroep zich in
de belangstelling met de massaspektakels Nooit brengt een oorlog
vrede en Vonk, vuur en asse, kwam
de Erasmusgroep bovendrijven met
de creatie voor Vlaanderen van
Susn van Achternbusch, trok René
van Gijsegem de aandacht met zijn
picturale produkties met de Janusgroep. In Etcetera werd al bericht
over het Koninklijk Landjuweel en
het Victor de Ruyter-tornooi: altijd
vallen naast enthousiasme en inzet,
wat natuurlijk geen kwaliteit op
zich is, toch ook regievisie en artistiek resultaat op.
Dirk Tanghe en Jappe Claes zijn
theatermakers die beide sectoren
combineren, niet als bijverdienste
of om zich eens artistiek te kunnen
uitleven, wel als noodzakelijke
stapsteen in het leerproces, in de
ontdekking van het medium. Want
beschikt het amateurtoneel niet
over dezelfde middelen (financieel,
artistiek), het biedt wel een veel
grotere vrijheid in werkmethode en
er kan meestal gerekend worden op
een onvoorwaardelijke inzet. Over
Dirk Tanghes Sint-Rembert (Torhout) en zijn stappen naar het professionele theater kon u lezen in het
vorige nummer. Jappe Claes' theaterTeater (Mechelen) bracht met
Wanja, Wanja! opnieuw een erg
boeiende produktie, na Kamers en
Met vuur spelen, en ook hij staat
voor een nieuwe professionele uitdaging met een totaal herschikte
Arcaploeg (met daarin mensen uit
NTG en KVS), waarvan hij samen
met Jos Verbist de artistieke leiding
zal uitmaken.
Wanja, Wanja! is een uitgepuurde Oom Wanja van Tsjechow. De
tekst werd stevig gereduceerd, hier
en daar ook door elkaar geschud:
bepaalde personages zoals de afwezige " m o t o r " van het stuk, de geleerde Serebrjakow, en diens
schoonmoeder zien hun tekst tot
een minimum herleid, vele typische
verkapte dialogen waarin de personages over zichzelf vertellen en
daardoor zich voorstellen, worden
systematisch geknipt. De tekstuele
herorganisatie concentreert zich op

Luk Van den Dries
WANJA, WANJA!
Groep: theaterTeater; auteur: Anton Tsjechow; regie: Jappe Claes;
scenografie: Guido De Smet; dramaturgie: Guy Segers, Jan Walravens; spelers: Guy Segers, Cathy
Douchar, Axel Doumen, Carina
Van der Sande, e.a.
Gezien in de "Usine à Vapeur" te
Mechelen op 24 april.

Théâtre de l'Esprit
Frappeur
Brussel

Le Siège d'Ostende
Wanja, Wanja!
de kromme liefdesgeschiedenissen
tussen de centrale figuren. In die
zin schrijft Wanja, Wanja! het vervolg op Met vuur spelen', een kwartet van twee vrouwen en twee mannen die het spel van de onbeantwoorde liefde spelen; men houdt
van wie al besteld is, en/of de liefde
is niet wederkerig, en/of men
houdt met z'n tweeën van dezelfde
vrouw. Dat is allemaal intragisch of
onnozel al naar gelang van het accent.
Interessant bij deze Wanja, Wanja! is dat wat tekstueel uitgedund
wordt, ruimtelijk en lichamelijk
opnieuw wordt uitgezaaid. De grote concentrische cirkels waarmee de
personages rond bedekte verwoording van de liefde strategeren,
wordt eerst en vooral in lichamelijke eloquentie vertaald: tijdens de
talloze handelingen, stiltes, nonhandelingen, anekdotische gesprekken, vertellen vooral de bewegingen, het lopen, de houding, de blikken, over de verhoudingen tussen
deze mensen. In vergelijking met
eerdere produkties is de personage-

presentatie minder uitbundig, eerder ingehouden, wat niet wil zeggen
zonder reliëf: de psychologische
oneffenheden worden uitgediept en
ontgonnen; stemmingen kunnen
omslaan, karakterkleuring is niet
ééntintig. Als theatrale spelmaterie
gehanteerd, wordt dat iets uitvergroot (onrust wordt gedraaf, onderhuidse jaloezie wordt een lij Faan-lijf gevecht) en af en toe ook
verduidelijkt: de liefdesverklaring
van Sonja aan de dokter ("Stel dat
ik eens een vriendin had, ...")
wordt vooraf door Sonja gerepeteerd waardoor de replieken van de
dokter harder aankomen. Eenvoudige truc, maar het werkt.
Het acteeronderzoek dat theaterTeater aflegt, is niet experimenteel,
houdt zich aan een traditionele
woordenschat dat het met nieuwe
theatrale tekens verrijkt en opnieuw mondig maakt. Ook de regie
van Jappe Claes is niet vernieuwend, maar hij bewijst ten overvloede een ruimte, lichamen, stemmen, het licht, geluid, als theatraal
materiaal uit te kunnen spelen, zo-

Er zijn van die voorstellingen die
om één of andere reden belangwekkend zijn: omdat ze tot evenement
gebombardeerd worden zoals de
Aida van Verdi, die voor het eerst
in Luxor, zijn natuurlijke decor,
opgevoerd wordt; omdat de thematiek die ze behandelen veel stof doet
opwaaien, zoals Ghetto en De Palestijnse van Sobol; ter wille van
hun historische waarde, zoals de
wereldcreatie van Le Siège d'Ostende, dat zo'n vijftig jaar geleden
door Michel de Ghelderode geschreven werd. Hoewel de redenen
dus zeer uiteenlopend kunnen zijn,
hebben deze soort produkties veelal
met elkaar gemeen dat hun belangwekkendheid omgekeerd evenredig
is aan hun intrinsieke kwaliteit. Le
Siège d'Ostende vormt hierop geen
uitzondering.
Onder de indruk van zijn eerste
ontmoeting met James Ensor in
1924, maar waarschijnlijk nog
meer van een lofzang op zijn werk
die Ensor in La Nervie publiceerde,
vat de Ghelderode in 1933 het plan
op een stuk te schrijven met Ensor
en zijn creaturen als hoofdpersona-
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ges en met als thema het Oostends
verzet ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella; Ensor had
hem immers toevertrouwd dat hij
het
Beleg
van
Oostende
(1601 - 1604) als een van de belangrijkste wapenfeiten uit de geschiedenis beschouwde. Begin '34 stuurt
de Ghelderode het voltooide stuk
naar Ensor. Het schiet in het verkeerde keelgat - Ensor voelt zich
belachelijk gemaakt en laat niets
meer van zich horen. Ook vrienden
haken af; ze vinden Le Siège te scatologisch. De Ghelderode doet zijn
best om het stuk alsnog te laten opvoeren of publiceren maar het lot
(of wie?) heeft er anders over beslist. Pas jaren na zijn dood, in
1979, geeft echtgenote Jeanne toestemming tot publicatie.
Deze petite histoire verklaart
enerzijds waarom het stuk nooit
eerder opgevoerd werd. Anderzijds
laat ze vermoeden dat Le Siège
d'Ostende in zijn ontstaansperiode
een grote subversieve kracht had als
politieke farce waarin Kerk en
Staat duchtig over de hekel gehaald
werden: ambassadeur Mirabolar
die zijn pas geplante herdenkingsboom wil bewateren, verliest, na
een been, ook nog een ander vitaal
lid; omdat de aartshertogin gezworen heeft zich niet meer te verschonen vóór Oostende gevallen is, ziet
Albrecht zich al spoedig genoodzaakt elders te gaan zondigen; de
Oostendenaars beschieten de belegeraars met knallende winden; nonnen wachten in ongeduldige opwinding de Spaanse soldaten op. Scatologie als wapen tegen eschatologie. Daarin ligt meteen ook de
kwetsbaarheid van het stuk: zijn
potentiële ontwrichtende functie
werd door het verloop van tijd te
niet gedaan. Zoals Claus het in Suite Flamande zegt: "Dit volk dat
naar men beweert,/ zich tussen
twee polen beweegt,/ het vette en
het vrome,/ gelooft minder in het
hiernamaals dan in zijn dagelijkse
gort." (uit Antropologisch)
Een vergelijking met Ubu van
Jarry lijkt mij dan ook wat voorbarig. Ubu heeft zijn kracht bewaard,
is veel anarchistischer dan Le Siège,
want veel minder anekdotisch. Tegenover de dada van Jarry is de
Ghelderode folkloristisch en sappig. Le Siège d'Ostende wordt verwezen naar een literair Bokrijk.
Nochtans liet Jeanne de Ghelderode zich niet gemakkelijk overhalen
om het stuk te publiceren: "II fallut
de nombreux arguments pour la
convaincre et pour qu'elle se rende
compte que de nos jours cette farce
ne pourrait choquer que les esprit
bornes et malades de bigoterie."
Het is de eerste keer dat ik het mag
meemaken dat een programmaboek zo onomwonden de overbo60

digheid van de voorstelling toegeeft.
Le Théâtre de l'Esprit Frappeur
heeft zijn uiterste best gedaan om
het stuk in dezelfde lijn te ensceneren. De weinige zere tenen waar
nog kon op getrapt worden, ontwijkt de voorstelling angstvallig.
Operatiekamer-clean, met hier en
daar een borst in papier-maché en
veel maskers die slecht functioneren omdat ze fysiek te weinig onderbouwd zijn. Een oeverloze carnavalstoet, zonder een zingevende
Aswoensdag.
Er zijn van die voorstellingen die
om één of andere reden totaal overbodig zijn.
Hildegard De Vuyst
LE SIÈGE D'OSTENDE
auteur: Michel de Ghelderode; gezelschap: Le Théâtre de l'Esprit
Frappeur;
regie:
Albert-André
Lheureux; decor, kostuums, maskers en maquillage: Christian Ferauge; muziek: Alain Pierre; be-
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lichting: Christian Halkin; spelers:
Jean-Francois Delacour, Bernard
Sens, Nicole Shirer, Bernard Villiers, e.v.a.
Gezien in Résidence Palace, Brussel, op 18 april.

Etcetera ontving
Het teater zoekt... Zoek het teater
Na drie bij Soethoudt uitgegeven
boekdelen over politiek theater,
zijn de overblijvende leden van de
werkgroep "Vormingsteater" van
de V.U.B. klaar met een nieuwe
studie in twee boekdelen. Het teater
zoekt... Zoek het teater werd gepubliceerd in de "Studiereeks van de
Vrije Universiteit Brussel" en behandelt "Aspecten van het eigentijdse teater in Vlaanderen". Het is
misschien niet het gaafste produkt
uit de reeks geworden, maar het
blijft een goed gedocumenteerde en
erg boeiende verzameling essays en
kijkverslagen.

De opzet is breder dan in de vorige boekdelen. Een pluspunt is ongetwijfeld dat de uit het internationale theater en uit andere artistieke
systemen geïmporteerde trends, die
een reële impact hebben gehad op
de theatersituatie in Vlaanderen,
bij het onderzoek betrokken worden. Zo vindt men essays over film,
opera, dans, cabaret, performance,
enz. en bijdragen over de Wooster
Group, Globe, Fassbinder, het
Onafhankelijk Toneel enz.
Over de stoffelijke resten en erfgenamen van het vormingstheater
alleen zou men anno 1987 trouwens
vlug uitgepraat zijn (de INS, Vuile
Mong, en ?). Het politieke theater
heeft zich niet vernieuwd en werd
gemarginaliseerd door nieuwe ontwikkelingen die zich toelegden op
taal, tekst, medium en vorm eerder
dan op intersubjectiviteit, emotie
en vorming. Onder die omstandigheden moesten de werkgroepleden
het wel over een andere boeg gooien.
In een eerste boekdeel wordt het
onderzoek naar het residu van de
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politieke en populaire trends die in
het verleden aan bod kwamen, verruimd tot het blikveld van een
moeilijk definieerbaar begrip als
volkstheater (Deel 1: "Variaties op
volkstheater"). Het tweede boekdeel registreert dan de uitingen van
de nieuwste avant-garde (Deel 2:
"Werken aan vernieuwing").
Als het de bedoeling was relevante momenten en fragmenten samen
te brengen die een impressie geven
van de theatersituatie in Vlaanderen in de jaren '80, dan zijn de samenstellers daar uitstekend in geslaagd. Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en
de niet altijd gemotiveerde keuze
van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die
van de essayistiek en niet die van
het historiografische of wetenschappelijke rapport. Wellicht is
het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons
theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich
minder lenen tot gemeenschappelijke situatiedefinities. Ook het feit
dat de gedecimeerde werkgroep
steeds meer afhankelijk is van het
seminariewerk van studenten, heeft
wellicht zijn tol geëist.
Wat deze boekdelen dan onderscheidt van de vorige, is de afwezigheid van een gezamenlijk bepaalde
vraagstelling. In de vorige boekdelen werd het onderzoeksobject telkens vooraf geconstrueerd en werd
het theaterlandschap op gemeenschappelijke kennisbelangen onderzocht. Het initiatief lag bij de collectieve ondezoeksintentie.
In de nieuwe formule primeert
de persoonlijke analyse en de mededeling van "feiten" op de gemeenschappelijke situatiedefinitie. De
collectieve verantwoording is weggeëbd (een ontwikkeling die parallel loopt met die van het bestudeerde theater). Het is symptomatisch
dat de belangrijke begeleidende
teksten van Marianne Van Kerkhoven en Luk Van den Dries achteraan de boekdelen komen en niet
langer als initiatief maar als reflectie achteraf fungeren.
Soms gaat het initiatief zo duidelijk uit van de "feiten", dat de constructie van de onderzoekers ondoorzichtig wordt. De keuze van
het corpus dient zich aan als zo'n
evident " f e i t " , het krijgt geen expliciete motivatie. Toch kan het niet
de bedoeling zijn het theaterlandschap exhaustief te behandelen,
daarvoor zijn de referenties naar
het gevestigde theater te schaars.
Bovendien is het corpus ook niet
helemaal representatief voor het
vernieuwende theater alleen. Men
kan zich b.v. afvragen waarom de
produkties van protagonisten als
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Decorte, Epigonentheater en van
Gilis & Dehert er niet in voorkomen
en waarom Claus tot drie keer toe
ex negativo bij het onderzoek
wordt betrokken om dan vast te
stellen dat hij de bakens van film en
theater niet (meer) verzet.
Het eerste boekdeel bevat besprekingen van Vlaamse produkties, een reeks bijdragen over het
Duitse
volkstheater
(Horvath,
Fleisser, Kroetz) en over Fassbinders films. De bijdragen zijn gegroepeerd rond een aantal vertrouwde topics: de politieke farce
en de commedia dell'arte, het vrouwentheater, het volkstheater en het
melodrama.
Over de Vlaamse produkties onthouden we dat humor, farce, cliché, spektakel, catch en cabaret
zelf de focus van het politiek theater zijn gaan bepalen en de aandacht van de werkelijke problemen
afleiden. Dit geit zeker voor de
NTG-produkties met Corso, de
volksspektakels van de grote
schouwburgen, maar ook voor de
jonglerieën van Decleir en het INS.
De onderdrukking van de vrouw
blijkt een van de laatste grote maatschappelijke problemen te zijn geweest die de krachten van het oude
politieke theater heeft gemobiliseerd. De interessantste bijdragen
van het eerste boekdeel zijn die
over de dramaturgie van het Duitse
volkstheater, de bespreking van het
melodrama als inspiratiebron voor
Fassbinder en de afsluitende balansen M. Van Kerkhoven.
Wat sommige lezers zullen missen, is een reflectie op de culturele
mechanismen die de marginalisering en transformatie van het politieke theater en volkstheater hebben veroorzaakt en een elitaire theaternorm hebben geïnstalleerd, of
een analyse van de mentale en ideologische behoeftes van de groepen
en toeschouwers die ondanks de gewijzigde omstandigheden en het getaande prestige blijven sympatiseren met de oude theatervormen.
Een cultuursemiotische en ideologiekritische analyse dus, volgens
het parcours dat Sergooris in het
tweede boekdeel bewandelt i.v.m.
de opera.
Dat tweede boekdeel, "Werken
aan vernieuwing", brengt grensaftastende eigentijdse produkties samen rond twee topics: de vernieuwde relatie van de theatermaker met
tekst en intertextualiteit (A.Wat is
er van de tekst?) en de import van
elementen uit aangrenzende media
(B. Sprokkelend bij andere media).
De belangrijkste artikels vatten we
kort samen.
D. van Berlaer-Hellemans toont
aan dat Luc de Smets letterlijke
vertaling van The Woods de subtiele connotaties die schuilgaan achter
de clichés van Mamets taalgebruik
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niet functioneel weergeeft, omdat
hij geen toegang heeft tot het sociale idioom en de gedragscode van
een bepaald Amerikaans milieu.
Na de vertaling van Mamet als
een klassiek geval van intertextuele
interactie behandelt Luk Van den
Dries Quartett van H.MülIer als
model van een meer versplinterde
intertextualiteit: "Woorden verwijzen in eerste instantie naar andere
woorden, elke tekst verwijst naar
een netwerk van andere teksten en
elk fragment van het discours verwijst naar andere fragmenten"
(Berns, E. Denken in Parijs, 28). In
het jongste theater en a fortiori bij
Muller is de klassieke tekst niet
meer te lijmen, evenmin als het subject trouwens. Het bestaat slechts
als een subject-in-verval dat allerlei
rollen aaneenrijgt in een tragische
poging stukken van het verbrijzelde
ik aan mekaar te plakken. De densiteit van Müllers tekst wordt volgens L. Van den Dries onrecht aangedaan met een puur illustratieve
enscenering. De mise-en-scènes van
BKT en De Witte Kraai respecteren
de ambiguïteit van de tekst door
zelf met nieuwe theatrale metaforen te werken en ze tonen aan da,t
radicaal verschillende lezingen van
het stuk perfect mogelijk zijn.
N.a.v. Globes enscenering van
Jane Bowles' "In het tuinhuis" beschrijft J. Callens hoe regisseur Gerardjan Rijnders de besluiteloosheid van de schrijfster en haar figuren ombuigt en hanteert als psychotische trekjes, en hoe hij zich opwerpt als een meestermanipulator
van de zg. vrije focus van de toeschouwer. Het verstelbare zwarte
kader rond de scène dat bepaalt
waar men moet naar kijken, de weigering om het tuinhuis zelf te tonen, de sterke contrasten enz. maken de verbeelding en perceptie van
de toeschouwer machteloos. Deze
wordt gemanipuleerd net als die
van de psychotische figuren in het
stuk.
Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media,
zijn er rond performance en het
werk van Spalding Gray, de Wooster Group, Saskia Noordhoek en
Fabre, over de nieuwe dans en de
evolutie van Anne Teresa De Keersmaeker (M. Van Kerkhoven).
Vreemde eenden in de bijt zijn de
lange, wat lukraak gekozen bijdragen over cabaretier Freek De Jonge
en over de verfilming van Vrijdag
door H. Claus.
De klemtoon van het tweede
boekdeel valt feitelijk op het essay
van G. Sergooris over de heropleving van de opera, waarin hij de
stelling verdedigt dat de opera
slechts door een meer radicaal theatralisme van zijn culinaire structuur
en dito publiek kan verlost worden,
en op de knappe, afsluitende diag-

nose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige theateravant-garde probeert in kaart te
brengen rond vernieuwde definities
van acteren, ruimte en tekst.
Het geheel biedt een erg leesbare
bundeling kritieken. Meer diepgaande conclusies en methodologische consequentie waren mogelijk
geweest als men de klemtoon had
gelegd op een grootschalig onderzoek van het globale repertoiresysteem (d.w.z. ook van de mise-enscènes) of als men de voorrang had
gegeven aan een "archeologische"
en interdiscursieve analyse van de
kennis opgeslagen in teksten, ensceneringen, kritiek, media en receptie. Maar het teamwork dat zo'n
onderzoek veronderstelt, is gezien
de opgedrongen precaire situatie
van de Vlaamse theaterwetenschap
ondenkbaar.
Geert Opsomer
Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven & Luk Van
den Dries (red.). HeI lealer zoekt...
Zoek het theater. Aspecten van het
eigentijdse teater in Vlaanderen.
Deel 1: Variaties op volksteater;
Deel 2: Werken aan vernieuwing.
Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel (Nieuwe serie nr. 25),
Brussel, 1986.

Annuaire du spectacle de la communauté française de Belgique
1985-1986.
Het theaterjaarboek van de Franstalige gemeenschap kreeg een facelift van ontwerper Stefan Loeckx:
een rood randje op de kaft, een
meer gestructureerde bladspiegel,
grotere en mooiere foto's. Het concept bleef ongewijzigd: een repertorium van het professionele theater,
met opname van alle produkties en
vermelding van medewerkers, aantal voorstellingen, premièredatum.
De groepen zijn verdeeld volgens
aard en subsidiestatus in: opera en
ballet (nationaal, gewestelijk); het
Théâtre National; de groepen met
een vierjaarlijks subsidiecontract;
de groepen die jaarlijks gesubsidieerd worden; het "Jeune théâtre"; Théâtre-Action; en ten slotte
het jeugdtheater. Alles samen
vormt het een stevig naslagwerk,
een blader en/of kijkboek.
Het interessantste aan deze "annuaire" is zoals steeds de financieel-economische doorlichting van
de theatersector waarmee het boek
afsluit. Michel Jaumain brengt er
de gegevens van een representatief
staal van 26 gezelschappen en 10
jeugdgroepen in kaart. Je vindt er
b.v. dat de 26 goed zijn voor 3 571
voorstellingen, hetzij 7,6 voorstel-
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lingen per dag in Brussel, en voor
826 595 toeschouwers; dat een nieuwe produktie, die in 65,2% van de
gevallen van een Franstalige auteur
is, gemiddeld 27,13 keer gespeeld
wordt. De financiële balans is deficitair voor een bedrag van ca. 13
miljoen Inkomsten komen vooral
van subsidie (63,6%, slechts 6 , 8 %
sponsoring). Van de uitgaven wordt
het grootste deel besteed aan de
loonkost (54,3 %), daarvan gaat
76,3 % naar artistiek en technisch
personeel en 21 % naar administratieve krachten.
De doorlichting van het jeugdtheater toont aan dat die in tegenstelling tot de volwassenensector
vooral in Wallonië gesitueerd is,
zelden op dramateksten steunt, iets
meer een beroep doet op subsidie
(65,58 %) en met de helft minder
administratiekosten voortkan.
Zulke economische studie maakt
nieuwsgierig naar een vergelijkbaar
even systematisch Vlaams onderzoek. Wie doet het?
Dcdalus
bouwt gestadig voort aan een toneelfonds met drie nieuwe Vlaamse
titels: De stoel van Stanislawski van
Guido Van Meir, De aardemakers
van Paul Koeck en het opvallend
fraai uitgegeven debuut van Anne
Sierens De soldaat-facteur en Rachel. Dedalus verleende ook medewerking aan de publikatie van Schizonoia van Gerd De Ley. Alle stukken kosten 150 fr., De soldaat-facteur 195 fr. Uitgeverij Dedalus,
Boomgaardstraat 92, 2600 Berchem.
Lodewijk de Boer
is de succesauteur van o.a. The Family. Als schrijver was hij de laatste jaren minder aanwezig. Toneelgroep Theater publiceert nu van
hem een nieuw stuk, Angelo en Rosanna naar Un Capitano Moro van
Giamattista Giraldi Cintio, waarop
ook Shakespeares Othello gebaseerd is.
Luk Van den Dries

In memoriam
Robert Marcel
Op 3 maart 1987 overleed Robert
Marcel, één van de laatste vertegenwoordigers van een onderhand legendarisch geworden acteursgeneratie. Al bijna 15 jaar van de
K.N.S.-scène verdwenen, zal hij bij
een groot en ook een jonger publiek
voornamelijk bekend blijven voor
zijn werk in een aantal populaire
T.V.-series: als Jeroom in Jeroom
en Benzamien of als de smid in De
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Gelezen
"Ik twijfel vaak, maar dat heeft
ook zijn voordelen. Door twijfel
blijf je zoeken naar oplossingen.
Heel wat akteurs wensen die werkwijze niet te volgen. Ze verlangen
dat het regieboek vol staat met aanwijzingen die ze maar hoeven op te
volgen. Dat is wel zo makkelijk,
maar het getuigt niet van een artistieke ingesteldheid. Ze oefenen een
beroep uit dat toevallig akteren is.
Verdienen ze de naam akteur? Er
zijn maar twee soorten akteurs:
goede en hele goede. De andere zijn
klungelaars. Hele goede akteurs
hebben een niet te stillen honger om
te spelen. Broodspelers zullen tijdens de repetitie kritiek spuien op
de regisseur, want ze weten het altijd beter. Maar als bij de première
luid applaus weerklinkt herzien ze
meteen hun mening en praten je
naar de mond. Sukses is hun barometer omdat ze verder geen onderbouwde mening hebben. Met zulke
mensen wens ik niet te werken".
Luc Perceval in interview met
Dirk Van den Eeden, "De Blauwe
Maandag Compagnie maakt van
toneel weer een belevenis" in Intermediair 27/03/87
"Een eerste vereiste voor de RAT
(Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die
deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus
een breed referentiekader hebben.

Heren van Zichem. Oudere theaterbezoekers en vooral de K.N.S.getrouwen onder hen zullen met
weemoed terugdenken aan de tijd
dat hij op de planken stond.
Gravend in zijn biografie, daaraan toevoegend de schaarse beelden
die ik zelf nog van diverse van zijn
theaterrollen meedraag en dit weer
aanvullend met wat mijn grootouders over hun theaterbezoek en
over "het toneel vroeger" vertelden, komt een wankele reconstructie tot stand, een gissend portret;
opnieuw die confrontatie met het
onvermijdelijke lot dat de acteur
met zijn vluchtige kunst in de geschiedschrijving van het theater te
beurt valt: "Recensenten schreven
over hem dat...", "Men vertelt...", "Het verhaal gaat...".
Het verhaal gaat dat Robert
Marcel het ooit presteerde om in
het Antwerpse Operettetheater de
Scala, gewoon in chauffeurskostuum met blinkende knopen, op de
avant-scène van cour naar jardin te
wandelen en voor deze traversee
een open doekje te krijgen. Een niet
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Ten tweede moeten het mensen zijn
die ook de teaterpraktijk kennen en
niet vervallen in utopische denkbeelden over teater. Ten derde moeten die mensen voldoende afstand
kunnen nemen van hun eigen situatie als die in de raad ter sprake
komt. Het zijn drie voorwaarden
om tot een goed en objektief beleidsadvies te komen. Er zijn al verschillende voorstellen voor een
nieuwe RAT gedaan. Maar steeds
zitten er dezelfde fouten in. Schneiders stelt voor: drie direkteuren van
de grote gezelschappen. Er zitten er
nu drie in. Men kan de namen veranderen maar ik betwijfel of dat
iets zal veranderen aan de zindelijkheid van de gesprekken. Ik heb nog
nooit een pasklare formule gezien
waarbij men kan garanderen dat
belangenbehartiging van de eigen
groep niet voorkomt. De deskundigheid van de leden moet voorop
staan. Daarmee staat of valt de
zaak."
Erik Antonis in interview met
Jack Van Gils, "Nieuw teaterdekreet op komst: jungle herschikt
zich" in De Morgen, 8/4/87
"Hebben wij opera nodig? Tot zes
jaar geleden was het antwoord eenvoudig: nee. Maar Gerard Mortier
heeft in het eten van de sceptici bij
wijze van spreken roet gestrooid. In
een paar jaar tijd heeft hij de Nationale Opera opgetild tot op een
van de bovenste planken. In 's werelds muziekteater telt de Munt opnieuw mee. Goede opera is dus

te verifiëren verhaal. Een sterk verhaal. Misschien. Alhoewel het objectief en historisch te controleren
gegeven van het bestaan van een
claque-ee n groepje ingehuurde
toeschouwers die met hun applaus
voor deze of gene acteur de rest van
de zaal meetrokken - evenzeer aan
de basis kan liggen van dit succes
als het spelerstalent van Robert
Marcel zelf.
De populariteit van de acteur
was voor de tweede wereldoorlog
echter een essentieel feit in het theaterleven. In een interview met Willy
De Schutter in De Nieuwe Gazet
van 3/2/1965 vertelt Robert Marcel, dat de laatste voorstelling van
het seizoen in de Scala telkens een
ware feestavond was: "Er is een
keer geweest dat ik 107 cadeaus
ontving. Er waren wel 10 korven
met fruit bij een een halve varkensrug met aan iedere cotelette een roze strikje". Maar ook dit is wellicht
nog geen waardemeter voor de
kwaliteit van zijn acteertalent.
Zijn eerste sporen als acteur verdiende
Robert
Houtmans
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haalbaar. Dure ook? Alle ingewijden weten dat kwaliteit moet betaald worden."
GVH, Mortier in De Standaard,
23/3/87
"De kern van de zaak is inderdaad:
opera is een vuurwerk, mooi en
groots maar ook gauw op, terwijl
de spreidingsgedachte iets heeft van
een lolly waarop je lekker lang kunt
zuigen. Welnu, een zichzelf respecterende samenleving houdt een
paar keer per jaar vuurwerk. De
culturele identiteit van een land
wordt mede bepaald door de vraag
of je jezelf zo'n vuurwerk kunt veroorloven. Een samenleving die dat
niet doet, is wat oppervlakkig en
daarom heb ik de opera vorig jaar
extra geld gegeven."
L.C. Brinkman, minister van
WVC, in interview met Arjen
Schreuder, "Ik acht het publiek
hoog"
in
NRC-Handelsblad,
3/4/87
De erg eigenzinnige Maguy marin,
ze was leerling in de Mudra van Béjart, brengt een nieuwe choreografie: Eden. Een gedurf verhaal over
liefde, zonde, erotiek, over het verloren paradijs. Dit ballet is veelbesproken geweest in de franse Per en
men mag dit in een paar worden samenvatten: Avant-garistisch maar,
zonder twijfel, van groot belang.
(Paleis voor Schone Kunsten).
Aankondiging in
Park-Mail,
Franstalig Brussels magazine, "met
Nederlands bijvoegsel", april 1987.

(° 1900)-pas later ging hij zich Robert Marcel noemen - ongeveer van
1918 af in o.a. het Antwerpse Hippodroom-theater, waar hij allerlei
genres speelde: draken, operettes,
revues... Van 1924 tot 1928 werkte
hij in Brussel - waar hij ook een
deel
van
zijn jeugd
doorb r a c h t - o . a . in de Folies Bergères
en de Alhambra. Hij speelde er in
het Nederlands en in het Frans. Diverse bronnen maken melding van
het feit dat hij in 1928 als een gerijpt acteur naar Antwerpen terugkeerde om er gedurende enkele jaren opnieuw het lichtere-en ook
gezongen - repertoire op te nemen
in de Scala, de El Bardo, de Luna...
Ook hij zelf bevestigde in een interview met Bert Van Kerkhoven in De
Scène van april 1968, dat hij in die
Brusselse periode "zijn stiel geleerd" had.
Toen de Scala gesloten werd
(symbolisch genoeg
opgekocht
door Metro-Goldwyn-Mayer om er
een bioscoop van te maken), haalde
Joris Diels, die ondertussen directeur van de K.N.S. geworden was
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(cfr. Eicelera nr 10), Robert Marcel
in 1935 naar dit ensemble. Op een
korte episode n a - d e periode van
de V-bommen, aan het einde van de
oorlog, waarin hij in een duo-spektakel met zijn echtgenote, de operazangeres Mia Van den Bosch, het
land doorkruiste-, zou hij aan de
K.N.S. verbonden blijven tot aan
zijn pensionering in 1973; in die periode zou hij zich dank zij zijn leerschool in het populaire circuit ontwikkelen tot een van de grootsten
en veelzijdigsten onder de Vlaamse
acteurs. De kwaliteiten van zijn
spel waren een rechtstreeks produkt
van het stuk theatergeschiedenis
dat hij had meegemaakt. Deze kwaliteiten hadden in de eerste plaats te
maken met zijn benadering van het
theaterspelen als een vak, een ambacht. "Daarom o o k " , zegt Joris
Diets in een getuigenis, "kon hij er
objectief en onromantisch over
praten". Het is waarschijnlijk deze
benadering die hem toegelaten
heeft alle overgangen in speelstijlen
mee te maken, van het " o p het publiek spelen" in de Hippodroomperiode tot een "verinnerlijkt" of
zelfs "vervreemdend" spel in zijn
K.N.S.-tijd, waar hij b.v. ook
werkte onder de toen nog jonge
Walter Tillemans. Over het acteren
in de "drakentijd", zei hij: "Iedereen acteerde breedsprakig, met
'emfaze'. De acteur speelde steeds
face au public, zoals men dat
noemde à la française. De partner
werd niet bekeken; elke ontboezeming moest de zaal in." (De Scène,
april 1968). Hen excellente leerschool dus voor een acteur die in
zijn spel so wie so de afstand tussen
scène en publiek moet kunnen overbruggen. Volgens getuigenissen zou
dit publiek in de Hippodroom
avond na avond uit zo'n 2 500 (!)
toeschouwers hebben bestaan.
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Boven: KNS - Schakels Robert Marcel, Jet Naessens - Foto 's Bob Reusens
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Onder: KNS - Paradijsvogels Luc Philips, Robert Marcel

Maar ook buiten het theater
heeft Robert Marcel voortdurend
en hard gewerkt: in een interview
met Herman De Coninck in Humo
(zowat 6 jaar geleden) vertelde hij
dat hij constant mensen en situaties
in het dagelijkse leven bestudeerde,
elementen verzamelde die hem van
pas kwamen bij het construeren
van zijn personage "om de realiteit
erin te krijgen". Uit zijn talloze
confrontaties met het pubiek vanuit
voornamelijk komische personages, had hij op exacte wijze de publieksreacties leren inschatten en
een bijzonder sterk gevoel voor timing, voor "het placeren van replieken" ontwikkeld. In interviews
citeerde hij meermaals de woorden
van een groot-Oostenrijks-acteurvan-wie-hij-de-naam-vergeten-was:
"Acteren is niet moeilijk. Wees duidelijk en spreek natuurlijk". Hoewel deze stelregel hem zijn hele leven bijgebleven blijkt te zijn en hij
steeds kon terugvallen op het ver63 ETCETERA 18/87
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worven métier en op zijn enorme
présence, heeft hij zich toch met
een ongelooflijke flexibiliteit aangepast aan de zeer grote evolutie die
de toneelspeelkunst heeft doorgemaakt tussen het moment van zijn
debuut en dat van zijn afscheid.
N.a.v. zijn rol van Pancras Duif
in
Schakels
van
Heijermans
(K.N.S., seizoen 1 9 6 4 - 6 5 ) - e e n
stuk dat van 1903 dateert en zich
dus in zijn opvoeringstraditie verbindt met de acteerstijl van het begin van de 20ste eeuw, zei hij:
"Daaraan kan ik nu b.v. het best
afmeten, welk een evolutie het toneelspel heeft doorgemaakt en hoe
sober we nu onze rol mogen brengen. (Kursief van ons.) Alleen kan
ik me niet verzoenen met dat zo
'langs de neus weg zeggen' en dat
gemompel, vooral bij de Nederlandse jongeren". (De Nieuwe Gazet, 3/2/1965). Als Robert Marcel
mompelde, bleef elk woord tot de
laatste syllabe en tot op de achterste
rij verstaanbaar.
In zijn lange loopbaan heeft hij
de periode meegemaakt waarin de
functie van regisseur eigenlijk nog
onbestaande was. De rol werd gecreëerd door de acteur in volle zelfstandigheid; daar het repertoire
ook snel wisselde, kwam het erop
aan zijn publiek-soms wekel i j k s - t e verrassen met nieuwe verschijningen. Toneelspelen was toen
voor een goed deel "transformatiekunst", "koppen maken", maar
bij Robert Marcel hadden die koppen ook een ziel. De overgang van
volledige autonomie van de acteur
naar het creëren binnen de richtlijnen van een regisseur heeft hij
blijkbaar op een rustige manier verwerkt, misschien ook door de intelligente wijze waarop Joris Diels
hem bij zijn overgang van het revue- naar het "echte" theater
heeft opgevangen en begeleid. Of
zijn dit slechts interpretaties van
onze kant? Het verhaal omtrent
zijn eerste rol bij Diels, nl. de
Moefti in Molières Bourgeois Gentilhomme zou eventueel in die richting kunnen duiden. Meer dan bij
andere acteurs het geval was, kreeg
Robert Marcel van Diels de vrijheid
om dit personage zelfstandig uit te
bouwen: " H i j maakte bestendig
een uitzondering voor mij, als ik
hier of daar wat bij mijn rol voegde" (De Nieuwe Gazet 3/2/1965).
Zijn zoekwerk bracht hem bij een
tekst in petit-nègre, een taal die in
Noord-Afrika gesproken werd in
de tijd van Lodewijk XIV en die
h i j - t o t Diels' voldoening-in deze
rol aanwendde.

Ier, O'Casey, Tennessee Williams,
O'Neill, Heijermans maar ook
Brecht (o.a. Mackie Messer), en
zelfs Mrozek en Ionesco. Daarnaast bleef hij natuurlijk ook het
populaire genre spelen: hij gaat
o.a. de geschiedenis in als Bolle
Verbuyck in Martens' Paradijsvogels en zeker als de hem op het lijf
geschreven Slissen in Jeroom Verlens Slissen en Cesar (én in de vervolgen hierop), waarin Jos Gevers
zijn tegenspeler was. Ook in de Komediantenrevues die Diels van 1941
af als seizoenafsluiter invoerde,
speelde Robert Marcel telkens een
belangrijke rol. Hij werkte ook
kort voor en kort na de tweede wereldoorlog mee aan diverse projecten van Edith Kiel, een van de
Vlaamse filmpioniers en trad, veel
later, op in Roland Verhaverts Rolande met de bles en in Hugo Claus'
De Leeuw van Vlaanderen. Alhoewel hij zowat dlles gespeeld heeft,
waren er rollen die h e m - n a a r eigen zeggen-niet lagen: die van
pastoor b.v. ("Ik ben een veel te
wereldse figuur") en die van knecht
("Misschien omdat ik niet onderdanig genoeg ben"). Om dezelfde
reden zag hij zich wel een commissaire spelen maar geen agent (cfr.
Humo 1981).

Robert Marcel heeft in zijn
K.N.S.-carrière de meest diverse
personages uit het wereldrepertoire
gespeeld: de John Gabriël Borkman van Ibsen, Shakespeares Falstaff, figuren uit werken van Mil-

In welke huid hij ook kroop, hij
had steeds iets imposants; de aandacht die hij trok door zijn enorme
présence, werd nog versterkt door
de duidelijke en nadrukkelijke wijze waarop hij zijn replieken uit-
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KNS- Slissen en Cesar- Robert Marcel, Jos Gevers
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sprak: de tekst werd zó door zijn lichaam en zijn stem gedragen dat hij
bijna een eigen materialiteit verwierf. Zijn robuuste verschijning
met haar brede gebaren straalde
rust en beheersing uit, maar hij kon
snel en lenig zijn en beschikte over
een fascinerende vis comica. De
nauwgezetheid en de controle waarmee hij met zijn acteermiddelen
omsprong, leidde nergens tot steriliteit, omdat men daarachter een
sterk verinnerlijkt leven aanwezig
voelde. In een getuigenis vertelde
Victor De Ruyter hoe hij ingrijpende regie-aanwijzingen i.v.m. zijn
rolinterpretatie, die hij op de generale te horen kreeg, schijnbaar
moeiteloos op de première in zijn
spel integreerde. Zijn talent werd
gedragen door een ijzeren fysieke
kracht én gezondheid. Gerard Depardieu: "Le talent c'est surtout la
santé, ce qui permet de prendre les
coups, d'en donner, de récupérer..."
Zijn vijftigjarig toneeljubileum
vierde hij in 1968 met de rol van
Archie Rice in The Entertainer van
John Osborne waarin zijn acteursleven op de scène werd samengevat:
een acteur die de rol speelt van een
revue-artiest. Alsof hij de twee
broers van Thomas Bernhardts
Schijn bedriegt in één huid met elkaar verbond; Robert Marcel als
incarnatie van ten minste drie generaties uit de recente theatergeschiedenis.
Het grafschrift dat men in

Frankrijk terugvond op de tombe
van de in de 9de eeuw overleden
rondreizende iaculator Vitalis, zou
vandaag ook nog het zijne kunnen
zijn: "Ik heb het gezicht, de gebaren en de manier van spreken nagebootst van lieden die met elkaar in
gesprek waren, en men had kunnen
denken dat verschillende mensen
zich uitten met een enkele mond.
Zo heeft de doodsdag met mij alle
figuren die in mijn lichaam leefden
weggemaaid". (1)
Marianne Van Kerkhoven

(1) Geciteerd in: André Rutten, Twee
planken en een hartstocht, 1986.

Tie 3's "Ali, de 1001 nachtmerrie"
is d a a r m e e een uitstekende theaterproduktie,
in zijn genre m e d e bij d e allerbeste,
d e meest intelligente,
de eerlijkste en d e stimuleiendste v a n dit seizoen...
(Vy. Van G a n s b e k e , B.R.T., H a p p e n i n g )

"Ali,..." bij d e beste 10 producties van theater seizoen ' 8 6 - ' 8 7
in N e d e r l a n d (NRC, Volkskrant)
en geselecteerd v o o r Theaterwerk N e d e r l a n d en S t a g e d o o r festival
(Amsterdam, november 1987)

A L I , DE 1001 NACHTMERRIE

w o r d t hernomen v a n septëmber tot d e c e m b e r 1987

nieuwe creatie v o o r 1988:
EEN O D f ^ N DE OERTIJD.

RATS ,

regie: E. B e r v c e t ^ a t e h a r l o : R Pourveur
m e t : Eugène B e r v o e t s ^ W '
•première: 9 maart 1988,

A m i d Chakir, e.a.
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