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ETCETERA RUIMT
OUDE NUMMERS OP
In beperkte voorraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke
prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijsje voor het volledige pakket.

NR. 1 K.E. H e r r m a n n in de Munt Pina Bausch - Shakespeare - theatertekst:
Torquato Tasso (Goethe, vertaald door
Jan Decorte)
uitverkocht
NR. 2 Het post-moderne theater Goethe ondanks Goethe - Tone Brulin Kaaitheater '83 - theatertekst: De Opdracht (Heiner Müller)
150 fr./fl 10
NR. 3 Rosas danst Rosas - Gent, Ansichten van een theaterstad - Franz Marijnen - theatertekst: Het is theater zoals te
verwachten en te voorzien was (Jan Fabre)
150 fr./fl 10
NR. 4 North Atlantic - Merce Cunningham - Heiner Müller - repertoire '83 theatertekst: Tijl (Anton Van de Velde)
150 fr./fl 10
NR. 5 Radeis - Bob Wilson - Poma Klapstuk '83 - theatertekst: Vera (Luk
Van Brussel)
150 fr./fl 10
NR. 6 Walter Tillemans - Gilis - Dehert - Peleas et Melisande - theatertekst:
De Lege Cel (René Swartenbroeckx)
150 fr./fl 10
NR. 7 Lea Daan - Jef Demedts - De
Val van Antwerpen - theatertekst: Nachtelijke Bezoekers (Bert Verminnen)
150 fr./fl 10
NR. 8 Peter Stein - Jan Fabre - Luc
Bondy - Anton Tsjechov - theatertekst:
Jules Verne (Franz Marijnen) 150 fr./fl 10
NR. 9 Franse Dans - Anne Theresa De
Keersmaeker - Karl Ernst Herrmann theatertekst: Mercedes (Thomas Brasch)
150 fr./fl 10
NR. 10 Muntdossier - Het Park - Joris
Diels - Brialmonttheater - theatertekst:
Schiebers Moestuin (Lukas B. Suter)
150 fr./fl 10

NR. 11 Kaaitheater '85 - acteren in
Vlaanderen - Luc Philips - theatertekst:
De rapporten van de R.A.T. 150 fr./fl 10
NR. 12 Peter Brooks Mirakelmaker Globe - studeren aan de Studio - theatertekst: Hadewych (Frieda Pittoors)
150 fr./fl 10
NR. 13 Jürgen Gosch - Ivo Van Hove Ivonne Lex - Maguy Marin - theaterteksten: Alles Liebe (Perceval/Roofthooft)
en Frans/Franz (Thomas/Dermui)
190 fr./fl 12,50
NR. 14 Dries Wieme - Jan Joris Lamers
- Ariane Mnouchkine - Dario Fo - theatertekst: Moeder (René Verheezen)
190 fr./fl 12,50
NR. 15 De Witte Kraai - Alex Van
Royen - Coluche - dossier theater en
architectuur - theatertekst: Le diable au
corps (Paul Pourveur)
190 fr./fl 12,50
NR. 16 heropening van de Munt - Opera voor Vlaanderen - Vuile Mong en zijn
vieze Gasten - Epigonentheater Z L V theatertekst: Gesprek in Wallonië (Jean
Louvet)
190 fr./fl 12,50
NR. 17 dossier toneelopleiding - Viviane De Muynck - "Das Schloss" - theatertekst: stuk zonder titel (Garcia Lorca)
190 fr./fl 12,50
NR. 18 kinderen en theater - Peter Sellars - Joshua Sobol - Tadeusz Kantor theatertekst: Dag Monster (Pauline Mol)
190 fr./fl 12,50
NR. 19 Europalia Oostenrijk '87 - Jan
Fabre - Grotowski - Béjart - radiotheater theatertekst: Simultaan (Ingeborg Bachmann) •
190 fr./fl 12,50
NR. 20 België-Holland - Klapstuk '87 Dirk Tanghe - Blauwe Maandag Compagnie - theatertekst: Stuk van twee dagen
(Guy Joosten)
220 fr./fl. 14

Het pakket van 19 nummers voor 2.900 fr. of fl. 200.
Wou u zo'n aanbod afslaan?
Storten kan u op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of Amrobank
47.29.50.312 (voor Nederland) van E T C E T E R A , met vermelding van de gewenste
nummers.
In de vermelde prijzen zijn de verzendingskosten telkens inbegrepen.
Alle verdere inlichtingen op het redactie-adres:
ETCETERA
O.L.V. van Vaakstraat 83, 1000 Brussel - tel. 02/512.14.13
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DIT

Eindredactie
Jef De Roeck
en Klaas Tindemans

NUMMER

KNS, KVS, NTG, waartoe?
Wat is de functie van grote repertoiregezelschappen? Waartoe dienen de KNS, de
KVS en het NTG? Deze honderdjarigen lijken nog steeds op zoek naar hun rol.
Etcetera schuift enkele suggestieve gedachten naar voren, mede in het licht van de
voorgeschiedenis van deze theaters, haalt er voorbeelden uit het buitenland bij en
herinnert aan T 68, een poging tot hervorming van het theater in Vlaanderen,
precies 20 jaar geleden. Pag. 2

Pan
Lucas Vandervost bewerkte Pan van de
Franstalige, Belgische schrijver Charles Van
Lerberghe (1861-1907), en ensceneerde het
stuk in het "schoon Vlaams" met het gezelschap De Tijd. Etcetera publiceert de tekst.
Pag. 25

Secretariaat
Leen Thielemans

Aan dit nummer
werkten niee
Alexander Baervoets,
Erwin Jans,
Alex Mallems,
Frank Peeters,
Gunther Sergooris,
Wim Van Gansbeke,
Karel Van Keymeulen

DUBBEL

Guy Joosten
De jongste van de jonge garde: Guy Joosten,
25. Hij heeft bij de Blauwe Maandag Compagnie al enkele opgemerkte produkties op
zijn naam staan. Een daaronder is Nachtwake. Dit stuk van Lars Norén stond ook op de
affiche van de KVS. Reden dus om te
vergelijken. Pag. 41

Koniec?
Hef theater is een
minderheidskunst, een restkunst.
Zo ongeveer wordt het door
Groupov geformuleerd bij het
begin van de voorstelling Koniec.
Vroeger, aldus de Luikse groep,
werd de scène het schouwtoneel
van de wereld genoemd. Maar
hoe kan dat nu nog, als er geen
wereldbeeld meer is? In elk
geval geen samenhangend,
universeel geldend wereldbeeld.
En wat blijft er op zo'n scène
dan over van een voorstelling?
Het theater, menen wij, is nu
evengoed als vroeger een spiegel
van de wereld. Maar in
tegenstelling tot vroeger is het
een gebroken spiegel, waarvan
elke scherf een stukje wereld vat.
Uit die scherven kiest Etcetera er
telkens weer enkele, om na te
gaan welke wereld er zichtbaar
in wordt. Want — zoveel is na
vijf jaargangen wel duidelijk —
dit "tijdschrift voor theater" wil
meer zijn dan een vakblad voor
ingewijden: het wil, door
kritische reflectie op de kunst,
pleiten voor een kwaliteit van
leven.
Om die taak te kunnen
voortzetten, moet Etcetera op
ruime schaal worden verkocht en
gelezen. Nu het tijdschrift, na
het afscheid van de uitgeverij
Den Gulden Engel, in eigen
beheer wordt uitgegeven,
beslissen de lezers door hun
abonnement te betalen, of de
redactie ermee door kan gaan.
Zo staan de zaken. Het woordje
Koniec kennen we van de Poolse
films: het betekent "Einde". Dat
wilt U toch niet achter Etcetera
plaatsen?
Jef De Roeck

Vormgeving,
zet- en drukwerk
V.U.M.,
Groot-Bijgaarden

Abonnementen
kunnen ingaan
bij elk nummer;
een jaarabonnement
(4 nummers) kost
780 fr. of fl. 45
(CJP en +65: 700 fr.
of fl. 42);
een steunabonnement
(8 nummers) kost
2.000 fr. of fl. 120;
te storten met
vermelding van het
aantal bestelde
abonnementen op
KB-iekening nummer
433-1069951-66
van Etcetera,
Abonnementendienst,
O.-L.-Vrouw van
Vaakstraat 83,
1000 Brussel;
voor Nederland:
Amrobank
47.29.50.312

Groupov
Het Luikse collectief Groupov, ontstaan als
een scheur in de traditie, maakt theater op de
grenzen van het theater. Daar voel je het
leven en de belofte van iets anders. Pag. 71

In dit nummer ook nog:
Column van Wim Van Gansbeke, pag. 53
Speeltheater van Eva Bal niet alleen voor kinderen, pag. 57
"Duitse" aanpak in de enscenering van opera, pag. 61
Terugblik op Das Triadische Ballett van Oskar Schlemmer, pag. 66
Ariane Mnouchkine voert Gandhi ten tonele, pag. 75
Dirk Van Dijck is een geëngageerd acteur, pag. 81
K r o n i e k m e t r e c e n s i e s v a n Duiven en Schoenen v a n D i t o ' D i t o , Romeo en Julia in d e
K V S , Over de dorpen in A r c a , Depressie v a n d e K o r r e k e l d e r , Elektra in D e M u n t ,

L'inconvenant van La Salamandre, Saibe/Claus van Maatschappij Discordia en De
miraculeuze

Come-Back

van Mea L. Loman

bij het N T G , v o o r t s b o o d s c h a p p e n

n.a.v. 40 jaar I.T.I. en de rubrieken Etcetera ontving en Gelezen, pag. 85

Dit dubbel nummer verschijnt uitzonderlijk in mei, in de plaats van de gewone
nummers in maart en in juni, en kost 390 fr. (in Nederland: fl. 22,50).
Het volgende nummer verschijnt in september.

ETCETERA
is een initiatief van Hugo
De Greef en Johan Wambacq;
wordt in eigen beheer
uitgegeven door
Etcetera v.z.w.;
verantwoordelijke uitgever is
Luk Van den Dries,
Tuitenberg naar
Lombeekstraat 48,
1680 Lennik.
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administratie
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Vaakstraat 83, 1000 Brussel
tel. 02/512.14.13
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Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol

Uitdagingen
voor honderdjarigen
Na elkaar leest U
vier artikels over
het „grote
toneel". In de
eerste bijdrage
heeft Geert
Opsomer het over
drie Vlaamse
A-gezelschappen:
de KNS, de KVS
en het NTG het Koninklijk
Jeugdtheater blijft
hier buiten
beschouwing (cf.
Etcetera

18).

Hebben die grote
gezelschappen
nog zin?
Klaas Tindemans
beschrijft een
aantal bekende
buitenlandse
modellen.
Marianne Van
Kerkhoven
ging haar licht
opsteken bij
Toneelgroep
Amsterdam, die
er bijna een jaar
ervaring op heeft
zitten. Jef De
Roeck ten slotte
duikt met prof.
Carlos Tindemans
in de geschiedenis
van T 68, een
poging, net
twintig jaar
geleden, tot
hervorming van
het theater in
Vlaanderen.

In Nederland maakten de grote
gezelschappen onlangs een ernstige
crisis door. Er was even sprake van,
Globe en Theater op te doeken. Het
Publiekstheater en Centrum gingen
op in de radicale Toneelgroep Amsterdam en de Haagse Comedie zal
wellicht nooit meer worden wat ze
was. O p enkele jaren tijd werden de
Nederlandse pendanten van onze Agezelschappen ontmanteld of vervangen door soepele nieuwe structuren
en een groot aanbod van grensaftastend theater. Exit "groot toneel" dus?
Jan Joris Lamers laat er geen twijfel
over bestaan: "Er zijn geen gemeenschappen meer die dat "grote toneel"
willen maken en daardoor is het instandhouden van die bedrijven volstrekte waanzin." (U. Claeys, E. Baeten,

H . T e u c h i e s , Kunst

en

Beleid,

Vlaams Theater Instituut, 1986, pp.
13-19).
De evolutie in Nederland heeft ook
het bij decreet beveiligde bestaan van
de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg (Brussel) en het
Nederlands Toneel Gent minder vanzelfsprekend gemaakt. Misschien zijn
de Nederlandse en de Vlaamse situatie niet helemaal vergelijkbaar. Maar
is de publieke belangstelling voor ons
repertoiretheater zoveel groter? Is de
kwaliteit hier misschien beter? Is de
functie van het repertoiretheater hier
beter omschreven? Of zijn de structuren soms soepeler?
Dalende publiekscijfers, onduidelijke sociale functie, starre structuren en
oninteressant theater waren enkele
van de redenen die in Nederland tot
radicalisering hebben geleid. Onze repertoiretheaters hebben al de trein
gemist die het Nederlandse repertoiretheater na Actie Tomaat en het
Duitse onder impuls van eminente
artistieke leiders als Stein, Gosch,
Flimm, Grüber, Peymann e.a. wel
hebben genomen. Toch is men bij
onze A-gezelschappen ook dit keer
van plan alles bij het oude te laten.
De al te zeldzame successen in de
KNS

(b.v.

Glietto),

de

KVS

(b.v.

Nachtwake), de wat betere situatie in
het NTG en de recente successen van
de Tanghe-produkties (b.v. De Vrek in
h e t N T G , Romeo

moeten

2

zeker

en Julia in d e K V S )

niet

geïnterpreteerd
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worden als het begin van een radicaliseringsproces. Produkties als de
laatstgenoemde werken zelfs indirect
mee aan de restauratiepoging om de
oude sociale publieksfunctie van het
repertoiretheater in volle glans te herstellen. Het grote publiek is er op af
gekomen! Niet om de mogelijkheden
en grenzen van Shakespeares klassieke stuk vandaag af te tasten, ook niet
om interactiepatronen en tekens op
elkaar te zien botsen en inwerken,
maar om het feest van mooie beelden
en het enthousiasme mee te maken en
voor Tanghe zelf natuurlijk. In een
niet zo ver verleden was het feest een
middel om sociale en theatrale waarden uit te drukken (cf. resp. karnaval,
Internationale Nieuwe Scène), nu
wordt het feest meer en meer doel op
zich. Dit tikkeltje oppervlakkigheid is
ook niet het goede antwoord op de
kritische vragen naar de functie van
het repertoiretheater in deze tijd.
Ondertussen heeft een aantal middelgrote gezelschappen geprobeerd
om een nieuwe betekenis te geven aan
de traditionele repertoire- en publieksfuncties van de grote gezelschappen. Zo is de repertoirebenadering van De Tijd (en van het tot kleine
zaalprodukties veroordeelde Arca)
veel interessanter gebleken dan die
van de KNS of de KVS. Het Raamtheater heeft dan weer geprobeerd om de
grote publieksfunctie te herdenken in
zijn (aanvechtbaar) concept van "volkstheater".
Kan men nu nog zoals L. Geerts
(Etcetera 18) beweren: "Zelfs wanneer
ze ( = de repertoiregezelschappen)
een lamentable periode doormaken,
dan moeten we ze nog in stand houden, want ze zijn de enige garanten
voor continuïteit en traditie"? Wie
zegt dat de grote gezelschappen vandaag nog garantie bieden voor een
continuering van de traditie? Als men
daaronder geen museumtheater verstaat, maar evaluatie van traditioneel
werk, dan kwamen de interessante
produkties van het jongste decennium
niet van de grote theaters maar van
Arca, Het Trojaanse Paard (onlangs
omgedoopt tot „Jan Decorte + Cie"),
e.a.
Meer nog, in geen enkele van de
traditionele taken van het repertoiretheater hebben de A-gezelschappen

een monopolie opgebouwd: het brengen van grote zaalprodukties met grote middelen, theater maken voor een
groot publiek, een overzicht geven van
het wereldrepertoire, educatieve functies, cultuurspreiding en democratisering, overdracht van een theatercanon, aandacht voor eigen dramaturgie...
Ook de sociale functie, die van de
A-gezelschappen de zwaarst gesubsidieerde en belangrijkste categorie van
het decreet heeft gemaakt, spreekt
niet meer aan in haar oude vorm. De
repertoiretheaters zijn niet langer de
bewakers en spiegels van het burgerlijke en nationale ideeëngoed zoals in
de negentiende eeuw. Ze zijn evenmin
"volksuniversiteiten" (cf. De Gruyter)
of "cultuurtempels" geworden zoals
de Comédie Française. Wat is dan
hun zo onmisbare rol?
Men zal zeggen: zij geven vorm aan
de canon, het centrum van de theatercultuur (het zg. gevestigde theater), ze
afschaffen zou leiden tot de anarchie
van de marge. Maar zo werkt het
vermoedelijk niet. Schaf je de repertoiretheaters af, dan zal de theatercultuur zich spontaan opnieuw organiseren in centrale en perifere activiteiten.
De polarisatie centrum-marge typeert
een universele dynamiek die niet verdwijnt met de repertoiretheaters en
die eigen is aan het voortdurend onderhandelen tussen theatermakers en
publiek over de kwaliteit van theater.
Wat eerst marge was, wordt later vaak
gevestigd en nog later verouderd theater waar opnieuw op gereageerd
wordt enz.
Het probleem van de A-gezelschappen is dat ze sinds lang niet meer het
ideale centrum van onze theatercultuur incarneren. Om sociale redenen:
omdat ze niet meer de centrale positie
hebben waar de inplanting van hun
schouwburg wel nog naar verwijst; en
om artistieke redenen: omdat ze een
onbeweeglijk centrum in stand houden dat niet meer communiceert met
de marge. Samenwerking met theatermakers uit de marge is zeldzaam,
wordt afgebroken als men er zou
kunnen uit leren (cf. de periode met
Herman Gilisin het NTG) en leidt
bijna nooit tot een wisselwerking. De
A-gezelschappen zijn niet dynamisch
genoeg en dreigen daardoor buiten de

discussie over nieuw en oud, levend en
dood theater te vallen. Er wordt te
weinig "onderhandeld" over repertoire, beleidslijnen, publiek, theater...
Alles lijkt wel evident en bij decreet
geregeld. Het lijkt wel of de repertoiretheaters bestaan omdat het decreet
bestaat en dat zou wel jammer zijn.
Afschaffen is natuurlijk geen oplossing, maar er moet dringend over
nagedacht worden welke alternatieven er zijn en hoe de "grote theaters"
nog een rol kunnen spelen. Er is
behoefte aan discussie en kritiek en
dat ontbreekt nu.
Uit een kort historisch overzicht zal
blijken dat, "toen het nog goed ging",
veel radicaler werd gedacht over de
grote gezelschappen.

Wapenfeiten
De geschiedenis van de grote gezelschappen, stuk voor stuk eeuwelingen,
moet nog geschreven worden. Wij
zullen ons beperken tot enkele wapenfeiten en pamfletten die de steeds
weer oplaaiende discussie over de
functie, het publiek, het repertoire en
de middelen van de stadstheaters illustreren. Hierbij is het treffend dat
radicale minderheidsstandpunten later vaak mainstream worden voor een
ontvankelijk publiek, wat dan opnieuw reacties uitlokt van een minderheid.
Enkele jaren na de onafhankelijkheid, in 1839, schrijft A. Th. Van
Hecke zijn Considérations sur le Théâtre en Belgique et sur les difficultés et les
moyens d'y créer une scène
nationale

(dédié au roi). Het theater kan volgens
deze schrijver een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de nieuwe
Belgische nationale identiteit. Het nationaal toneel is voor Van Hecke een
scène voor de creatie van een nationaal dramatisch repertoire. Dit kan
niet los gezien worden van de regeling
van het auteursrecht: men moet
schrijvers aanmoedigen om nationale
stukken te schrijven: over het leven
van eigen kunstenaars, historische figuren, het alledaagse leven van de
Belg enz. Van Hecke ziet wel een
fundamenteel probleem: "Comment
créer un théâtre national en Belgique,
en se servant d'une langue qui n'est

Kroniek
1 9 0 7 - 1 9 0 8 : Note pour
les Membres du Conseil

Messieurs
Communal,

pamflettaire brief en kandidatuur
van H . Teirlinck en H. Laroche
voor het directeurschap van de
Brusselse Schouwburg.
1918: Siegfried, H. Van Overbeke
leest een pamflet voor aan het publiek van de Gentse Schouwburg
n.a.v. de première van G. Martens'
Beatrix.

1928: Teirlinck publiceert Moderne Toneelspeelkunst, een herwerking van het eerder verschenen
Over

het Wezen

van de

Dramatiek.

H e t is een onderzoek naar de produktiemiddelen. In hetzelfde jaar
lanceert Teirlinck zijn project voor
een Nationaal Toneel, een oud idee
van D e Gruyter. Ondertussen had
het Vlaamsche Volkstooneel een
manifest Over Volkstooneel gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift
Wendingen (3, 1927), dat geïnterpreteerd kan worden als een directe
aanval op het toneel van de grote
schouwburgen.
1948: Pointering 48. Bestek
voor
een dispuut over Toneelkunst
en Toneelletterkunde
in Vlaanderen,
Teir-

lincks bedenkingen bij de start van
het Nationaal Toneel (1945).
1968: T 68 of de toekomst
theater in Zuid-Nederland,

van het
pleidooi

van H. Claus, C. Tindemans en A.
Van Royen voor de oprichting van
een nieuw groot Rijksgezelschap
met een moderne visie op repertoire, publiek, organisatie en spelcode.
1988: ??????
pas

l'idiôme

(Considérations

universel

werpen onder impuls van V. Driessens. Op dat ogenblik heeft het gezelschap een monopolie (zoals het naoorlogse Nationaal Toneel): het bespeelt ook Brussel en Gent, die geen
officieel Vlaams gezelschap hebben.
Kort na mekaar worden nu ook
Nationale Tonelen gesticht in Gent
(1871) en Brussel (1875). Het repertoire dat ze brengen is een mengsel
van vertaalde melodrama's (b.v. Twee
Wezen), burgerlijke toneelspelen en
historische of "vaderlandsche" stukken. Men houdt de burgerlijke gemeenschap een spiegel voor van
"Vlaams-burgerlijk, vaderlands en
verzedelijkend" theater.

du

pays?"

sur le Théâtre en Belgi-

que, Bruxelles, 1939, p. 11). De Franse
taal is volgens hem de ideale oplossing
omdat dat de taal van de journalisten,
de administratie, de bedrijfswereld, de
academici en de literatuur is geworden.
Voor de Vlamingen was dat onaanvaardbaar. Na 1840 ijveren ze voor
een eigen Vlaamse toneelschrijfkunst
en voor een Vlaamse versie van het
Nationaal Toneel. In 1853 wordt dan
het eerste Nationaal Toneel (de stamvader van de KNS) opgericht in Ant-

Tot aan de tweede wereldoorlog
leefden de stadstheaters hoofdzakelijk van de opbrengst van entreegelden aangevuld met subsidies van het
stadsbestuur. Hun afhankelijkheid
van de vraag van het publiek was erg
groot. Nu was er ook een indirect
systeem van rijkssubsidie (tot 1926),
het zg. premiestelsel, dat in een creatiepremie
voorzag voor
nieuwe
Vlaamse stukken die door een leescomité waardig werden bevonden voor
het nationale repertoire. Hoe meer
bedrijven het stuk telde, des te meer
subsidie men kreeg.
O p het einde van de negentiende
eeuw genieten de Vlaamse gezelschappen meer maatschappelijke erkenning. Er komt een nieuwe Vlaamse schouwburg, in het centrum van de
stad: de Minardschouwburg in Gent
(1847) en zijn opvolger de nieuwe
Nederlandsche Schouwburg (1906),
de Nederlandsche Schouwburg op
Kipdorp in Antwerpen (1874), later
geruild voor de Bourlaschouwburg, en
de Vlaamsche Schouwburg in de Lakensestraat te Brussel (1887). Vanaf
dat ogenblik is het lot van de grote
gezelschappen onlosmakelijk verbonden met de uitbating van een schouwburg. Deze vermenging van artistieke
en commerciële, produktieve en distributieve belangen werkt nu o.i. eerder remmend.
In het begin van deze eeuw vertonen de grote gezelschappen ouderdomsverschijnselen. Ze slagen erin
het moderne repertoire (symbolisme,
naturalisme, hoogromantiek) en de
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toneelvernieuwers
(Craig,
Appia,
Reinhardt, Meyerhold, Copeau, enz.)
compleet te negeren. Hun repertoire
blijft melodramatisch geïnspireerd.
En terwijl het Vlaamsche Volkstooneel voor elk stuk een aparte scenografie en een spelconcept voor het
hele ensemble uitwerkt, blijven zij
nog zweren bij de geschilderde schermen van dorpsstraten, tuinen of
bergachtige landschappen en komen
ze moeilijk los uit het systeem van
steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de
culturele elite heeft het toneel door
deze gang van zaken al lang verloren.
De ontevreden intellectuelen leveren
kritiek via tijdschriften (b.v. De Jonge
Kater) en eisen artistiek hoogstaande
in plaats van populaire produkties.
In Gent gaat A. Vanden Heuvel als
eerste in op de eisen van de intellectuelen en organiseert hij kunstavonden... voor lege zalen. In Brussel
wordt een soortgelijk initiatief van
het
„kunstcomiteit"
gesaboteerd
door de Schouwburgdirectie.
Notes pour Messieurs les
Membres
du Conseil Communal
(1907/8). Via

deze pamflettaire nota maken Teirlinck (29) en H. Laroche (45) hun
kandidatuur bekend voor het directeurschap
van
de
Vlaamsche
Schouwburg (24 november 1907). Z e
hebben het vooral gemunt tegen het
repertoire en publiek van de Brusselse Schouwburg: "Situation actuelle
— Il y a un seul théâtre flamand à
Bruxelles. Pendant trente-et-un ans,
le répertoire qui y fut généralement
joué, se composa uniquement de pièces à spectacle, traduites du répertoire de l'Ambigu. Le succès de ce répertoire a depuis toujours attiré rue
de Laeken, un public populaire nombreux qui le dimanche et le lundi,
emplit la salle." (Geciteerd in: T.
Coopman, L. Monteyne, M. Sabbe,
Het Vlaamsch

Tooneel,

B r u s s e l , 1927,

622-631).
Teirlinck en Laroche interesseren
zich niet voor het publiek dat De Twee
Wezen verafgoodt en spot met Shakespeare. Z e hebben opgemerkt dat dit
volkse publiek veel minder talrijk is op
woensdagen en donderdagen en stellen voor dan klassiek en modern repertoire te programmeren om de intellectuelen opnieuw in de schouwburg te krijgen en om het oude publiek te cultiveren. "Il convient de
composer à côté du public populaire
qui se déclarait si accessible aux beautés du roi Lear, des Jephta, des Oedipe-Roi, un autre public, public plus
émancipé, plus lettré, plus cultivé."
Dit publiek kan men, steeds volgens
Teirlinck, vinden in de Vlaamse Brusselse bourgeoisie en de Hollandse
kolonie, (l.c.)
De poging van Teirlinck en Laroche
vond geen gehoor bij het stadsbestuur
dat de directeur E. Hendrickx steunt
voor een nieuw mandaat: " U n e révolution radicale n'aurait d'autre résultat que d'en chasser le public actuel
sans augmenter la clientèle selecte
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rêvée par M. Teirlinck." (brief Hendrickx d.d. 6/12/1907)
De ideeën van Teirlinck zouden in
de jaren '20 wel ingang vinden onder
impuls van KVS-directeur A. Poot en
regisseur Vanden Heuvel. De "kunstvertoningen" zorgden voor een nieuw
publiek van Vlaamse intellectuelen en
ook wel een deel van de verfranste
burgerij. Het repertoire was er afwisselend klassiek en modern (Capek,
Pirandello, De Ghelderode,...).
Siegfried (1918): Van Overbekes
pamflet richt zich tegen de sensatiedrang van het volkse publiek en tegen
de vele meio's op het repertoire. Hij
doet een oproep tot jonge drakendodere om zoals Siegfried de "draken",
dat zijn de meio's, uit de Gentse
schouwburg te verdrijven: "Uit de
balans van de inventaris der tooneelkunst in Vlaanderen voor de oorlog
blijkt dus, dat de tooneelkunst niet is
meegegaan met haar tijd en de draak
hier de plaats inneemt van Melpomene. Is er dan in dezen tijd, nu alles
wordt te keer gegaan, een logischer
gevolg denkbaar dan dat de jeugd zich
aan zou stellen als een Siegfried ten
strijde tegen den draak?" (H. Van
Overbeke, Siegfried, Gent, 1918, p. 7)
Van Overbeke wil de intellectuelen
en de sociale elite opnieuw laten participeren in het schouwburgleven, en de
volksmassa wil hij via het theater
cultiveren. Deze nieuwe sociale taak
van de grote schouwburgen kan
slechts via een Nationaal Toneel dat
volledig door de overheid wordt begeleid en gesubsidieerd, zegt hij: "In de
toekomst is het eenig middel, opdat
een niet-privaat Vlaamsche schouwburg in een provinciestad als Gent aan
zijn roeping'beantwoordt, dat hij onder toezicht en beheer komt van den
Staat." (l.c., p. 11)
De ideeën van De Gruyter lopen
hiermee parallel. Uitgangspunt is de
cultuurloosheid van het Vlaamse volk.
Het theater is voor hem een middel
om te cultiveren en dus een zaak van
staatsbelang. "Het ideaal zou wel zijn,
dat de voorstellingen geheel kosteloos
zouden zijn, zoals diensten in de kerk,
zoals de lessen in de volksschool, daar
toch een goed-geleide toneelgroep ten
minste een even machtige faktor van
het volksbestaan is als school en
kerk." (Geciteerd in: H. Teirlinck,

werk o.l.v. Johan De Meester. Volgens hem moest de volkscultuur zelf
vernieuwd worden door aansluiting te
zoeken bij de avant-garde van het
theater, die sterk het visuele element
van theater beklemtoont. In een manifest voor het tijdschrift Wendingen
(1927) schrijft hij: "Zoekende naar
een tooneel dat direct op de zintuigen
zou inwerken, zonder transmissie
door de hersenen, vinden wij het cirkus en de revue, twee vormen van
tooneel, die vroeger in 't geheel niet
als kunst werden beschouwd." Het is
maar zeer de vraag of de massa die de
voorstellingen van het Volkstooneel
bijwoonde, kwam voor het visuele
experiment of omdat ze zich politiek
en filosofisch met het gezelschap identificeerde.
Teirlinck probeerde de denkpistes
van het "hoogstaand toneel" en het
"visueel spektakel" te verzoenen in
zijn concept van het "monumentaal
toneel", dat de speelstijl van het Nationaal Toneel heeft bepaald na de
oorlog. Toneel was voor hem een driedimensionele sociale kunst (in zijn
eigen jargon: een ceremonie als uitdrukking van de "getalsziel" en bestemd voor het "getal" of de gemeenschap).
Toneelspreiding, overdracht van
een canon, spectaculaire en monumentale speelstijl, gebruik van elementen uit de volkscultuur, een nieuwe sociale functie na het failliet van de
gesloten burgerlijke samenleving..., al
deze nieuwe ideeën van het interbellum zijn na 1945 ook het officiële
theaterstandpunt geworden.
In 1936 wordt een toneelcommissie
opgericht om het toneel te hervormen. In het licht van deze opdracht
organiseert de Union de la Presse
Théâtrale Belge een reeks lezingen
over "Le Théâtre devant la Crise".
Van de vele conclusies van deze bijeenkomsten noemen we er twee: 1.
het theater is in tijden van economische crisis niet rendabel en moet
door de staat gesubsidieerd worden;
2. "le théâtre se meurt de ne plus
correspondre à un public." (R. Dupierreux

e.a., Le

Théâtre

devant

la

crise, Bruxelles, 1936).

De drie stadsgezelschappen moesten elkaar volgens De Gruyter om de
vijf jaar aflossen als Nationaal Toneel
en gaan spelen in de provincies. De
Gruyter probeerde zelf via het Vlaamsche Volkstooneel en later in de KNS
(Antwerpen) "inhoudzware" stukken
te programmeren voor een niet altijd
even talrijk publiek.

M. Torfs formuleert een voorstel
om het grote publiek te bereiken
zonder populistisch te worden. Volgens hem zijn er twee tendensen in het
publiek: de toeschouwers die belangstelling hebben voor degelijk traditioneel werk en de supporters van het
moderne visuele experiment. Torfs wil
beide tendensen verzoenen door een
programmatie die de scherpe kantjes
afrondt en beide partijen tevreden
stelt. Deze "elk-wat-wils-politiek" zal
het Nationaal Toneel zich later vaak
eigen maken.

D e theateropvattingen van De
Gruyter, Teirlinck en Van Overbeke
vertoonden paternalistische trekjes:
het achterlijke volk moest "beschaafd" worden door overdracht van
de canon van de elite. Heel anders
ging het Vlaamsche Volkstooneel te

Na de oorlog onderzocht een nieuwe commissie (met Teirlinck als belangrijkste adviseur) de wenselijkheid
van een Nationaal Toneel en besliste
tot de oprichting ervan (1945). De
KNS (Antwerpen) kreeg de opdracht
in de provincie te gaan spelen, ook in
Gent waar het gezelschap werd opge-

Verzameld

Werk 9, B r u s s e l , 1970, 6 1 4 ) .

doekt. De KVS (Brussel) bleef bestaan.
Poinleiing 48 van Teirlinck bevatte
al een paar vingerwijzingen voor het
Nationaal Toneel. Vooral onder de
directie van F. Mortier (1947-1963)
evolueerde het repertoire in de richting van een elk-wat-wils-aanbod en
verloor men Teirlincks droom van een
monumentaal toneel uit het oog. De
wens om het Nationaal Toneel te
decentraliseren wordt groter. In een
studievergadering van het Vermeylenfonds verdedigen R. Lanckrock, M.
Van Spaandonck en B. Van Kerkhoven hun opvattingen, die later in Aspecten

van het Vlaamse

toneel

(1964)

worden gepubliceerd. Een belangrijke
suggestie: de drie stadsgezelschappen
worden opnieuw zelfstandige ensembles (Gent krijgt van 1965 af opnieuw
een gezelschap, nl. het NTG) en kunnen alle drie taken van het Nationaal
Toneel vervullen. Hiermee was het
monopolie van het Nationaal Toneel
gebroken. Dit verdween trouwens helemaal in 1965 en de situatie ontstond
die we vandaag nog kennen. Wel zijn
er sinds 1965 heel wat kleine gezelschappen bijgekomen. De decentralisatietendens is steeds maar sterker
geworden tot het versplinterde theaterlandschap overbleef dat we nu kennen.
T 68 of de toekomst

van het theater

in

Zuid-Nederland van C. Tindemans, A.
van Royen en H. Claus wil een alter-

natief zijn voor het "middenstandstheater" dat de grote schouwburgen
aanbieden. T 68 wil een puur theatraal (i.p.v. ideologisch, commercieel,
educatief,...) "cont(r)act" met de toeschouwers opbouwen: " D e binding
tussen toeschouwer en scène moet van
theatrale aard zijn". T 6 8 onderkent
het failliet van de ritus (cf. Grotowski,
Teirlinck) als essentie van het theater
omdat het gesloten wereldbeeld, dat
elke ritus ondersteunt, verdwenen is.
De klemtoon ligt op de uitbouw van
het technische apparaat van de acteur
(stemtraining,
pantomime-oefeningen,...), op de adaptatie en actualisering van het klassieke repertoire en op
de overdracht van een hedendaags
bewustzijn voor een nieuw te vormen
publiek. Toch mag de klemtoon volgens T 68 niet al te veel liggen op het
spektakel alleen en zeker niet op de
affirmatie van gemeenschappelijke
waarden. Neen, „T 68 wil vanuit het
geweten van de tijdgenoot doordringen tot de fundamenten van het verleden." Het wil theater maken „tussen
situatie en situering." Het kritische en
historiserende repertoiretheater dat
T 68 voorspiegelde, heeft men in
Vlaanderen nooit gerealiseerd. Wel in
de Bondsrepubliek b.v. Het initiatief
werd van bij de aanvang door de
overheid gekelderd. De kans om het
Vlaamse repertoiretheater op internationaal niveau te brengen (houden)
mislukte.
Terwijl het repertoiretheater na
1968 in het buitenland nieuwe evolu-

ties meemaakt, wordt bij ons eerder
lauwtjes gereageerd. Van de drie grote gezelschappen maakt het NTG nog
de interessantste evolutie door: van
sociaal geëngageerde en herkenbare
dramaturgie tot spectaculair theater.
De "zelf-genoeg-zaamheid" is overal
groot en na 1968 kwamen er nog
nauwelijks nieuwe impulsen of polemieken.

Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, Brussel

Verouderd
Ondertussen is het ongetwijfeld ook
duidelijk dat het selectisme en radicalisme van het interbellum de naoorlogse successen van het Nationaal Toneel hebben mogelijk gemaakt. Zonder deze reactie zaten we nog altijd
opgescheept met 19de-eeuwse amusementstheaters. Na 1965 is er aan de
evolutie en de vernieuwing van het
repertoiretheater wel abrupt een einde gekomen omdat men o.i. bleef
zweren bij de verouderde principes
die geleid hebben tot de bloei van het
Nationaal Toneel.
O m dit beter te begrijpen confronteren we enkele heersende opvattingen over publiek, repertoire en artistieke structuur met de nieuwe theatercontext.
1. " O u d publiek, nieuwe publieken:
repertoiretheater als gemeenschapskunst?"
Grote gezelschappen moeten spelen voor een groot publiek. De bewering lijkt evident en werd altijd gemotiveerd vanuit de rijkssubsidierege-
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ling: het repertoiretheater krijgt de
meeste gemeenschapsgelden, dus is
het normaal dat het "toegankelijk" is
en zoveel mogelijk mensen bereikt.
Nu het theater zich de jongste jaren
meer en meer als een minderheidskunst affirmeert, moeten deze premissen natuurlijk opnieuw bekeken worden. Maar in het verleden heeft men
alvast vanuit allerlei redeneringen geprobeerd om de massa in de schouwburg te krijgen:
(1) "Door
cultuur".

emanatie

van de

elitaire

Toen er voor het eerst sprake was
van een rijkssubsidieregeling heette
het dat het volk "beschaafd" of "ontwikkeld" moest worden. Het dominante cultuurpatroon van de intellectuele en sociale elite moest overgedragen worden op de lagere milieus.
D e bedoelingen waren nogal paternalistisch: participatie van de volkslagen in de theatercanon van de elite
en sociaal-culturele controle van dezelfde groepen. Typisch voor deze
visie is het uitgangspunt dat het volk
cultuurloos is (in een prospectus van
het Vlaamsche Volkstooneel wordt
het Vlaamse volk door C. Verschaeve "achterlijk" genoemd) en dat die
leegte met de cultuur van de elite
moet opgevuld worden. Een acceptabele theatercanon doorgeven of reproduceren
(Shakespeare,
Ibsen,
Molière, Goethe,...) wordt als de belangrijkste taak van de repertoiretheaters gezien. De pogingen van De
Gruyter, Teirlinck, Laroche en Van
Overbeke om het repertoire te vernieuwen werden later binnen deze
paternalistische visie gerecupereerd
en gebruikt.
( 2 ) "Emancipatie
tuur".

van de

volkscul-

De voorstellingen en manifesten
van het Vlaamsche Volkstooneel o.l.v.
Johan De Meester (1924-1929) hebben ertoe bijgedragen dat men de
democratisering niet langer zag als
verheffing van de lage subculturen,
maar dat men deze subculturen als
evenwaardig met de officiële cultuur
ging beschouwen. Door mee te werken aan de emancipatie van de volkscultuur zouden de repertoiretheaters
het brede publiek lokken. Interessante elementen uit de volkscultuur bleken de groteske karikatuur, de revue,
beweeglijkheid, spektakel en emotionaliteit te zijn. Het emancipatierecept
van het Volkstooneel werd in de jaren
'70 met veel hardnekkigheid uitgetest
door het vormingstheater (Internationale Nieuwe Scène) en ook een gezelschap als het N T G heeft uit de evolutie lering proberen te trekken.
( 3 ) "Gelijkwaardige
alle
cultuurgroepen."

participatie

van

Als men er als de repertoiretheaters
in de voorbije periode van uitgaat dat
alle cultuurgroepen in gelijke mate
moeten participeren aan het theater,
dan blijven er nog enkele mogelijkheden open:
(3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de
inhoudelijke en structurele complexi-
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teit van het gecanoniseerde theater
verenigt en dat de massa nog kan
aanspreken. D e vele openluchtspelen
en massaspelen van het interbellum
en Teirlincks ontwerp van een "monumentaal toneel" zijn hier de modellen.
Het Nationaal Toneel was vooral in
de beginfase door deze manier van
werken getekend.
(3.2) Aanbieden van een elk-watwils-repertoire, een cultureel pluralisme waarin elke bevolkingslaag wel iets
terugvindt. Klassiek drama voor de
oudere intellectueel, lichte genres
voor de kleinburgerij, experimenten
voor de jongeren en revues voor het
volk. Het klinkt karikaturaal en vandaag kan men de publiekssmaak niet
meer met dergelijke grove sociologische parameters analyseren, maar het
heeft zeker een tijd lang zo gefunctioneerd, zelfs in het Nationaal Toneel
o.l.v. F. Mortier. Dit elk-wat-wils-beleid werd geleidelijk onmogelijk. Ten
eerste omdat de verschillende theatercodes en de logica van de publiekssmaak nu minder sociologisch kunnen
verklaard worden dan vroeger en ten
tweede omdat men van het regime van
een stuk per week (tot 1960) geleidelijk kwam tot slechts acht stukken per
jaar (te weinig voor een elk-wat-wilsrepertoire).
(3.3) Door te streven naar een amusementstheater dat commercieel inspeelt op de vraag van het publiek: U
vraagt, wij spelen. Het spreekt vanzelf
dat hier de sociale functie wordt omgeruild voor een commerciële. Paradoxaal genoeg zou dit betekenen dat
de repertoiretheaters, die door hun
zware subsidie de plicht hebben een
groot publiek aan te spreken, dit publiek maar kunnen bereiken door
commercieel rendabele produkties te
brengen 'en hun door subsidie dus
overbodig of supplementair te maken.
Tot voor kort was de KVS wellicht het
verst gevorderd op de weg naar de
commercialisering.

Publiek
Wat vaststaat is dat geen enkele van
de blauwdrukken voor de sociale roeping van het repertoiretheater tot een
radicaal, kritisch of vernieuwend theater hebben geleid. Men ging foutief uit
van een bestaand publiek met drempelvrees dat men door "drempelverlagende" en democratiserende activiteiten in de schouwburg moest krijgen.
Om dit publiek te bereiken moesten
de repertoiretheaters dan een soort
universele cultuur propageren: theater dat iedereen goed vindt.
Dit laatste is natuurlijk onzin. Er
bestaat net zo min een consensus over
theater in onze maatschappij als dat er
een tijdloze kunst bestaat. Het cultuurrelativisme gaat vandaag ongenadig ver, het idee van een grote theatergemeenschap moet wijken voor dat
van vele op drift geslagen theaterformaties. Een publiek is een kostbaar
ding dat men moet construeren en
formeren, met meer geduld nog dan
regeringen, desnoods door het vroegere publiek te verjagen.

Hierin is het anders zo voortreffelijke N T G misschien ook te kort geschoten. Heeft het wel begrepen dat de
niet al te talrijk bijgewoonde produkties o.l.v. H. Gilis (1985-86) pogingen
waren om een nieuw publiek en een
nieuwe manier van coderen uit te
proberen rond voorstellingen als Door
de liefde verrast, Bouwmeester

Solness,

Demonen? En heeft Toneelgroep Amsterdam na de succesvolle Bakeliet
niet evenveel moeite om het krediet
van de overheid en de publieke opinie
te behouden, alleen al omdat de
schouwburg niet altijd vol zit.
De crisis van de gesubsidieerde publiekstheaters is groot omdat ze m i.
opgezadeld zitten met een anachronistische sociale taak: ze krijgen geld
om theater te maken voor een gemeenschap die helaas niet meer bestaat.
"Laten we eerlijk zijn: wij hebben
geen toneel, zo min als wij een God
hebben. Daar is een gemeenschap
voor nodig." (Rilke, Aufzeichnungen
des Malte Laurids

Brigge, V e r z . W e r k ,

vol. 6, 1966, p. 922; vertaald in Teirlinck, Dramatisch

Peripatetikon,

Ver-

zameld Werk, vol. 9,1970, p. 13) Deze
profetische woorden van Rilke behoren tot de geliefde citaten van theatermakers. De interpretatie van dit citaat
kan veel duidelijk maken.
Rilke bedoelde het pessimistisch.
Groot theater is volgens hem slechts
mogelijk als spiegel van een homogene samenleving met gemeenschappelijke waarden: er is eerst een publiek
en pas achteraf een spel. Die gemeenschappelijke waarden lagen in de grote periodes van het theater ook buiten
de sfeer van het theatrale. Theater
was slechts de emanatie van een voorafbestaande gemeenschap: rond de
polis in het Griekse theater, rond de
vorst in het Franse classicisme of de
theocentrische religieuze gemeenschap in de Middeleeuwen. Zelfs in de
19de eeuw was het theater van de zg.
nationale tonelen nog voor een groot
deel de klankbodem voor de ideeën
van de homogene burgerlijke gemeenschap.
In de 20ste eeuw is de symbiotische
harmonie van sociale en theatrale
waarden uiteengevallen. Als er geen
gemeenschap meer is om theater voor
te maken, dan moet het theater zelf
maar een nieuwe gemeenschap maken. Z o redeneerden de optimistische
theatermakers na de eerste wereldoorlog. De band tussen toeschouwers
en theatermakers moet theatraal zijn
voor hij ooit sociaal kan worden. "II
faut rethéatraliser le théâtre" heet het
dan ook bij Teirlinck. "Eerst een spel
en daarna (zo mogelijk) een publiek"
zegt hij. Teirlinck bouwt rond het
citaat van Rilke een hele theorie van
het publiek die belangrijk is om de
visie van het Nationaal Toneel en de
latere A-gezelschappen te begrijpen.
We beleven nu een decadente fase,
aldus Teirlinck, waarin het publiek
amusement koopt en elke diepgang
weigert aan het toneel. Maar er is
hoop want we zijn op weg naar een
nieuwe gemeenschap... En dan wordt

hij helemaal visionair: er zal een nieuwe god komen en die zal een samenscholing veroorzaken en wanneer die
nieuwe samenscholing een "gemeenschap" of een "publiek" wordt, dan
zal de derde geboorte van het westerse toneel een feit zijn.
Misschien zoeken we het wat ver,
maar er is een duidelijke parallel
tussen de droom van Teirlinck en de
recente P«/;-enscenering van De Tijd
door Lucas Vandervost. Klonk de
commentaar van I. Van Hove op
Dionysos, de god van de eerste samenscholing (eerste geboorte van het
theater in Griekenland) nog bitter
(Bacchanten, 1987), dan kon Vandervost slechts met moeite zijn sympathie
voor Pan verbergen en zit hij op het
einde van het stuk op één golflengte
met de auteur Van Lerberghe, die het
"Evohe Bacche, Pan est ressuscité"
ten volle onderschrijft. Na een periode van demystificatie is de drang naar
nieuwe mythen groot, vooral bij De
Tijd. Het lijkt een obsessie: een eigen
god verwekken in de hoop een samenscholing te veroorzaken als voorbode
van een nieuwe theatergemeenschap.
Bij De Tijd is de prefiguratie van de
nieuwe waarden aanwezig bij de Pansupporters en de zigeuners. De motor
van de samenscholing is volgens Teirlinck de paniek (naar Pan): "Ik wil
wijzen op de voorafgaande noodzaak
van een samenscholing, wil het dramatisch verschijnsel kunnen ontstaan.
En zulke samenscholing wordt door
de heilige paniek gewekt, die de ver-

eerde god voor zich opeist." (Verz.
werk, p. 306) Pan van Van LerbergheDe Tijd is op veel punten een enscenering van Teirlincks droom. Maar de
verwachting dat het theater zelf gemeenschapsvormend zal werken lijkt
ons op z'n minst utopisch en naïef.

Binden
Welk theatraal feit kan spel en
toeschouwers zo binden dat er een
nieuwe gemeenschap uit groeit?
Zeker niet de toneelcanon, de grote
meesterwerken zoals De Gruyter
eerst scheen te geloven. Ook niet
Teirlincks "monumentaal toneel" dat
een nieuwe speelstijl impliceert die
moet inwerken op de retina en het
gevoel van de toeschouwer, dat het
publiek als "getal" moet bereiken.
"Het publiek is de negatie van de
eenling, het publiek is het getal dat de
eenling heeft opgeslorpt en samen
heeft gekoekt tot een getotaliseerde
ontvankelijkheid, waaraan elke eenling een deel van zijn persoonlijkheid
heeft opgedragen door er afstand van
te doen."
Mijlenver staat deze opvatting van
wat Brecht bedoelde met zijn theater,
nl. het kritische individu bereiken.
Het idealistische ideeëngoed van
Teirlinck e.a. is de publieksvisie van
de repertoiretheaters tot nu echter
blijven bepalen. Liever dan toe te
geven dat ze theaters van de middenklasse zijn, hebben de A-gezelschappen geprobeerd het grote publiek bin-

nen te halen door een op de maatschappelijke realiteit betrokken repertoire (KNS, later N T G ) aan te
bieden en later door het zg. mooieplaatjestheater dat complexere inhouden verteerbaar maakt in een aangename audiovisuele verpakking (de
Tanghe-produkties) of door een verfijning van de
theaterkarikatuur
(NTG, Lysistrata) of door het aantrekken van een algemeen aanvaard
schrijver (Hugo Claus).
Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke pogingen maar ze creëren geen
toneelgemeenschap op structurele basis. Geleidelijk werd de sociale zending van het repertoiretheater ingeruild voor een meer commerciële aanpak. Het repertoire werd afgestemd
op het consumptiegedrag van het
abonnementenpubliek
(MMT) en
mocht die trend zich verder doorzetten, dan worden de repertoiretheaters
succesvol gerunde bedrijven, zoals het
M M T zeker van hun economische
functie, maar in het ongewisse wat
betreft hun sociale en artistieke rol.
De commerciële oplossing wordt
gesuggereerd

in De

Zichtbare

Hand

van de Leuvense professor P. De
Grauwe.
Schaf de subsidies af; niet de overheid moet beslissen wat goed theater
is, maar het publiek zelf. (Welk publiek, kan men zich afvragen). Het
theater is elitair, zegt De Grauwe,
omdat de overheid op een niet-democratische en paternalistische manier
beslist wat goed theater is. Precies
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door de rijkssubsidie kan het theater
zich hermetisch afzonderen van de
toeschouwer en dat is niet wenselijk
volgens D e Grauwe. Theater kan pas
populair worden als men de wet van
vraag en aanbod laat spelen, als de
toeschouwer zelf beslist wat hij wil
zien.
De cultuurexperten hebben volgens
hem gefaald in hun sociale zending:
wat zij goed theater noemen, slaat niet
aan bij het publiek; ze hebben een
duur elitair theater kunstmatig in
stand gehouden. Ook de overheid
heeft haar taak als bewaker van de
gemeenschapsgelden niet goed gespeeld en heeft zich laten beïnvloeden
door lobby's, partijen en drukkingsgroepen.
De oplossing van De Grauwe is
eenvoudig: schaf de subsidies af en
laat het theater los op de vrije markt
(zoals de vrije produkties). D e argumentatie van D e Grauwe is economisch, maar verpakt in een sociologisch kleedje. Z o noemt hij de huidige
situatie paternalistisch (omdat ze teruggaat op een theaterelite die beslist
wat goed en slecht is) en zijn voorstel
noemt hij democratisch omdat de beslissing bij de toeschouwers zelf ligt.
Deze opsplitsing is echter eenzijdig en
ongenuanceerd.
Ten eerste miskent hij dat de rijkssubsidie er gekomen is vanuit een
sociale bekommernis, nl. de gemeenschap te laten participeren
in
kwaliteitstheater. Repertoiretheaters
werden beschouwd als instellingen
van openbaar nut die uitdrukking gaven aan levende sociale en artistieke
opvattingen. Het Nationaal Toneel
werd herhaaldelijk vergeleken met
een soort universiteit: educatief, toegankelijk voor iedereen en niet te
herleiden tot puur amusement. Natuurlijk kan men zich afvragen of de
rijkssubsidie niet opnieuw geïnterpreteerd moet worden, nu er geen homogene gemeenschap meer is die behoefte heeft aan expressie via een
theaterplatform. Maar dit betekent
helemaal niet dat voor theater geen
sociale functie is weggelegd en dat de
wetten van de markt moeten gelden.
Ten tweede ziet De Grauwe helemaal onterecht een kloof tussen elitair
en populair theater, tussen hermetisme en toegankelijkheid. De meest
elementaire cultuurdynamiek houdt,
net in dat de elite van vandaag de
massa van morgen kan zijn. Het selecte publiek dat Teirlinck en De Gruyter in de jaren '20 wisten te interesseren voor ander werk dan melodrama's
is uitgegroeid tot het publiek dat massaal op het Nationaal Toneel afkwam.
Ten derde onderschat De Grauwe
de negatieve aspecten van zijn voorstel:
— de commercialisering zonder
einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek
t.o.v. film, televisie en video nooit kan
waarmaken;
— de manipulatie van de keuze van
het publiek zal zo mogelijk nog groter
zijn dan die van de overheid nu. Waar
het theater nu nog geldt als een dam
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Het woord 'schouwburg' is een
maakwoord van Vondel. Het is op
zichzelf ook al een mooi woord,
maar 'stadsschouwburg' aus einem
Guss uitgesproken vind ik toch nog
veel mooier.
Nico Scheepmaker, Een stukje taaigebeuren dus..., Van Dale Lexicografie, Utrecht-Antwerpen, 1987.
tegen de wereld van "kolonisatoren
van het leefmilieu" (Habermas) zoals
de reclame, de macht, de media, het
geld,opent de afhankelijkheid van de
markt de onvrijheid van het publiek;
— het verdwijnen van het dure
experimentele theater en per definitie
de installatie van reproducerend theater. Wat finaal de verandering van de
cultuur en de maatschappij tegengaat
en dodend is voor de creativiteit;
— de ondemocratische implicatie
dat de armen vaak het theater dat ze
willen, niet meer kunnen betalen. Het
is immers niet voor de hand liggend
dat de kansarmen kiezen voor een
theater van de armoede. Hermetisch
en vernieuwend theater is niet langer
een voorrecht van de rijken, hoewel
het soms onbetaalbaar is voor de
armen.

Artistieke keuzen
Als het repertoiretheater een antwoord wil formuleren aan het adres
van de toch wel opdringerige voorstellen van De Grauwe, dan moet het
theater niet langer zien als een manier
om kunst te reproduceren, maar als
een manier van reageren op de wereld
door artistieke keuzen uit te bouwen
tot beleidslijnen. Weinig is verworven,
veel moet opgebouwd worden: repertoires, stijlen, ensembles en publiek.
O p het colloquim "Kunst & Beleid"
(1986) van het Vlaams Theater Circuit (nu Vlaams Theater Instituut)
verwees J.J. Lamers, de stichter van
Maatschappij Discordia, naar Rilkes
citaat om het verdwijnen van de grote
gezelschappen aan te kondigen. En
inderdaad, als het repertoiretheater
zijn homogeniserende sociale functie
niet loslaat zal het langzaam vergrijzen met de laatste verdedigers van het
gemeenschapstheater.
Maar het kan ook anders. Men kan
de sociale functie van het repertoiretheater ook herdefiniëren vanuit de
wetenschap dat de kracht van het
moderne theater niet langer ligt in de
homogeniteit, maar in heterogene
speel- en publieksstijlen. Er is een
Discordia (What's in a word?)-publiek, een Decorte-stijl, een Fabrepubliek, een Stein-publiek, enz. Theater is meer en meer een middel geworden om zich sociaal, intellectueel en
artistiek te differentiëren en te profileren. En die verscheidenheid is een
rijkdom en geen hinderpaal voor de
repertoiretheaters.
Het theater neemt een kritische
tegenpositie in tegenover de massamedia en heeft, om zich tegen nivellering te wapenen, behoefte aan verscheidenheid. Het helpt de mensen

nadenken uit welke rollen en interactiepatronen ze kunnen kiezen en gaat
niet langer uit van door de gemeenschap bepaalde rollen. D e nieuwe
sociale taakomschrijving van het repertoiretheater is niet langer de uitdrukking van waarden, maar het opbouwen van een communicatie over
communicatie, een dialoog van verschillende theatermakers met verschillende sorrten publiek in verschillende theatertalen. De versplintering
van de sociale en theatrale context
heeft gemaakt dat theatermakers met
verschillend publiek zich moeten situeren tegenover andere contexten.
Dit kan door middel van theater.
Het brengen van oudere stukken betekent noodzakelijkerwijze erop reageren, zoals Discordia doet met Claus,
omdat de legitimerende context van
het stuk niet meer bestaat. Erop reageren betekent ook positie bepalen.
En dit gebeurt door via de mise-enscène nieuwe brokjes ideologie te produceren in dialoog met een publiek.
Er is ook behoefte aan, zich te situeren tegenover andere theatercontexten en dit gebeurt dan door een
ingenieus spel van intertextuele en
interludieke verwijzingen. Z o citeert
Peyskens uit Decorteprodukties, Lauwers uit voorstellingen van de Wooster Group, zet Vandervost zich (niet
energiek genoeg) af tegen het naturalistische model van Het Gezin van
Paemel in zijn Pan, enz.

Gevolgen
Wat zijn nu de gevolgen van deze
nieuwe sociale functie op de gezelschappen en de repertoires?
Ten eerste op de gezelschappen.
Theater wordt een microsociologisch
en veelstemmig gebeuren, met vele
gesprekspartners onder één koepel.
Niet alleen de toeschouwers, maar
ook de theatermakers kiezen meer en
meer de mensen met wie en de teksten waarmee ze in dialoog willen
treden. In een interview met Knack
bevestigt An Tuts, de jonge Julia uit
Tanghes Romeo en Julia in deKVS,
een tendens die al lang in is bij
acteurs: "Ik denk dat ik ga kiezen voor
mensen en stukken, ik wil niet met
contracten aan instellingen gebonden
zijn."
Het lijkt me evident dat de repertoiretheaters in de toekomst moeten
afstappen van de vaste ensembles en
dat ze moeten werken met verschillende ad hoe-formaties of produktiecellen. De organisatievorm moet soepeler worden. Waarschijnlijk betekent
dit ook dat de functie van artistiek
directeur opnieuw moet geevalueerd
worden. Misschien moet er een duidelijker scheiding komen tussen de
schouwburgdirecteur, die instaat voor
de exploitatie van de schouwburg, en
de artistieke leider, die verantwoordelijk is voor een artistiek project. Waarom probeert men het niet met een
intendant die zelf een aantal artistieke
leiders aan het werk zet in afzonderlijke produktiecellen? Deze zouden binnen een welomschreven periode een

project (een vijfjarenplan b.v.) kunnen
uitwerken via een produktiesubsidie,
en aan het einde van de periode zou
het bestuur en/of de intendant kunnen
beslissen of er nog verder met deze
produktiecel wordt gewerkt. Dit zou
de scheiding impliceren van het produktiebeleid enerzijds en het distributie-, programmatie-, en commerciële
beleid in de schouwburgen anderzijds.
Het systeem hoeft niet beperkt te
bijven tot de grote stadsschouwburgen
met gezelschap, het zou ook uitgebreid kunnen worden tot de grote
dynamische culturele centra.
De stadsschouwburgen, die nu vaak
het symbool zijn van de onbeweeglijkheid van het repertoiretheater (vandaar wellicht onbewust de vele pogingen om een tweede plateau te bespelen) zouden een nieuwe functie kunnen krijgen door integratie van receptieve en produktieve taken. En de
gezelschappen zouden niet meer aan
een speelruimte verbonden zijn. Voor
een stad als Gent zou dit betekenen
dat een intendant een evenwichtige
verdeling van eigen produkties en
gastprodukties programmeert en dat
de produktieverantwoordelijke via
een samenwerkingsverband van de
Gentse schouwburgen zijn keuze ook
op een andere speelruimte dan die
van het NTG kan laten vallen. Zo kan
de produktiecel van het N T G voor
een tijdje de gast zijn van Arca, Minnemeers, Nieuwpoort of de Vooruit
en vice versa.
Dergelijke kruisbestuivingen zijn
erg nuttig voor de wederzijdse beïnvloeding en vitaliteit van grote en
kleine gezelschappen en zalen, een
wisselwerking die nu volledig ontbreekt. Misschien kan de Nederlandse
indeling in vrije produkties, grote
schouwburgen en kleinere theaterwerkplaatsen hier als model dienen.
Er zou ook ruimte moeten zijn voor
de „transfer" van complete produktiecellen naar een andere stadsschouwburg (naar het voorbeeld van de interessante ensembleverhuizingen
in
Duitsland). Misschien kan ook de
Taalunie een rol spelen en zal het op
mekaar afstemmen van de Vlaamse
en Nederlandse structuren leiden tot
boeiende uitwisselingen met onze
noorderburen.
Ook voor het repertoire is er geen
weg terug. Door het verlies van hun
gemeenschapsfunctie
kunnen
de
A-gezelschappen niet langer D E
Hamlet van onze tijd, van onze
gemeenschap, klasse of ideologie ensceneren. Z e kunnen hoogstens E E N
Hamlet produceren naast die van
Claus, Tillemans, Corso, Tanghe, Decorte, Rijnders, Geeraedts, enz. Z e
kunnen ook niet vluchten uit de sociale context door opnieuw autonoom
theater te brengen: hetzij de tijdloze
Hamlet van de BBC-versies, hetzij een
reconstructie van de oorspronkelijke
produktievoorwaarden, hetzij het navertellen van het verhaal in een mooie
ideale setting en losgesneden van eender welke situatie of situering. Dergelijke restauratiepogingen zijn echter
schering en inslag in het repertoire-

De Bourlaschouwburg, de
oude KNS, in
Antwerpen — Foto
Mare Cels

theater. Zo is het onbegrijpelijk dat
D e G h e l d e r o d e s Sortie

de l'acteur

bij

de KNS de zoveelste uitgave wordt
van gepatenteerd wassen-beeldenmuseumtheater terwijl o.m. D e Tijd
met Pan en Discordia met De dans van
de reiger aantonen dat theater een
keuze kan maken uit een onuitputtelijke semiosis, door met een bepaald
publiek te onderhandelen over nieuwe codes om de tekst "leesbaar" te
maken. De theatermaker neemt de
leiding in dit proces en is de toeschouwer steeds een zet voor.
Z o is Scribe een handig patroon
voor Discordia om commentaar te
geven op Claus en hem tussen Scribe
en Discordia in te gaan zoeken. Buyss e s Het Gezin

van Paemel

is d a n w e e r

een interessant palimpsest voor Vandervost om Van Lerberghe te commentariëren tussen het beperkende
naturalisme en het bevrijdende estheticisme in.
In het verleden hebben de repertoiretheaters zich te veel als doorgeefluiken beschouwd van het klassieke, moderne of wereldrepertoire. Maar het
doorgeven van oude cultuurgoederen
behoort niet meer tot hun opdracht.
In plaats van inhoud, spel, repertoire
en publiek te reproduceren als doel op
zich, moeten ze theater gebruiken om
te reageren op de wereld, om samen
met anderen te onderhandelen over
een positiebepaling, een werkdefinitie
of een nieuwe taal. In plaats van het
klassieke repertoire op een traditionele manier over te dragen, kunnen ze
beter in dialoog met de traditionele
dramaturgische gegevenheden zoeken
naar een commentariërende mise-enscène die nieuwe semiotische relaties
produceert. Ook de eigen dramaturgie moet meer aandacht krijgen. Niet
voor opvoering van Vlaamse clichédrama's, maar door optimalisering
van een kritische produktiedramatur-

gie. Uit deze ondertussen al niet meer
zo nieuwe conceptie van dramaturgie
zijn in het buitenland heel interessante auteurs voortgekomen: Strauss,
W.J. Otten, Müller, enz.
Misschien moeten de repertoiretheaters ook meer aandacht schenken
aan vertalers. Ook de weergave van
het internationale repertoire is niet
langer een doel op zich. Vertalingen
van buitenlands werk zijn steeds vaker
positiebepalingen binnen het heterogene theatrale landschap. Vandaar
dat er b.v. zoveel verschillende vertalingen van een stuk worden gemaakt.
Vertalen wordt in deze evolutie steeds
nauwer bij de creatie betrokken en is
een goede leerschool voor dramaturgen. D e positiebepalende vertaling is
meer dan vroeger samen met de miseen-scène een manier geworden om
commentaar te leveren.
De honderdjarige repertoiretheaters staan dus voor nieuwe uitdagingen. Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiendeeeuwse stedelijke Nationale Tonelen
en het door het rijk gesubsidieerde
Nationale Toneel hebben de grote
gezelschappen sinds 1954 (erkenning
van
enkele
kamergezelschappen)
steeds meer concurrenten moeten
dulden. Nu wordt voor het eerst hun
structuur en functie grondig op de
helling gezet.
Het is wenselijk dat nu werk wordt
gemaakt van wetenschappelijke analyses van het publiek, het repertoire en
de programmatie, het artistieke beleid, de structuren, de distributie, de
promotie en het commerciële beleid
van de grote schouwburgen; het is
noodzakelijk dat wordt nagedacht
over nieuwe structuren.
Geert Opsomer

ETCETERA 21-22/88

9

Buitenlandse bedrijfsmodellen

Een schouwburg
is geen aquarium
dat met goudvissen
gevuld moet worden
In 1952 schrijft Jean Vilar dat hij
vaak denkt aan een verhaal over een
jonge koning die zijn paleis wilde
bouwen op een afgelegen, moerassige
plaats. Nochtans waren er in het land
dat hij zou regeren duizenden aangename plekjes, met stevige grond.
Maar de eigenzinnige koning verkoos
het moeras. Op de plek waar zijn
vader op valkenjacht ging, bouwde de
jonge Zonnekoning het paleis van
Versailles.
In 1951 had Jean Vilar het Théâtre
National Populaire overgenomen. Dit
instituut bestond eigenlijk al sinds
1927, maar functioneerde eerder onopvallend. Het theater in het algemeen leek na de oorlog als levende
kunst veroordeeld, uitgepraat, maar
deze Fransman pleitte voor het toneel
als "publieke dienstverlening, net
zoals gas en electriciteit." Hij wilde
theater maken dat putte uit de rijke
Europese toneeltraditie, voor de
volksmassa's, theater dat direct aansprak, met een eenvoudige, herkenbare en eigentijdse vormgeving. Zijn
eerste bekommernis hierbij was de
vorming van een publiek. Drie soorten
maatregelen moesten de toegankelijkheid van het theater verbeteren:
schouwburgen in volkswijken — denk
aan Bobigny, Créteil, de hele "rode
gordel" rond Parijs — en niet alleen in
het mondaine centrum; drastische
verlaging van de toegangsprijzen, publiekswerving via vakbeweging, ondernemingsraden, jeugdbewegingen —
ook nu doet een theater als NanterreAmandiers nog een beroep op de
C.G.T. om publiek te mobiliseren.
Vilar wilde af van het theater als kunst
van de bourgeoisie, een kunst die nog
steeds volgens 19de-eeuwse sociale
schemata georganiseerd was: de rijken
gingen naar de opera, de kleinburgers
naar het boulevardtoneel.
In de democratische euforie van
vlak na de oorlog pleitte Vilar voor
theater dat, zoals Molière en Racine
in hun tijd voor de Zonnekoning
werkten, zich overeenkomstig de
nieuwe politieke structuur, op de bre-
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de volksmassa's richtte. Met een repertoire dat voornamelijk bestond uit
de grote klassieken (de Grieken, Shakespeare, Molière, Corneille, Racine,...). Stilistisch werkte Jean Vilar
aan een grote helderheid, zeker waar
het oude teksten betrof: een helderheid die nog extra aangezet werd door
een directe acteerstijl, waarbij Vilar
streefde naar een onmiddellijk contact, zelfs in immense ruimtes als de
Cour d ' H o n n e u r in Avignon, met het
publiek. Jean Vilar was als acteur,
regisseur en directeur de Max Reinhardt van het proletariaat: geen esthetische vernieuwer, maar een theaterman die met een actueel repertoire
perfect de polsslag van de tijd aanvoelde én die observaties helder wist
te verwoorden naar zijn publiek. Pas
in '68, toen de jonge wolven van het
Living Theater hem terugfloten, bleek
dat hij één stap nog niet gezet had: de
radicale vraag naar de zin van het
repertoire als zodanig. De klassieken
waren te vanzelfsprekend gebleven.
Je kan niet zeggen dat Jean Vilars
idealen naïef waren, of dat zijn pogingen om ze in praktijk te brengen
mislukt zijn. Bij weinige theatermakers is de relatie tussen idee en praktijk zo vruchtbaar gebleken, zo werkzaam als bij Jean Vilar. Hij wist precies voor welk publiek hij wilde spelen, slaagde erin dit publiek op de
been te brengen en bovendien enthousiast te maken voor zijn visie op
het theater als levende, directe communicatie. Een theater zonder achterdocht of cynisme, noch tegenover
zichzelf, noch tegenover de mensheid.
Vele pogingen om een zinvolle relatie tussen sociale werkelijkheid en
actuele vormgeving in het theater inhoud te geven, verwijzen naar Vilar:
Giorgio Strehler, die in 1947 met
Paolo Grassi in het Piccolo Teatro in
Milaan met vergelijkbare intenties
vertrokken, of Ariane Mnouchkine en
haar Théâtre du Soleil. Precies deze
zeer reële band tussen maatschappij
en een visie op het repertoire maakt
het actuelé belang uit van een figuur

als Jean Vilar. Maar zowel de samenleving als dat repertoire zijn sindsdien
grondig veranderd.

Kunsttheater
Een onderneming als het Piccolo
Teatro dat al meer dan 40 jaar een
haast ongeschonden reputatie heeft
behouden vanuit dezelfde artistieke
en politieke behoeften als Vilars TNP,
heeft die veranderingen aan den lijve
ondervonden. Paolo Grassi en Giorgio Strehler schreven in hun manifest
bij de oprichting van het Piccolo in
1947: "Wij willen het kunsttheater
voor allen. Wij geloven niet dat theater een mondaine gewoonte is of een
abstract eerbetoon aan de Cultuur.
Wij willen geen eenvoudige verstrooiing bieden, en evenmin passieve,
luie overwegingen: wij houden van
rust, niet van luiheid, van feest, niet
van het simpele tijdverdrijf. Wij zijn
evenmin van plan theater te tonen als
een bloemlezing van memorabele
meesterwerken uit het verleden of
opmerkelijke nieuwigheden van vandaag, als ze ons niet oprecht en fundamenteel raken."
Het Piccolo Teatro had een vanzelfsprekende voedingsbodem — het einde van de oorlog, het einde van de
fascistische cultuurarmoede — die bv.
ook in de Italiaanse film, in het neorealisme en elders, tot een explosie
van talent en artistieke overtuigingskracht leidde. Vooral in de exploratie
van het repertoire — nu lijkt dit
evident, toen was het gedurfd, ongewoon — sloegen Strehler en de zijnen
consequent nieuwe wegen in: het realistische repertoire, Russisch getint,
van Ostrovski, tot Gorki en Tsjechov;
Shakespeare, uiteraard; het moderne
drama van die tijd met T.S. Eliot,
Anouilh, Wilder, Camus. Maar belangrijker was de permanente omgang
met Pirandello — wie Pirandello
speelt, moet zich wel voortdurend
vragen blijven stellen over de essenties van drama en theater — en de
herontdekking van Goldoni — De

knecht van Mee meesters, door Strehler in 1947 van onder het stof gehaald
_ en Gozzi. D e commedia dell'arte
bestond eigenlijk niet meer in Italië,
maar bepaalde stukken uit de bloeitijd
ervan bleken perfect aan te sluiten bij
de bedoelingen van het Piccolo Teatro: sociaal relevant, direct speelbaar,
toegankelijk voor een breed publiek.
Ook de aandacht voor de Milanese
dialectauteur Carlo Bertolazzi ligt in
de lijn van de opdracht die het Piccolo
zichzelf van in het begin meegaf.
Cruciaal in de ontwikkeling van het
Piccolo Teatro is de ontmoeting met
Brecht. Strehler zocht hem in Berlijn
op, enkele maanden voor zijn dood in
1956, omdat hij enkele vragen had
over de Dreigroschenoper die hij ging
ensceneren. Uit deze ontmoeting ontstond langzaam Strehlers stijl, waarin
een heldere, geometrisch-harde maar
"realistische" vormgeving (Luciano
Damiani en Ezio Frigerio als scenografen) gekoppeld werd aan de instinctieve speldrift van de Italiaanse
acteur én een analytische zegging: de
grote momenten waren in die periode
Het leven van Galilei

( B r e c h t , 1963) e n

de historische tragedies van Shakespeare. Telkens ging het om de relatie
tussen mens, samenleving en geschiedenis, als een directe vraag.
In 1968 vertrok Strehler tijdelijk bij
het Piccolo Teatro, misschien onder
invloed van dezelfde generatiekloof
waar Vilar in diezelfde zomer het
slachtoffer van werd. Als hij in 1972
terugkeert, geeft Strehler een andere
dimensie aan het werk: hij gaat zich
nog meer op de verspreiding in Europa van zijn werk richten en plaatst
het Piccolo Teatro in het perspectief
van de "theaterstad" (citta del teatro) waartoe hij Milaan geroepen
voelt. Strehlers utopie strekt zich uit
tot een "echte theaterfabriek waarin
een zo groot mogelijk publiek getuige is van een zo divers mogelijke
waaier van vormen van "kunsttheater", met afgewerkte en voorlopige
spektakels,
opleidingsvormen
en
vooral veel feest."

Huisauteur
In dezelfde geest als het T N P en het
Piccolo Teatro — theater op grote
schaal, als publieke verantwoordelijkheid — is ook de Royal Shakespeare
Company in 1960 door Peter Hall
opgericht. Nu is het Britse theaterlandschap in die zin niet met het
continent te vergelijken, dat daar
nooit echte "stadsgezelschappen" met
een grootschalige structuur hebben
gefunctioneerd.
De RSC was dus een geheel nieuwe
ervaring, net zoals het National Theatre enkele jaren later. Wel vergelijkbaar is de houding tegenover het
repertoire: het streven naar een evenwicht tussen een historisch en een
hedendaags aanbod aan toneelteksten. Shakespeare als "huisauteur",
maar ook meer dan dat: een onderzoek naar de theatergeschiedenis met
de Elizabethaanse traditie als uitgangspunt, en de idealen van dit thea-

ter — breed publiek, actualiteit, feest
— zouden ook de houding tegenover
nieuwe stukken bepalen. Z o ontstonden bij de RSC in de jaren '60 beroemde produkties van Weiss' Marat!
Sade en het eigen Vietnam-commentaar in US (beide onder leiding van
Peter Brook, de feniks van de RSC:
plots verdween hij, plots kwam hij
terug, telkens op cruciale momenten)
en droeg men ook veel bij tot de
doorbraak van auteur Edward Bond.
Maar de belangrijkste bijdrage leverde de RSC tot de actualizering van
Shakespeare: Brooks legendarische
King Lear in 1962, en vlak daarvoor de
Comedy

liams

of errors

werden

v a n C l i f f o r d Wil-

referenties,

B r o o k s Midsummemight's

net

als

Dream

in

1970 en Trevor Nunns Macbeth in The
Other Place (het studiotheater van de
RSC) in 1976.
De RSC bespeelt Stratford-uponAvon en Londen, waar het in 1982 het
Aldwych Theatre verliet voor de mastodont van het Barbican Centre. De
RSC heeft een nogal merkwaardige
combinatie tot stand gebracht van
respect voor de dramatische basistekst, een gematigd links politieke
opstelling en een flair voor het spektakelbedrijf. Zo was Trevor Nunns gigantische Broadway-hit Les Misérables
naar Victor Hugo, een RSC-produktie. Aan RSC-tenoren als Sir Peter
Hall, Trevor Nunn en Terry Hands
wordt ook meer dan eens verweten
dat ze de zakelijke kant van het theaterbedrijf beter in de gaten houden
dan de artistieke.

Politisering
Het TNP, het Piccolo Teatro en de
RSC zijn typische exponenten gebleken van de sociaal-democratie van de
jaren '50 en '60. Het oorspronkelijke
ideaal — een kunsttheater voor de
volksmassa's — ging uit van een artistieke consensus die bij het volk kon
aangetroffen worden. Noch de esthetische waarden als schoonheid en vormelijk evenwicht, noch de ideële
waarden van het humanisme stonden
ter discussie. Er werd gezocht naar
een zo efficiënt mogelijke spreiding
van de verworven artistieke welvaart.
Iedereen zijn auto, iedereen zijn
schouwburgzetel. Op die manier was
het culturele spreidingsbeleid van de
gaullist André Malraux perfect te verzoenen met de politiek van drempelverlaging van de communist Jean Vilar.
Maar in de jaren '60 werden zowel
de geldigheid van het respect voor het
klassieke repertoire, als de beslissingsstructuren van de instellingen die over
dit repertoire dienden te waken, op de
helling gezet. De radicale politisering
van elk dramatisch en theatraal probleem leverde werkvormen op die
grondig verschilden van de ensembles
— om niet te spreken van de eigenlijke overheids- of privé-theaters (gaande van West End tot Comédie Française) die toneel produceerden als
industrieprodukten. Hier hadden de
autonome ensembles, (TNP, Piccolo,

RSC, en vele andere, ook ons Nationaal Toneel in zijn beginfase) zich al
krachtig tegen afgezet.
De collectieve creatie, het rechtstreeks inspelen op de politieke actualiteit - dat de R S C US opzette was
volgens Brooks vriend en rivaal Charles Marowitz slechts een geforceerd
en modieus intermezzo — en een
doorbreken van de barrière tussen
professioneel en dilettant, tussen speler en toeschouwer: de grote 'modelensembles' hebben geprobeerd aspecten van die aanpak over te nemen
— de RSC met name, om het experiment weer te laten varen als het niet
meer aan de orde leek te zijn — of
hebben zich er krachtig tegen afgezet
— zoals Strehler deed, door even te
vertrekken en terug te keren als de bui
over was.
Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en
naast de onontkoombaarheid van een
politieke vraagstelling bij elke nieuwe
produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die tijdsgeest. Ook hier
waren er 'modelgezelschappen', die
pas gedemythologizeerd werden toen
ook de artistieke resultaten minder
vanzelfsprekend werden.

Collectiviteit
In Ariane Mnouchkines Théâtre du
Soleil is deze geest van de 'grote
collectiviteit' nog het sterkst aanwezig. De weigering om een arbeidsverdeling door te voeren — het bekende
beeld van Mnouchkine die tickets
scheurt — is hier maar één aspect van,
zelfs al is volgens sommige ex-Soleilacteurs dit collectivisme een façade
tot meerdere eer en glorie van la
Mnouchkine.
Het Théâtre du Soleil heeft relatief
weinig stukken geproduceerd in zijn
meer dan 20-jarig bestaan, maar elk
werkstuk was doordrongen van verregaande reflecties over de plaats van de
acteurs, de tekst, het plateau, de samenleving en de geschiedenis. De
groep zette zich met name af tegen
het 'klassieke' volkstheater van Vilar
in twee uitgangspunten: de integratie
van populaire spektakelvormen als
circus, kermis, clownerie, en een bewust stimuleren van een gemengd
theaterbezoek, kinderen en volwassenen bij elkaar.
Weskers The kitclien, hel eerste
grote succes van het Théâtre du Soleil,
gaf al een richting aan: de metafoor
van de grootkeuken voor de klassenstructuur van de samenleving. Maar
deze productie is, zeker vormelijk,
weinig exemplarisch gebleken: het
collectief ging zich toeleggen op het
onderzoek van de clownerie, de commedia dell'arte ook, en hieruit ontstonden historische produkties als
1789,1793

e n L'Age d'Or. D e c o h e r e n -

te clowneske speelstijl die ook in het
latere Mephisto (naar Klaus Mann)
sporen naliet in het 'cabaret', was
opvallend: niet als oppervlakkig aangemeten idioom, maar als synthese
tussen lichaam en dramatische inhoud.
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Een tweede onderzoeksveld — Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig — waren de oosterse
theatervormen:
stembehandeling,
omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid. Parallel
hiermee liep het project 'les Shakespeare': wie anders heeft beter geschiedenis verteld op het theater dan
hij? Drie stukken van Shakespeare —
aanvankelijk waren er meer gepland,
maar enkel Richard II, Twelfthnight en
Henry IV (part I) kwamen tot stand —
en in het verlengde hiervan de hedendaagse geschiedenis, behandeld als de
Rozenoorlog: het Sihanouk-epos en
het Gandhi-verhaal, waarvan het laatste nog doorloopt.
Merkwaardig is dat Mnouchkines
collectief eigenlijk geëvolueerd is naar
een nieuw consensusdenken, dat de
contradicties in de geschiedenis overstijgt, zoals Vilar het volk ook rond
het theater wilde verenigen. Het collectieve ideaal, de commune waar het
Théâtre du Soleil op lijkt, versterkt dit
beeld: bij weinig grote gezelschappen
bestaat er zo'n direct verband tussen
de concrete professionele leefwereld
en de politieke overtuiging die de
voorstellingen schraagt.

Vennootschap
Een heel ander 'bedrijfsmodel',
mede omdat het, anders dan het
Théâtre du Soleil, in een grootstad
werkte, en bovendien in de zeer bijzondere constellatie die Berlijn is,
vormt de Schaubühne am Halleschen
Ufer/am Lehniner Platz. Toen in 1970
Peter Stein en zijn equipe — scenograaf Karl-Ernst Herrmann, dramaturg Dieter Sturm, acteurs als Bruno
Ganz, Jutta Lampe en Edith Clever —
introkken in de Schaubühne, bestond
van in den beginne de expliciete bedoeling om een alternatief organisatiemodel uit te bouwen voor een
stadstheater.
Het gezelschap heeft een vennootschapsstatuut, waarbinnen de activiteiten democratisch georganizeerd
werden: de sector welke het aangaat,
beslist als groep over zijn werk. Artistieke leiding en acteurs bepalen samen het repertoire; de technici bepalen samen hun planning. Belangrijke
beslissing — het bestaan zelf van de
groep, het contract met de Berlijnse
overheid — worden door het hele
collectief genomen. Geleidelijk is de
Schaubühne als structuur meer en
meer gaan aanleunen bij de andere
stadsgezelschappen, maar belangrijk
bleef de mondigheid van de acteur.
Deze artistieke democratie is minder
gaan wegen op de organisatie, heeft
zich verlegd naar het eigenlijke artistieke voorbereidingsproces: voor Gorki naar Rusland, voor de Oresteia
naar Griekenland, om de meest opvallende, uiterlijke voorbeelden aan te
geven.
Met name Peter Stein bouwde zijn
repertoire op als een langzame benadering, als een behoedzame verover i n g s s t r a t e g i e : h e t Shakespeare

Memo-

/y-programma kostte jaren aan dra-
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maturgische research, doorgedreven
speloefeningen en pure ervaringsopbouw. Z o was ook Aischylos' Oresteia
het eindstadium van een proces dat
hoofdzakelijk gericht was op de dialoog tussen gemeenschap (het Griekse koor) en de invididualiseerbare
tragedie. Steins kracht was zijn intensiteit, zijn zin voor de historische
noodzaak om precies dit stuk aan te
pakken op dit moment — zowel wat
Ibsen als wat Botho Strauss betreft —
zijn aandacht voor de ruimte (Herrmanns functionele pracht: zin voor
detail tot in het absolute).
Klaus-Michael Grüber, in diens
anarchistische wildheid of kaalte,
zorgde voor een sterk contrapunt in
de repertoireopbouw. Steins vertrek
in 1984 — esthetisch had hij dit al
aangekondigd in zijn uitgepuurde,
'ouderwetse' Drie zusters — betekende
grotendeels het einde van het model,
of wat daar toen nog van overbleef.
De Schaubühne is momenteel — Jürgen Gosch treedt volgend seizoen toe
tot het directorium, wat alleszins vormelijk een ommekeer kan betekenen
— een uitzonderlijk luxueus atelier,
een 'huis met vele kamers', waar al
jarenlang verhalen uit 1001 nacht worden verteld, waar Bob Wilson even
werkt, waar Stein en Luc Bondy drie
maanden lang Racine en Molière afwisselen.

Korte adem
Geen enkele van de geschetste modellen heeft zijn eigen historische
noodzaak fundamenteel overleefd.
Het definiëren van de verhouding
tussen theater en stad, theater en
repertoire, theater en ('breed') publiek blijkt telkens maar een resultaat
van korte adem op te leveren: althans
in de mate dat dit antwoord definitief
probeerde te zijn. Zoals elke sociale
organisatie — en bij zogenaamde 'revolutionaire bewegingen' lijkt dat tragischer, maar het is even normaal —
neigt een theatergezelschap naar bureaucratizering, wat in eerste instantie
betekent: het instandhouden van het
eigen instituut wordt het belangrijkste
en op termijn zelfs het enige objectief.
Het hangt van de intelligentie en de
verbeelding van de 'policy makers' in
de instituties af, of die conserverende
maatregelen ook een artistieke en
bredere maatschappelijke meerwaarde bezitten. Een instituut kan zichzelf
niet blijven verantwoorden vanuit zijn
naakte bestaan.
Ik ben in dit overzicht nauwelijks
ingegaan op de structuur van de officiële stadstheaters — die vooral in
Duitsland bestaan — of de privétheatermarkt — vooral in Engeland.
De ontwikkelde 'modellen' hebben
zich op hun manier, en vanuit evoluerende artistieke en maatschappelijke
opties, afgezet tegen deze vaak dode
of vadsige theaterstructuren. Ze hebben daarvoor eigen structuren ontwikkeld in functie van een artistieke bedrijvigheid. Als zo'n artistiek resultaat
interessant, vruchtbaar bleek, werd dit
opgepikt: zeker in de kunstwereld, in

het beste geval in een brede context.
De verwerking van dit resultaat roept
acties op, reacties ook, artistieke behoeften die niet zonder meer in de
bestaande structuren, laat staan instituten kunnen ondergebracht worden.
'Theater en grootstad' is slechts één
aspect van een ruimere problematiek.
Hun verhouding is per definitie problematisch, en niet op te lossen door
te pleiten voor een veelzijdig aanbod
in een grote, herkenbare en sociaal
ingeburgerde omgeving, met andere
woorden: de schouwburg. Het drama
— op de scène en ver daarbuiten —
bepaalt de produktieomstandigheden,
niet het uitgaansgedrag. Een schouwburg is geen aquarium dat met goudvissen gevuld moet worden.
Klaas Tindemans

Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam

Eerder Karei Appel
dan Anton Pieck
Nog niet zo lang geleden werd door
het Belgische Informatiecentrum Inbel een brochure gepubliceerd met
een hele reeks culturele statistieken
waaruit o.a. bleek dat het aantal bioscoopbezoekers in ons land tussen
1980 en 1986 met bijna drie miljoen
eenheden gedaald is; het aantal kleine
bioscoopzalen (minder dan 200 plaatsen) is in diezelfde periode sterk toegenomen ten koste van de grote zalen
(méér dan 900 plaatsen) die zo goed
als verdwenen zijn. Het eens zo populaire filmmedium — zo populair zelfs
dat men bij de opkomst ervan voor het
overleven van het theater vreesde —
wordt blijkbaar net als dat theater
gevangen in een maatschappelijke
tendens t.a.v. de kunsten die van
"groot en massaal" naar "klein en
versnipperd" leidt. De commerciële
aanpak die de distributie van het
filmmedium steeds gehad heeft, is
ogenschijnlijk niet in staat om het tij
van deze maatschappelijke tendens te
keren.

Uit de statistieken van de Theater
Communications G r o u p in New York
blijkt dat tussen 1947 en 1978 het
gemiddelde aantal acteurs per Broadwayproduktie daalde van 16 tot 8.
Massa's op de scène zijn er dus ook
niet meer bij, zelfs niet in het meest
commercieel gerunde theater.
Uit deze cijfers en uit de analyse
van Geert Opsomer (cfr. Supra, pp.
2-9) wordt duidelijk dat we in ons
zoeken naar een herdefiniëring van de
sociale functie van wat eens "repertoiretheater" werd genoemd, met zeer
vele facetten van een maatschappelijke praktijk rekening moeten houden;
dat het om veel meer gaat dan alleen
om een beoordeling van de artistieke
kwaliteit van onze A-gezelschappen
op dit moment.
Artistieke kwaliteit valt immers niet
uit de lucht: naast de allereerste voorwaarde van een grote dosis talent en
werkkracht is zij mede het produkt
van een hele reeks organisationele

faktoren die de weg van een voorstelling tussen repetitiezaal en publiek
kruisen.
Men kan de vraag niet ontwijken of
kwaliteit niet de facto verdwijnt wanneer een theater niet meer nadenkt
over zijn sociale functie en zich bijgevolg niet meer gaat " h e r k n e d e n " om
uitdrukking te kunnen geven aan de
actuele realiteit (zowel binnen de
maatschappij als binnen de kunst).
Zoiets heet vastlopen in structuren.
Men kan het theater vandaag niet
verwijten dat, maatschappelijk gezien,
het cultuurpubliek in diverse publieksgroepen uiteenvalt; men kan het
wel verwijten daar niet alert of creatief genoeg op te reageren.
In Nederland verschoven onlangs
heel wat mensen en middelen binnen
het theaterlandschap, waarbij zeker
grote gezelschappén niet gespaard
bleven. Deze grote middelen/structuren werden in handen gegeven van
nieuwe artistiek leiders. Dat wij vandaag in de eerste plaats onze aandacht

Ifigeneia in Aulis
Foto's Kees de
Graaff

Kun je los van deze bepalende
basisgegevens toch een balans opmaken
van
wat in dit eerste seizoen
van
jullie
intenties gehikt is en wat niet?

Lijdt het beeld dat Toneelgroep
Amsterdam naar buiten wil brengen
onder
het feit dat het opgeslokt zit in dat soort
programmatie?

"Wat ons erg is tegengevallen, is de
mate van flexibiliteit waarmee we hebben kunnen werken. Dat heeft echter
meer te maken met produktionele
omstandigheden dan met artistieke
uitgangspunten, die we al dan niet
hebben ingevuld. Wat goed is gelukt,
is dat we een groot aantal voorstellingen hebben gespeeld vanuit heel verschillende invalshoeken en met heel
verschillende vormgevingen; we hebben — ook dat behoorde tot onze
plannen — veel nieuw Nederlands
werk gebracht; we hebben met alle
acteurs op een meer of minder bevredigende wijze kunnen werken. Een
negatief punt is dat we het seizoen
anders eindigen dan we het begonnen
zijn gezien Jan Ritsema (die oorspronkelijk met Gerardjan Rijnders
de artistieke leiding deelde, n.v.d.r.)
er niet meer is. Zo'n artistieke samenwerking die misloopt, is altijd vreselijk. Spijtig, daar is veel misdirected
energy ingekropen.

"Uiteindelijk spelen wij slechts 80
voorstellingen in de Stadsschouwburg,
maar de blokken waarin we geprobeerd hebben onszelf te profileren,
hebben zich in feite tegen ons gekeerd; in die zin dat mensen zeggen:
"Ik had die produktie graag gezien,
maar dié veertien dagen was ik net
niet vrij". We hebben dit jaar 16 of 17
produkties uitgebracht en dat wekte
de indruk van "ze zijn overal", maar
gelegenheid om ons te bekijken was er
nauwelijks. In Bellevue lag dat wel
anders, maar je beeld als groep wordt
toch in grote mate bepaald door de
grote voorstellingen in de schouwburg."

Wat ook niet gelukt is, is om de
zalen permanent vol te krijgen (cfr. de
cijfers hieronder), maar op dat vlak is
één seizoen wel erg weinig 0111 reeds
een oordeel te vellen."

Publiek
Hebben jullie het gevoel aan een
ander publiek
te bouwen dan er b.v.
vroeger naar het Publiekstheater
kwam ?

Bakeliet

richten op Toneelgroep Amsterdam,
heeft te maken met het feit dat zij er
bijna één seizoen ervaring opzitten
hebben (ze zijn bovendien op 30 en
31 mei in Brussel te zien met Koltès'
nieuwste stuk Terug in de Woestijn),
maar zeker ook met het feit dat deze
groep geleid wordt door Gerardjan
Rijnders, die na acht seizoenen in een
middelgrote structuur als Globe
(Eindhoven) eindelijk de kans krijgt
zijn talent en ideeën met grotere uitdagingen te meten.
Over dit bijna afgeronde eerste seizoen van Toneelgroep Amsterdam
hadden wij een gesprek met dramaturge Janine Brogt, die ook in de
Globe-periode met Gerardjan Rijnders samenwerkte.

Avontuur
Janine Brogt: "Toneelgroep Amsterdam is een avontuur met heel veel
voorafbepaalde factoren, niet alleen
omdat we in het gezelschap delen van
Centrum en het Publiekstheater (twee
Amsterdamse groepen die opgeheven
werden om plaats te maken voor Toneelgroep Amsterdam, n.v.d.r.) geïntegreerd hebben, maar vooral omdat
we niet echt over een eigen ruimte
beschikken. We bespelen de Stadsschouwburg en het Bellevuetheater,
we reizen, maar een eigen ruimte
hebben we niet."

ETCETERA 21-22/88 16

"We hebben het gevoel dat dat begint; over harde cijfers om dit te bewijzen beschikken we niet. Behalve dan
dat ons percentage abonnementenpubliek onvergelijkbaar veel lager ligt
dan voorheen bij het Publiekstheater."
Is dat een bewuste
om niet op abonnees

keuze van jullie
te
mikken?

"Van ons uit ja. Als je je profileert
als groep waar in principe alles mogelijk is en waar produkties dus op een
laat tijdstip gepland en uitgebracht
kunnen worden, dan kun je niet alles
zes of negen maanden op voorhand
vastleggen. Het zou hypocriet zijn om
je dan te willen beroepen op een
abonnementenpubliek. Maar kennelijk is het zo dat de gang naar de
Stadsschouwburg voor een groot aantal mensen enkel gebeurt bij de gratie
van het abonnement. Er bestaat geen
band in de Stadsschouwburg met een
//jeotopubliek. In de maandagenda's
van Cox Habbema (de directrice van
de Stadsschouwburg, n.v.d.r.) zit veel
popmuziek, show of cabaret; een Engelse close-harmony formatie, een
Afrikaanse dansgroep of Amalia Rodriguez, maar heel weinig toneel."

produktie
Bakeliet
Edward II
Ifigineia in Aulis
In de eenzaamheid
van de katoenvelden

Denk je dat die verschillende
voorstellingen op verschillende
locaties
ook
verschillende
publieksgroepen
trekken?

"Dat gevoel heb ik niet. Toen we op
een bepaald moment in het seizoen
drie voorstellingen tegelijkertijd op en
rond het Leidse plein speelden (Edward II van Marlowe in de grote zaal
van de Stadsschouwburg, Kwartet van
Müller in de bovenzaal en Een onderwereldse glimach van Lars Norén in
Bellevue) kreeg ik de indruk dat we
onszelf beconcurreerden. Het is niet
zo dat in ons publiek iemand zegt: "Ik
wil wel naar die Norén maar absoluut
niet naar die Müller". Je kan binnen
het repertoire dat we dit seizoen hadden wel verschillende publieksgroepen interesseren, maar alles gebeurt
toch onder de noemer van Toneelgroep Amsterdam en dat staat voor:
onorthodox, nieuw, onverwacht; je
kan er om je oren geslagen worden als
publiek. Het is bij ons nooit zo van:
"Leun maar achterover en laat het
over je kcfmen, verstand op nul en blik
op oneindig". De uitstraling van Toneelgroep Amsterdam is dat je er als
publiek moet "werken". Dat is heel
goed, maar dan spreek je in principe
met al je voorstellingen ook hetzelfde
publiek aan: een publiek dat niet bang
is voor iets nieuws en bereid is zich in
te spannen om mee te maken wat er in
het theater gebeurt."
Waar heeft het gebrek aan flexibiliteit
— waarover je het in het begin had —
zich nog
gemanifesteerd?

"We zijn heel optimistisch aan de
slag gegaan met de idee: "We doen dit
eerste seizoen zoveel mogelijk; als
mensen het leuk vinden om ergens
aan te werken, dan kan dat; we zien
wel waar, hoe en wanneer we het
uitbrengen".
Maar in de praktijk bleek het bijna
onmogelijk om genoeg produktie- en

aantal
voorstellingen
20
15
16
13

gemiddeld
bezoek
492
240
338
97

capaciteit
zaal
696
845
739
140

repetitietijd te creëren en genoeg
plekken om iets te laten zien. Volgend
seizoen proberen we dat op te vangen
door in blokken te werken, zodat
iedereen na een eerste periode weer
vrij is om in een tweede periode aan
het werk te gaan. Dit jaar konden een
aantal mensen die samen aan de slag
gingen dat gewoon niet, omdat alles
zo v r e s e l i j k kriskras verdeeld was. Aan
de kant van de acteurs ( ± 34) was dat
nog het minst problematisch; vooral
produktioneel gezien konden we die
situatie niet bolwerken. Daarvoor zou
je een gezelschap moeten hebben met
zes vaste regisseurs, vier dramaturgen
en vijfproduktieleiders, een groter decor- en kostuumatelier, een uitgebreider technisch apparaat én meer speelruimte."

Ensemble
Hebben jullie in dit ene seizoen een
weg afgelegd op hel vlak van de ensemblevonning?

"Ensemblevorming is absoluut een
hoofddoel. Op grond van o.a. ook de
Globe-ervaring denken we dat je het
verst komt met een groep mensen die
elkaar goed kennen, die elkaar vertrouwen en een aantal uitganspunten
met elkaar delen. De huidige groep is
in eerste instantie vrij kunstmatig tot
stand gekomen. (Gezien eerder gemaakte afspraken zal het gezelschap
ook volgend seizoen vrij identiek blijven; er komen wel een paar acteurs
bij, n.v.d.r.). Maar ik moet zeggen dat
dit aspect van het werk buiten verwachting goed is gegaan. De bereidheid om met elkaar, om met de regisseurs en de andere artistieke medewerkers te werken, is zeer groot geweest. Ik geloof niet zo in het ontwikkelen van één speelstijl; ik zie liever de
individualiteit van de acteurs op de
scène. Maar de gezamenlijke werkkracht én wil om die voorstellingen te
maken, is ongemeen positief geweest."

te krijgen. Z o doen we volgend seizoen een produktie van Jeroen Henneman, waarbij het leeuweaandeel
van de aandacht niet gaat naar de
acteurs maar naar de vormgeving. Het
gebeurt dan zo snel dat gezegd wordt:
"Ja, maar voor het gezelschap is het
toch belangrijker enz.". Dan moet je
voortdurend " n e e n " zeggen. Waarvoor is het anders nodig om hier met
zo'n grote concentratie aan mankracht en middelen te zitten, tenzij om
die dingen te doen die elders niet
kunnen. Die uiterste inspanning om
zaken zoals die voorstelling van Henneman erdoor te krijgen, doet mij heel
erg aan Globe denken."

Teksttheater
Als je de globale praktijk van Toneelgroep Amsterdam
zou definiëren
bij
welk begiip kom je dan uil: is dit een
repertoiretheater,
een stadstheater,
teksttheater... ?

" E e n stadstheater zeker niet; stadstheater wil zeggen dat je een eigen
zaal hebt waarin je als gezelschap het
beeld bepaald. En wie is er vandaag
niet met "repertoire" bezig? De enige
inhoud die het woord repertoiretheater in Nederland sinds 1969 eigenlijk
heeft gehad, was die van een grote
permanente groep: een inhoudelijke
definiëring kun je dat niet noemen.
Tekst is zeker een van de elementen
waarop we ons richten. De liefde hier
in huis van een aantal mensen voor
wat theaterteksten te bieden hebben,
is heel groot. Onze kunde en ervaring
ligt veel meer bij tekst- dan bij bewegings- of muziektheater. Maar in principe is hier elke vorm van theater
mogelijk (cfr. het projekt van Jeroen
Henneman). Als b.v. morgen iemand
met een muziektheaterprojekt naar
ons toekomt, zullen we nooit zeggen:
" G a maar weg, dat doen wij niet"
maar wel: "Laat eens horen" en op
basis van inhoudelijke affiniteiten die

in dat gesprek al dan niet naar boven
komen zal de beslissing genomen worden."
Laten
die inhoudelijke
zich
omschrijven?

affiniteiten

"Dat is moeilijk. Ik huiver er een
beetje voor dat in te vullen, al was het
maar uit angst hierdoor toch weer
zaken uit te sluiten die je niet wil
uitsluiten. Wat het nooit mag zijn is:
cliché. Het mag nooit enkel naar zich
zelf verwijzen in een vorm waarin dat
gebruikelijk is, want dat is een functie
die theater niet meer hoort te hebben
in deze tijd. Ik ben niet geïnteresseerd
in theater dat probeert TV-drama zo
goed mogelijk na te doen, maar in
theater dat bestaat bij de gratie van
het feit dat het op dit moment gebeurt, met die mensen, voor dat publiek en hierbij kan a priori geen enkel
thema uitgesloten worden."
Door die nadruk op wat "de materialiteit van het moment"
zou
genoemd
kunnen worden, ben je meteen ook heel
maatschappelijk
bezig...

"Absoluut, het gaat immers niet om
een soort Kunst om de Kunst; de
thema's die je kiest, hebben te maken
met het moment waarop je zelf in je
leven bent en de banden die dat heeft
met een groter geheel."
Wat is dan jullie relatie met de
tie?

tradi-

"We putten eruit en we zetten er
ons tegen af. Het te toch vaak zo dat
teksten uit "de traditie" bevrijd moeten worden om weer naar ze te kunnen luisteren, om je er weer opnieuw
toe te kunnen verhouden."

Structuren
Vanuit de Belgische situatie zitten wij
toch wel een beetje tegen dit
fenomeen
Toneelgroep Amsterdam
aan te kijken,
ook wat de flexibiliteit betreft
waarmee

Temg in de

woestijn

Een van de boeiendste facetten
van
B a k e l i e t was om te zien hoe die twaalf
actrices met zeer diverse
achtergronden
met elkaar tot een samenspel
kwamen...

"En dat heeft zich ook in andere
produkties doorgezet: in de stukken
van Frouke Fokkema, in Iftgeneia in
Aulis

e n nu o o k w e e r in Tentg in de

Woestijn waar de twee hoofdrollen
gespeeld worden door Peter Oosthoek, oud-artistiek leider van Centrum, en Sigrid Koetse, die jaren bij
het Publiekstheater acteerde."
Je hebt vroeger in de
middelgrote
struktuur Globe gefunctioneerd.
Waar
liggen voor jou de verschillen tussen die
en'aring en wat je nu hier
meemaakt.

"Er is daartussen helaas weinig verschil. Toneelgroep Amsterdam is groter en ingewikkelder, maar toch heb ik
de indruk dat hier niet zo buitengewoon veel méér kan. Ook hier — net
als bij Globe — moet je hemel en
aarde bewegen om die dingen die niet
helemaal tot het gemiddelde behoren,
tot dat wat iedereen verwacht, erdoor
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men in Nederland
blijkbaar
beslaande
structuren opheft, wijzigt of met ander
personeel
bevolkt.

"Het blijkt overal moeilijk te zijn
om geïnspireerde toneelleiders te vinden, d.w.z. mensen die een opvatting
hebben over toneel, die over de kundigheden beschikken om die ideeën in
een toneelvoorstelling om te zetten en
die ook in staat en bereid zijn zich de
last van een gezelschap op de nek te
halen. Soms gebeurt het dat gezelschappen een aantal jaren minder
lekker lopen en dan gaan mensen
roepen: "Dat moet maar verdwijnen".
Ik ben ervan overtuigd dat als een
geldstroom van een bepaalde plek
verdwijnt, die er ook nooit meer terugkomt. Z o werkt de politiek nu
eenmaal. Men zegt niet: " D e goeie
artistieke mensen zijn op dit moment
niet voorhanden; we schorten alles 4
of 5 jaar op en dan zien we opnieuw";
dat geld komt nooit meer terug. Je
moet dus maar voor de continuïteit
kiezen en op de koop toe nemen dat
het ergens een paar jaar minder lekker loopt; alhoewel ik het verschrikkelijk vind om verkalkte structuren in
stand te houden; dat geeft nooit iets
goeds, tenzij het zo'n woede opwekt
dat mensen zich te weer gaan stellen."
Jullie krijgen zo'n 9 miljoen
gulden
subsidie. In onze normen zijn dat echt
"grote middelen";
daar tegenover
zijn
onze
drie
repertoiregezelschappen
slechts middelgrote
structuren.
In Nederland durft men toch blijkbaar
beslissingen doordrukken,
gezien Centnon en

gekregen: dat wil zeggen dat we over
de grenzen van die jaren heen zelf
kunnen schuiven met de geldstroom:
dat is alleszins een stap in de goede
richting."

— Ik ben gisteren weer
naar het theater geweest.
— Voor uw plezier?
— Nee, abonnement.
(Klein

Erna,

Hamburg)

Publiekstheater
opgeheven
werden
om
de middelen voor Toneelgroep
Amsterdam bij elkaar te brengen.

"Die groepen zijn opgeheven omdat het daar artistiek en qua publiek
niet meer lukte. In Nederland lijkt het
alsof er veel gebeurt, terwijl men in
werkelijkheid voortdurend de kool en
de geit spaart. Er worden zoveel compromissen gesloten dat mislukkingen
al bij voorbaat ingebouwd worden,
b.v. nu: omdat men niet durfde te
kiezen tussen een subsidiëring van
Persona, De Salon en A D M , hebben
Persona en De Salon voor vier jaar
een derde gekregen van wat ze vroegen, een bedrag waarvoor men onmogelijk een gezelschap draaiende kan
houden. Wat gedaan wordt is altijd
een verontschuldiging voor wat echt
gedaan had moeten worden."
Is Toneelgroep
gelukkig toeval

Amsterdam
geweest?

dan

een

" W V C wou dit gezelschap graag;
men vond nl. dat het tijd werd dat
Gerardjan Rijnders een plek kreeg
om permanent flinke dingen te maken; maar de gemeente Amsterdam
zat absoluut niet op een gezelschap als
Toneelgroep Amsterdam te wachten.
We hebben nu een meerjarensubsidie

Conclusie
"Een conservatief repertoiretheater heeft m.i. maar heel kort bestaan,
of althans een korte bloeiperiode gekend: van onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog tot ongeveer 1960: op
dat moment was er een geweldige
eruptie; er werd geschreven, geregisseerd en gespeeld door mensen die
bijna een decennium lang afgesloten
waren geweest van de wereld. Maar
daarna is door de rol van de televisie
het hele zicht op onze cultuur zo
veranderd, dat alle vormen ervan aan
een grote heroriëntatie toe zijn en dat
elke vorm van theater die zich ent op
het namaken van wat op de televisie
gebeurt ten dode opgeschreven is. Die
heroriëntatie betekent voor het theater een grotere stap dan voor ballet en
opera. Dat die nu zeer populair zijn is
binnen die ontwikkeling terecht en
begrijpelijk. Ik denk ook dat het daarom heel goed is om op een plek als de
Stadsschouwburg van Amsterdam
eerder Karei Appel te hebben dan
Anton Pieck. En daarom denk ik ook
dat het terecht is dat wij hier zitten...
tot we alle plannen en dromen toch
niet kunnen verwezenlijken en wij dan
opstappen."
Marianne Van Kerkhoven

WERKGROEP VOOR VORMINGSTEATER VZW

Rostraat 2 - B-9930 Zomergem
091/72.82.45 - G.K. 068-1048420-71

Onze nieuwste produkties!

-

"DE TATERENDE TAPIJTEN"

Auteurs van toneelwerken, adaptaties, vertalingen

(kinderproduktie)

sluit aan bij

regie en scenario: Roger M E E U S E N

-

"VUIL SPEL"
regie: Mitta VAN DER MAAT
scenario: Luk W I J N S
met: J a k o b BEKS, Annelies DIERICK,
M a g d a DEMEESTER, M o n g ROSSEEL

" Vuil spel" vertelt het verhaal van Serge Van Pellekes,
die vanaf zijn geboorte één belangrijke eigenschap
bezit:
hij heeft een slecht karakter, doet alles om bovenaan
de
maatschappelijke
ladder
te komen,
kruipt voor
zijn
meerderen,
spuwt op zijn minderen, kortom, hij speelt
vuil spel!
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Alex van Rayen
(vooraan) in
"Thyestes" (1966)
van Hugo Claus Foto Pic

Afscheid van verleden en toekomst

T 68,
een afgedreven voorstel
Met "mei '68" had T 6 8 eigenlijk
niets te maken. Het was een voorstel
tot hervorming van het theater in
Vlaanderen, dat uitging van het trio
Alex van Royen, Carlos Tindemans,
Hugo Claus. Hun denkbeelden formuleerden zij in een publikatie — een
rood boekje — die de neerslag was
van langdurige gesprekken en in april
1968 het licht zag. Achteraf gezien, is
T 68 een afscheid geweest, meent Carlos Tindemans, een afscheid van het
verleden en ook, maar dat konden zij
toen niet weten, een afscheid van de
toekomst: het theater was nadien niet
meer wat het voordien was geweest

maar het zou nadien ook niet worden
wat het drietal voor ogen had gestaan.
Het manifest vond nauwelijks weerklank, maar het moet wel uitdrukking
geweest zijn van een onvrede die toen
bij sommigen heerste — en die vaker
de kop opsteekt bij rechtgeaarde theatermensen, of kunstenaars in het algemeen, wanneer zij geprangd geraken
in vastgeroeste structuren.
T 68 kwam in verzet tegen een
beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de
ontwikkeling van een kunst die moet
kunnen ademen, die nieuwe vormen
moet kunnen uitproberen, en waarbij

het theater zelf als kunst eigenlijk niet
op de voorgrond stond. T 68 reageerde tegen het immobilisme en de middelmatigheid. Het stelde de oprichting voor van één groot landelijk gezelschap voor Vlaanderen en van een
laboratoriumtheater dat acteurs zou
vormen en in workshops aan experimenten zou doen. Het wilde dat theater staatszaak zou zijn in plaats van
een lokaal, stedelijk nutspakket. De
idee van

h e t Nationaal

Toneel

was

doodgebloed, ten voordele van de
" s t a d s t h e a t e r s " Koninklijke
Nederlandse Schouwburg
( A n t w e r p e n ) , Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(Brus-

ETCETERA 21-22/88

17

om op deze manier in het bezit te
komen van een professionele praktijk." Sommige van deze kleine onder- i
nemingen zijn mislukt en verdwenen,
maar de wensdroom die zij hebben
gekoesterd om naast de officiële gezelschappen te gaan staan, heeft zich
weten te concretiseren en dat heeft
geleid tot een verregaande structurele
wijziging in het Vlaamse theaterlandschap, zegt Tindemans.

Driehoek
In de eerste helft van de jaren '60
maakte minister Van Elslande, "al
dan niet in een electorale stunt", dat
het N T G kon ontstaan. Tindemans
vermoedt dat de inspiratie daartoe
voor een belangrijk deel van kabinetsmedewerker Alfons Van Impe kwam.
Hoe dan ook, er werd een driehoek
opgebouwd: de drie grotere steden
van Vlaanderen zouden over een eigen professionele voorziening beschikken en naast Antwerpen werd
"een vorm zoniet van gelijkheid dan
toch van gelijkwaardigheid" toegekend aan Brussel en Gent.

Carlos Tindemans

s e l ) e n Nederlands

- Foto Paul Van
den Abeele

theater moest politiek vrij kunnen
w e r k e n , het moest sociologisch en
artistiek zijn eigen plaats kunnen bepalen. Voor een alternatief theater
bleek er echter geen geestelijke ruimte te zijn. T 68 heeft de ommezwaai
naar verdieping die het had gewenst,
niet geprovoceerd. Carlos Tindemans
betreurde dat al in 1971 in een artikel
in het sindsdien verdwenen tijdschrijft

Toneel

Gent.

Het

Teater.

Wat betekende T 68, als je er nu,
twintig jaar later, op terugkijkt? " E e n
poging," antwoordt prof. Carlos Tindemans, "om te ontkomen aan de
sleur en de conventie die op dat
ogenblik op het officiële theater in
Vlaanderen woog. Ik zeg met nadruk
op liet officiële

theater,

o m d a t e r in h e t

midden van de jaren '60 nog geen
vaste status was, in ieder geval geen
waarmee kabinet en administratie uit
de voeten konden, voor wat het semiprofessionele theater genoemd werd,
en daarin werd het hele kamertoneel
begrepen. Men kan zich dat op dit
ogenblik wellicht niet zo goed meer
voorstellen, maar het theater was toen
een heel beperkt wereldje in de vele
betekenissen van het woord, zeker
ook wat getalsterkte betreft."

Kamertoneel
Tindemans herinnert aan de pioniersverdienste van het ontwerp van
h e t Nationaal

Toneel van België, d a t in

1945-1946 van de grond is gekomen,
met minister Buisseret en Herman
Teirlinck. In die opzet was voor
Vlaanderen een nationale opdracht
toevertrouwd aan de KNS, die Antwerpen en Gent moest bespelen, en
met de meer prestigieuze produkties
moest rondreizen. De KVS in Brussel
van zijn kant had een lokale stedelijke
opdracht. Ondertussen was het Rei-
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zend Volkstheater tot stand gekomen
met de opdracht de boer op te gaan
naar de minder toegankelijke lokaliteiten.
In het begin van de jaren '50 is dan
in verscheidene steden het kamertoneel ontstaan, allereerst in Gent waar
geen eigen professionele theatervoorziening meer bestond. Vanuit de Toneelschool, erfenis van dr. Jan Oscar
de Gruyter, is eerst onder de benaming Toneelstudio '50 maar al vrij vlug
door de lokaliteit die ze gevonden
hebben, Arca genoemd, een theateractiviteit op touw gezet die aanhang
heeft gevonden en geleidelijk aan buiten de grenzen van de eigen gemeente
in Vlaanderen hoorbaar werd.
Tegelijkertijd — het is nog altijd
niet uitgemaakt of daar rechtstreekse
relaties tussen bestaan dan wel of deze
dingen volkomen los van elkaar tot
stand zijn gekomen, zegt Tindemans
— richtte Jan Walravens in Brussel
het Kamertoneel op en kwam in Antw e r p e n De Nevelvlek o p , e n h e t Theater op Zolder, e n d a a r n a h e t Neder-

lands Kamertoneel met Tone Brulin.
Voorts ontstonden het Mechels Miniatuur Theater, Theater Antigone
Koiliijk,
d e Eksperimentele
Werkgroep voor Toneel in A n t w e r p e n , Toneel Vandaag in

Brussel, Vertikaal in Gent, De Kone in
Brugge, een groep in Vilvoorde, en
nog enkele kleinere dingen. Het belangrijkste, voor Antwerpen toch, aldus Tindemans, was het Fakkeltheater
"dat voor het eerst in Vlaanderen
programmatisch een maatschappelijke reflex in zijn repertoire wilde brengen en in de jaren '60 daar ook in bleef
slagen."
Er begon dus iets te leven "waarbij
het moeilijk is te onderscheiden in
hoever het alleen maar een soort van
adaptatie was van het aloude amateurtheater, in de betere zin van het
woord, dan wel of het een poging was

De idee van een Nationaal Toneel,
die al slijtage vertoonde, werd uitgehold. Het begrip werd herleid tot "een
soort toegevoegd adjectief bij een lokale activiteit" en vervolgens werd het
Nationaal Toneel de facto opgeheven.
Maar de drie gezelschappen, KNS,
KVS en NTG, bleven overeind. Zij
hebben nog steeds de reputatie van
een soort monopolisme: "In ieder
geval in de subsidiebehandeling of in
de opvatting van hun graad van belangrijkheid hebben ze nog altijd een
streepje voor op een aantal andere
gezelschappen die momenteel toch
ook als vol professioneel worden beschouwd."
Naast de grote drie was er "zo'n
onduidelijk, ongedefinieerd, statutair
los aan elkaar hangend geheel van
kleine ondernemingen waarbij de wil
om theater te maken toch wel groter
was dan het artistieke resultaat of het
artistieke vermogen." Het was een
"situatie tussen hangen en wurgen".
De grote drie hadden "zonder enige
twijfel voldoende begaafdheid om een
anderssoortige opvatting van theater
voor te staan of door te drukken". Dat
had Bert Van Kerkhoven van 1963 af
in Antwerpen potentieel aangetoond
met zijn opvatting in de lijn van Jean
Vilar en het Franse Théâtre National
Populaire. "Ik zeg potentieel," preciseert Tindemans, "omdat zowel de
pers als de gemeentelijke autoriteiten
in belangrijke mate en in een erg korte
tijd het grote elan waarmee Bert Van
Kerkhoven van start is gegaan, lieten
verzinken in zeg maar de weekprodukties, waarbij het produktieplan belangrijker was dan het werken op een
langere termijn of het werken aan een
andere opvatting zowel binnen het
gezelschap als van het theater op
zich."
Het perspectief was dood, "ook al
was dat dan al maar zeer sporadisch
opgetreden na deze vele jaren van
toenemende lethargie." Toch was er
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een initiatief geweest "dat o p dat
o g e n b l i k als een signaal was opgevangen maar waaraan geen gevolg werd
gegeven; achteraf gezien is het toch
wel het begin geweest van het zo
p r a g m a t i s c h m o g e l i j k p r o b e r e n uit t e

werken van een andere opvatting van
theater": de Thyestes van Hugo Claus
(1966). Hij schreef zijn tekst en produc e e r d e die daarna zelfstandig in een
omgeving "die volkomen haaks stond
op wat de gebruikelijke theateromgeving werd geacht": het Paleis voor
Schone Kunsten in Brussel.
Die opvoering (door Toneel Vandaag met o.a. Rudi van Vlaenderen,
Ton Lutz en Alex van Royen, in de
regie van Claus) vond grote weerklank
en dat was merkwaardig, "want er was
eigenlijk geen voorbereiding aanwezig
in de praktijk van het theater in
Vlaanderen die er had op kunnen
wijzen dat zowel het tema, als de
aankleding, als de uitwerking, als de
opvatting van de personages, aanvaardbaar waren voor die generatie."
In die zin denkt Tindemans "dat Thyestes en de schragende opvatting die
eraan ten grondslag ligt, een cesuurdatum genoemd moet worden".

Trio
In de herinnering van Carlos Tindemans leeft Alex van Royen (19291986) als de initiatiefnemer van T 68.
Deze was op dat ogenblik als acteur
werkzaam in Nederland. Dat hij wegging uit Vlaanderen, acht Tindemans
verantwoord, ook binnen de context
van T 6 8 . Afgezien van het feit dat
naar Nederland gaan werken toen
voor een acteur een stijging van aanzien en van loon meebracht, betekende het vertrek voor Van Royen voornamelijk weggaan uit het Nederlands
Kamertoneel in Antwerpen.
De financiële aspecten en de behuizingsproblemen die zijn directeurschap bij het NKT hebben gekenmerkt, terzijde gelaten, had hij daar
ondervonden dat "ondanks laten we
zeggen de zachte revolutie die dat
Kamertoneel ten opzichte van de grotere gezelschappen had meegebracht,
er toch nog altijd een erg traditionalistisch theater in vertoond werd, d.w.z.
in grote mate gebaseerd op de misschien niet direct Stanislavskiaanse
metode, maar dan toch op een poging
om een karakterinhoud te projecteren, waarbij een achtergrond werd
opgebouwd en een voorgeschiedenis,
en de acteur een meestal intuïtieve,
niet zo erg gefundeerde temperamentsuitdieping aanbracht.
"De term die daar enkele jaren
later voor gebruikt werd, was dat
mannetjes

en wijfjes o p d e s c è n e w e r -

den gezet; die stonden dus met elkaar
samen in een ruimte en probeerden in
de goede oude en vooral ook technisch vaak voortreffelijke zin met elkaar te converseren. Wat daar nauwelijks enige kans in kreeg en de gelegenheid zich te ontplooien en, vooral,
naar de zaal over te slaan, was de
eigen dynamiek van de theatraliteit.
Dit bleef toch nagekauwd drama, er

werden teksten gespeeld, en de acteurs en de actrices waren eigenlijk
niet veel meer dan georkestreerde
instrumenten, een soort van doorgeefkanaal, en de eigen identiteit van de
acteur kreeg daar niet de volle ontwikkeling waarvan we gezien hebben dat
ze daar in een volgende generatie best
toe in staat waren."
Dat is nu allemaal praat achteraf,
zegt Tindemans. Dat soort analytisch
bewustzijn was ook bij Van Royen
niet aanwezig, althans niet in die mate
dat het een aanzet kon vormen voor
een ontwerp naar iets anders, iets
nieuws. "Het vertrek van Alex van
Royen uit het N K T naar Nederland
heeft hem aan de ene kant oog in oog
geplaatst met andere scenische opvattingen en praktijken en aan de andere
kant met de vaststelling dat er gradueel een grotere ruimte voor persoonlijke explosie of expansie van de individuele acteur mogelijk was, maar dat
het in laatste instantie toch ook bleef
neerkomen op het bij elkaar plaatsen
van een serie individuen die probeerden de interrelaties bij middel van taal
zo ongestoord mogelijk te laten verlopen en waarbij dus ook de eigen
wettigheid van ruimte en tijd die sedertdien in het theater zo'n vlucht
hadden genomen, in grote mate door
de auteur bepaald bleef, en niet door
de acteurs, laat staan de regisseur,
naar eigen behoefte of goeddunken
kon worden behandeld.
" E n terwijl hij dus deze ervaringen
in Nederland opdeed, die nogmaals
gezegd wel gradueel, maar daarom
nog niet fundamenteel verschilden
van zijn voorgeschiedenis in Vlaanderen, terwijl hij ook in zijn opdracht als
leraar aan het RITCS (Rijkshoger Instituut voor Toneel en

Cultuurspreiding,

Brussel) wekelijks geconfronteerd
werd met aan de ene kant het verzamelde weten, of althans een kijk op
het theater, zoals dat bij zijn studenten aanwezig was, en aan de andere
kant de eigen weerzin die zich stilaan
van hem meester maakte en daaruit
de constructieve behoefte om verder
te kijken dan het verworvene en het
aangeleerde en misschien op zoek te
gaan naar gebieden die als zodanig
nog niet voldoende geëxploreerd waren, sloeg bij hem de vonk over.
"Toen is hij naar mij toegekomen,
om daar over te praten en uit ons
gezamenlijk overleg hebben we besloten Hugo Claus daar bij te betrekken.
En wij vonden, met alle megalomanie
die ons natuurlijk kenmerkte, dat dit
wellicht geen exclusief maar toch een
aardig trio vormde omdat een soort
van rolverdeling in die driehoeksverhouding was aan te treffen: je hadt de
acteur, je hadt de auteur en ik fungeerde dan als dramaturgisch alibi."

Discussie
"Dat is geen gemakkelijke geschiedenis geweest", gaat Tindemans verder. Hij schat dat zij er een twintigtal
keren bij elkaar voor zijn geweest, "en
ik kan je garanderen dat bij elkaar zijn
langdurige verhalen inhield, waarbij

we mekaar veeleer aan het eigen vlees
zaten, probeerden mekaar zo sterk
mogelijk mis te verstaan, zodanig dat
daar nieuwe agressiviteit, al was het
dan maar verbale, uit voortkwam, en
op die manier begon zich geleidelijk,
vanuit een volstrekt vormeloos gedachtengeheel, stilaan iets te formeren, waarvan we op een gegeven ogenblik gedacht hebben dat het zich in
een gestructureerd plan kon neerslaan.

Hugo Claus —
Archieffoto De
Standaard

"Ik geloof wel dat we in waarheid
met z'n drieën, terwijl we bezig waren
deze gedachten voor ons uit te duwen,
eigenlijk nooit geloofd hebben dat het
kans op realisatie zou krijgen. Het
woord revolutionair is natuurlijk
goedkoop, maar wat we voorstelden,
was zo afwijkend van de gebruikelijke
beschikkingen dat we dachten dat
daarvoor wel geen figuren te winnen
zouden zijn, bij wie juist de beslissingskracht lag. Dat is inderdaad het
geval geweest. Al blijf ik erbij dat, op
misschien drie of vier figuren na, het
afwijzen uiteindelijk toch gebeurd is
op grond van oneigenlijke argumenten. Waarmee ik bedoel dat de visie
op theater die er ingezeten heeft,
eigenlijk nooit een punt van discussie
is geweest bij de verschillende instanties.
"Het is natuurlijk tekenend — het
is vandaag de dag nauwelijks anders
— dat het theater niet als theater
wordt beoordeeld maar altijd op zijn
haalbaarheid binnen een ideologische, regionale of plaatselijke context.
Dus wat het theater inhield dat wij
voorstonden, op welke wijze dat zich
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afzette van of tegen het bestaande, of
dat doenbaar was, of daar het artistieke potentieel voor bestond, of daar
een publiek voor zou gevonden worden, of dat voldoende adem zou hebben, of dat ook ontwikkelingsvatbaar
zou zijn, dat zijn nooit punten geweest
waarnaar enige vraag is gesteld.
" E r is dus altijd exclusief uitgegaan
v a n We hebben al drie
gezelschappen,
moet er nog een vierde bij? T o e n d a n

een van onze ministers het lumineuze
idee had om een verdeling van de
theaterstructuur op een provinciale
grondslag voor te staan — ondertussen was immers ook het G L T (Groot
Limbitigs Toneel) ontstaan —, bleek
op een gegeven ogenblik alleen nog
maar West-Vlaanderen een lege plek
te vormen en werd T 68 naar WestVlaanderen afgedreven. Of WestVlaanderen daar wel behoefte aan
had, — we hebben zelf kunnen uitzoeken dat het niet zo was — was bij de
beleidspersonen geen punt. Je kan
natuurlijk ook stellen dat we naïef zijn
geweest om dit te aanvaarden en dat
ze dus wat dat betreft, alleen maar
leugenachtige maar geslaagde uitvluchten hebben verzonnen om er op
die manier aan te ontkomen op de
echte grond, op de ware diepte te
moeten ingaan. In ieder geval, de
ministers en hun medewerkers vertegenwoordigden dat soort denken
niet."
Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor
Dramatische Kunst. Dat vond hij het
geschikte lichaam om de suggestie van
dit anderssoortige theater aan te bieden. Maar ook daar bleef de fundamentele discussie "volstrekt afwezig".
Hij denkt dat de regionalistische samenstelling van die raad (waar de
vertegenwoordigers van Gent in het
voorstel van T 68 een bedreiging voor
het NTG zagen) mede een factor is
geweest die dat debat niet mogelijk of
niet wenselijk heeft gemaakt. "Ik blijf
dat betreuren. Ik heb wel begrip voor
het soort verdedigingsmechanisme
dat sommigen daarin hebben ontwikkeld, en waarin zij zelfs hun eerste
opdracht zagen — een opvatting die ik
overigens zelf gedeeld heb —, maar
het blijft mij voorkomen dat ze naast
deze lokale servitudes in de betere zin
van het woord minstens toch ook een
blik hadden moeten ontwikkelen om
wat in de totaliteit van de theatervoorziening mogelijk kon worden gemaakt. Aan dat soort elementaire
goede wil om zich over het voorstel te
buigen, heeft het hun helemaal ontbroken."

Publikatie
Toen het dus op een niveau waarop
dergelijke discussies dienden gevoerd
te worden, nergens op toe leek te
gaan, besloot het trio zijn ideeën te
publiceren. Hugo Claus, die toen in
Nukerke bij Ronse woonde, liet de
tekst op eigen kosten drukken bij
Sanderus in Oudenaarde. De brochure werd naar de pers, de radio en de
televisie gezonden, zowel in Neder-
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land als in Vlaanderen. Tindemans
meent dat van een oplage van 200 zo'n
150 exemplaren werden verzonden,
en dat ze echo's hebben gehad a rato
van 1 op 10.
D e meeste daarvan zagen in het
initiatief een soort van academische,
zoniet folkloristische onderneming.
Tindemans blijft ervan overtuigd dat,
"mocht Hugo Claus niet tot het trio
hebben behoord, er helemaal geen
echo zou zijn geweest, of althans dat
de echo nog smaller zou zijn uitgevallen. Maar Hugo reed toen vrij vaak
over de tong en dit was dus andermaal
zo'n klein steentje in het bindmozaïek
dat hij in de wereld van Nederlandstalige letteren vertegenwoordigde. Er
zijn uitzonderingen geweest, er zijn er
die hebben ingezien wat er eigenlijk
op het spel werd gezet."
Hij denkt b.v. terug aan twee tegenstanders van het T 68-plan, bij wie "in
ieder geval de gevoeligheid bestond
voor wat het nieuwe daarin wilde zijn,
en dus ook het perspectief dat daardoor geboden werd, en die allebei in
staat waren dat te onderscheiden, wat
van de meeste bijdragen niet gezegd
kon worden." Dat waren Eric De
Kuyper in De Standaard en Leo
G e e r t s in h e t Vlaams

Marxistisch

Tijd-

schrift. Deze laatste, "die de nieuwe
tijden nog niet formuleren kon maar
wel al voelde aankomen, die in de
jaren '70 meer bepalend zullen gaan
worden, vond daarvan terecht niets
terug in alles wat T 68 voorstelde."

Afscheid
De drie van T 68 "gingen immers
niet de maatschappij vernieuwen, wij
probeerden iets te gaan doen aan de
vernieuwbaarheid van het theater."
De poging om het theater te profileren, niet naar een veel sterkere vermaatschappelijking toe, "maar, ook al
heeft niemand die term zo gebruikt,
naar wat je zou kunnen noemen een
reësthetisering van het theater, met
een bewuste en opzettelijke nadruk op
theatraliteit en artisticiteit van theater
als zelfstandige kunst, die poging valt
beslist niet samen te rijmen met wat
onder mei '68 berucht en beroemd is
geraakt en ook niet met wat de generatie die daaruit gedeeltelijk haar inspiratie heeft gehaald, in de jaren '70
in politiek of politiserend theater probeerde om te zetten. Dat soort theater
werd in ieder geval door T 68 niet
aangekondigd."
T 68 was dus, zoals de Thyestes, een
afscheid van de ongeveer 25 jaar van
na de oorlog, maar bovendien ook,
zonder het te kunnen beseffen, een
afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden dat we allemaal kenden en waar niemand gelukkig mee was, een projectie naar het
theater als theater, zonder dat theater
meteen in een context te plaatsen
waar de relatie tussen scène en zaal er
een van echtheid en samenhang en
versmelting diende te worden zoals de
volgende generatie dat een beetje
heilloos heeft geprobeerd te ondernemen."

Deze bedenkingen zijn voor Tindemans "niet een soort van oprisping" 0f
"een vorm van spijt. Dit was het
bewustzijn dat we met ons drieën
vertegenwoordigden. Dat we ondertussen 20 jaar ouder zijn geworden, en
daardoor een wat andere kijk hebben
ontwikkeld op facetten van het theater, resp. van de maatschappij, dat is
alleen maar evident. In die zin zou ik
dus echt niet kunnen verdragen dal
T 68 nu zou worden herdacht als iets
dat vandaag de dag alsnog zou moeten
uitstaan. Dit behoort tot de geschiedenis; de inspiratie daartoe, de draagkracht, de inhoud, de dimensies, de
visie op theater, het wishful-thinkingsyndroom dat daaraan verbonden was,
die zijn kenmerkend voor de wijze
waarop wij toen tegenover het theater
stonden. Er mag geen sprake van zijn
om dat model, als het dat ooit geweest
is, vandaag de dag nog actueel te
achten. Aspecten daarvan zouden
zonder enige twijfel nog altijd gewoon
geacht kunnen worden, ook in het
theater in Vlaanderen vandaag; de
wijze waarop een perspectief werd
uitgezet, die lijkt mij vandaag de dag
toch wel vanuit eigen kracht en vanuit
eigen ontwikkelingsvermogen van de
nieuwe generatie achterhaald te zijn."

Onechte kinderen
Twee punten zijn er, in de nageschiedenis van T 68, of misschien juister gezegd in de geschiedenis van het
theater in Vlaanderen na T 68, die er
lijken bij aan te sluiten, zonder dat er
een rechtstreeks causaal verband mee
kan worden aangetoond: de theaterbehoefte bij jonge mensen en daarbij
de behoefte om nieuwe horizonten te
verkennen.
Daar is, ten eerste, de explosie van
theaterbehoefte die onder jonge mensen in Vlaanderen is ontstaan, constateert Carlos Tindemans. Het aantal
van wie vandaag allemaal theater wil
maken, — "het gehalte daarvan laat ik
even buiten beschouwing, maar het
gaat mij om de drift die aanwezig
blijkt te zijn" —, overtreft alles wat
ooit in Vlaanderen werd ondernomen, en dat ondanks het ontstaan van
de nieuwe mogelijkheden in de media.
"Bij het ontstaan van het RITCS b.v.
konden we ons voorstellen dat het een
proliferatie en produktiemogelijkheden zou bewerken op het gebied van
de televisie en de film, terwijl het
theater zo een beetje als de grootvaderlijke kunst werd opgevat."
Maar einde de jaren '60 was ook de
periode van de flower people en zo,
"de theatralisering van het maatschappelijke leven, veeleer dan de
vermaatschappelijking van het theatrale leven. Op een voortdurend toenemende wijze bleek behoefte te ontstaan bij de jongelui om zich theatraal
voor te doen, op te stellen, te gedragen en daartoe ook professionele risico's te nemen. Dat is het eerste punt.
Het feit dat we vandaag de dag in
Vlaanderen zovele theaterbehoeften
hebben, om het even of het om projectmatige dan wel gestructureerde

g e z e l s c h a p p e n gaat, is, geloof ik, iets
wat nauw aansluit bij wat het draagvlak van T 68 was: de theatralisering

van het theater."
Het tweede punt vat Tindemans zo
samen: " T 6 8 was ontstaan uit de
behoefte om niet meer een soort van
robotachtige acteurs op de scène te
hebben, maar om het interne leven
van de acteur in veel grotere mate
bepalend te doen worden voor het
artificiële leven van het personage, en
ik denk dat dit in de loop der jaren
mede een constante is geworden aan
het Vlaamse theater dat niet tevreden
is met het bereikte, maar dat probeert
horizonten te verkennen."
Dat gebeurt met vallen en opstaan,
en met vele teleurstellende avonden,
maar de strekking daarin zal op de
artistieke weegschaal
uiteindelijk
meer doorwegen dan de kosten-batenanalyse. "Het ergens naartoe willen groeien, het achterlaten van het
veilige, van het gegarandeerde, van
het didactisch overbrengbare, en het
proberen in de buurt te komen van het
niet formuleerbare, de behoefteëxpressie, het niet in kaart te brengen
gebied van het theater, dat lijkt mij
sedertdien, aansluitend bij dat grondvlak van T 6 8 maar niet onmiddellijk
daaruit voortkomend, mede een kenmerk te zijn geworden van het theater
in Vlaanderen.
"Vanzelfsprekend verloopt dat niet
zonder schokken; het is beslist geen
harmonische opgang geweest. Ik heb
al gewezen op het politiserende thea-

ter van de jaren '70. Ook dat is bij ons
ondernomen: weg met de esthetica,
leve de boodschap. Tegelijkertijd kun
je er niet omheen dat de wil om de
boodschap prioritair te laten worden,
betekent dat een veel grotere gaafheid
tussen de wil van de acteur en de
zelfprojectie in het personage tot
stand komt. Dat de behoefte om
maatschappelijk in te werken door
middel van het theater, zich verspreidt
als een generatiekenmerk, houdt in
ieder geval in dat de afstand tussen
acteur enerzijds en personage anderzijds veel kleiner uitvalt dan gebruikelijk was in het theater dat daaraan
voorafgang. Maar dat was precies een
van de punten die mee determinerend
waren voor onze opvatting van T 68."
AI ging het een andere richting uit dan
in 1968 kon worden voorzien: T 68
bedoelde niet meteen zich te gaan
bemoeien met de opvatting noch met
de praktijk van de samenleving, terwijl
het politieke theater juist dat als zijn
eerste inzicht had.
Een ander kenmerk, dat chronologisch in het verlengde ligt van het
politiserende theater, is volgens Tindemans, voor zover hij zich daar nu al
een beeld kan van vormen, dat we in
de nieuwe golf van het Vlaamse theater ook te maken hebben met een
opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een
versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en daardoor een noodzakelijk
verlaten of althans een minder belang-

rijk achten of uitdrukken van de maatschappelijke repercussies die daarbij
zouden aansluiten".
Voor Tindemans zijn deze twee
strekkingen als "uitgesproken onechte kinderen". Er is geen genetische
band met T 68. "Ik zie T 6 8 als een
soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een
moment, waarbij door het manifest en
de wil die erachter stak, getracht werd
duidelijk te maken dat het niet meer
kon zoals het tot dan toe gegaan was
en dat, wat er ook zou komen, dat
noodzakelijk anders zou zijn. In dat
laatste hebben we gelijk gekregen,
zonder dat dit wil zeggen dat de
vormen die het aannam, in rechtstreekse overeenstemming zijn geweest met wat in de geest van T 68
vooropgesteld werd. Vanzelfsprekend
is dit nu een erg simplistische voorstelling van zaken, omdat ik abstractie
heb gemaakt van vele factoren die in
onze samenleving ook voortdurend
aan de orde zijn en die mede invloed
hebben gehad bij het vormen van
zowel de maatschappelijke richting als
van de nieuwe theatraliserende richting: aan de ene kant de behoefte om
weer een zin te geven aan de wijze
waarop het leven gestalte kan krijgen
en aan de andere kant het in positieve
zin omzetten van de kater die gevolgd
is op die mislukte pogingen om die
samenleving om te vormen."
Jef De Roeck
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DE JAREN 7 0 ? !
Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater.
260 p.; 300 BF of 18 Fl.

DE JAREN 8 0 !
Het politieke theater heeft je hart nodig.
344 p.; 420 BF of 25 Fl.

DE JAREN 8 0 ? !
Het theater zoekt... zoek het theater.
Deel 1: Variaties op volkstheater. 207 p.; 499 BF of 29,5 Fl.
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Deel 2: Werken aan vernieuwing.

65 Fl.
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20 jaar vernieuwend Vlaams theater.
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Federico Garcia Lorca
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Alexander Ostrowski
Yves jamiaque
Vraag onze seizoensprospectus. Tel. (03) 231 97 50 (toestel 235)

Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd

Een antiklerikale farce
in "schoon Vlaams"
Met het programmeren van Pan
verruimt De Tijd het repertoire van
het professionele theater in Vlaanderen voor de tweede keer in een seizoen. Waar men met Koltès In de
eenzaamheid

van de katoenvelden

op-

teerde voor het hedendaagse, zelfs
wat modieuze Franse drama, daar
betekent het programmeren van Pan
het herontdekken van de Belg Charles
Van Lerberghe (1861-1907) als theaterauteur. Wie is de auteur van deze
"comédie satirique en trois actes"?
Samen met Maurice Maeterlinck
kan Van Lerberghe worden gezien als
een van de eerste vertegenwoordigers
van het symbolisme. Maar anders dan
Maeterlinck ligt Van Lerberghes
grootste verdienste niet op het vlak
van het theater maar op dat van de
lyriek. Zijn symbolisch drama Les
Flaireurs (1889) dat in 1896 weliswaar
door de propagandist van het symbolistische theater en van Ibsen, LugnéPoe, in het Parijse Theatre de l'Oeuvre werd opgevoerd ("tres souvent
inscrit a notre répertoire", LugnéPoe, La Parade III, Paris, 1933, blz.
221), en waarvan wordt beweerd dat
het Maeterlincks L'Intruse (1889)
heeft beïnvloed, kreeg nadien een
secundaire plaats toebedeeld in de
vaderlandse
literatuurgeschiedenis.
Voor de liefhebbers van deze periode
blijft Van Lerberghe vooral bekend
als d i c h t e r

van

La

Chanson

d'Eve

(1904), waarin een ideaal beeld van de
vrouw wordt geschetst.
Met Pan weet de literatuurgeschiedenis blijkbaar niet goed raad; zo het
werk al besproken wordt, gebeurt dat
bijna altijd in enkele spaarzame regels
waarin men dan vooral de aandacht
vestigt op het hedonistische appèl dat
ervan uitgaat. De plot is eenvoudig
genoeg. Een dorpje aan de Vlaamse
kust wordt opgeschrikt door het aanspoelen van Pan: een vreemd wezen,
half mens-half dier. Wanneer hij Paniska, een jong meisje, verovert en een
ongeremde liefdesbeleving in eenheid
met de natuur predikt, is het hek van
de dam. De notabelen houden een
crisisberaad in een poging deze "dreigmg" alsnog af te houden. Hun mis-

lukking is illustratief voor het echec
van de kleinburgerlijke levenshouding.
Als De Tijd een symbolistisch werk
had willen opvoeren, dan zou Van
Lerberghes Pan allerminst een vanzelfsprekende keuze zijn geweest.
Maar blijkens de ondertitel is er ook
satire en het is hieraan dat het werk
zijn overlevingskracht ontleent. Dat
de symbolist Van Lerberghe er de
auteur van is, doet in feite niet zoveel
ter zake. Wat voor het satirische karakter van Pan daarentegen wel belangrijk is, is Van Lerberghes rabiaat
antiklerikalisme. Als Pan een satire is
op de benepenheid van de burgerij,
dan is ze er in de eerste plaats toch
vooral op uit de klerikale gezagsdragers als een bende machtsgeile, niet al
te snuggere volksverlakkers af te schilderen. Voor sommige commentatoren voldoende reden om dit werk als
minderwaardig af te doen: "Mais il n'a
pas ajouté à sa gloire par sa comédie
de Pan, qui est une violente satire
d'une religion à laquelle il a cessé de
croire." (G. Doutrepont, Biographie
Nationale,
Bruxelles,
1936-1938,
blz. 452).
Naast het ventileren van een principiële antiklerikale overtuiging, streefde de auteur met Pan ook een zeer
pragmatisch doel na: een bijdrage
leveren tot de verkiezingsnederlaag
van de katholieke partij. "Surtout en
Belgique où c'est période de grande
bataille, comme vous savez. Le 27 de
ce mois, les petits Belges vont essayer
d'imiter ce que vous avez fait si glorieusement chez vous, renverser leur
odieux gouvernement clérical, et réagir contre la cléricalisation universelle. (Cela explique toute ma pièce et ce
qu'elle peut avoir d'un peu naïf.) C'est
mon humble part d'émancipation que
nous renouvelons en vain depuis vingt
ans [..]." (Van Lerberghe aan LugnéP o e , La Parade

III, blz. 2 2 1 ) .

Pan gaat in november 1906 in première in het Théâtre de l'Oeuvre met
— op verzoek van de auteur — Lugné-Poe zelf in de roi van de Koster en
Colette, een vriendin van Lugné-Poe,
als Paniska. In zijn memoires ver-

meldt Lugné-Poe nog enkele voorstellingen, "avec plus d'éclat que de succès", in Brussel, Luik en Genève (o.c.,
blz. 224). Tot zover de geschiedenis.

Cyriel Buysse
De speeltekst die De Tijd brengt, is
geen rechttoe rechtaan vertaling van
Van Lerberghes stuk — al kan het
programmaboekje wel die indruk
wekken — maar een bewerking door
Lucas Vandervost, die als "vertaler",
regisseur en acteur (Pan) deze produktie stevig controleert. Tot welk
resultaat leidt deze confrontatie van
een hedendaags theatermaker met
een tekst die naar zijn ontstaansvoorwaarden blijkbaar stevig verankerd zit
in een specifieke sociaal-politieke
context? Hoe slaagt Vandervost erin
deze produktie — binnen een verregaand ontkerkelijkt Vlaanderen — te
behoeden voor een louter museale en
steriele reconstructie van een eertijds
antiklerikaal pamflet? Wat moest vermeden worden, was het afleveren van
een verschaald produkt dat zou afglijden naar de melige gezapigheid die in
een auteur als Jan Matterne zo'n
trouwe bondgenoot vindt.
Vandervost tracht deze valkuil te
vermijden door het oorspronkelijke
werk commentariërend te bewerken.
Daarbij gaat hij heel anders te werk
dan Guy Joosten of Luk Perceval dat
doen bij de Blauwe Maandag Cie of
dan de ingrijpende lectuur waarmee
Ivo Van Hove en Klaas Tindemans
voor De Tijd Macbeth benaderden
(zie Etcetera nr. 20). De aanpak van
Vandervost is minder opvallend, daardoor subtieler maar meteen ook
kwetsbaarder. Als regisseur-dramaturg opteert Vandervost voor een benadering waarin de oorspronkelijke
tekst het dominante tekstsubstraat
mag leveren. Z o blijft bijvoorbeeld de
oorspronkelijke segmentering van de
tekst in bedrijven en scènes grotendeels behouden.

Met zijn
bewerking van
Charles Van
Lerberghes Pan
situeert Lucas
Vandervost, zo
betoogt Frank
Peeters, dit
antiklerikale
pamflet in een
bredere context:
het sombere
naturalisme van
Cyriel Buysse,
waaruit de
"vertaler" citeert
en de
symbolistisch
getinte
vormgeving bij
zijn regie.
Maeterlinck is
niet ver uit de
buurt... De vraag
is of dit een
actuele
voorstelling kan
opleveren, dan
wel of én clerus
én toneelstuk niet
overgeparodieerd
worden. Oordeelt
u zelf: Etcetera
drukt ook de
tekst af.

Maar Vandervost levert ook commentaar. Z o komt de dialoog tussen
Anna, Petrus en de zoon, waarmee
het stuk begint, niet voor bij Van
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Lerberghe. Deze proloog is een citaat
uit

B u y s s e s Het

Gezin

van

Paemel

(1903): de slotdialoog tussen Vader
en Moeder Van Paemel en hun zoon
Eduard, die op het punt staat af te
reizen naar de Verenigde Staten. Hij
gaat zijn broer Kamiel achterna die uit
protest tegen het brutale optreden van
het leger tegen stakende arbeiders
naar Amerika gedeserteerd is, zeer
tegen de zin van Vader Van Paemel
in, vanwaar Eduards bede: " E n aan
Kamiel, Voader, moe 'k niets zeggen
aan Kamiel? Mag ik hem nie zeggen
da g'hem vergiffenesse schijnkt en da
g'hem geiren ziet." (C. Buysse, Het
Gezin van Paemel,

G e n t , 1930, blz. 8 5 )

Door de eigenlijke tekst te laten
voorafgaan door het fragment uit
Buysses naturalistische drama, wordt
de toeschouwer geïnformeerd omtrent de produktie-intentie. Pan zal
door Vandervost c.s. niet worden aangeboden als een tekstgetrouwe museale produktie, maar als een "commentaar" op Van Lerberghe.
Door verschillende ingrepen wordt
de originele tekst omgebogen naar en
gehecht aan de naturalistische code
van Buysse. Door dit over elkaar
heenschuiven van twee verschillende
verbale netwerken ontstaat een parodiëring van de satirische code van Pan
en tegelijkertijd levert Van Lerberghe, impliciet, een relativerende commentaar op het sombere naturalisme
van Buysse.

Commentaar en
manipulatie
Zoals gezegd, tracht Vandervost dit
commentariërende effect in belangrijke mate te bereiken door het manipuleren van de talige tekenlaag —
over de niet-talige hebben we het zo
dadelijk. Voor een exhaustieve vergelijking van bron- en speeltekst hebben
we hier geen ruimte, maar toch willen
we de aandacht vestigen op de drie
belangrijkste mechanismen die gemeenschappelijk hebben dat ze een
toevoeging tegenover de oorspronkelijke tekst impliceren: het citaat, de
vrije toevoeging en de vrije toevoeging
via het aanbrengen van wijzigingen in
het register.
Over het citeren is het belangrijkste
al gezegd, maar ook naast de geciteerde slotdialoog uit Het Gezin van Paemel is er een kort citaat uit 1,5 waarin
Eduard zegt: "Schiet boven d'huefden
Kamiel!" (o.c., blz. 28) wat bij Vandervost letterlijk wordt gezegd door
de Burgemeester tegen Kamiel, de
Garde (11,3). De vrije toevoegingen
betreffen
uitbreidingen
waarbij
meestal de oorspronkelijke tekst de
onmiddellijke aanleiding levert, die
dan door Vandervost werd uitgewerkt
als klucht. Onveranderlijk hebben ze
tot doel de notabelen zo mogelijk nog
meer dan dit reeds bij Van Lerberghe
het geval is, te ridiculiseren. Dit gebeurt op ten minste zes plaatsen.
Tweemaal gaat het om een verspreking waardoor de Abt/Onderpastoor,
resp. de Burgemeester als waanwijze

26

ETCETERA 21-22/88 26

wordt ontmaskerd. In de overige vier
gevallen betreft het meer omvangrijke
parenthesen (11,3; 11,4 en 111,5) waarbij achtereenvolgens de Pastoor en de
Burgemeester (11,3), de Koster (11,3)
en de Burgemeester (11,4 en 111,5) het
mikpunt zijn. Effectief zijn vooral de
laatste twee voorbeelden met telkens
de Burgemeester als slachtoffer.
In het tweede bedrijf is de suggestie
van de Abt/Onderpastoor om Pan als
prefiguratie van de duivel een varken
in te jagen, dat dan vervolgens zal
verdronken worden, de aanleiding
voor een vrij uitvoerige parenthese
waaruit de Burgemeester te voorschijn komt als een kleinzielig burgermannetje en bovendien een pantoffelheld: "Mijn klein varkske. Wat gaat
mijn vrouw zeggen." Die laatste zwakheid vormt het centrale gegeven van
de parenthese in het derde bedrijf.
Hier wordt Madameke Kak ten tonele
gevoerd als een kenau. Om dit effect
te bereiken heeft Vandervost ingegrepen in de oorspronkelijke rolverdeling. Bij Van Lerberghe is Mère Anus
een gemene volksvrouw die optreedt
in 111,5 en naar wie verwezen wordt als
de eigenares van een zwarte kat en
een uil — twee attributen die ook voor
de duivelverjaging in aanmerking komen: " O n aurait pu éviter de s'adresser à la mère Anus, qui jouit de la pire
réputation dans le village, et dont le
langage est de la plus haute inconvenance. (...) Nous n'avions pas le choix.
Il n'y a qu'elle dans le village qui ait un
chat noir et un hibou." (C. Van Lerberghe, Pan, Paris, 1906, blz. 104). De
Burgemeester wordt ook bij Van Lerberghe geridiculiseerd, maar minder
nadrukkelijk — hij richt zijn pijlen
vooral op de clerus — en van een
pantoffelheld is bij Van Lerberghe
helemaal geen sprake. Om de geloofwaardigheid te bewaren — het ligt
psychologisch wat moeilijk de vrouw
van de Burgemeester te associëren
met zwarte magie — creëert Vandervost een bijkomend personage, zotte
Maria (!), aan wie door de Abt/Onderpastoor gerefereerd wordt; "En
straks komt zotte Maria nog wat vragen voor haar kater en de andere
beesten. Het mens met de slechtste
reputatie van het dorp, wier klap nog
ongepaster is." Scenisch doen deze
parenthesen het meestal vrij aardig, al
is in het optreden van Madameke Kak
(Warre Borgmans) de karikaturale
charge niet ver af.

Zuidnederlands
De derde talige toevoeging die via
het manipuleren van het register verloopt, is zonder twijfel de meest nadrukkelijke ingreep tegenover de oorspronkelijke tekst. Het resultaat is een
gestileerd substandaard-Nederlands,
een archaïsch schoon-Vlaams dat niet
correspondeert met enige sociolinguïstische werkelijkheid. Dat is ook
niet zo belangrijk. Waar het om gaat,
is dat de oorspronkelijke tekst, die
dialectisch ongemarkeerd is, dialectisch — of tenminste substandaard —
gekleurd wordt. Hierdoor komt hij

binnen het bereik van een code-traditie waarin ook Buysse, die Het Gezin
van Paemel in het Gentse dialect
schreef, kan worden gesitueerd. De
bedoeling en het effect zijn hier echter
anders dan bij de Gentse naturalist.
Waar Buysse het dialect hanteert om
zijn sociale aanklacht via een realistisch taalgebruik kracht bij te zetten,
daar wordt deze substandaard-code
hier gebruikt om de kneuterigheid die
deze microcosmos kenmerkt, uit te
vergroten. Als we het procédé van
naderbij bekijken, ontdekken we een
aantal strategieën.
Ten eerste, het gebruik van de
Zuidnederlandse verkleinvorm: "volkske", "vertellingskes",
"grotteke",
"varkske", "boskes", "horenkens",
"vaaskes", "hoerejongske" enz. Ten
tweede zijn er uitbreidende vertalingen: "ces vases, ces parures" (o.c.,
blz. 70) vs. "gouden vaaskes, zilveren
taljoren"; "cette vue" (blz. 72) vs. "die
blote lijven"; "de pareils cortèges"
(blz. 15) vs. "deze zottekensprocessie"; "je n'aime pas ce procédé"
(blz. 80) vs. "Ik moet niet hebben van
die truuk met het varken". Ten derde,
een aantal Zuidnederlandse uitdrukkingen in substandaard: "Hij is helemaal van zijn melk" ("il est bouleversé" blz. 20); "Hij is helemaal opgedraaid" ("Il est extrêmement agité",
ibid.); "het pakt op mijn asem" ("ça
coupe le souffle", blz. 45); "Geen kat"
("Personne", blz. 89); "nu zijt ge toch
aan het zwanzen hé J o z e f ' ("Joseph,
ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas?,
blz. 112). Ten vierde, Zuidnederlands
idioom: "asem", "moete", (voor vermoeidheid); "mengelen" (voor mengen); "miljarden" (als vloek); "ik verstaan"; "taljoren"; "contentement";
"maleuren"; "tegen ullie" enz.
Een laatste opmerking i.v.m. de
vergelijking van beide teksten betreft
een aantal reducties. De lijst met
dramatis personae in het manuscript
van Vandervost is bijna een letterlijke
vertaling van de originele, op de Kinderen (Le Choeur des Faunes?) en de
Boyscout (le Suisse?) na; de Franciscaan is bij Van Lerberghe Le Capucin.
Uit die lijst werden de Boyscout en de
Franciscaan later geschrapt en in de
bewerking zelf verdwenen nog de Secretaris, de Kinderen en het Zigeunerkoor uit de dialoog. Eigenaardig
genoeg wordt in het programmaboekje de Jongeling niet vermeld alhoewel
die wel op de scène verschijnt mèt
tekst. De teksten van de Boyscout, de
Franciscaan en de Jongeling (met uitzondering van zijn dialoog in de proloog) worden samengevoegd met die
van de Koster, de Pastoor of de
Schoolmeester. Ook wordt de laatste
scène volledig geschrapt op het slotwoord " D o e k " na. Hier heeft Vandervost de intenties van de auteur in feite
logisch doorgedacht: "Toute la scène
finale de Pan est conçue d'une manière plutôt musicale et chorégraphique
(...). Les paroles que prononce Paniska dans cette scène sont d'une importance tout à fait secondaire." (Van
Lerberghe in een voetnoot, o.c.,
blz. 166-167).

Symbolische
verwijzingen
Hoe worden deze tekstuele opties
scenisch uitgewerkt, resp. aangevuld
door de niet-talige c o m p o n e n t e n die
het drama laten groeien tot theater?
Van Lerberghe geeft in de neventekst
vrij precieze aanwijzingen i.v.m. de
scenische uitwerking van zijn verhaal.
Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit
naar het beschrijven van de ruimte en
de verplaatsingen van d e personages,
de kostuums, de lichtregie en d e zeggingOver het algemeen ligt het regieconcept van Vandervost in het verlengde van V a n Lerberghes intenties.
Het enige punt waarbij hij daarvan
wezenlijk afwijkt, is in de keuze van
het decor. Bij Van L e r b e r g h e speelt
alles zich af in de herdershut van
Petrus en Anna, waarin hij als voornaamste attribuut een eikehouten tafel plaatst met d a a r r o n d bij de aanvang van het eerste bedrijf, Pan, Petrus en Anna. H e t decor dat Van
Lerberghe beschrijft, gelijkt een beetje op de beschrijving van d e boerenkeuken in het eerste bedrijf van Het
Gezin van Paemel. Of Van L e r b e r g h e
dit werk (première in G e n t op
25.1.1903) kende, weten we niet. Vandervost opteert voor een strand met
een duinrug — uit schuimrubber —
waarop d e personages zich stuntelig
als door rul zand verplaatsen, wat een
komisch effect sorteert. E r a c h t e r de
hemel, "zo blauw als een biljet van
tien g u l d e n " (Kester Freriks in NRCHandelsblad, 11.3.88).
De voorstelling bevat nogal wat
symbolische verwijzingen die de oppositie " n a t u u r " vs. " c u l t u u r " ondersteunen. Z o zijn er het kapsel, d e grime en
de kostuums. Vandervost opteert hier
— conform zijn p a r o d i ë r e n d e intentie
— voor een hyperbool. Bij Van Lerberghe worden er enkel richtlijnen
gegeven voor de kostuums: de clerus,
de koster en d e a n d e r e vertegenwoordigers van de gevestigde o r d e in het
zwart; Pan gehuld in een wit laken,
"qui a a la fois l'apparence d'un
manteau antique et d'un linceul" (o.c.,
blz. 7); Paniska in tule, "sous lequel
elle apparait c e p e n d a n t toute n u e "
(id., blz. 32); de zigeuners, "vêtues
d'une manière s o m p t u e u s e et fantastique" (id., blz. 30). Vandervost werkt
deze tegenstelling nog verder uit in de
asgrauwe aangezichten van alle personages, behalve Pan en Paniska, die
hun gewone gelaatskleur b e h o u d e n .
Hetzelfde geldt voor d e kapsels —
grijze slierten als spinnewebben —
behalve opnieuw Pan en Paniska. Het
kleurloze, d o r r e bestaan van de gezagsdragers wordt nog verder onderstreept d o o r de veters op het achterhoofd van de Koster, die hierdoor het
uitzicht krijgt van een ledepop. Betekenisvol is het m o m e n t w a a r o p deze
laatste in het d e r d e bedrijf, b e k e e r d
na het a a n h o r e n van Pans prediking,
terugkeert in een wit hemd.
Vermeldenswaard is het belang dat
Van Lerberghe hecht aan de voorstel-

ling van Paniska, met n a m e haar optreden o p het einde van het stuk:
" C o m m e n c e m e n t de la scène X. A la
scène, Paniska, dont l'aspect de la
comédie, l'esthétique et le sens symbolique requièrent absolument la nudité grecque (...). (...) l'auteur insiste
sur ce point, que la nudité symbolique
de Paniska soit respectée p o u r autant
que les règlements de police ne s'y
opposent pas." (o.c., blz. 166). In ditzelfde verband zegt hij aan LugnéPoe: "Il faut qu'elle allie les quelques
exigences de la morale policière avec
celles de la comédie grecque." (Lugné-Poe, o.c., blz. 222).
Hieruit leren we alleszins dat voor
Van L e r b e r g h e d e knipoog naar de
antieke komedie — Aristophanes,
M e n a n d e r — aanwezig moest zijn;
een dimensie die bij Vandervost vrijwel verdwenen is. Dit blijkt o.a. uit het
schrappen van het Koor, dat in de
oorspronkelijke versie vooral een aandeel had in d e triomfalistische slotscène.
A n d e r e symbolen die verwijzen
naar de levenskracht van Pan en Paniska zijn het " m i r a k e l " van d e appelen op de eerste lentedag — dag
w a a r o p in het O u d e Egypte de bok als
godheid van de vruchtbaarheid werd
vereerd —, de appelen die uiteraard
ook refereren aan het A a r d s Paradijs.
E n dan is er natuurlijk ook nog het
water als archetype voor vruchtbaarheid en leven. O p de plaats waar Pan
heeft gerust, ontspringt een b r o n n e t j e
waarin Paniska naakt een soort
vruchtbaarheidsritueel danst. Later
zullen Petrus en A n n a het water bottelen — een knipoog naar soortgelijke praktijken in sommige katholieke
bedevaartsoorden. In d e bewerkte
tekst — m a a r uiteindelijk niet scenisch uitgevoerd — ligt Pan o p een
kei waaruit later de bron ontspringt
(een verwijzing naar het oudtestamentische verhaal van
Mozes?).
Overigens komt in de oorspronkelijke tekst deze water-symboliek niet
voor; waar bij Vandervost de Abt/
O n d e r p a s t o o r in ontzetting tegen d e
Koster zegt: " G e drinkt water van
het grotteke van de duivel!", daar
staat in het origineel: L'Abbé, lui arrachant

la coupe

et la jetant

à

maar er zich als typetjes m e e personifiëren.
Z e k e r tijdens de eerste helft slagen
de acteurs — geholpen d o o r een functioneel c o m p l e m e n t van de niet-talige
tekens (scenografie, kostuums, kapsel
enz.) — in de evenwichtsoefening o p
het d u n n e koord dat Vandervost gespannen heeft. Na een poosje echter
— waarbij de cesuur min of m e e r
samenvalt met d e pauze — vervaagt
de c o m m e n t a r i ë r e n d e tekstlaag waard o o r de afstand tussen parodie en
g e p a r o d i e e r d e te klein wordt. D e parodie-als-commentaar ontwikkelt zich
tot een zelfstandige code; de personages krijgen dan een dimensie van
waarachtigheid t o e g e m e t e n die echter
strandt in het karikaturale o m d a t het
basisconcept van de regisseur-dramaturg, de overgang naar een realistische
enscenering blokkeert.
W e hoeven echter m a a r aan het
ronduit b e s c h a m e n d e werkstuk te
d e n k e n dat de Koninklijke N e d e r landse Schouwburg in A n t w e r p e n met
D e Ghelderodes/lrf/ , esto;!//fgfl7!g (Sortie de l'acteur) leverde, o m Pan als
verfrissend voorbeeld te w a a r d e r e n
van hoe m e n op een zinvolle manier
het nationale d r a m a p a t r i m o n i u m kan
recycleren.
Frank Peeters
PAN
auteur: Charles Van Lerberghe; regie, vertaling en bewerking: Lucas
Vandervost; vormgeving, licht en
decor: J a n Versweyveld; grime: Valentine Kempynck; geluid: G u i d o
D e Bruyn; m e t Lucas Vandervost,
H a n s Royaards, Bas Paijmans, Antje D e Boeck, L u d o Busschots, Dirk
Buyse, W a r r e Borgmans, Vic D e
Wachter, Bob D e M o o r , J o h a n Van
Assche.
Gezien o p 23 maart 1988 in Breda.

terre:

" M a i s c'est la c o u p e où le diable a
b u ! " (o.c., blz. 46)

Riskante parodie
D e relevantie van Pan voor de toeschouwer van nu is direct afhankelijk
van de m a t e waarin d e voorstelling
erin slaagt de farce als a n e k d o t e te
overstijgen. O p d a t de produktie-intentie functioneel zou blijven, moest
m e n vermijden dat de parodie, die
een afstandelijkheid t.o.v. het geparodieerde veronderstelt, zich niet
ontwikkelt tot een a u t o n o m e code
w a a r d o o r parodie en g e p a r o d i e e r d e
versmelten, het " c o m m e n t a r i ë r e n d e "
effect verdwijnt en z o d o e n d e de reflectie o p het oorspronkelijke werk de
plaats moet ruimen voor een vrij banale farce, waarin de acteurs hun
personage niet langer persifleren
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Charles Van Lerberghe

Paniska — Foto Keoon

Een komedie in drie bedrijven
Vertaling en bewerking door Lucas Vandervost

PAN
PETRUS
ANNA
PANISKA
PASTOOR
ONDERPASTOOR
KOSTER
BURGEMEESTER
SECRETARIS
SCHOOLMEESTER
GARDE
M A D A M E K E KAK
JONGELING
ZIGEUNERS
KINDEREN
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herder
zijn vrouw
hun dochter
abt

vrouw van de burgemeester

EERSTE BEDRIJF

PROLOOG
gen strand. E e n zee.

Vlaanderen? Wacht maar.
We leven in een moment waarop de avond
verandert in een klare nacht.
Naast een enorme kei, druïdesteen,
at Petrus vuurhout te kappen.
Een geitebok houdt hem companie.
Op de achtergrond liggen zigeuners, een
twintigtal. Ze slapen op het zand, verzameld
rond een kooi op wielen met daarin twee tijgers.
Een jongeman, met zware valiezen, komt
voorzichtig naderbij en stopt bij Petrus. Het is
zijn zoon. Onder zijn arm draagt hij zijn portret
niet daarop in gouden letters: denkt aan mij.
Ze praten zacht. De zee belet ons hen te
verstaan.
Jongeling Ik hoop dat het voor altijd niet is dat
we van mekaar scheiden. Ik hoop dat we mekaar
nog weer zullen zien, en dat we al te gaar nog
gelukkig zullen zijn. Adieu vader.
(geeft Item zijn portret, maar Petrus weigert dit en
hakt koppig verder. Ondertussen is Anna dichterbij
gekomen. Ze is blind.)

Jongeling Adieu moeder, stel het wel.
Anna God beware u jongen. Kom... ik zal u een
kruiske geven. Gij gelooft daar wel niet aan,
maar liet is toch een troost voor mij. Doe een
goede reis, Eduard. Zorgt dat ge uw geld niet
verliest en dat ge in geen slecht gezelschap
dompelt.
Jongeling Ik moet gaan moeder, (hij geeft haar

zijn portret, pakt zijn

valiezen)

Anna God beware U, Eduard jongen.
Petrus (met snikkende stem) Eduard... doe een
goede reis... en ik hoop... dat ge ginder...
gelukkig zult zijn. En doe de complimenten aan
nonkel Justien.
Jongeling En aan Kamiel, vader, moet ik niks
zeggen aan Kamiel? Mag ik niet zeggen dat ge
hem vergiffenis schenkt, en dat ge hem graag
ziet?
Petrus (ontroerd) Ja, zeg het hem. Zeg hem dat
ik hem ook geluk wens in zijn leven, (stopt met
kappen, en gaat

af.)

De jongeman zoent zijn moeder en vertrekt.
Anna weent. Ook Paniska, haar jonge dochter,
slentert droevig aan de zeerand, en weet dat ze
haar enige vriend en broer nooit meer zal zien.
De zee wordt wild. De zee die Eduard naar
Amerika moet brengen.
Vier kwetterende viswijven wachten op hun
mannen. Ze stinken naar vis. Slechts drie
mannen, met baarden, komen met volle netten
uit het water. Voor de vierde werd de zee zijn
graf. Het vierde viswijf blijft huilend achter.
Maar toch. Een drenkeling wordt uit de zee
opgevist. Een moment van hoop voor de oude
vrouw.
Maai liet is niet haar man, wel een jong
schepsel, half mens, half dier. Hij wordt voor
dood achtergelaten, zijn naakte lichaam op de
koude kei.
Paniska komt dichter en streelt het vreemde
wezen.
De zee wordt rustig.

Paniska Hij slaapt... alles slaapt... alles is stil...
geen windje aan de lucht.
Anna Paniska?
Paniska Is hij de zee overgestoken, mama?
A n n a (streelt het portret van haar

zoon)

Ja lieveke, hij is de zee overgestoken.
Paniska En is dat ver?
Anna Dat is het einde van de wereld, lieveke.
Paniska Wat is er daar,
aan het einde van de wereld?
Anna Een ander land.
Paniska En verder?
Anna ...nog andere landen...
Paniska En nog verder?
Anna ...de sterren, lieveke.
Paniska Ik zie alleen de sterren, mama, aan de
andere kant van de zee. Begint misschien de
hemel daar, aan het einde van de wereld?
Anna Nee lieveke. Maar ze zijn er wel heel dicht
bij. Hij zegt dat de mensen daar veel gelukkiger
zijn. Hier ziet alles zwart en triestig.
Paniska Maar waarom mama?
Anna Omdat onze lievenheer dood is, lieveke.
Paniska Hij slaapt.
Anna Nee, nee...
(Petnis

op)

Paniska Alles slaapt, de ganse wereld. Zelfs de
zee. De planten en de vogels. Zelfe de wind.
Tot de maan opkomt en alles wakker wordt.
Omdat morgen de lente begint.
Petrus Paniska?
(Paniska vlucht tussen de slapende
(Garde op; hevig)

zigeuners)

Garde Wat doen zij hier?
Petrus Ssst! Ze slapen!
Garde Ah! Ze slapen! Wel dat ze dan opstaan!
Wie is den oudste van de bende? Ik moet hem
iets zeggen.
Petrus Dat weet ik niet.
Garde Ah! Gij weet het niet. Maar weet ge dan
wel waarom gij ze hier hebt doen laten komen
dan?
Petrus Maar ik heb ze niet doen laten komen.
Ze kwamen vanzelf.
Garde Doet uw deur dan op slot.
Petrus Wij doen ons deur nooit op slot. In de
dag niet en 's nachts niet.
Garde Ge ziet het! 't Is zo dat ge van uw kot
een dievenstal maakt.
Petrus Ze wilden alleen maar slapen. Ze zitten
aan de grond.
Garde Leg het maar uit aan de burgemeester. Ik
heb hem doen komen. En den onderpastoor ook.
Gij weet gij heel goed dat ge hier zonder
toelating niet moogt kamperen. En zeker
's nachts niet. Waar is den oudste? (gaal richting
kamp) Hij krijgt een proces!
Petrus Pas op, ze hebben hun beesten bij!
(een tijger brult; de garde angstig terug)

Garde Ze hebben hun beesten bij! Ge krijgt ook
een proces gij. We gaan wel eens zien of dat hier
allemaal zomaar gaat aflopen. Het is verboden
wilde beesten te houden. Het is zelfs pure
goedheid dat ik ze niet direct afpak, (schrijft)
De burgemeester is ook veel te goed. Als er
ongelukken gebeuren, wat dan? We hebben al
eens zo een bende in 't dorp gehad, tien jaar
geleden. Die hadden een beer meegebracht.
Maar die gasten hier brengen tijgers mee. Ze
denken zeker dat hier alles kan.
Paniska (dichterbij gekomen) Het zijn brave
beesten garde. Ze doen geen kwaad. Ze slapen.
Garde Tijgers zijn tijgers, ook als ze slapen.
Maar pas op, hé, ik moei me niet ze. Meneer de
burgemeester zal beslissen wat er met deze
zottekesprocessie moet gebeuren.
Maar ondertussen krijgt gij een proces gij. Uw
naam?
Petrus Kent gij mij dan niet meer?
Garde Toch wel, maar de wet wil dat ik het u
vraag.
Petrus Petrus
Garde Uwen ouderdom?
Petrus Dat weet ik niet meer.
Garde Uw werk?

Petrus Herder en houder van de bok van de
gemeente.
Garde Ik zal hem binnenkort eens van doen
hebben. Mijn geit staat te springen. Om welk uur
zijn ze gekomen?
Petrus Om elf uur.
Garde En wat hebben ze gezegd?
Petrus Niets.
Garde Gij gaat gij mij niet vertellen dat gij niet
in verstandhouding zijt met hen. Wat komen zij
hier doen?
Petrus Ik weet het niet.
Garde Goed. Ik schrijf het op.
(buigemeester

op)

Garde Ah! Ze zijn daar, meneer de
burgemeester. Ze slapen.
Burgemeester Ja, ik zie het.
Garde Pas op, ze hebben hun beesten bij.
(de tijger brult)

Burgemeester Ze hebben hun beesten bij!
Petrus Ge moet niet bang hebben, meneer de
burgemeester, ze lopen niet los.
Burgemeester Maar goed.
Garde Ik kom hier juist het proces op te maken
van de herder, hier aanwezig, waarvan zijn
voordoen mij zeer dubbelzinnig is!
Burgemeester Spreekt wat zoeter.
Garde Hij weigert zich te verklaren. En doet
voor dat hij niet weet waarvoor zij gekomen zijn!
Burgemeester Maar spreekt toch wat zoeter!
Garde U heeft ze verboden, meneer de
burgemeester, te kamperen zonder toelating:
eerste overtreding. En tien jaar geleden hebt gij
verboden wilde beesten te houden in het dorp:
tweede overtreding!
(de tijger

bndt)

Burgemeester God! Spreekt zoeter, zeg ik u!
Garde Ze kunnen alleen met boosaardige
bedoelingen gekomen zijn. Hun gedrag is meer
dan verdacht. Als u het van mij wilt, dan zal ik
ze nu ondervragen.
Burgemeester Pas maar op gij! Laat hen gerust.
Van het ogenblik dat ze slapen, kunnen wij de
ogen sluiten. Goed! We gaan. Een mysterieus
volkske. Hebt ge meneer pastoor verwittigd?
Garde Ja, meneer de burgemeester, maar hij
ging juist naar bed. Hij verstond er niet veel van.
Hij wordt oud. Ik moest naar de onderpastoor,
zei hij.
Burgemeester En zijt ge geweest?
Garde Ja.
Burgemeester En wat zei deze?
Garde Hij komt. Hij is helemaal van zijn melk.
Hij voorspelt dat deze heidenen een dienst
zullen houden op onze hoogste duintop, door
een mensenoffer te brengen. En dat ze hiervoor
op de maan wachten. Tot ze hoog genoeg staat.
Hij is helemaal opgedraaid. Hij riep zo van: Ah!
Burgemeester Ssst!
Garde We zullen wel zien.
Burgemeester Dat is zijn zaak. We kunnen ons
niet mengelen in deze spirituele zaken... zolang
ze de gemeentelijke orde niet verstoren. Kom we
zijn weg, het stinkt hier.
Garde Ja, ja. Maar dat komt wel door de bok
burgemeester.
Burgemeester Ja natuurlijk... Ah ja, ge moet
hem rap eens sturen, Petrus, mijn geit wordt
wakker.
(de burgemeester

en de garde

Zigeuner Paniska!

af)

(hij zingt een lied)

Paniska De wind komt op. De zee wordt wild.
Anna Zij zingt.
Paniska En de maan komt op. Kijk mama! De
zee wordt licht van tintelingen en de golven zijn
juist zilveren horenkens.
Anna Dat is de eerste lentenacht, lieveke.
Paniska Het ruikt zo lekker scherp. Als naar
rozen in de diepe zomer.
(Pan staat

op)

Mama! Hij is opgestaan!
(Abt komt op met de

koster)

Abt Stilte! Wat gebeurt er? Wat doen die
zigeuners hier?
(tot de

zigeuners)

Wat doen jullie hier?
... Geen antwoord? Ik versta het. Ik heb jullie
ook niets te zeggen. Ketters. Morgen wordt ge
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Paniska. Anna. Pelms.
Onderpastoor, Koster —
Foto André Beekman

uit het dorp verjaagd. Ge kunt uw bijgeloof
elders uitbeelden.
(ziet Pan)

Wat is dat voor een spook?
Petrus Pardon, eerwaarde. Dat is mijn gast.
Beledig hem niet.
Abt Het is hem.
Petrus Stillekes, hij is pas wakker.
Abt Het is hem. Ik herken hem! Retro Satanas!
In godsnaam maakt u weg. Ik verjaag u.
Petrus Maar eerwaarde toch. Hij is mijn gast.
Anna Hij eet bij ons aan tafel.
Abt Dat hij zegt wie hij is.
Petrus Zeg toch maar uw naam... hoe ge heet...
De onderpastoor zou het graag weten, voor het
gemak. Het kan toch niet geheim zijn hoe ze u
noemen in uw land.
Pan Pan.
Petrus Is uw voornaam?
Pan Neen.
Petrus Uw familienaam dus. Pan.
Abt Gij zijt de duivel.
Pan Ik ben God.
Abt Hij zegt het! Er is maar één God!
Pan Gij zegt het! Dat ben ik.
Abt Gij liegt, bedrieger!
Petrus Eerwaarde, alstublieft. Ik verbied u mijn
gast te beledigen.
Abt Onwetende! Gij verdedigt de duivel!
Petrus Duivel of God. Het is mij gelijk. Onder
mijn dak wordt niemand geslagen.
Abt Hij heeft beestenoren!
Petrus En dan. Hij heeft zijn eigen niet
gemaakt.
Abt Absoluut! Het is hem.
Petrus Laat ons gerust.
Abt Ik bevind me in het diepst van de hel. Maar
ik vrees niet.
(naar de zigeuners)

En zij zijn gekomen om hem te helpen, hem te
beschermen.
(tijger brult)

Ze hebben hun wilde beesten meegebracht! En
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omdat alvast de stank hem gewend was, is hij bij
deze man neergedaald, die leeft bij de beesten,
zoals de beesten. Samen met zijn grijze heks en
zijn bosnimf van een dochter.
Petrus Eerwaarde!
Koster Wees kalm, meneer de onderpastoor, ge
trilt helemaal van opwinding.
Abt Ik stik. Kom, we zijn weg! Het stinkt hier.
Koster Naar de bok.
Abt Naar de duivel! De bok...! Laat de klokken
luiden. Ik wil alle mensen in de kerk, de duivel
is onder ons. Vooruit!
(Koster af)

Zigeuner Paniska!
Abt Ze zijn wakker!
(de zigeuner zingt en Paniska danst tot trance)

Abt Godslasterlijk!
Paniska Ik ben alleen maar uw nederige
dienares.
Abt Een parodie! Stop die wilde negerdans.

(Paniska kleedt zich uit en danst naakt verder)

Abt Heiligschennis!
Verdorven!
Petrus Stil.
Abt Dit kunt gij van uw dochter niet goedvinden.
Anna Toch! Laat ze dansen. Wat krijgen jullie
allemaal! Onze rust en haar jeugd verstoren,
midden in de nacht. Buiten!
Abt Bezeten zijt gij allen. Maar gij zult onze
kudde niet de duivel aandoen zolang ik hun
herder ben.
Anna Buiten zeg ik u! Van ons erf.
Abt Vol zonde!
(de abt loopt weg, achternagezeten door

Amia)

Petrus Anna.
Paniska Vergeef hun, mijn God. Luistert niet
naar de woorden van deze mensen. Mijn vader
en moeder deelden hun tafel met u en gaven
hun gastvrijheid. Ik kan alleen mijzelf geven.
Abt Wacht u voor het noodlot, zondares. Het
zijn de poorten van de hel die voor u opengaan.
Paniska Oh God. Ik hou van u. Niemand zal u
van mij afpakken. Geen andere God.
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Abt O exsecrando daemon! Paniska! Redt u,
onnozele.
(tot Petrus en Anna)

Red uw dochter dan, ongelukkigen.
Petrus Paniska!
Abt Zij is verdoemd. Gij hebt ze aan hem
uitgeleverd.
(Paniska en Pan af)

Petnis Paniska!
Abt O wee! Het is te laat. Ge zijt verloren (af).
Petrus Paniska!
Anna Vertroebel haar wonderlijke liefde niet.
Hoort ge de zee? Ze zingt!
Petrus Is dat de zee? Zijn het niet de vogels?
Anna Is het al morgen?
Petrus Neen, het zijn de klokken. Ze luiden de
klokken. Ze gaan bidden. Laten wij ook bidden.
Anna Ja, laten wij ook bidden.
Petrus Weent ge, mama?
Anna Van geluk papa. Maar gij trilt. Hebt ge
bang dat we verkeerd deden.
Petrus Neen mama, ook ik tril van blijdschap.
(een haan

kraait)

De dageraad?
Anna Een God is tot ons gekomen en we
hebben aan zijn woord ons geloof gegeven.
Petrus We hebben hem alles gegeven, (weent)
DOEK

Rond de noen.

Uit de kei waarop Pan lag, komt water. Het
wordt in flesjes opgevangen door Petrus en
y^nna De flesjes worden verzameld In bakken.
De zigeuners zijn er niet meer.
Ikoster op met 12 stoelen en een emmer

wijwater)

Koster Zijn ze weg? De raad van wijzen heeft
beslist een geheime samenkomst te organiseren
op de plaats van het ongeluk. Als u zo goed wilt
zijn...
petrus Dat ze doen wat ze willen.
Koster (zet de stoelen

neer)

Meneer pastoor.
Meneer de onderpastoor
de burgemeester
de schoolmeester
de secretaris
ikzelf.
(Anna iveg met een

bak)

We hadden graag gehad dat ge hier zoudt blijven
voor een ondervraging. En een biecht achteraf
misschien.

,

Anna We lopen niet weg.
(af)

(de anderen

op)

Koster Langs hier.
Burgenu ester (appel in de liand)
Gelooft gij nu echt dat dat een appel is.
Pastoor Ik vrees het.
Burgemeester Appels op de eerste dag van de
lente. Ik heb geen bloesem gezien.
Koster Hel is een echt mirakel.
Abt Een raadsel! Een natuurlijk raadsel.
Meester De natuur...
Abt Oh! De natuur.
Koster 't ls een schandaal.
Meester De natuur...
Pastoor Jozef, hebt gij het gewijde water mee?

Koster Ik heb voor de zekerheid een emmer
meegebracht.
Pastoor Goed.
Meester De natuur...
Burgemeester Meester, wilt gij de vergadering
noteren tot mijn secretaris er is?
G a r d e (op, buiten

adem)

Ik ben ze kwijt. Ik kon ze niet volgen tot in de
boskes... met mijn astma, door al die bloemen.
Het pakt op mijn asem. De rozen schieten als
bomen en om de twee stappen struikelt ge over
hun ranken. En appels!...
Pastoor Zijn het echt appels?
Garde Miljarden.
Pastoor Het is toch een mirakel.
Garde Ge kunt geen stap doen of er valt er een
op uw kop.
Koster Ik heb ook last van mijn asem.
Meester Drinkt een beetje (geeft hem een flesje
van de bron)

Garde Ik kwam maar zeggen dat het voor mij
ook onmogelijk is, helemaal alleen, het volk uit
de boomgaard te houden. Ze klimmen over de
hagen. Ze luisteren niet.
Abt Hoe dat?
Garde Ze willen het mirakel zien, zeggen ze.
Abt Jaagt ze dan weg.
Burgemeester Dat is zeker.
Garde Het zit zo, meneer de burgemeester, dat
dat helemaal onmogelijk is, in mijn alleen, 't Is
om uw verstand te verliezen. De mensen aan
deze kant van 't dorp hebben al van de appels
gegeten, buiten mijn optreden.
Abt Laat de gendarmerie uitrukken.
Garde Ja maar, wacht efkes. Ik ga terug. We
zullen wel eens zien...
(trekt zijn

wapen)

Burgemeester Schiet boven de hoofden, Kamiel.
Abt Zeg hun dat het verboden is van die
vruchten te eten, op gevaar van de doodstraf.
Burgemeester Maar eerwaarde!
Abt Ja, ja,... de doodzonde.

Garde Ay, mijn vrouw heeft er al van gegeten.
Abt Hoedat?
Garde Ik vond ze juist terwijl ze in zo een
verboden vrucht stond te bijten. Ik heb ze een
rammeling gegeven en om een dokter geroepen.
Koster Dat er maar geen ongelukken gebeuren.
Garde Natuurlijk gebeuren er ongelukken,
koster. Onze jongens klimmen in die bomen.
Meester Ik moet gaan zien of de mijnen er niet
bij zijn.
Garde Natuurlijk zijn ze erbij, meester, ik heb ze
gezien.
Meester De bandieten, ik ga erachter.
Burgemeester Meester, dat is onmogelijk. De
wijzen moeten vergaderen. Het komt wel goed
als wij verstandig doen. Ik stel voor...
Koster Met kinderen niks dan last.
Abt Ge drinkt water van het grotteke van de
duivel!
Koster Het kan geen kwaad, ik voel het.
Burgemeester Ik stel voor dat de oudste de
vergadering opent.
Meester De natuur...
Abt Meneer pastoor is de oudste, meester.
Pastoor Ja maar. Ik weet van niks. Het enige dat
ik zie, is het mirakel.
Abt Ja, de volgende.
Meester De natuur...
Abt Dat is de burgemeester, schoolmeester.
Burgemeester Is het aan ik? Wel het was rond
10 uur en wou me juist naar bed begeven toen
de garde mij kwam vinden om me op de hoogte
te brengen van de aanwezigheid van... de
gipsies... in ons dorp; dat zij zonder mijn
toelating hun kamp opgeslagen hadden... op het
strand... bij de herder. En dat sommigen zich
naar de duintoppen begaven... op een manier die
in het proces-verbaal omschreven werd als
ongewoon en...
en...
(zoekt het juiste woord op in het

... duister.

proces-verbaal)

Anna, Pelnis, Pan, Paniska —
Foto's Keoon

Koster, Onderpastoor,
Pastoor,
Burgemeester,
Schoolmeester

Anna Aan alles!
Petrus Hij was bloot...
Allen Oh! Oh! Oh!
Petrus Aan zijn manier van slapen, eten...
drinken... lachen, dansen.
Meester Haha! Hij danste!
Petrus Ik dacht dat hij danste ja. Toen hij uit de
zee kwam en land voelde. Ge zoudt voor minder
na zo een zwemtocht.
Abt Ja, het is zijn manier om te bewijzen dat hij
God is. Dansen en lachen.
Koster (blijft drinken van het water en wordt

stilaan dronken) Een god die lacht! Hahaha...
(iedereen

Onderpastoor,

Pastoor, Burgemeester, Schoolmeester, Anna — Foto André

... jaja ... duister. Zeker. Want de maan stond
nog aan de hemel niet.
En toch verstoorden zij onze nachtrust niet, en
alles zou in regel zijn geweest, hadden zij niet
hun kampplaats gekozen ... hier ... (gaat naar de
plek) zonder mijn voorafgaande toelating.
Trouwens, zij hadden ook hun wilde beesten bij.
Pastoor Ze hadden hun wilde beesten bij?
Burgemeester En ik dus naar Petrus. En ze
waren hier, op deze plaats, waar wij ons nu
bevinden. Ze sliepen op de grond; en ze hadden
hun wilde beesten bij.
Pastoor Buitengewoon.
Burgemeester Maar ik zeg het nog eens: ze
stoorden onze nachtrust niet. En ik ben dus gaan
slapen.
Abt Wat ik zag, was veel erger. Ik zal zelfs
zeggen van zo een gewicht dat de gevolgen niet
te tellen zijn.
Allen Oh!
Abt Daarnet was u nog, op weg naar hier,
getuige van een deel van dit schandaal. U zag
hoe in één nacht het zaad van de duivel vruchten
wierp. Het gaat hier niet om een simpele
overtreding van de wet. Wat ons deze noen bij
elkaar brengt, is niet te noteren als ongewoon of
duister, maar als duivels.
Allen Oh!
Abt Deze heidenen aanbidden onze God niet.
Ze hebben hun eigen God: Belzebub. Daar zat
hij.
(wijst de pastoor

aan)

Pastoor Wie?
Abt Belzebub.
Pastoor (verplaatst zich) Moge de goede God ons
behoeden. Laat ons deze plek wijden.
Koster Ik kom al, meneer pastoor.
Abt Ik had hem onmiddellijk herkend en
bezwoer hem met dezelfde woorden die Christus
zei in de woestijn. En toch deze keer hadden
deze woorden minder effect. Hij bleef koppig
staan. Innerlijk vechtend tegen Gods woord,
want ik had hem ontmaskerd. En deze twee
getuigen beletten me hem dan maar met geweld
te verjagen. Ze namen hem in bescherming.
Godslasterlijk!
Pastoor Schaamt gij u niet, de duivel op bezoek
te hebben gehad?
Anna Het was de duivel niet, meneer pastoor,
maar de goede God in persoon.
Pastoor Hoe in persoon?
Abt Ze vloeken voortdurend.
Pastoor Wilt gij ons niet vertellen hoe het
allemaal gekomen is?
Petrus Het was rond zeven uur, want de zon lag
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reeds rood op de zee. Ik deed nog een
wandelingske met de bok.
Koster Waar is uwen bok nu, Petrus.
Petrus Bij de burgemeester.
Burgemeester Ja ja, verder.
Koster Mag ik hem daarna, burgemeester.
Burgemeester Verder Petrus.
Pastoor Wat is dat toch met die bok?
Petrus Ik zag een vissersboot voorbij varen. Het
had een gele boog en paarse zeilen. En de
matrozen riepen. Het scheen mij dat ze riepen,
dat er iemand dood was. Verdronken dacht ik.
De zee was wild vannacht. En ik ook roepen.
Mijn vrouw en dochtertje kwamen aangelopen.
En toen we alle drie aan het roepen waren,
kwam er ineens iemand uit de zee gestapt: Ik
zijn niet dood! En de zon ging onder achter zijn
rug. Mijn vrouw zei direct: het is een mirakel!
En mijn dochtertje knielde en zei: Hij is
verrezen. Maar ik zei: nee, nee. En toen hebben
we hem mee naar huis genomen en verwarmd.
Hij sliep direct, hij stierf van moete.
... Hij moet van de nieuwe wereld gezwommen
zijn.
Anna En toen kwamen de engelen.
Pastoor De engelen?
Burgemeester Ze wil zeggen de gipsies.
Abt De duiveldienaars.
Pastoor En wat hebben ze gezegd?
Petrus Niets. Ze sliepen direct.
Burgemeester Ja, ik zie daar dus geen slecht in.
Pastoor Maar hebt ge zijn naam dan niet
gevraagd.
Petrus Ik vraag nooit de naam aan iemand. Zijn
voorkomen was mij genoeg.
Abt Maar hebt gij zijn lelijkheid dan niet gezien.
Zijn bokkepoten?
Allen Hij had bokkepoten?
Abt Hij had bokkepoten! En horens ook. Ik heb
ze gezien.
Koster Ik ook ja, bij...
Petrus Het waren niet de oren of voeten van om
het even wie ... nee... Maar hij komt van de
nieuwe wereld.
Anna Het is het bewijs dat hij God is.
Burgemeester Een schoon bewijs.
Meester De natuur...
Abt Het is het bewijs dat hij de duivel is. Ik
neem aan dat dat de twijfels van de raad
wegneemt.
Meester We moeten wel wetenPastoor Het is niet klaar hoor voor mij.
Burgemeester Het is niet voldoende. Aan wat
dacht ge hem nog als God te herkennen.
Petrus ...
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lacht)

Burgemeester Absurd.
Abt Onwelvoegelijk. Die man is gevaarlijk.
Pastoor Zijt gij dan minstens zo zeker dat hij
niet God is.
Abt Welke God?
Pastoor De Vader bijvoorbeeld.
Abt Maar meneer pastoor!
Petrus Hij heeft het zelf gezegd: ik ben God.
Pastoor We vergeten verlichting te vragen aan
onze heilige geest.
Abt Als we nu al gaan twijfelen aan het bestaan
van de duivel, waar gaan we naartoe. Noemde hij
zichzelf niet Pan? Of is dat dan een bewijs dat
hij niet de duivel is.
Meesier Nu wil ik toch wel zeggen...
Burgemeester Het mirakel is er toch maar...
Meester Neen...
Pastoor Doet de duivel ook mirakels?
Abt Ja, van rozen bomen maken.
Pastoor En de appels.
Abt Dat nooit! Niet de appels!
Meester (roept) Is het toegestaan. Alstublieft!
Het is goed mogelijk dat wij ons te midden van
een eenvoudig natuurlijk "verschijnsel" bevinden.
Abt U vindt alles natuurlijk, meester. Maar ik
beweer het tegendeel. Niets is natuurlijk in de
wereld. Alles hangt af van de wil van God, die
niet onderhevig is aan de wet van de natuur.
Meester Pan is noch mens, noch God... noch een
duivel. Hij is alles. Het is alles. Het is de grote
verwekkende kracht. De allegorie van het
ontstaan. Alles is God, en God is alles.
Abt Woorden, woorden, woorden.
Koster Poëzie!
Abt Zo wordt Mars ook een God.
Koster Die missen we nog! (lacht)
Meester Men herkent Pan aan zijn dans, aan
zijn lach, zegt deze man. En hij heeft gelijk! Het
is een blije God, en dat is uniek in de wereld.
Wat u een mirakel noemt, noem ik een
theatraal, natuurlijk verschijnsel. De verbeelding
van de lente.
Abt Oh! Oh!
Meester Zonder twijfel zijn bij ons, in dit
seizoen, de bloemen en vruchten nog niet in
staat tot zo een krachtige bloei of rijpheid. Maar
elders op deze bol wel, verzeker ik u. Een
welgezinde wind, een wonderlijk magnetisme,
waarvan wij de oorzaak nog niet kennen maar
toeschrijven aan het bovennatuurlijke...
Abt Een les van onze onderwijzer.
Meester Alleen de natuur is goddelijk.
Abt Gaat gij het bestaan van de schuldige
ontkennen? Ik heb hem gezien!
Meester Wel ja, ik ontken het.
Abt Oh! Gaat nu weg.
Koster Ik heb hem ook gezien. Hij stond hier.
Meester Ik ontken het! Het is een natuurlijk
fenomeen.
Abt Als ge uw eigen ogen al niet meer kunt
geloven. Het is niet serieus.
Meester We moeten in het bedrog der zintuigen
geloven.
Abt Is dat de moraal die ge aan de kinderen
onderwijst?
Burgemeester Heren, wat kalmer.
Abt Pan is de God van de goddelozen en het is
een volmaakte misdaad te veronderstellen dat
Pan nooit bestaan heeft of bestaat! Hij heeft
altijd bestaan. Gelooft in mij.
Koster In u geloven, goddenhere.
Abt Ik wil maar zeggen dat Pan Pan is. Het is te
zeggen, een van de zovele afgoden die aanbeden
werden voor de verlosser kwam. Trouwens als hij
niet bestaat, waarom kwam dan de verlosser tot

ns ? God staat hem, af en toe, toe zich hier op
°ard te openbaren 0111 de mens te beproeven. En
vooral als kastijding voor onze twijfels. Twijfels
die de zwaksten onder ons zich doen overgeven

aan het Pantheïsme.
Pastoor Hebt gij u aan het Pantheïsme

overgegeven?
petrus Ik weet niet.

Anna Zonder twijfel.

Burgemeester Hoezo, zonder twijfel. Weet gij
wel wat dat wil zeggen, het panterisme?
Petrus Ik heb niet naar school geweest, meneer
de burgemeester.
Pastoor Hier zijn we nog niet gereed mee. Zijn
er nog getuigen?
Petrus Er is nog mijn dochtertje, meneer
pastoor.
Pastoor Waar is zij dan?
petrus Ik dacht dat meneer pastoor verstaan
had...
Pastoor lk heb niets verstaan.
Petrus Zij is m e t Pan in de boskes.

Pastoor In de boskes? En wat doet zij daar?
Anna Ze zijn aan mekaar gebonden.
Abt E11 we zullen ze nooit meer zien. Ze is in
zijn bezit, voor goed!
Pastoor Maar hoe is dat dan toch gebeurd,
Petrus?
Petrus Het was nacht... en... mijn dochtertje... Ik
weet het niet.
Anna Ze vielen in eikaars armen.
Petrus We dachten niet dat ze verkeerd deden.
Anna We waren samen in tranen.
Petrus Omdat we wisten dat die dag een keer
zou komen dat ons dochtertje...
Anna We hebben gebeden om God te danken.
Het was zijn wil.
Abt Schaamt gij u niet Gods naam te gebruiken
om uw laagheid goed te klappen?
Petrus We hoorden muziek, klokken, de zee. Ik
dacht de nieuwe wereld...
Anna We zagen het paradijs.
Petrus Alles stond in bloei.
Pastoor Ik verstaan er minder en minder van.
Koster lk ook.
Pastoor (101 de abl) Waarom hebt gij ons dat
niet direct gezegd?
Abt Uit schaamte.
Burgemeester Dat is fout. We moeten alles
weten.
Allen Zeker en vast.
Abt Het ergste is dat zij hun meisje aan de
duivel schonken.
Pastoor Dat is verschrikkelijk! Schaamt gij u
niet?
Anna We schonken haar aan de Goede God met
al zijn liefde. Als dat fout is, straft ons dan.
Abl Roept niet om een straf die ge niet kunt
ontlopen!
Pastoor Maar hoe is dat alles dan gebeurd?
Abt Als ge dan alles wilt weten: het meisje
maakte voor hem een vulgaire dans. Naakt! Ze
legde haar bleke vel tegen zijn... zijn pels, en hij
omarmde haar. Voorgoed in zijn klauwen.
Abt Ze riep ik hou van jou. Ik wou ze losrukken
van de verleiding, maar ik kreeg slaag van deze
twee zondaars. En het strafste komt nog. Ze
gaven hun dochter en haar minnaar de zegen en
ze knielden om ze te aanbidden.
Petrus We baden ons ochtendgebed. Het was
morgen ondertussen.
Anna En de engelen zongen.
Burgemeester Ja, zij bedoelt natuurlijk de
gipsies.
Petnis Ze vertrokken samen met hen de duinen
in.
Abl Naar de hoogste top om een mensenoffer te
doen. Past op mijn woorden.
Pastoor Jaagt ze niet op. Straks verklappen ze
niets meer.
Anna Ons kind vertrok vredig en bloot zoals ze
geboren is. De zon kwam op om ze te
verwarmen. En de vreemdelingen zongen een
hooglied. Ze gaven ons kadoos: gouden vaaskes,
zilveren taljoren. Nog nooit eerder hadden wij
iets gekregen van iemand. Ze klapten voor haar
en strooiden met strooien bloemen. Toen gingen
ze zich samen wassen.
Koster Allemaal z o n d e r kleren a a n ?

Meester Ze zijn getrouwd op de manier van de
bohemers.
Abt Dat is niet om mee te lachen, meneer. Dees
zijn ernstige zaken.
Burgemeester Zeker. En ik kan dergelijke
publieke schandalen niet toestaan in ons dorp.
Het breekt alle grenzen van goede zeden.
Koster Het is ongelofelijk. Als meneer pastoor
graag zou hebben, dat ik eens ging zien...
Pastoor Hier blijven! Om onpasselijk te worden
van die blote lijven...
Abt Ik heb dus echt niet overdreven.
Burgemeester Ik zal een beslissing moeten
nemen. Maar de garde is er niet. En waar zit de
secretaris...
Pastoor lk versta het niet.
Abt Laten we stemmen om te weten wat we
moeten doen.
Allen Ja, ja!
Burgemeester Kom, iedereen gereed? De
gestelde vraag is deze: Is Pan de duivel, of onze
vader, het is te zeggen God die ons verscheen in
de persoon van... eh... die ons verscheen in een
persoon. Gelieve te staan als jawoord. Dan nu:
Wie kiest voor God.
(pastoor,
recht)

koster, Petnis, Anna en de

burgemeester

Vijf!
Abt Hoe vijf! Een meerderheid die van Pan God
maakt. Dat is onmogelijk. Dit is een vergissing.
Burgemeester Ik was vergeten te gaan zitten.
Pastoor Ja, ik kies voor God natuurlijk.
Koster Ik doe wat meneer pastoor doet.
Abt Gij hebt ongelijk. Meneer pastoor heeft er
niks van verstaan. We moeten alleen weten wie
gelooft dat hij God niet is.
Meester De vraag is verkeerd gesteld.
Abt Da's zeker.
Burgemeester Goed, dan herbeginnen we.
Pastoor Voor wie kiezen we dan nu?
Koster Voor de duivel.
Pastoor Lieve God.
(gaat zitten, gevolgd door Koster, Pelnis en

Anna)

Burgemeester Vier!
Abt Maar nee! Wie gelooft dat Pan de duivel is.
't Is toch simpel.
(Pastoor, Koster, Abl, Burgemeester,
Anna staan)

Pelnis en

Burgemeester Zes!
Meester Ik onthoud mij.
Abt Het zij zo! Maar de stemmen van de herder
en zijn vrouw tellen natuurlijk niet mee.
Pastoor Maakt het nu niet moeilijker alstublieft.
Abt Ze beïnvloeden de meerderheid.
Burgemeester Het blijft toch vier.

Pastoor Maar wie heeft dan de meerderheid?
Abt De duivel!
Pastoor Maar dat kan toch niet.
Abt Ik wil maar zeggen dat de meerderheid
vindt dat Pan de duivel is.
Pastoor Dat vind ik ook.
Abt Proficiat.
Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen
voor "het natuurlijk verschijnsel".
Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het
natuurlijk verschijnsel."
(de meester slaat

(lacht)

Meester Gij leeft nog in de middeleeuwen!
Pastoor We moeten exorciseren.
Abt Ge kunt alleen de bezetenen exorciseren.
De duivel zelve niet. Die verjaagt ge.
Pastoor Ge hebt het al geprobeerd, gelijk Jezus
en met weinig succes.
Abt Christus leerde ons nog andere middelen.
(leest

voor)

"Erat autem ibi, circa montem, grex porcorum
magnus, pascens... - Et deprecabantur eum
spiritus dicentes: mitte nos in porcos ut in eos
introeamus... - et exeuntes spiritus immundi
introierunt in porcos."
Onze Lieven Heer wist van aanpakken.
Burgemeester Kunt gij u misschien
verduidelijken, eerwaarde, want...
Abt We moeten de duivel veijagen in het lijf van
een zwijn.
Pastoor Petrus, hebt gij hier een varken.
Petrus Ik heb alleen nog de bok van de
gemeente, meneer pastoor...
Burgemeester Nee, nee, n e e Petrus Maar ik wil me in deze affaire niet
moeien.
Pastoor Jozef, houdt op met drinken en gaat een
varken zoeken.
(koster

Koster, Onderpastoor,

Pastoor, Burgemeester,

recht)

Dat is één stem voor "het natuurlijk
verschijnsel."
Abt Zo, deze zaak is dan gehoord. Hij noemde
zichzelf God. Hij heeft geknoeid met onze
zekerheid. Ons beledigd met hoererij. Het
sacrament van het huwelijk bevlekt. Hij is in
staat tot alle misdaden. Het behoort ons niet toe
de bedoelingen van de voorzienigheid te peilen,
noch ons af te vragen waarom zij deze plaag op
ons afstuurde. Wat wel belangrijk is, is de
houding die ons rest te nemen tegenover het
kwade. Als het aan mij ligt: ik stel voor hem
levend te verbranden. En zijn vrouw ook.
Burgemeester Ik ga in oppositie. We gaan onze
rechten te buiten.
Koster Nu gaan we onze vingers verbranden.

Schoolmeester

af)

— Foto

Keoon
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Burgemeester En als hij nu eens niet in dat
varken kruipt?
Abt We jagen hem er met geweld in.
Burgemeester En wat doen we dan met dat
varken?
Abt Gooien we in de zee. Et rnagno impetu
praecipitatus est in mare.
Burgemeester Kan een varken niet zwemmen
dan?
Petrus Neen, burgemeester.
Burgemeester Neen? Ik moet niet hebben van
die truuk met het varken... Kunnen we hem niet
beter in een onschuldig maar toch sinister beest
krijgen? Een uil bijvoorbeeld. Ge kunt beter een
uil verjagen in plaats van een varken... Denk ik...
Of een zwarte kater. De zwarte kater is het
lievelingsbeest van de heksen...
...Of een pad. Ik zeg maar iets... Een stil beest,
laat zich goed pakken,... en bijt niet... en het ziet
er toch duivels uit.
Pastoor We zullen alles proberen, Maurice.
(koster en garde op, de garde draagt een roos
biggetje)

Koster Het enige varken dat we konden vinden,
was dat van de burgemeester.
Burgemeester Jamaar, jamaar, waarom mijn
varkenske?
Abt Zijt gij dan niet blij dat het uw varken is dat
ons zal redden?
Burgemeester We gingen het juist slachten met
de kermis.
Koster Kiek is ook lekker.
Pastoor Hebt ge kaarsen en wierook?
Koster Ja.
Pastoor Steek het aan en we zijn weg.
Koster Ik zal het wijwater ook maar meedoen.
Burgemeester (tot de garde) Awel?
Garde Ik dacht dat het in uw opdracht was
burgemeester.
Pastoor Waar is mijn brevier? Ha, hier. We
kunnen vertrekken. Kom, vormt een mooie
processie. Start, (vertrekt)
Burgemeester Mijn klein varkske. Wat gaat mijn
vrouw zeggen?
Garde Ja, over uw vrouw gesproken, ik zag ze...
Burgemeester Meester, schrijf in het verslag dat
het mijn varken is dat geofferd wordt.

Burgemeester, Petnis, Garde —
Foto Keoon
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... Waar zit de secretaris toch?...
Meester Ge moet niet bang zijn voor uw varken,
Maurice, der zal niks mee gebeuren.
DOEK

DERDE BEDRIJF
Avond.
Boetelingen, onherkenbaar door hun boetekleren
sleuren met kruisen. De kruisen zullen de
brandstapel worden voor Pan, als niets anders
wil helpen.
Abt (tot de

boetelingen)

De duivel betaat evengoed als God! Vandaag
weet ik het zeker. We schamen ons voor zijn
aanwezigheid en het rood van de hel kleurt
onze kaken. We verwerpen zijn bestaan niet
openlijk uit ons geloof, we gaan er stilletjes aan
voorbij. We loochenen, verloochenen. We
gooien een voile over de hel! Maar dat is de
ergste ketterij die er bestaat! Want de hel is de
as waarrond onze Heilige Kerk draait. Zonder
hel stort de hemel in elkaar. Zonder duivel is
onze kerk een koninkrijk zonder fundamenten.
De hemel: lucht!
Onze kerkvaderen moeten het bestaan van de
duivel prediken. Want zonder duivel, geen God.
Elke religie heeft zijn duivel, als een lommer
voor het licht. De lommer: onafscheidelijk aan
het licht.
Zonder slecht geen goed. Hij is voor het
evenwicht van het universum nog meer
noodzakelijkheid dan God. Zonder hem maakt
het kwade zich niet duidelijk en heeft deze
wereld geen zin meer. Maar hij bestaat...
(koster en pastoor

op)

Koster Hij wilt er niet in.
Abt Hoe dat, hij wilt er niet in.
Koster We hebben het zelfs met de kater
geprobeerd, en de burgemeester zei dat een uil
nog veel beter was geweest.
Burgemeester (met kruis en boetekleed). Probeer
het ook maar eens met een pad.

Pastoor O god! O god! O god!
(met de koster af)

Burgemeester (kap af)
Ik vrees dat we macht missen. En als we de
kracht niet hebben, moeten we het met zychtheia
doen.
™
Meester Dat vind ik ook. Meneer de
onderpastoor, gij zijt te geweldig.
Abt Zachtheid dient tot niets. Het koninkrijk der
Hemelen staat nog recht dankzij het geweld.
Burgemeester We moeten in ieder geval dit
schandaal doen stoppen. Gans onze administratie
klopt al niet meer met die God in 't dorp.
Abt Die duivel.
Burgemeester Of die duivel, wat voor behing
heeft het. Ik kan niet meer instaan voor de orde
in deze wanorde. En het is het mirakel dat de
wanorde is.
Abt Het is de afschaffing van elke natuunvet.
Burgemeester Ge kunt de wet niet afschaffen.
Meester Anarchie? Dat zou nog eens een
schandaal zijn.
Burgemeester Laten we maar niet te hard
roepen. Daarbij als hij er niet in wilt, stel ik voor
van hem gerust te laten. We zetten onze goede
naam op spel.
Abt Maar gij noemt het mirakel zojuist nog een
schandaal.
Burgemeester Oh! Als hij zich zou willen
onthouden mirakels te doen... We zouden liet
hem moeten vragen. Ik wil wel... zeg kom: wie
gelooft er nu nog in de duivel, geen kat neemt
hem nog serieus. We hadden hem maar moeten
kunnen verdragen... Oh! Misère, misère
(tot

Pemis)

Waarom hebt gij hem vergast in uw huis. In ons
vredig dorp. Tot welk een misdaad zijt gij in
staat dat de hemel u zoekt te straffen, en met u,
wij erbij!
Petrus Mijn geweten is rein.
Anna Goed geweten.
Pastoor (op) Hij wilt er niet in.
Allen Hij wilt er niet in.
Pastoor Zelfs in de pad niet.
Burgemeester Hemelse goedheid.
Pastoor Het is verloren moeite. Hij houdt vol te
weigeren. En de gebeden dienen ook tot niets.

Pastoor,
Onderpastoor,
Koster,
Schoolmeester,
Petnis,
Anna; boven: Garde,
Burgemeester —
Foto Keoon
Meester Ik had het wel gedacht.

Abt We moeten het bisdom verwittigen.
Pastoor Ik heb heel de emmer wijwater over
hem gegoten. Het deugt niet. En de koster is
onpasselijk geworden.
Abl Waar is hij?
Pastoor Hij is ginder gebleven. Hij moest gaan
zitten. Hij was draaierig. En het is wat ginder. Arme
koster. Het is de eerste keer dat hij zoiets ziet.
Meester Wal dan?
Abt Pudenda mulieris.
Burgemeester Allez dan, we zijn er toch maar
niet in gelukt.
Pastoor Zwijgt erover. Daarbij ge kunt er niet
mee discussiëren: ze lopen allemaal bloot. Zoals
Adam en Eva na de val.
Meester Voor de val, wilt ge zeggen.
Pastoor ...
... ik verzeker u dat het na de val was, want
zoiets afgrijselijks heb ik nog nooit gezien.
Abt Laat ons niet aandringen... zodus ... hij
weigerde.
Pastoor Hij liep heel hard: boe! en begon toen
te lachen.
Abt Was het een duivelse lach?
Pastoor Zeker.
Meester Hoe gaat dat dan?
Pastour Zo van ... Hi, hi, hi... (hoog)
Petrus Neen, dat kan niet. Hij lachte van ha, ha,
ha (diep)

Pastoor Ja, ja. zo was het.
(iedereen lacht)

Abt Mijne heren alstublieft, er valt niet mee te
lachen.
Burgemeester We moeten hem met zachtheid
aanpakken. Ik zie echt geen andere mogelijkheid.
Anna Ge hebt groot gelijk, burgemeester. Ge
kunt echt alles van hem bekomen. Hij is zo zacht
als een schaap.
Pastoor Wat? Ge krijgt hem in geen enkel beest,
en zeker geen schaap... Hij riep een vies woord
naar mij en ik durf niet zeggen hetwelk.
Abt Fluister het toch maar in mijn oor. We
moeten alles weten. De duivel herkent men aan
zijn woorden.
(gefluister)

Oh!

(doorfluisteren)

Allen Oh!
Garde (op) Meneer de burgemeester, uw vrouw
komt eraan en ze ziet er kwaad uit.
Burgemeester Godverdomme, ik ben er niet. Zeg
dat ik er niet ben. (zet zijn boetekap
bidt)

op, knielt en

Vrouw (madameke Kak, op)
Meneer Pastoor, waar is mijn man?
Pastoor Is er iets met uw man?
Vrouw Ons varkske is ziek van emotie, en blaast
z
ijn laatste adem. Het is zijn schuld. En gijlie
hebt hem opgestookt. Zijt ge niet beschaamd...
als kwajongens die rietjes steken in het gat van
een kikvors.
Pastoor We hebben geen rietje in zijn gat
gestoken.

Abt Slacht het rap en eet het op.
Vrouw Het is vrijdag, meneer de onderpastoor.
En daarbij van dat vlees durf ik niet meer eten.
(ziel de geknielde

man)

Maurice?

(burgemeester

bidt

intenser)

Pastoor We zullen het vergoeden, hier.
(neemt een gouden vaasje dat op grond

ligt)

Vrouw Echt goud.
Petrus Dat is van ons.
Vrouw Uw dochter is ook van u.
Anna Geeft terug.
Vrouw Ze heeft al een buikske. 't Zal van
moetens geweest zijn. En 't hoerejongske zal wel
met een staartje geboren worden.
Abt Maakt dat ge hier weg komt.
Vrouw Met veel plezier, het stinkt hier naar de
duivel.
Abt Buiten! We vragen van u geen commentaar.
Petrus Geeft ons vaaske terug! Dievegge! Heks.
Geeft terug!
Vrouw En gij dan. Kreng. Satanskind. Door de
duivel gescheten.
Anna En gij door 't gat van een varken.
Vrouw Geit.
Petrus Madameke kak.
Burgemeester Weg! Alle drie. Het is vulgair.
Vrouw Maurice?
Burgemeester Garde, stuur ze weg en als ze iets
zeggen, den bak in.
Vrouw Wacht tot ge thuis komt, manneke.
Abt Gemeen! En straks komt zotte Maria nog
wat vragen voor haar kater en andere beesten.
Het mens met de slechtste reputatie van het
dorp, wiens klap nog ongepaster is.
Pastoor We hadden geen keus. Zij is de enige in
't dorp met een zwarte kat en een uil! En daarbij
zo slecht is ze nu ook niet, de duivel moest van
haar kat niet hebben.
Garde Meneer pastoor, ge moet toch nog wat
weten.
Abt Wat?
Garde Het is dat ze uit de boskes zijn gekomen
en onderweg zijn naar de duinen. Pan en
Paniska vanvoor en een hoop zingend erachter.
En meer dan de helft loopt al bloot.
Pastoor Hemel.
Burgemeester En wat hebt gij gedaan?
Garde Ik ben gaan lopen.
Abt Zoals de ergste dagen van het heidendom...
De Romeinen.
Meester Wilt ge dat ik eens ga zien.
Pastoor De Koster! Hij is nog ginder. Hij is
misschien in gevaar.
Garde Maar wat gaat Pan in de duinen zoeken?
Abt De bergrede! Ik had er mij aan verwacht.
De heiligschennende parodie gaat door.
Garde Luistert!
(gezang op de

achtergrond)

Burgemeester Doe de deur toe. Ik word niet
goed.
Abt Straffe maatregelen hebben we nodig.
Pastoor Maar waar blijft de koster toch?
Garde Hij is verloren, meneer pastoor.

Pastoor Dan moet ge hem de weg wijzen.
Garde Ah ja.
Burgemeester Ik ga zelf. We zien wel. Het moet
gaan gedaan zijn.
Abt Stuur de gendarms te paard.
Meester Revolutie!
Abt Straffe maatregelen!
Burgemeester Niks forceren. Ik ga zelf.
Pastoor Laat ons beter bidden.
Abt De tijd van bidden is voorbij. Daden zijn
vandoen. We hadden hem moeten doen
opsluiten, van bij het begin.
Meester Voor welke misdaad?
Abt Voor alle misdaden! Omdat hij de orde
vertroebelt, onze godsdienst beledigt... en zijn
dienaars... omdat hij publieke... publieke...
publieke samenkomsten...
Omdat hij satan is, hé zeg. Vroeger, in de goeie
tijd, werd men geradbraakt en verbrand voor het
minste van dié daden.
Maar vandaag!... Vandaag twijfelt men. Men
maakt een proces-verbaal. De wereld is niet
meer met God. En wie niet met Hem is, is tegen
Hem.
Pastoor Het is misschien te laat nu.
Abt Het is nooit te laat. Het evangelie zegt...
Pastoor Ge moet uwen hof proper houden van
onkruid.
(koster op, dronken,

in

ondergoed)

Koster Meneer Pastoor.
Pastoor Ah! Ge zijt er. Al een uur wachten we
op u. Het is een wonder...
Koster Ik kom mijn ontslag geven. Ik ben
bekeerd.
Pastoor Wat zijt ge zolang in de boskes blijven
doen?
Koster Luisteren naar de preek.
Pastoor Welke preek, zoon?
Koster Die van Pan, papa.
Abt Laat hem, meneer pastoor. Hij stinkt naar
bier.
Koster Ik ben verlicht.
Abt Het schijnt zo ja. Schaamt gij u niet? Een
klerk van de kerk. Ga naar huis, ge zijt zat.
Koster Ja! ... Vol van God. Ek ben veranderd. Ik
geloof in Pan. Allemachtig! Heer van hemel en
aarde. Ik wil zijn martelaar zijn.
Pastoor Nu zijt ge toch aan het zwanzen, hé Jozef.
Koster Het spijt me voor u, meneer Pastoor. Ik
verlaat de wijngaard van uw Heer. Ik ben
getroffen geweest, zoals Sint-Paulus op weg naar
Damascus.
Abt Zoudt gij het niet beter over Judas hebben.
Koster Ik heb Pan gehoord. Hij is God, dat kan
niet anders.
Abt Hij is zot geworden.
Pastoor Mijn kind, laat me nu toch niet sterven
van schaamte en verdriet. Biecht uw vergissing.
Misschien hebt ge van de verboden vrucht
gegeten. De geest is gewillig maar het vlees is
zwak. Petrus verlooch... de heilige Petrus...
verloochende zijn meester voor een kuisvrouw!
Zegt uw akte van berouw en uw zonden zullen
vergeven zijn.
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Koster Ik geloof in de almachtige Pan, Meester
op aarde als in de hemel. Opgestaan onder de
doden om ons te zeggenAbt Houdt u koest gij! Verrader.
Meester Laat hem spreken. Ik wil weten...
Abt We zijn hier niet bijeen om naar het
sermoen van de duivel te luisteren. Ge ziet welk
effekt het op de koster heeft gehad. Hij wist heel
goed wat hij deed door dit dorp te verkiezen
boven de grote stad. Valse goden hebben altijd
geteld op de simpelen van geest, vrouwen en
kinderen, om hun koninkrijk op aard te stichten.
Hij weet waarom hij de koster en de houder van
onze bok gekozen heeft als zijn apostels.
Koster Hij heeft met uw wijsheid niets van doen.
Wij hebben geen Latijn geleerd, het is waar.
Maar het is juist daarom dat hij ons verkoos,
onze God. En daarom koos hij als huis, deze stal
en als vrouw het meiske dat paste op de geiten.
Maar morgen zal hij tempels hebben, en uw
koninkrijk zal vallen. En hij heeft er nog
bijgezegd...
Abt Een zottekesspel!
Meester Laat ons eens zien. Wat predikte hij
verder uw Goede god?
Koster Dat het gedaan is met kerken en
pastoors.
Pastoor Maar dat kan toch niet! Heeft hij dat
echt gezegd?
Koster Echt. Geen kerken meer. Mijn kerk is dit
gezegende bos, deze open plek als een altaar, de
bomen als zuilen, het oneindige azuur haar
gewelf. De vogels zingen mijn missen. De
bloemen... wierook.
Pastoor Monsterlijk! Mijn kind, bedenkt goed:
zonder kerken, wat moet er van ons geworden?
En van onze religie?
Koster Mijn tempel, is heel de natuur, heel de
zee, heel de aarde, heel de hemel, heel... alles.
Abt Wat een leer! Geen mens vindt er zich in
terug.
Pastoor Jozef! Ge gaat te ver.
Abt Zwart schaap! Dat zich laat leiden door het
gouden kalf. Het is zonde met hem te twisten.
Hij gaf zich aan de duivel.
Pastoor Moeten we hem dan niet uitdrijven.
Abt Is het alles?
Koster Hij zei ook dat hij geen oorlog bracht
maar vrede; dat we allen broers en zusters waren
en dat we elkander moesten lieftiebben. En toen
hebben we mekaar vastgepakt en gekust.
Abt Oh! Oh! Oh!
Koster Hij zei ook dingen die niet in het
s
evangelie staan.
Abt Dat zal wel.
Koster Dat de goden dood zijn. Of beter: dat we
zelf goden zijn. En we begonnen te dansen en te
zingen van contentement.
Abt Ziedaar de demagogie. Ge doet het grauw
geloven dat ze god zijn, en ze geloven het direct.
Koster Ik weet niet meer precies hoe hij het
allemaal zei, maar het was zo schoon. De tranen
stonden in onze ogen. Hij preekte dat de liefde
gezegend was en puur. En hij kuste zijn vrouw.
Vóór ons allemaal.
Koster Hij heeft ons gezegd dat we ons niet
hoefden te schamen voor onze lichamen. Er is
geen slecht in de natuur. En hij toonde ons
Paniskas buik, die was als de zon zo dik en hij
zei: Gezegend is haar buik. En wij allemaal: En
de vrucht. En de vrucht!
Abt Meneer pastoor, moeten we blijven
luisteren?
Pastoor Legt u fatsoenlijk uit, Jozef, of ik pak
uw woord af.
Meester Elke verklaring hebben we nodig. Pans
woorden zijn van kapitaal belang om een oordeel
te vellen over zijn leer en de gevolgen.
Koster Hij heeft ook gezegd dat we de beesten
graag moesten zien en respecteren als onze
mindere broeders. En de planten ook, heel de
natuur kom. Alles wat leeft. Omdat alles... Hij
is... Pan.
Een nieuw rijk ontstaat op deze aarde, het rijk
van Pan.
De antieken kenden hem al, aanbaden hem,
maar hun ondeugden en wreedheden joegen hem
op de vlucht. Dolend over woestijnen en zeeën,
voor vele, vele jaren. Maar nu is hij
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teruggekeerd. En daarom is het feestdag, heeft
hij gezegd, voor heel het omliggende.
Ik ben teruggekomen op deze lentenacht omdat
ik mij welgekomen zou kunnen voelen, om ullie
te verschijnen tussen de bloemen en het fruit.
Maar ik kom hier onder ullie geen mirakels
doen, ik ben de zoon van moeder natuur. En
haar wetten zijn de mijne. Ik kom ullie het
plezier van leven teruggeven, de joligheid, de
gezonde en pure liefde, de duisternis wegnemen,
ullie redden van de dood en de hel, die zwaar
heeft gewogen op ullie. Ik ben de jonkheid en de
antieke wijsheid. Ik zal ullie nieuwe liedjes leren,
of beter liedjes van vroeger die ullie vaders nog
kenden, maar die ullie al lang vergeten zijt. Ik
zal ze ullie opnieuw leren, 's avonds in het
maanlicht, na de werkuren.
Want ik heb mijn fluit meegebracht. En ullie
zonen en dochters zal ik doen dansen op de
klanken van mijn fluit. Ik zie ullie graag, heeft
hij dan geroepen. En ik heb ullie gekozen omdat
ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie
het hart van de antieken niet het minst
veranderd is. En we zijn door onze knieën
gegaan. En hij hief zijn armen omhoog en de
lach kwam op onze gezichten, we waren zijn
kinderen.
Ik wierp me aan zijn voeten en heb geroepen
"Mijn God, mijn God. Ik zal uw woord
verkondigen, u dienen en volgen." En ook de
rest volgde. Ze zijn allemaal bekeerd. Hij is God,
zeker! Ik ben zijn getuige, want hij is zo schoon
gelijk de goede God van het paradijs.
Petrus en Anna Glorie halleluia.
Koster En glorie zijn zij die hij zijn vader en
moeder noemde.
Abt Welk een afschuwelijke redevoering. De
strijd die we moeten strijden, is nog niet
gewonnen, en het zal nauwelijks kunnen. Maar
de Heer is met ons.
Koster Hij is tegen ullie.
Abt Wij aanvaarden zijn uitdaging.
Meester Niet minder dan de burgemeester ben
ik van mening geen open gevecht te beginnen
met Pan, De woorden die deze man hier kwam
te zeggen, leren ons dat we hier met een handige
en gevaarlijke tegenstander te doen hebben. In
zijn theorie steekt er iets subversiefs, zelfs
anarchistisch. Iets wat ik verre van kan
goedkeuren en waartegen de gemeenschap het
recht heeft zich te verdedigen. Hij hanteert op
de koop toe een afstotelijk cynisme. Maar hier
moeten we het over eens zijn, er zit ook een
deel waarheid in deze redevoering.
Abt Een deel waarheid! Alles is godslastering,
ketterij. Onbeschaamde leugens. Een
ontheiligende parodie?
Meester Het is geen parodie. Laat ons niet
onverdragelijk worden. Er is daar een zekere
onbekrompenheid van gedachten.
(burgemeester

op)

Burgemeester Mijne heren. Ik heb met het volk
gesproken. Ze... verspreiden zich langzamerhand.
Er is geen kwaaie wil onder hen. Ze zijn enkel
dronken, gepakt door een onverklaarbare
dronkenschap. We moeten ze met zachtheid
behandelen, zonder deze zouden er maleuren
gebeuren. Mijn vrouw brengt de meest
aangetasten naar huis. Het is een ontzettend
schandaal. Maar ik sta in voor de orde, en aldus
heb ik me dan ook met Pan in verbinding
gesteld en hem beleefd gevraagd binnen te
treden.
Pastoor Hoe?
Burgemeester In de boskes. In de boskes zou
intreden. Of hij dat zou willen doen.
Niet in het klooster natuurlijk, meneer pastoor,
als het dat is waar ge bang voor waart. Dat zou
veel te eisend, te veel... te eisend zijn geweest.
Hij is geen God...
Abt Hij is een duivel.
Burgemeester ...zonder opvoeding. Ik leen me
niet tot fanatieke handelswijzens. We moeten
schipperen. Zoniet zijn we verloren.
Abt Schipperen met de duivel!
Burgemeester Nog één keer, of het nu God is of
de duivel, dat heeft weinig belang. Alleen bij
deze voorwaarden kan ik verantwoordelijk zijn
voor de orde. Zoniet doe ik afstand van mijn
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functies. Daarbij ik herhaal het, hij heeft een
goede indruk op mij gemaakt, en zijn vrouw
UW ook.
(V,|,
Het is een zacht mens.
Abt Ja! Dat komt zeker door de uitgenomen
ongepastheid van haar kleding.
Burgemeester Dat is een detail. Zoek niet naar
het kleine vliegje in het oog van een ander, maar
naar de... hè... in uw eigen oog.
Ze hebben ons volk tot kalmte gemaand en
verzocht naar huis terug te keren. De meesten
hebben hun kleren al terug aan.
Pastoor En zij?
Burgemeester Hebben zich in de boskes
teruggetrokken. Zolang het schandaal zich niet m
het publiek voltrekt, is het mijn zaak niet.
Abt De moderne politiek.
Burgemeester Alle goden zijn gelijk voor de wet.
Ik kant me tegen elke vervolging. Die tijd is
voorbij. We leven in een eeuw van tolerantie
voor elk, zelfs voor de goden.
Meester Meneer Maurice heeft gelijk. Hoe
beklagenswaardig het ook moge zijn, we moeten
zwichten voor de feiten. Ik stel een modus
vivendi voor. Het is het enige redelijke dat ons
nog te doen staat. We kunnen hem een
concordaat voorstellen.
Burgemeester Dat is het. Laten we hem een
concordaat voorstellen. We moeten daarvoor de
juiste termen opzoeken, meester.
Abt De kerk kan niet schipperen.
Pastoor Er zijn omstandigheden... Maar laten we
toch liever een pact sluiten.
Burgemeester Meneer pastoor heeft gelijk.
Koster Zonder twijfel.
Meester Vanzelfsprekend, de
onverdraagzaamheid...
Pastoor Ja, ge moet kunnen plooien, meester.
Burgemeester Laten we het nu vlug opstellen.
We mogen geen tijd verliezen. Ik wil er in ieder
geval al op drukken dat de stand van het koppel
duidelijk gevestigd en in orde gebracht moet
worden volgens de burgerlijke wetten. Als zij
weigeren te trouwen voor meneer pastoor, wat Ie
vrezen valt, dan moeten ze getrouwd worden in
het gemeentehuis, voor mij dus. En dit in de
aanwezigheid van vier getuigen.
Meester Dat is zeker dat.
Burgemeester Meester, wilt gij akte nemen van
het eerste punt. Als morgen de secretaris nuchter
is, zal hij het wel in het net overschrijven.
Dus: als er uit dit huwelijk kinderen geboren
worden...
Pastoor Hoop ik dat het natuurlijke kinderen
zullen zijn.
Burgemeester Meneer pastoor, is het mij
toegestaan? Als twee echtgenoten alleen voor de
gemeente getrouwd zijn, hoeven hun kinderenPastoor Dan zijn de kinderen daarom niet
natuurlijk.
Burgemeester Maar, meneer pastoor.
Pastoor Ik wil zeggen, volgens de wetten van de
natuur. Zonder horenkens, zonder bokkepoten.
Burgemeester Ah ja, natuurlijk!
Meester Dat is zeker dat.
Burgemeester Ja, wat het koppel zelf betreft,
kunnen we natuurlijk ook hun kostuum, als u mij
toelaat het zo te zeggen, niet tolereren. Hoe ze
sinds vannacht rondlopen...
Abt Onverdraaglijk!
Pastoor Het betaamt dat zij fatsoenlijk gekleed
gaan. Redelijk en menselijk, zoals iedereen. En
past op hé, een wit laken is geen kostuum.
Garde Geen horenkens en geen beestevel.
Burgemeester Ja, ja.
Pastoor Het best zou zijn dat hij een lang kleed
droeg en een kap om alles te verstoppen.
Burgemeester Volkomen juist! Meester, noteert:
Pan zal, ten allen tijde, een kostuum dragen, dat
gelijkt op dat van meneer pastoor... Maar
misschien iets langer. En een kap over zijn
hoofd.
Pastoor Zet er ook bij, iets dat past bij zijn
ouderdom. Dat hij er niet uitziet als een jonge
schobbejak. Hij heeft hiervan al genoeg misbruik
gemaakt. Met zijn seksuele spelletjes...
Burgemeester Goed! Maar welke ouderdom mag
hij dan wel hebben? Petrus, kent gij den
ouderdom van uw schoonzoon?
Anna Hij heeft er geen burgemeester.

Köster, Petrus, Anna; boven: Garde, Burgemeester — Foto Keoon

Burgemeester Hoe wilt ge zeggen?
Anna Dat hij niet veroudert.
Burgemeester Hij moet verouderen als iedereen,
en zo rap als zijn appels. Het is in het bijzonder
van de jeugd dat we moeten oppassen. Het is de
leeftijd van dwaze streken.
Hij zou op zijn minst zeventig moeten zijn, een
man van die leeftijd...
Pastoor Pardon! Dat is nu juist den ouderdom
van de wijsheid, waarop een mens ten volle zijn
maturiteit bereikt.
Laten we zeggen, negentig jaar. Minimum.
Meester En maximum?
Burgemeester Honderd. Hij mag in geen geval
de honderd passeren.
Pastoor Waarom niet?
Burgemeester Het zou in de gazet komen. En
Publiciteit heeft hij niet nodig. Daarbij, hij zal

over zijn leeftijd niet spreken. ...Meester.
Meester Dat is zeker dat.
Abt Terwijl ge nu toch bezig zijt, kunt ge hem
misschien vragen helemaal te zwijgen, dat zou
misschien veel beter zijn. Allez, denk ik hé!...
Garde Misschien wel.
Burgemeester Dat is overdreven. Ik ben voor de
vrijheid boven alles, op voorwaarde dat zij niet
ontaardt in losbandigheid.
Meester Dat is zeker dat.
Burgemeester Dat is overdreven...
Hij zou er trouwens nooit in toestemmen zich
zijn woorden terug te trekken. Laten we hem
gewoon vragen weinig te spreken.
En in ieder geval niet over politiek.
Pastoor En over religie, en de moraal. Onze
parochianen hebben niets te zien met zijn
vertellingskes. Het zijn simpele zielen. We

moeten ten allen prijze vermijden dat hij hun
hoofd doet draaien met zijn zotteklap.
Burgemeester Heel juist, heel juist.
Pastoor Het gaat om de zedelijke gezondheid
van onze zwakke gemeenschap, dewelke het niet
ontbreekt aan tere individuen, vrouwen vooral,
die geloof schenken aan onzinnige legendes of
godsgeschiedenissen die het gezond verstand
tarten. Wat moet er van ons geworden als
dergelijke culturen hier op een dag geloof
vinden?
Meester Die van Priapos bijvoorbeeld.
Burgemeester ... ja... de hele gemeentelijke
administratie zou onmogelijk worden.
Pastoor En de administratie van de sacramenten.
Burgemeester Maar hoe moeten we dat
opschrijven.
Meester We moeten eisen dat hij met zijn
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verhaaltjes niet aan het intellectuele niveau van
de gemeente voorbijgaat, of aan de sociale status
die hij inneemt.
Pastoor Maar wat zal die status zijn?
Petrus, wat zijt ge van plan te doen met uw
schoonzoon.
Petrus God, meneer pastoor, ik weet het niet.
Wat hij wilt zeker. Als hij wilt werken, aan werk
mankeert het hier niet. Mijn vrouw en ik, we
hebben altijd gedacht dat onze schoonzoon mij
zou opvolgen en voor de bok zou zorgen. Zoals
ik mijn vader opvolgde en hij zijn vader. Maar
zoiets vraagt ge toch niet aan de goeie God.
Abt We hebben u reeds uitdrukkelijk verboden
hem die naam te geven.
Burgemeester In ieder geval moet hij werken. Er
is in onze gemeente geen plaats voor
vadsigaards. Hij zorgt dus voor de bok.
En dat hij niet afwijkt van de spreektaal en
gedachten van de mensen van die klasse.
Pastoor Dat hij alleen maar over zijn bok
spreekt, kom. En met fatsoen.
Garde Dergelijke praat is ook gevaarlijk. Met de
bok, ik weet niet. Daar komen alleen scheve
moppen van.
Burgemeester Maar waar moet hij dan over
praten?
Meester Over 't weer. (grinnikt)
Pastoor Maar dan geen voorspellingen. Ze
moesten eens uitkomen! Oh... verwarring!
Meester Dat is zeker dat.
Garde Ik stel voor hem ook het fluitspelen te
verbieden... bij volle maan, of bij alle andere
manen.
Pastoor Goed gezien.
Garde ...En te dansen.
Pastoor De muziek verslapt de zeden.
Burgemeester En als hij danst, ziet ge zijn
bokkepoten.
Abt Gaat ge hem dan wel toestaan te gaan en te
staan waar hij wil.
Burgemeester Ah nee! We zetten hem onder
toezicht van de garde.
Garde Ja maar...
Abt Wat hij vooral moet weten, is dat het hem
ten allen tijde verboden is, op straf van
onmiddellijke onderwerping aan de justitie,
mirakels te brengen, of zich te gedragen op een
hoe dan ook mirakuleuze manier, of zelfs
buitengewoon.
Burgemeester We zijn allemaal akkoord. Vraagt
er nog iemand het woord... dan sluit ik nu de
discussie. Meester, wilt ge dan nu overgaan tot
de lezing van het concordaat.
Meester Minuutje...
...De genaamde PAN, God of geen god, voor het
moment zonder beroep, gehuisvest in deze
gemeente, verklaart de volgende artikels van het
concordaat, gesloten door de genoemde enerzijds
en de raad der wijzen van deze gemeenschap
anderzijds, te aanvaarden:
artikel 1: De genaamde PAN, verbindt zich te
verbinden... ja, nee... enfin... in ieder geval,
zonder uitstel tot een rechtmatig, wettig huwelijk,
voor ons, in aanwezigheid van vier getuigen. En
dit met Sylie, Fauntje, Neptuna.., ja?...
bijgenaamd PANISKA, dochter van Petrus,
herder, en Anna zijn vrouw,... punt. Paniska,
geboren in deze gemeente, 15 jaar geleden,
beoefent het beroep van geitenhoedster,
arikel 2: De kinderen geboren uit deze
vereniging moeten natuurlijk zijn. Het is te
zeggen, gebouwd volgens de regels, voorschriften
en wetten der natuur of de gebruikelijke...
vormen... van onze gemeenschap,
artikel 3: Het getrouwde paar zal gekleed gaan...
gaan punt. Alsook hun kinderen, reeds geboren
of nog te verwachten. Dit volgens de wetten van
fatsoen, overeenkomstig met de wensen van de
Heilige kerk, en de goede zeden en gewoontes
van de gemeenschap. De eerdergenoemde PAN
zal gezien zijn natuurlijke... ja... he...
onnatuurlijke gebreken, gekleed gaan in een lang
kleed, pij, hermetisch gesloten, alsook lang
genoeg, en zo zijn poten bedekkend. Dit
ongeacht het seizoen... toch? Daarbij zal hij ook
altijd een kap dragen, dewelke zijn oren zal
bedekken.
artikel 4: Hij zal nooit, aan wie ook, behalve
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misschien aan zijn vrouw, naaste verwanten of
familie tot de tweede graad, tonen: niet zijn
voeten, niet zijn oren. En zal er ook niet over
spreken, onder welk voorwendsel ook.
artikel 5: Hij zal de ouderdom aannemen van
tussen de 90 jaar minimum en de 100 jaar
maximum, en zich daar in verschijning en
gewoontes naar gedragen. Nog meer, hij zal over
zijn ouderdom niet spreken,
artikel 6: Hij zal begrensd worden in zijn
vertellingen, zwijgzaam elke guitigheid vermijden,
of zich tenminste op dit vlak niet onderscheiden
van elke andere bewoner van ons dorp. In het
bijzonder zal hij niet spreken over politiek, niet
over theologie, niet over filosofie, niet over
moraal. Noch over mythologie. Ook niet over
fysica, chemie of alchemie. Niet over de gewone
geschiedenis, de gewijde..., niet over astronomie,
astrologie of meteorologie. Hij zal zeer
nauwgezet elk symbool, fabel, sprookje of
literatuur in het algemeen, mengen met zijn
eigen verhalen. Hij zal niets goed- of afkeuren,
en strikt de neutraliteit bewaren bij vroegere,
huidige en toekomstige opinies,
artikel 7: Hij zal niet dansen, zal niet zingen of
spelen op de... PAN-fluit... toch?... of enig
gelijkaardig instrument, kom.
artikel 8: Hij zal het beroep uitoefenen van
hoeder van de gemeentelijke bok, zonder
gerechtigd te zijn. Hij zal ook niet spreken over
het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen,
artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het
uitleggen van dromen, het voorspellen van de
toekomst, het lezen voor regen... of zelfs goed
weer. Hij zal ook geen handen lezen. Hij zal de
zegen niet geven, niet vervloekingen uitspreken.
Zich zonder list of enige kunst, onthouden van
elke tovenarij of hekserij, in 't kort gezegd,
artikel 10: Hij zal geen blinden genezen of
doven, geen melaatsen of lammen. Hij zal geen
doden opwekken. Kort: hij zal geen gebruik
maken van de illegale alternatieve geneeskunde.
Of zich voordoen als God. In één woord: hij zal
zich onthouden zich te gedragen op een
miraculeuze, geniale of eenvoudig buitengewone
manier, om zo in staat te zijn tot het verspreiden
van verbijstering en verwondering in de geesten
van onze burgers.
artikel 11: Hij zal geen mens, man of vrouw... of
kind... of dier, terreur... eh paniek... of schrik of
ontsteltenis kom... inblazen, noch door schreeuw
of woord of gebaar of kramp of voorkomen of
blik... eh, hoe hij ziet.
artikel 12: Aan de andere kant zal hij de
bevoegdheid hebben, weliswaar onder de
surveillantie van de garde, en zonder daarvan
misbruik te maken, vrij te gaan en te wandelen
op het grondgebied van de gemeente,
uitgezonderd de velden, weilanden, dreven en
domeinen behorende aan de kerk. Hij zal de
gemeente alleen verlaten als het is: voor goed.
artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten,
gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de
kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk
voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de
rest zal hij zich onderwerpen aan de wetten van
het land, als ook aan de gebruiken en gewoontes
van de gemeente.
Voila.
Burgemeester Heel goed, heel goed, heel
goed, heel goed, heel goed, heel goed... héél
goed. Ik stel voor te stemmen voor het
geheel der artikelen door rechtstaan of blijven
zitten.
(iedereen

staal)

Ik neem aan dat rechtstaan mag verstaan worden
als ja, en dus verklaar ik de bewoording van het
concordaat voor aangenomen bij eenheid van
stemmen.
Meester Willen de heren dan nu ondertekenen
alstublieft.
Petrus Meester.
Meester Ja.
Petrus Ik kan niet schrijven, meester.
Abt Gij moet niet kunnen schrijven gij.
Burgemeester Ja... als uw schoonzoon ook niet
kan schrijven, dat hij dan een kruiske zet.
Abt Ik denk dat het gepaster zou zijn hem in dat
geval een bolleke te doen zetten.
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Pastoor Jaja, zeker geen kruiske.
Burgemeester Ik dacht dat het duidelijk was dat
hij begint met zich te kleden?...
Meester Het staat geschreven, Maurice.
Burgemeester Wie zal het hem gaan brengen?
Abt Daar het om een civiele acte gaat,
burgemeester, denk ik dat best...
Burgemeester De garde gaat, jaja. Garde, gij
gaat terstond het concordaat aan de betrokkene
en iedere aanwezige hardop voorlezen en laten
ondertekenen.
Garde Ik ga direct.
(Garde af)
(stilte)

Abt Ik bid voor de garde. Ik ben maar bang dat
we niks vergeten zijn.
Pastoor En het kon voor u niet rap genoeg gaan?
Burgemeester ...Maar we zijn iets vergeten! We
moeten de garde terugroepen.
Pastoor Wat zijn we dan vergeten?
Burgemeester De staart!
Pastoor Hoe wilt ge zeggen?
Burgemeester Zijn staart. We zijn zijn staart
vergeten.
Abt Ziet ge wel!
Pastoor Had hij dan echt een staart dan?
Abt Natuurlijk dat!
Petrus Oh! Meneer pastoor, een heel kleintje,
gelijk een eekhoorntje.
Pastoor Miserie! Miserie!
Wat gaan we hier nog allemaal horen. Een staart.
Burgemeester Een aanhangsel. Meester, een
aanhangsel, schrijft op: Bij artikel vier moet
worden gezet: niet zijn oren, niet zijn voeten,...
niet zijn staart.
...Hij zal dat aanhangsel ook moeten tekenen.
Pastoor Hoort ze roepen.
Meester De massa.
Pastoor Ze juichen de garde toe.
Burgemeester Het is getekend.
Abt Daar twijfel ik aan.
Burgemeester Luistert.
Abt Ze luiden de klokken. Wie heeft er de
brutaliteit de klokken te luiden, zonder mijn
toestemming?
Pastoor Het zal zuster overste zijn. Haar
intenties zijn goed. Het is de feestklok! God zij
gezegend.
(garde op)

Garde Hij weigert! Alles.
Hij weigert alles.
Pastoor Hoe?
Garde Hij heeft zelfs niet geluisterd.
Abt Ik had het wel gedacht.
Koster Goed gedaan! Leve Pan!
Petrus en Anna Leve God!
Pastoor Dat is het einde van de wereld.
Abt De apocalyps.
Meester Jamaar, jamaar. Niks is verloren.
Abt Alles is verloren.
Pastoor Ik ga naar Rome. De paus moet komen.
Burgemeester En de regering! De koning
misschien.
Garde Ze komen.
Allen Niet waar.
Garde Kijkt.
Koster Ze komen!
Pastoor Wat doen we nu?
Abt Dat hij hier het spelleke van ginder niet
komt herhalen.
Anna Wij wonen hier hé, manneke! Hij komt
wanneer hij wilt.
Burgemeester Maar dat kan ik niet toestaan! We
geraken nog onder de voet met die blote lijven.
Meester Oh? Zo nieuw is dat allemaal niet. In
Athene, ten tijde van Dionysos...
Burgemeester We zijn hier niet in Athene,
meester. Ik kan het niet toestaan. Dat ze in hun
blote rondlopen, maar ik ga in oppositie.
Petrus Ze zijn er!
Pastoor Ik word niet goed.
Abt Niet kijken, het is onverdragelijk.
Retro Satanas!
Retro Belzebub!
Burgemeester Vluchten.
(abt leest uit de apocalyps. Petnis en Anna, plus de
koster dansen, Pan en Paniska op, niet op haar
arm haar eerste zoon.)

Abt Doek!
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De jongste
van de
Guy Joosten —
Foto Nicolas
Theunis

jonge garde

Guy Joosten:
Heb je een stoel nodig, pak je een stoel.
Is die van je thuis beter, gebruik je die.
Je mag jezelf niet bedriegen"
Langzaamaan komt er schot in het
vastgeroeste Vlaamse toneelbestel.
Hier en daar worden bressen geslagen
in de muur die sinds de jaren zeventig
tussen het margetheater en de grote
gezelschappen was ontstaan en sindsdien ook almaar groter is geworden.
De evidente doorstroming van zich
aandienend nieuw talent naar het bestaande theater werd al te lang gestremd: uit angst van het bestel voor
vernieuwing, uit zelfbehoud, maar
ook door terechte terughoudendheid
van de jonge theatermakers zelf om
dooi de strakke structuren te worden
versmacht. Vandaar dat men er de
voorkeur aan geeft om zelf met gelijkgezinden een gezelschapje op te richten en de eigen werkvorm kan kiezen
om theater mee te maken. De Tijd is
zo'n nieuwe groep, ontstaan uit het

samengaan van De Witte Kraai en
Akt/Vertikaal.
Kaaitheater
(exSchaamte) is een produktiehuis dat
onderdak biedt voor een aantal theatermakers en projecten. De Blauwe
Maandag Cie, het theaterhuis van het
duo Guy Joosten-Luk Perceval, is één
van de kleinste gezelschappen. Oorspronkelijk opereerden ze vanuit
Joostens keuken, genoten even van de
gastvrijheid van het Raamteater, en
vielen dit seizoen in de decreetprijzen
(categorie D, zes miljoen). Intussen is
De Blauwe Maandag Cie uitgegroeid
tot een kleine structuur aangepast aan
de verlangens van de theatermakers
zelf. Anders dan met de boom van
kleine theaters in de kamertoneelperiode die een kleine kopie waren/geworden zijn van het grote toneel,
zoekt men vandaag naar nieuwe struc-

turele omstandigheden waarin theater
kan gemaakt worden, naar werkvoorwaarden die zich aanpassen aan het
artistieke produkt.
Deze kleine gezelschappen zijn de
thuisbasis voor de jonge garde, ze
vormen de voedingsbodem en zijn
noodzakelijk voor de eigen artistieke
ontwikkeling. Maar belangrijk voor
het hele landschap is dat men zich niet
inmetselt: het zijn peilers, geen burchten. Er zijn openingen mogelijk: voor
Joosten en Perceval in het NTG, voor
Tanghe in NTG en KVS. Ondanks de
enorme wanverhoudingen in financiële structuur, vervaagt de grens tussen
groot en klein: in artistieke stafvorming, in repertoirebeleid (cfr. Nachtwake in KVS en BMC), in toeschouwerscapaciteit (cfr. Vooruit en Singel
waarmee coprodukties worden opge-
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Niks Vlaamse
golf. Gewoon hard
werken en jezelf
investeren. Dat
doet men bij
Blauwe Maandag
Compagnie met
stijgend succes.
Guy Joosten van
de tandem
Joosten-Perceval
regisseerde offAntwerpen dit
seizoen Een stuk
van twee dagen

en

Nachtwake, twee
zeer opvallende
produkties. De
marge wordt
groter. Tijd voor
een gesprek.
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Luk Perceval in
"Oedipoes/
Kommenlaar" —
Foto Bie Peelers

zet). Hoewel het nog wat vroeg is om
naar een nieuwe pen te grijpen, beginnen marge en blad toch meer een
geheel te vormen.
Guy Joosten is net 25 geworden.
D a a r m e e is hij de jongste van de jonge
theatermakers. Maar tegelijk ook de
snelste: het afgelopen Blauwe Maandagseizoen (met twee nieuwe produkties, Een stuk van twee dagen e n Nachtwake, e n e e n h e r n e m i n g ,
Oidipoes/

Kommentaai) was uitgesproken succesrijk, momenteel werkt hij bij de
Nederlandse groep De Mug met de
Gouden Tand aan Penthesilea, voor
volgend jaar heeft hij zicht op een
gastregie in het NTG (Eendagswezens
van Lars Norén) en bij Art en Pro (het
gezelschap van Frans Strijards) en
voor nog later een contract bij de
nieuwe Voorziening in Eindhoven,
een groot produktiehuis en receptief
theater dat onder leiding staat van
Eric Antonis.
Vooraleer te peilen naar visie en
opvattingen, naar plaatsbepaling ten
opzichte van generatiegenoten, even
omkijken. Hoe is Guy Joosten bij het
theater terechtgekomen?
"Als kind was ik altijd al geboeid
door show-elementen: centraal staan
in een groep, de stickers op een uniform, het kerstboomachtige aspect
zeg maar. Bonte avonden waren altijd
spek naar mijn bek, vier keer misdienaar spelen op zondag.Ik hield van de
glitter en glamour." Guy Joosten liep
school in Hasselt, deed mee aan het
schooltoneel en aan het Victor de
Ruytertornooi dat voor het eerst georganiseerd werd. Prompt werd de eerste prijs weggekaapt met theaterreis
naar Amerika. Daarna begon hij logopediestudie, wat een achterpoortje
naar toneel openliet, en werd een
regelmatig toeschouwer. Na het stopzetten van logopedie schreef hij in aan
het Conservatorium van Antwerpen.
"Hoewel het allemaal niet gelopen
is zoals gepland, ben ik tot op heden
gelukkig met die keuze. Ik werd nl. na
een jaar door mijn docenten — Johan
Van Assche, Dora van der Groen, Luk
Perceval, e.a. — aangeraden eerder
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de regierichting in te slaan. Ik had
geen zin om op het Rites mijn tijd te
verdoen met scheikunde en wiskunde,
stelde toen een combinatie voor van
enkele theorievakken op dat instituut
met vakken van het conservatorium,
maar dat werd door het Rites lakoniek
afgewezen. Dan maar zonder diploma." Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook
de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij
Tindemans en Coppieters en liep een
cursus decor en kostuum in Duitsland.

"Vrij toevallig zocht John Gordon
Miller die de cursus leidde een assistent scenografie, en omdat het goed
klikte werd ik een seizoen aangeworven als assistent-vormgever voor een
aantal opera's. Dat heeft zware indruk
op mij gemaakt, niet alleen de mogelijkheden van dat grote apparaat,
maar ook de beroepsernst, de overgave en het streven naar perfectie van
zowel artistiek als technisch personeel. Dat is dag en nacht verschil met
het stads- of provinciepersoneel dat in
KNS of R V T werkt. Na een jaar ben
ik daar moeten stoppen,maar intussen
was ook De Blauwe Maandag van
start gegaan. Uit de eenmansoorlog
die Luk Perceval in de KNS voerde
was de idee gegroeid om zelf een
produktie op te zetten, dat werd Don
Quichotte onder het label Blauwe
Maandag-KNS. Na het grote succes
van die produktie hebben we het
gezelschap een structuur gegeven en
onder druk van Domien de Gruyter er
de KNS-initialen afgehaald."
De Blauwe Maandag is dus uit onvrede met het KNS-beleid
ontstaan. Ben je
het eens met Claus Peymann die stelt
dat theater altijd oppositie moet voeren ?

"Als theatermaker nemen we een
duidelijk politieke stelling in, de keuze
voor een artistieke optie die consequent, koppig en eigenzinnig verdedigd wordt. We zijn ontstaan uit een
reactie, maar hebben van in het begin
gesteld dat we zelf ook een actie

willen te weeg brengen. En die actie
blijft zeker, daarin onderschrijf ik Peymann, een oppositie, gewoon door
onze eigenzinnigheid. Ik walg dan ook
van die zgn. Vlaamse Golf. Die is er
niet. Wat hebben wij gemeen met Ivo
Van Hove of Dirk Tanghe? Ik ben de
laatste om het succes van de Vlamingen in Nederland te minimaliseren, ik
kan ook voor wat mijn werk betreft
alleen maar profiteren van de waardering die mijn produkties bij onze Noorderburen genieten. Maar het is ridicuul om te stellen dat al wat Vlaams is
sowieso garant staat voor succes of dat
het Vlaamse theater een synoniem is
voor goed theater in Nederland."
Kun je die
definiëren ?

eigen

artistieke

stelling

"Moeilijk. En ik heb hoe langer hoe
minder zin om ze te definiëren. Ten
eerste is ze in een permanente evolutie. Ik heb voor mezelf een plan, een
kader waarbinnen een aantal stukken
passen die ik ooit wil doen, hoewel die
ook wel wisselen. Aan de basis ligt een
heel individualistisch principe: een
stuk moet te maken hebben met mijn
eigen leefwereld. Pas achteraf zie ik
daar een lijn in, merk ik b.v. dat in een
aantal stukken het thema van het
individu tegenover, de massa terugkomt. Maar de keuze voor een stuk
wordt dus bepaald door mijn eigen
ontwikkeling, en die heb ik ook maar
deels in de hand.
Men vraagt me altijd naar mijn

plannen. Men wil weten wat je doet.
Dat is merkwaardig. Ook in de samenleving bestaat er die behoefte om alles
te localiseren. De mensen hebben
altijd maar nood aan een these en een
antithese. Men wil alles im Griff krijgen. Ik heb daar moeite mee. Ik zou
mezelf verloochenen en diegene tegen
wie ik het zeg bedriegen als ik nu
concrete plannen zou aandragen voor
over drie jaar. Ik leef nu en mijn
theater is daaraan onderhevig. In die
zin is het echt een evolutie. Ik maak
theater voor mezelf."

Je hebt niet zoals
gekoesterde plannen
seren ?

Dirk Tanghe
die je nu kan

jaren
reali-

"Nee. Dirk Tanghe weet goed wat
men wil op dit ogenblik. Maar het
bloedt voor mij te weinig. Het is te
mooi, net iets te zuiver. Die commentaar op Oedipoes bijvoorbeeld, maak
ik om te kunnen afzien. Men gaat toch
naar theater om af te zien, of om
anderen te zien afzien, daarom ga ik
althans nog altijd. Het moet leven,
anders slaap ik in. Ik ken hele mooie
boekjes over vormgeving."

Mieke de Groote,
Peter Gorissen,
Lieneke Leroux en
Maarten Wansink in
"Nachtwake" —
Foto Bie Peeters

Dat sterft wel
we

Hoe werkt de structuur
Maandag?

van De

Blau-

"Luk Perceval en ik hebben de
eindverantwoordelijkheid in alles.
Vanaf dit seizoen hebben we ons
omringd met een aantal mensen die
voor management, public relations en
dramaturgie instaan. Deze kern werkt
aan het beleid van de groep, organisatorisch en artistiek. Voor ons is het
een moeilijk seizoen geweest, de
groep en de infrastructuur heeft zich
danig uitgebreid, er is een planning
voor halflange termijn uitgewerkt,
waarbij we nu al met de casting bezig
zijn voor het seizoen '89-'90. Dat is
tegelijk een beetje jammer, het moet
allemaal minder impulsief. Maar het
kan niet anders: momenteel werken
de beste acteurs en actrices free lance,
en wil je die onder dak krijgen moet je
snel zijn. Ik wil ook enkel met de beste
mensen werken, mensen die zich overgeven aan dit vak. Een voetbaltrainer
wil toch ook met de beste voetballers
werken en verwacht de grootste inzet.
Dat is bij ons niet anders. Waar ik een
absolute hekel aan heb is de laksheid
en gemakzucht waarmee sommigen
dit vak bedrijven. Dan word ik onhandelbaar."
Denk je dat dit in de hand
gewerkt
wordt door de vastheid van structuren ?

"Kijk, over de KNS hoeven we niet
meer te praten. Dat sterft zelf wel.
Walter Van Den Broeck zei me on-
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I

Frank Focketijn en
Luk Perceval in
"Een stuk van hvee
dagen" — Foto
Johan Vigenevo
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dan kan je niet verwachten dat we drie
of vier stukken brengen. Met zes mi|.
joen kunnen we in een eerste jaar één
produktie doen. Volgend jaar kunnen
we dan opnieuw één nieuwe produktie
doen en een herneming. Meer is niet
haalbaar. Wil men dat de Blau\Ve
Maandag meer produkties uitbrengt
dan zal ik nu ons bankrekeningnummer inspreken.
In een ( KVS zit je natuurlijk met een
verplichting van acht produkties, een
vaste troep die betaald moet worden
en weinig reisvoorstellingen."

Leeslijst
In de opbouw van het repertoire vind
ik moeilijk
een lijn terug. Is er een
ontwikkeling,
een
strategie?

Maarten Wansink in
"Nachtwake" —
Foto Bie Peelers

langs nog dat hij het spijtig vond dat er
zo'n kloof bestond tussen het oude en
nieuwe publiek. Maar dat kan je de
jonge theatermakers toch niet verwijten. Dat is de fout van die huizen die
geweigerd hebben een evolutie door
te voeren, die geweigerd hebben dat
b.v. Don Quichotte destijds in de KNS
werd opgevoerd en die zich beperkt
hebben tot de voor de hand liggende
successen. Het is toch om te janken als
je in De Morgen leest dat de Stad
Antwerpen zoveel extra miljoenen
gaaf heeft voor de KNS omwille van
het gestegen toeschouwersaantal! En
dan lees je onderaan de bladzijde in
kleine letters dat twee voorstellingen
van Artiestenuitgang om technische redenen afgelast zijn. Natuurlijk omdat
er geen kat naar komt kijken. Met een
D e G h e l d e r o d e of Trijntje Comelis

zo

te spelen behoud je je publiek, dat
afsterft."
Hoe sta je tegenover de
aarzelende
inhaalbeweging
van het
NTG?

"Ondanks de goede wil van zo'n
directie, heeft zij toch ook af te rekenen met de vaste structuur van het
bedrijf. Men kan zo'n vernieuwing
nooit ten volle doorvoeren, zonder
eerst de boel op te kuisen en opnieuw te beginnen. Wat niet wil zeggen dat er geen goede artistieke
krachten in dat huis zitten, maar je
moet met een blanke lei kunnen beginnen."
Jullie publiek is vrij jong. Maar ook je
acteurs, dat is trouwens een
kenmerk
van het 'jonge' theater.

" W e zitten daar met een generatie
van acteurs die naar mijn gevoel de
beste werkers zijn. Er zit in het
Vlaamse theater een kloof die ligt
onder de 25 jaar en boven de veertig.
Je hebt nog een paar mensen van de
zeer oude generatie die ook nog goed
zijn. Maar daartussenin is een soort
vervlakking. Dat heeft volgens mij ook
te maken met de zak in de theaterevolutie in Vlaanderen. Het is de generatie van de dertigers die een reactie te
weeg gebracht heeft. Daarboven was
er gewoon niets."

44
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Een lastige klant
De Blauwe Maandag
vrij snel in het decreet

Cie is eigenlijk
opgenomen.

"Terecht ook. Anders hadden we
dit niet volgehouden. We speelden
toen al meer dan honderd voorstellingen per seizoen. Het was noodzakelijk
dat er lucht in kwam. Maar we willen
het toch wel van ons houden. Met het
succes van Blauwe Maandag krijgen
we nu ook veel aanbiedingen om
elders te werken."
Als manier om te overleven,
verrijking van jezelf?

of

als

"Het moet voor mij op een of
andere manier een verrijking zijn.
Maar ik stel wel voorwaarden: een
lange repetitietijd, mijn eigen stuk,
eigen vormgever en belichter en voldoende inspraak in de cast. Ik denk
dat ze mij bij het N T G wel een lastige
klant vinden. Ik eis dit niet om dwars
te gaan liggen, maar ik wil een brede
artistieke basis leggen, daarom doe ik
ook weinig stukken per seizoen.'J

"Dat klopt, omdat het telkens opnieuw iets is van het moment. Ik heb
weinig nood aan een logische opbouw, ik sta daar wat argwanend tegenover. Ik vind het dan ook jammer
dat we nu al, februari '88, moeten
bezig zijn met juni '89. Wat kan er
niet allemaal in tussentijd gebeuren.
Dan kijk ik met wat afgunst naar een
gezelschap als Art en Pro van Frans
Strijards dat veel soepeler de impulsen kan volgen. Ik hoop dat dat in
onze structuren ook mogelijk wordt.
Intussen willen we onze artistieke
planning minutieus opzetten en stukken kiezen die ons over anderhalf
jaar nog zullen fascineren."
Wat staat er allemaal

ik Eendagswezels,
Ivo Van Hove beweert dat het theater
vandaag terug in de grote
schouwburgen
moet.

"Dat vind ik geen norm. Het hangt
toch allemaal af van je produkt. Het
gaat er toch maar om hoe je het doet,
niet wat je doet. Men is nu bezig om al
die klassiekers op te rakelen, soms
beperkt tot een moderne verpakking.
En ook dat werkt. Het lijkt wel Dallas
soms. Maar dat overleeft niet. Je moet
echt de evolutie van jezelf op je publiek kunnen overbrengen. De interesse in je persoon en in je werk, dat is
de basis voor een bestel op lange
termijn, en geen grote zalen, en geen
honderden miljoenen meer. Wat ruimer zou het natuurlijk makkelijker
maken."
Het is toch merkwaardig
dat het
kleinste
en grootste
theater
allebei

Nachtwake spelen.
"Dat wil daarom niet zeggen dat
onze produktie minder kost dan die
van de KVS, wel dat we een duidelijke
keuze maken: we hebben zes miljoen,

op de

leeslijst?

"Momenteel is Jelinek mijn bedlectuur. Qua nieuwe dramaturgie
ben ik eerder noordelijk georiënteerd, Duitsland, Nederland, Zweden. Luc Perceval zoekt het ook in
de klassieke Nederlandstalige dramaturgie. Botho Strauss laat ons niet
met rust. Tsjechov ook, van wie we
volgend jaar De Meeuw doen. Gorki
vind ik erg interessant. En Norén
natuurlijk, we hernemen volgend seizoen Nachtwake, voor NTG regisseer
e n ik h e b o o k de

rechten op Chaos."
Eerder
stukken:
crisis,...

psychologisch
relatieproblemen,

realistische
identiteits-

"Maatschappelijk gezien zitten we
nu in zo'n individualistische constellatie. Het individuele conflict is m.i.
meer dan ooit aan de orde, perfect
vertaald in een Tsjechov, subliem
aanwezig bij Norén. Ook bij Jelinek
vind je dat terug in de ouder-kind
relatie geregeerd door de maatschappelijke orde. In Penthesilea lees ik
het conflict tussen Achilles en Penthesilea die af te rekenen hebben
met een maatschappelijke orde en
positie en daardoor ook in conflict
komen met zichzelf. Het individuele
conflict wordt op dit moment een
maatschappelijk conflict. Het is de
strijd die elk individu moet leveren
tegen de agressie van de omgeving
die houvast aan je wil hebben. Als
kind van deze tijd probeer ik dat
interessant te verwoorden, het publiek daarmee te confronteren."

ƒ// dat proces

beklemtoon

je de

rol

van de taal

"Absoluut. Dat heeft ook te maken
I mij persoonlijk, dat ik aan alles
e e n betekenis wil hechten. Alles wat ik
meemaak, ervaar, voel, wil ik verklare n. Daarvoor heb ik taal nodig. Elk
individu heeft, denk ik, gezien de
maatschappelijke chaos, nood aan ordening via taal. We zijn ook erg handig geworden in het omspringen met
taal. Taal is een wapen bij uitstek. Je
j. an je er als individu mee beschermen. Dat is ook het verschil tussen
/Vlbee en Norén. En H a n d k e gaat nog
een stap verder, hij toont de afhankelijkheid van het individu van de taal."
Een kenmerk van je
tekstbehandeling
is de vrijheid die je neemt om
teksten
en
mei lij'"
schaar te
bewerken.

"Ik heb daar geen probleem mee,
integendeel. Ik lees een tekst als een
partituur. Dat is ook het geniale aan
Norén, dat is echt een muziekpartituur. En ik gebruik die partituur om
een eigen vertelling te maken, zeker
niet vanuit de pretentie om het beter
Ie doen dan het materiaal dat voorhanden is. Het gaat hem toch niet om
de klakkeloze reproduktie, maar om
iets in een nieuwe tijdsgeest te plaatsen. Tijdsgeest nee, gewoon dat een
ander individu daar iets mee gaat
doen."
In die zin zijn Joosten en Tanghe dan
toch weer verwant: ze gebruiken tekst als
materiaal.

"Met dit verschil dat het bij mij in
eerste instantie de inhoud dient en bij
Dirk de vorm. Of niet?"
Wanneer je nu zo'n Penthesilea aanpakt, duik je dan eerst in de
reconstructie en de bestaande
of ga je een persoonlijke
aan?

historische
analyses,
confrontatie

" Z e staan hier allemaal, de brieven,
de verhalen, de studies, de neue Interpratationen. Ik wil goed gedocumenteerd zijn, omdat ik mij natuurlijk
altijd moet verdedigen als ik in zo'n
werk tekeerga. Vanzelfsprekend leg ik
eigen klemtonen in het stuk, concentreer ik me b.v. op de ouder-kind
relatie en op de paniek die in de
Griekse maatschappij uitbreekt wanneer een niet rationaliseerbaar element binnendringt. Dat zijn de gegevens waarbinnen ik wil werken en
daarvoor is de hoogromantische bombastische taal soms eerder een belemmering dan een verduidelijking, dus
wordt er geschrapt in de vaak ellenlange beschrijvingen van de oorlog
tussen de Grieken, Trojanen en Amazonen. Maar ook bij Kleists tijdgenoten is een zeker voorbehoud bij dit
stuk merkbaar. Goethe schreef dat hij
moeite had met het personage en dat
het nog jaren zou duren vooraleer
acteurs en actrices dit zouden kunnen
spelen. Men komt nl. uit een vrij
rationeel werelbeeld en wordt plots
geconfronteerd met de chaos van het
individu waar men geen blijf mee
Weet. Ik vind dat een erg hedendaags
gegeven. De aanpassingen in de tekst

zijn dus inhoudelijk bepaald. Het is
mij niet om de illustratie van een tekst
begonnen, wel om de interpretatie, en
die is individueel bepaald."
Vrees je niet door voor de herkenbaarheid te kiezen, op die manier een
aantal stukken te banaliseren; i.p.v. ook
de afstand en de vreemdheid
te laten
zien?

"In de eerste plaats zijn er ook
andere vormen om vervreemding toe
te passen, die zoek ik b.v. eerder
binnen de vormgeving, er zit wel altijd
iets niet in de haak, of bij het acteren
waar de bewegingspatronen net het
realisme ontglippen. Maar dat is niet
mijn bekommernis bij de keuze voor
een stuk, het gaat om mijn vertelling,
en dat zal altijd wel ten koste gaan van
iets omdat het zo individueel is. Ik
denk dat ik het voor mezelf meer zou
banaliseren door voor een klasieke
vorm te kiezen. Dat wil of kan ik niet.
Een regisseur als Jürgen Gosch bijvoorbeeld kan dat met zijn Oedipoes,
zelfs magistraal. Misschien dat ik dat
later ook eens doe, maar dan moet het
meer zijn dan de optie voor een
historische vorm."
Na Wachten op Godot zei je dat je
gefascineerd
Gosch.

was door de eenvoud

van

" D e kracht van het theater ligt in de
soberheid. We moeten niet proberen
te concurreren met de media televisie,
film. We zijn maar mensen en moeten
het daarmee doen. Daarin ligt de
kracht en de authenticiteit van het
theater. Daarmee werkt ook Gosch:
met het ritme, de taal en het uiterlijk
van de acteurs. Daar zweer ik bij. Dat
wat je nodig hebt. H e b je een stoel
nodig, pak je een stoel. En is die van
bij je thuis beter, gebruik je die. Je
mag jezelf niet bedriegen. Ik geloof
dat er op die manier voor dat soort
theater ook meer publiek te werven
valt."

Acteursregie
Wanneer je de evolutie van het theater in Vlaanderen
bekijkt het
laatste
decennium,
valt op dat de
vernieuwing
vooral op het acteervlak ligt. Knoop je
daarbij
aan?

" D e norm die bij mij steeds terugkomt is de centrale positie van de
acteur. Wanneer ik een stuk lees, dan
cast ik meteen, dat geeft de lectuur
meteen een extra dimensie. Volgens
mij zijn er twee manieren om acteurs
te behandelen: je kan met ze omgaan
of je kan ze gebruiken. Ik denk dat ik
aan het leren ben hoe je met een
acteur omgaat. In sommige combinaties kan dat in beide richtingen tegenslaan of ook iets openbreken. En dan
heb ik het nog niet over de moeilijkheid van acteurs die uit verschillende
opleidingen komen, zeker als je ook
met Nederlandse acteurs werkt. Het
vergt vaardigheid om daar een eenheid van stijl in te krijgen.

ger geworden is. Hij stond vroeger
enkel ten dienste van een idee van een
regisseur en van een vormgeving. Nu
is hij meer inhoudelijk betrokken. In
mijn werk met acteurs ben ik uit op
tegenreacties, ik wakker stellingen
aan. En die stellingen worden met
mekaar geconfronteerd."
In je personagepresentatie
naar identificatie.
Stanislavski
tijd in de buurt.

streef je
blijft al-

"Ik vind dat nog altijd een goeie
benaderingswijze, omdat ik om problemen te voorkomen in conflict wil
treden met het personage, en niet met
het privé-leven van de acteur. Dan
heb je een professionele werkbasis en
wordt het ook makkelijker dat te
manipuleren."
Bij de Nederlandse
gasten zitten nogal wat oudgedienden
van het
Werkteater. Zijn daar affiniteiten
mee?

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het
'goede' Werkteater nooit gekend heb.
Eerder toevallig hebben onze eerste
contacten in Nederland naar deze
mensen geleid, wat maar een beperkt
aantal is van de grote Werkteatertroep en dan nog allemaal mensen van
de laatste generatie. Er is dus geen
causaal verband met de Werkteaterstructuur. Z e werden gewoon gecast
op hun acteerkwaliteit."

het

Wie zijn je vaders en grootmoeders
theater?

in

"Ik kom er elke dag nog tegen, dat
is heel merkwaardig. Ik heb er niet
echt. Niet iemand die mij op de weg
gezet heeft en waar ik nu nog tegen
opkijk. Dat heeft te maken met het
feit dat ik in dit vak vrij snel in een
individuele positie terechtkwam. Ik
heb het eigenlijk zelf moeten maken.
In het Conservatorium was er altijd
een samenspel van verschillende invloeden. Ook bij Theaterwetenschap
aan de U I A was dat zo. Idem voor de
verschillende operahuizen in Duitsland. Ik heb altijd mijn weg zelf moeten vinden."
Zou je ook opera

willen

regisseren?

"Daar leef ik wel naar toe. Ik waag
mij daar zeker de eerste jaren nog niet
aan, omdat ik mij muzikaal nog verder
moet scholen. En om spelmatig een
stempel op opera te kunnen drukken,
moet je eerst muzikaal sterk staan.
Maar ik hou erg veel van opera.
Misschien wel ooit dus."
Luk Van den Dries

Los van de verschillende manieren
waarmee met acteurs gewerkt wordt,
denk ik dat de acteursfunctie waardi-
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Noréns Nachtwake in KVS en BMC

Lui als navelstreng
Vlaanderen houdt
van het
psychologisch
gewroet van de
Zweedse auteur
Lars Norén. In
die mate dat
Nachtwake dubbel
en parallel
gespeeld werd
door KVS en
BMC. Luk Van
den Dries bekeek
beide produkties
en spelt de
verschillen uit.
Ter illustratie,
een theaterfotoroman,
waarbij identieke
(tot en met foto
13) of
gelijkaardige
ensceneringsmomenten belicht
worden. Bij snel
bladeren spelen
BMC (bovenaan)
en KVS
(onderaan) voor u
Nachtwake.

Bedrijf I, telefoongesprek
zijn dochter
Nina.

In het toneelbestel zijn clausules
ingebouwd die het speelrecht van een
toneelstuk en/of vertaling regelen.
Koopt een gezelschap de rechten van
een stuk (het gaat om werken van
auteurs die minder dan 50 jaar dood
zijn, of om vertalingen) krijgt het een
opvoeringsvergunning. Meestal wordt
d o o r de beroepsgezelschappen tegelijk exclusiviteitsrecht betaald, waarbij
contractueel vastgelegd wordt voor
hoelang en voor welke regio het alleenspeelrecht geldt. Dit heeft b.v. tot
gevolg dat KVS en KNS Romeo en
Julia spelen in a n d e r e vertalingen. Of
dat het B K T M ü l l e r s b r e n g t in
V l a a n d e r e n , terwijl D e Witte Kraai
aangewezen is op Nederland.
D e z e protectionistische regels beschermen de eigendom van de auteur
en de taal. Bij toepassing van de
exclusiviteitsclausule (en die is vrij
algemeen, duikt zelfs af en toe op in
de amateursector) gaat men ervan uit
dat het alleenrecht een groter publieksbereik waarborgt: men neemt
dus zonder meer aan dat het publiek
gewonnen én verbruikt wordt d o o r
auteurs en titels. In de huidige theatercontext, waar de eigentaligheid van
regisseur en gezelschap prominenter

tussen John

en

geworden is en d e dramatekst vaak
eerder aanleiding dan doel, lijkt dit
protectionisme achterhaald. Vanzelfsprekend is regisseren interpreteren
waardoor eigen accenten in een tekst
worden gelegd en een ander kunstwerk ontstaat. Exclusiviteit is dan ook
onzinnig, want men koopt het alleenrecht van iets waartoe iedereen toegang heeft (de dramatekst), terwijl het
eigenlijk theatrale automatisch nietr e p r o d u c e e r b a a r is.
Bij d e creatie van Nachtwake werd
deze monopolieregel niet toegepast.
Uiteraard zullen ook financiële motieven bij een kleine groep als de Blauwe
M a a n d a g Cie en een grote brok tekst
als Nachtwake meegespeeld hebben,
in elk geval heeft het succes van beide
produkties bewezen dat een vrije
markt niet noodzakelijk publieksverminderend hoeft te werken. Integendeel, er heeft zich blijkbaar een afspiegelingseffect voorgedaan waarbij
de respons van de ene produktie doorgewerkt heeft naar de andere, en
waarbij ook een publieksdeel zo geboeid was d o o r de eerste visie dat ook
de c o n c u r r e r e n d e versie (telkens
m e e r dan vier uur!) aangedaan werd.
Dit is geen pleidooi voor een liberaal

"Moet ik trouwens de hele avond zo blijven
staan ? I 'oor jou met dit hier in mijn
handen."
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kunstbeleid, wel een verdediging van
het recht van de toeschouwer om
verwante kunstwerken binnen een redelijke termijn te kunnen vergelijken.

Tekst

D e Zweedse schrijver Lars Norén
(voor een introductie zie Etcetera 13,
p. 34-38) schrijft in grotere gehelen.
Het grootste geheel vormt de eigen
autobiografie, het materiaal waarmee
hij gestalte geeft aan alle stukken. Een
trap kleiner zijn de trilogieën die
bepaalde fases uit dat verleden verwerken. Z o is er d e Hotel-trilogie (De

Nacht, Moeder van de Dag, Chaos, de
Nabuur van God e n Stilte) w a a r i n de

gezinsoorsprong (twee broers, vader
aan de drank, m o e d e r ziek) onderzocht wordt en de Rouwtrilogie (Demonen,

As e n Nachtwake)

d i e d e zo-

nen c o n f r o n t e e r t met de dood van de
m o e d e r . Als onderdeel van een groot
geheel zijn het open teksten, vol
echo's en verwijzingen naar vroegere
en latere stukken, bevolkt met personages die obstinaat dezelfde thematiek aansnijden. Z o vormde Demonen
een soort generale repetitie voor
Nachtwake dat op zijn beurt de afwezi-

"Wat duurt liet toch godvergeten
jij eindelijk een beetje smelt."

lang vo

Noréns Nachtwake in KVS en BMC

d o c h t e r

Nina telefonisch introdu-

ceert die in Hebriana

op de voorgrond

komt: een oeuvre als kettingreactie.
Nachtwake begint bij de thuiskomst
v a n John en Charlotte na de crematie
van Johns m o e d e r . D e telefoon gaat
en er volgt een lang gesprek met Nina,
johns dochter, die voor de rest van de
a v o n d aanwezig blijft via de open

Lui als navelstreng

telefoonlijn. Z e is d e stille g e t u i g e v a n
een

Vlaanderen houdt
van het
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gewroet van de
Zweedse auteur
Lars Norén. In
die mate dat
Nachtwake dubbel
en parallel
gespeeld werd
door KVS en
BMC. Luk Van
den Dries bekeek
beide produkties
en spelt de
verschillen uit.
Ter illustratie,
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waarbij identieke
(tot en met foto
13) of
gelijkaardige
ensceneringsmomenten belicht
worden. Bij snel
bladeren spelen
BMC (bovenaan)
en KVS
(onderaan) voor u
Nachtwake.
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zijn dochter
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ingebouwd die het speelrecht van een
toneelstuk en/of vertaling regelen.
Koopt een gezelschap de rechten van
een stuk (het gaat om werken van
auteurs die minder dan 50 jaar dood
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opvoeringsvergunning. Meestal wordt
d o o r de beroepsgezelschappen tegelijk exclusiviteitsrecht betaald, waarbij
contractueel vastgelegd wordt voor
hoelang en voor welke regio het alleenspeelrecht geldt. Dit heeft b.v. tot
gevolg dat KVS en KNS Romeo en
Julia spelen in a n d e r e vertalingen. Of
dat het B K T M ü l l e r s b r e n g t in
V l a a n d e r e n , terwijl D e Witte Kraai
aangewezen is op Nederland.
D e z e protectionistische regels beschermen de eigendom van de auteur
en de taal. Bij toepassing van de
exclusiviteitsclausule (en die is vrij
algemeen, duikt zelfs af en toe op in
de amateursector) gaat men ervan uit
dat het alleenrecht een groter publieksbereik waarborgt: men neemt
dus zonder meer aan dat het publiek
gewonnen én verbruikt wordt d o o r
auteurs en titels. In de huidige theatercontext, waar de eigentaligheid van
regisseur en gezelschap prominenter

tussen John

en

geworden is en d e dramatekst vaak
eerder aanleiding dan doel, lijkt dit
protectionisme achterhaald. Vanzelfsprekend is regisseren interpreteren
waardoor eigen accenten in een tekst
worden gelegd en een ander kunstwerk ontstaat. Exclusiviteit is dan ook
onzinnig, want men koopt het alleenrecht van iets waartoe iedereen toegang heeft (de dramatekst), terwijl het
eigenlijk theatrale automatisch nietr e p r o d u c e e r b a a r is.
Bij d e creatie van Nachtwake werd
deze monopolieregel niet toegepast.
Uiteraard zullen ook financiële motieven bij een kleine groep als de Blauwe
M a a n d a g Cie en een grote brok tekst
als Nachtwake meegespeeld hebben,
in elk geval heeft het succes van beide
produkties bewezen dat een vrije
markt niet noodzakelijk publieksverminderend hoeft te werken. Integendeel, er heeft zich blijkbaar een afspiegelingseffect voorgedaan waarbij
de respons van de ene produktie doorgewerkt heeft naar de andere, en
waarbij ook een publieksdeel zo geboeid was d o o r de eerste visie dat ook
de c o n c u r r e r e n d e versie (telkens
m e e r dan vier uur!) aangedaan werd.
Dit is geen pleidooi voor een liberaal

"Moet ik trouwens de hele avond zo blijven
staan ? I 'oor jou met dit hier in mijn
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kunstbeleid, wel een verdediging van
het recht van de toeschouwer om
verwante kunstwerken binnen een redelijke termijn te kunnen vergelijken.

Tekst
D e Zweedse schrijver Lars Norén
(voor een introductie zie Etcetera 13,
p. 34-38) schrijft in grotere gehelen.
Het grootste geheel vormt de eigen
autobiografie, het materiaal waarmee
hij gestalte geeft aan alle stukken. Een
trap kleiner zijn de trilogieën die
bepaalde fases uit dat verleden verwerken. Z o is er d e Hotel-trilogie (De
Nacht, Moeder van de Dag, Chaos, de
Nabuur van God e n Stilte) w a a r i n de

gezinsoorsprong (twee broers, vader
aan de drank, m o e d e r ziek) onderzocht wordt en de Rouwtrilogie (Demonen,

As e n Nachtwake)

d i e d e zo-

nen c o n f r o n t e e r t met de dood van de
m o e d e r . Als onderdeel van een groot
geheel zijn het open teksten, vol
echo's en verwijzingen naar vroegere
en latere stukken, bevolkt met personages die obstinaat dezelfde thematiek aansnijden. Z o vormde Demonen
een soort generale repetitie voor
Nachtwake dat op zijn beurt de afwezi-

"Wat duurt liet toch godvergeten
jij eindelijk een beetje smelt."

lang voor

doorzopen nacht waarin twee paren (ook Alan, J o h n s broer, en diens
vrouw Monica) graven in het verleden, mekaars identiteit, de resten van
de liefde.
Nachtwake is één van N o r é n s b e t e r e
stukken. Het profiteert van N o r é n s
g e o e f e n d observatievermogen om de
taaistrategieën van mensen weer te
geven: hij heeft o o r voor het onverwoorde dat de verwoording vergezelt,
voor de subtekst die in het spreken
doorklinkt, voor d e communicatiepatronen en voor de persoonscontouren
die men uit de talige actie afleidt. Af
en toe stoot d e aandacht voor deze
taalprocessen via N o r é n s alter ego
John door tot het gespreksoppervlak
{"Dat moet je niet zeggen, even checken. Checken heet dat. Jij neemt
onmiddellijk alles over wat de taal
slap m a a k t " ) m a a r het vertaalt zich
voornamelijk in de nauwgezette compositie van de conversatie waardoor
de indruk van een partituur ontstaat.
De talloze pauzes en stiltes bepalen
het tempo, d e snelle dialoogwissel
ritmeert het tekstverloop, de h o r t e n d e
monoloogpassages breken het verval.
In de regietekst vind je eenzelfde
secure oplettendheid voor de manier
waarop d e taaiactie dient gevoerd te
worden. N a g e n o e g ontelbaar zijn de
aanduidingen die het spreken schake-

/.„0/; mar de hel j j j

p benti'

smerjge

rat

die

ren, die intonatie, volume, timbre,
toonhoogte, ritmisch verloop bepalen
en intentionaliteit geven aan het gezegde ('broos als glas', 'onneurotisch',
'kleine terugtocht', 'met de stem van
een o u d e man', 'naakt', 'alsof het haar
niets kon schelen, de wereld veranderd was', enz.).
D e taalstrijd vormt de enige handeling in Nachtwake. D e posities die
d o o r de vier personages ingenomen
worden, zijn voldoende verschillend
om voor tegenstellingen en spanning
te zorgen. In die zin is het een vrij
klassiek stuk: zowel de twee paren zijn
contrastief, als de onderlinge verhoudingen van de paren en d e broers. Het
zijn vier individuen die vechten om
het lijfsbehoud, al gaat dit ten koste
van de individualiteit van de ander.
M a a r N o r é n brengt ritme in zijn figurentekening door naast botsende lijnen ook voor vervloeiing te zorgen: de
figuren zijn in zekere m a t e ook uitwisselbaar, hebben raakvlakken waard o o r de individuele k a m p d e allure en
d e treurige komiek van een spiegelgevecht krijgt. D e taal is in dit spiegelpaleis een slechte gids want ook zij zorgt
d o o r overdadig gebruik van persoonlijke v o o r n a a m w o o r d e n voor persoonsverwarring: " Z e lijkt heel aardig/ Ken je haar?/ Wie?/ Mijn dochter./ Je vrouw, bedoel ik...Ze lijkt heel
aardig./ E e n schat."
D e tijd creëert op haar beurt diepte
in het spiegelend perspectief. N o r é n is
een weinig optimistische schrijver en
laat zijn figuren dezelfde fouten begaan als die van de ouders, met alle
frustraties vandien. Opnieuw worden
de kinderen verwaarloosd, is de moeder afwezig, zijn relaties onmogelijk.
D e personages treden in een spoor

Symmetrische
chaos

positiebepaling

vs.

dat in die m a t e uitgesleten is dat
aangeknoopt wordt bij mythische
voorgangers: het Orpheus-Euridice
verhaal heeft hier zijn resten gedeponeerd (in de grot, het kijken, het
slangmotief, de muziek), het lijdensverhaal van Christus schemert door
(de titel Nath'arden betekent letterlijk
nachtmaal) en uiteraard spelen ook
Freudiaanse archetypes m e e (het vier
keer herhaalde "je lui is eigenlijk een
navelstreng" is een t r e f f e n d e samenvatting van het stuk).
Taal, personages en tijd vormen het
grondvlak van dit stuk. D e taal handelt, liegt, bedriegt; de taal maskeert,
of legt bloot, krabt aan d e ziel van d e
ander, bepaalt het beeld van de partner. Norén is er hier in geslaagd
ongelooflijk juist weer te geven hoe
mensen taal gebruiken om zich een
individualiteit aan te m e t e n of om
anderen in te strikken. D e personages
in kwestie zijn erg h e r k e n b a a r o m d a t
ze gemodelleerd zijn o p b e k e n d e archetypes, maar dit wordt ook weer
niet zo dik gesausd (zoals in Demonen
dat drijft o p de symboliek) dat het
storend wordt. Bovendien bouwt Norén een tijdsfactor in — de d u u r van
een lange d o n k e r e nacht — die het
stuk tot aan de tolerantiedrempel
duwt: het geruzie, r o e p e n en tieren,
opnieuw g o e d m a k e n , fluisteren en flemen, en weer herbeginnen, is werkelijk eindeloos.

Context
Voor beide regisseurs, Guy Joosten
bij Blauwe M a a n d a g Cie en JeanPierre D e D e c k e r bij KVS, was het de
eerste Norén-regie. Joosten zag de
Duitse produkties in Kassei en Bo-

vloeiende

"Moeten
zitten?"

we hier echt zo op een
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kluitje

chum en ging met de auteur praten in
Stockholm. In de KVS werd het stuk
aangekaart in het leescomité, en bezochten Gilda D e Bal, Vic De Wachter (inmiddels ex-KVS) en Senne
Rouffaer de Bochumversie van het
stuk. De Decker werd dan als gastregisseur aangetrokken. Allebei vinden
het een grote ontdekking waarop
doorgegaan zal worden.
Beide produkties gebruiken de vertaling van Karst Woudstra en de tekstversie die het Schauspielhaus Bochum
uitgegeven heeft. De schrappingen
(ongeveer een vierde van het oorspronkelijke stuk) lopen grotendeels
gelijk, hoewel Joosten meer geneigd is
verklaringen voor gebeurtenissen of
gedrag te ziften, terwijl De Decker
eerder ingrijpt bij expliciete verwijzingen naar het taalgebruik. De Zweedse
aanduidingen (plaatsnamen, geld)
worden bij BMC gehandhaafd, bij
KVS geneutraliseerd (plaats) of vertaald (geld).

Opzet
Bedoelingen van theatermakers
mogen uiteraard niet verward worden
met de scenische praktijk. Toch is het
interessant de accentverschillen na te
gaan bij de verwoording van de intenties die in de produktie gelegd werden: ze geven inkijk op het regieconcept.
Het programmaboekje van BMC
introduceert Norén als autobiografisch auteur die qua schriftuur aanleunt bij Pinter en Albee. Twee aspecten worden uitvoerig belicht: de psychiatrie en de communicatie. De begrippen 'Double-Bind' en 'Schizofrenie' worden gedefinieerd en gelar-
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deerd met een streepje gedicht en een
fragmentje Nachtwake, wat suggereert
dat deze psychiatrische concepten op
deze personages van toepassing zijn.
"Toch," zegt Joosten "is de psychologische dieptestructuur zeker niet
het essentiële aan Noréns werk".
Veel belangrijker is de taal. " D e taal
is een vervangingsmiddel dat functioneert voor een massa gevoelens. De
personages hebben de taal nodig om
te overleven en binnen hun communicatiepatroon hebben zij nood aan
een partner. Elke zin wordt een wapen en elk gesprek het sein voor een
nieuwe ronde in hun onophoudelijke
strijd."
Ook KVS vermeldt de autobiografische laag in Noréns teksten (zijn homoseksualiteit en opname in psychiatrische kliniek), maar heeft het verder
in de voorpubliciteit vooral over de
relatiemoeilijkheden en de herkenbaarheid ervan onder het motto 'De
KVS rekent af met het huwelijk': "Als
geen ander legt Norén de angsten
bloot die man en vrouw van mekaar
afhankelijk maken en analyseert hij de
persoonlijke verwachtingen die van
het huwelijk een hel maken." Het
programmaboek geeft een groter
gamma van invalswegen op Nachtwake weer. Men heeft het over het
rouwproces; de taal als verhulling, de
taal als code; de pluralistische chaos
van het ik, de desintegratie van het
zelf; de taal der verliefden; en citeert
daarbij R. Barthes, B. Strauss, J.
Fast, E. Canetti, P. Niedzwiecki. De
essentie van het stuk is volgens De
Decker het separatieproces: "Het
willen weggaan en niet kunnen. Het
zich willen losmaken van de dingen,
mensen, kinderen, objecten, herinne-

ringen en niet kunnen."
Beide brochures drukken ter staving of verluchting gedichten af. gj;
BMC spreekt het vrouwelijke standpunt 'Moeder' van Norén en 'lokaste'
van Cixous bij KVS klinkt het vnl
m a n n e l i j k 'Vader'

e n 'Order' v a n No-

rén.

Een woonkamer
Een woonkamer in een grote flat in
een grote stad. En verderop in deze
361 p. dikke tekst een keuken, een
badkamer, een balkon. En druppelsgewijs een resem objecten: stoelen
(Mies van der Rohe), veel drank
sigaretten, telefoon, de urn, etc. Het
zijn schaarse stapstenen tussen de
dramatische en de theatrale ruimte,
met daartussen veel plaats voor de
verbeelding van de scenograaf.
Bij de KVS is dat Mare Cnops (die
o o k al N o r é n s Moed om te doden,
Demonen,
Stilte, Depressie v a n ruimte

voorzag). Hij tekent een decorplan
waar al duidelijk de regievisie van
Jean-Pierre De Decker op dit stuk
doorschemert. Twee bewegingen zijn
daarin bepalend: de dieptelijn en de
leegloop. Het dieptespel wordt vooral
gecreëerd door de perspectieflijn van
zich vernauwende wanden en een gebogen plafond, maar onderweg naar
het eindpunt aan de horizon bots je
plots op een enorme spiegelscherf die
dwars en puntig de ruimte doorklieft
en het roze gewelf inschiet. De diepgang wordt hierdoor tegelijk gedevieerd als verdubbeld, hij zorgt voor
een vals perspectief en dubbele diepte. Vals is ook de achterwand die bij
het begin van het derde bedrijf openschuift en waarachter Charlotte het

[iele meubilair opstapelt, als in een
rommelkamer of goederenlift. D e z e
leCjjggang was trouwens al aangezet in
l i e t tweede bedrijf met het verdwijnen
van het bankstel, waardoor de personages het centrale punt in de ruimte
moeten missen. Beide ruimtelijke ingrepen (spiegelsymbool en depouillering) zorgen dus voor een desoriëntering, in de perspectief of in het ruimtelijk houvast. Uiteraard visualiseren ze
(aangezien deze elementen geen realistische onderbouw hebben, in die zin
a |s teken ook nogal grof zijn) de
psychische ontwikkeling van de figuren: het afkrabben van de leugens,
volslagen destabilisering, de regressie
in het verleden. Daarnaast wordt er
ook een symbolische laag gelegd (bv.
de spiegel: narcisme, kwetsuur, venijnige terugkeer naar de moederschoot?) die eveneens verwijst naar
dit spiegelkabinet van verwrongen gevoelens, psychische storingen, gekrakte verhoudingen.
De scenische ontwikkeling (in de
zin van ruimtelijke ontmanteling) lijkt
toch een aardverschuiving vergeleken
bij de minieme dramatische schakering. Het is wel zo dat Charlotte
inderdaad op het einde John verlaat
en dat ook Monica op scheiding
stuurt, maar voor hetzelfde geld staat
Charlotte straks weer aan de deur,
gooit Monica het op een nieuw akkoord. Beide figuren worden extreem
onzeker voorgesteld, er zijn geen aanwijzingen dat dit op het einde anders
zou zijn, dat er een psychische verandering zich voorgedaan zou hebben.
Dat geldt ook voor de anderen: fundamenteel verandert er niets, de verhoudingen waren krom, ze blijven het. In
de KVS-versie is er geen ontwikkeling

in de personagetekening noch in de
interactie. Van bij het begin is de
karakteriële b a n d b r e e d t e gegeven,
het palet bepaald waarmee de personages het emotionele leven kunnen
kleuren. D e drankhoeveelheid (tot
het delirium) en het tijdstip (de nachtwake) zorgen enkel voor verheviging,
versnelling en uitvergroting.
Z o is en blijft John (Dirk Buyse) de
cynicus die nooit ontdooid raakt, alles
en iedereen op afstand houdt: de
anderen nooit aankijkend tenzij onverholen sarrend, bulderend lachend
zonder plezier, meliodieuze curven
volgend en tegelijk blaffend, soepel
beweeglijk en emotioneel stijf. Een
onaanraakbare, ongenaakbare Charlotte (Ingrid De Vos) doet nochtans
verwoede smeltpogingen: ze biedt zich
aan, of juist niet, laat anderen in haar
kruis kijken; een vrouw met vele lijven, constant vervellend, absoluut wisselvallig. Een lichtjes pathetische figuur, gestipt dravend,
zwiepend
zwaaiend met de voorarmen, sopraangekwetter. Constant schakelend tussen gieren en overdrive. Het andere
paar is nog extremer geprofileerd: hij
(Alan, Ronnie Waterschoot) dominant bulderend, snoevend en snauwend, zij (Monica, Chris Lomme) onderdanig en stil. Van bij het begin zijn
de componenten aanwezig die door
uur en drank slechts uitgedistilleerd
worden: Allens ontreddering ter wille
van haar overspelige gedrag, Monica's
neurotische staat ter wille van jarenlange psychische verdrukking.
D e z e psychologische galerij wordt
realistisch geportretteerd en volgt
daarbij conventionele scholing. Dat
betekent dat de middelen weinig verrassen, al is het resultaat (de invulling

"Ik vind daI je naar een dokier
je weer thuis
bent."

en presentatie door de acteurs) meer
dan behoorlijk: zelfs een achtergrondfiguur als Monica blijft door haar
volgehouden afbladderende normaliteit voortdurend boeiend om volgen.
Enkel John is naar mijn smaak iets te
eenduidig als cynische figuur getypeerd : een extreem koele figuur,
maar het is een koude zonder pijn,
een diepvrieskast vol van hetzelfde.
D e Decker is genadeloos in de
behandeling van deze figuren. Tracht
geen verzachtende omstandigheden in
te roepen, geen sympathie te wekken
voor standpunten of (ver)houdingen.
Eerder accentueert hij het failliet van
dit kwartet, beklemtoont hij de onmogelijkheid tot verder leven en het toch
niet anders kunnen. Scherpt hij de
tegenstellingen aan, versterkt de negatieve kleuring: John telefoneert met
zijn dochter vanop drie meter afstand,
in opperste woede begint Charlotte te
stotteren of krijgt haar aansteker niet
aan, Alan is gewoon zielig, Monica
ziek. In de verdeling van antipathie
(wat de conflicten hun herkenbaarheid niet o n t n e e m t ) moet Charlotte
het het sterkst ontgelden: haar lange
tirades worden o n h o o r b a a r gemaakt
door de muziek, of ondermijnd door
het gedrag van John die de m u u r
opklimt om Charlottes zin te illustreren ("niemand zoekt me o p waar ik
ben"), haar regressie naar puberale
toestand in het derde bedrijf maakt de
hysterische tekening verder af.
De KVS eindigt met leegte. De ziel
is uitgewrongen, maag en lever zijn
binnenste buiten gekeerd. D e lange
nacht van analytisch wroeten en wriemelen, van eindeloos geruzie is afgelopen. D e batterijen zijn op. Ook de
scenische ruimte, als weerspiegeling

moei gaan

als

Monica 's brief

van de psychische staat, is geledigd.
D e urn met de as van de moeder is
door Charlotte tegen de muur gekwakt en leeg. Fel wit licht overbelicht
het slottafereel. "Monica" roept Alan
vanaf het balkon. "Not a day goes by"
zingen de boxen. Dan begint de telefoon te biepen, net als bij de aanvang.
We kunnen herbeginnen.

Anders
Bij Blauwe Maandag Compagnie is
alles anders: het licht is anders, de
personages zijn anders, het begint
anders, het eindigt anders. En toch
gaat het om hetzelfde stuk, dezelfde
conflicten, dezelfde taal. De verschillen zijn terug te brengen op andere
accenten die in het stuk gelegd worden (b.v. minder farcicaal), andere
personagevisie, andere esthetische
opvattingen, maar vooral op een andere regiestijl. Gestileerd realisme
zou je dit kunnen noemen: de motivatielaag is realistisch, het presentatieniveau gestileerd. Dus de aandrijving
van de ingewikkelde emotionele partituur die de personages volgen, wordt
gevoed door geïmiteerde, herkenbare,
realistische elementen, die in de aanbieding ervan gestileerd vormgegeven, a.h.w. gechoreografeerd worden.
In de personagebehandeling betekent stileren hier het aanpassen aan
vereenvoudigde grondvormen. Dit
vindt zijn neerslag zowel in de gestiek
(Johns voorwaartswijzende en laterale
armbewegingen), de plaatsbepaling
(geometrisch) als de verplaatsing
(overwegend rechte lijnen). Dit geldt
ook voor de omgang met de taal die
gekenmerkt wordt door een overheersend snel tempo. Deze basispatronen
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vernissen het acteergedrag, werken
het af, homogeniseren het, nuanceren
subtiel het voor het overige realistische spelkader: praten, eten, drinken,
vrijen, kwaad worden, verzoenen, enz.
volgen realistische spelcodes. Door de
acteurs (Mieke D e Groote, Peter Gorissen, Maarten Wansink, Lieneke Le
Roux) wordt de spanning tussen deze
spelniveaus ongelooflijk trefzeker en
detaillistisch in de hand gehouden, en
met een zeer sterke présence uitgespeeld.
In het ruimtelijk ontwerp betekent
stileren eveneens zoeken naar basisvormen
(symmetrisch
grondplan,
kleurschakering) en ook hier is het
realistisch kader lichtjes verschoven:
de ruimte is georganiseerd volgens
haar functie (woonkamer) en situeert
haar bewoners sociaal, maar te smalle
deuren en een stalen loopbrug passen
niet in het kader, (kunnen) zorgen
voor symbolische betekening.
De personages in deze Nachtwake
zijn trendgevoeliger in kostuum en
wooninrichting dan de KVS-collega's,
vooral getuigen zij van een ander
profiel. Door het verschuiven van een
aantal tekstpassages komt de verhouding van John en Alan centraler te
staan, valt de klemtoon op het familiale aspect van twee broers die proberen
in het reine te komen met hun gemeenschappelijk verleden, dat al even
gestoord is als hun relaties met hun
echtgenotes. Hun karaktertekening is
ook sterker genuanceerd (dan de
vrouwen, dan in de KVS): zo breekt
John af en toe door zijn koelheid
heen, toont hij bezorgdheid voor zijn
dochter, is hij bereid tot luisteren; gaat
ook het ontrafelingsproces van Alans
olifantenbestaan veel langzamer.

Persoiiageprojlleriiig
vs.
cynisme
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ran John:

aandacht

Joosten zoekt dus minder de uit er
sten op, tracht niet de grens met het
ziektebeeld (neurose, schizofrenie) t e
verkennen: Charlotte is hier "g e .
woon" labiel, onzeker en afhankelijk
Monica "gewoon" stil en onopvallend
Deze karakteriële kenmerken worden
natuurlijk wel als spelmateriaal g e .
bruikt en uitvergroot (Alan die uitg e .
blust over de bank hangt, Charlottes
roofdiergedrag) maar dit leidt nergens
tot versmalling. Joosten geeft dus in
grotere mate het middenveld vrij
kleurt ook minder negatief, is vriendelijker voor het kwartet en vooral voor
Noréns alter ego John: hij is de enige
die in deze ontluisteringsnacht een
stap zet met de beslissing om alleen te
gaan leven: hij trekt een wit hemd aan
en drinkt een fles water leeg. Met dit
beeld van een John die eindelijk rust
vindt en tot zichzelf kan komen, terwijl Alan vanaf het raam "Charlotte"
roept, Sinatra "There will be many
other nights like this" zingt en het
almaar duisterder wordt, eindigt het
stuk. Eindigde ook Een stuk van twee
dagen, de vorige produktie van BMC.
Of Charlotte (Bruno) zal terugkomen
lijkt onwaarschijnlijk.

Kritiek
D e repertoirecontext (het feit dat
een produktie thuis hoort in het beleid
van een gezelschap, in de ontwikkeling van een groep) komt in de geschreven pers niet aan bod. Dat het
kleinste en bijna grootste gezelschap
hetzelfde stuk spelen is geen onderwerp van reflectie. Wel wordt een
debat gevoerd over de hoofden van
het KVS-publiek: volgens D. Van Den
Eede (De Moigen) "heeft bijna de

Johns gestiek:
soepelheid

strakke

liniëring

vs.

| f t van het publiek het huis vroegtijdig verlaten", een bewijs van mislukking- G. Fonteyn (De Standaard)
telde precies 53 theaterverlaters en
a f aan de zittenblijvers een prijs:
"Een overgrote meerderheid van de
t o e s c h o u w e r s heeft zeer aandachtig
eekeken en geluisterd -bijna vijf uur
lang- en z e e r nadrukkelijk geapplaudisseerd." Ook E. Van Heer (Knack)
merkte legen stoelen op, maar vindt
jat "De Decker bewezen heeft dat
ook in de KVS verstandig en degelijk
teater kan worden gemaakt" en dat
dit voortaan zo maar moet blijven.
Dat hier met zoveel nadruk over de
publieksreacties wordt geschreven,
ze gt iets over het KVS-publiek; dat
een zeer behoorlijke produktie tot
een wonder uitgeroepen wordt, zegt
iets over KVS-normen. In elk geval
staan deze aspecten bij de BMCversie niet ter discussie, ook niet bij
I. Van der Veken (Het Laatste
Nieuws) die zelf vroegtijdig opstapte.
he

In de verdeling van de persaandacht wordt veel plaats gereserveerd
voor de introductie van auteur en
stuk, voor situering (Albee, Pinter,
Miiller, Tsjechov,...), samenvatting
en interpretatie. Naar van gelang
smaak, temperament en aandachtsveld worden daar telkens andere aspecten uitgelicht: het goede Nederlands, de taaigevangenis, de relatieproblematiek, het zoeken naar waarheid. De opvoering als zelfstandige
interpretatie van het tekstgegeven,
als relatief autonoom kunstwerk, als
theatrale mededeling van een tijdsgebeuren, is echter niet of nauwelijks
voorwerp van belangstelling: regie is
voor Fonteyn, Van Den Eede, F D C
(Gazet van Antwerpen) het dienen

Het gebruik van de spiegel:
«'"
identiteitsspel

narcisme

en

van de auteur en het drijven van
acteurs tot topprestaties. H o e de
spelregie uitgezet is, welk soort personage-ontwerp daarachter zit, blijft
daarbij rijkelijk vaag. In grote omtrekken wordt dus wel de context van
een produktie geschetst, het opvoeringscentrum blijft leeg, krijgt geen
gestalte. Enkel Van H e e r en Breyne
(De Standaard) besteden aandacht
aan de tekenselectie, bespreken de
voorstellingstekens als aflijning van
een regie-intentie.
D e produktie als geheel of deelfacetten ervan (m.n. acteerprestatie)
wordt sterk evaluatief aangepakt,
met verschillen in de bewoording van
appreciatie of depreciatie. Van Heer
hangt zowat aan het plafond van enthousiasme: een grandioze toneelbelevenis zoals je ze maar zelden meemaakt (BMC) vindt hij, en een noch
min noch meer revolutionaire produktie in het geval van de KVS.
Daarover (KVS) zijn ook de anderen
het eens: ze biedt een zeldzame
avond van collectieve ontroering
(DS) en raakt en blijft hangen
(GvA). De BMC-stemming verloopt
gedempter: vier uur zijn te kort
(DS), de voorstelling loont (DM) of
was gewoon oeverloos (HLN).
Normatief wordt men pas in de
Nederlandse pers. Tal van recensenten denken bij het zien van Nachtwake (BMC) met weemoed terug aan
De Witte Kraai-versie van Who's Afraid of Virginia

Woolf

. Behoeft No-

rén ook geen commentaar, afstand,
relativering. Is parodiëring van dit
gegeven niet eerder vandoen. Zou
Nachtwake ook ontmanteld en ontmaskerd kunnen worden, vraagt men
zich af. De dieptepsychologie en het

relatiegewroet zijn inmiddels tot vermaak geworden, het is niet meer aan
het theater om het probleem van de
identiteit in al zijn serieusheid aan
ons voor te schotelen (Pauline Rang,
Toneel Teatraal). Meteen wordt het
postmodernisme tot norm verheven,
een stijlfiguur tot artistiek credo gemaakt, uit de heterogene theaterpraktijk één benadering gepast geacht. Het pleidooi voor het tonen
van de pluriforme werkelijkheid vervalt zo in een uniform programma.

Publiek
Blauwe Maandag Compagnie gaf
29 voorstellingen van
Nachtwake,
waarvan 14 in Nederland, voor 4685
toeschouwers. KVS speelde Nachtwake 16 keer, waarvan twee buitenshuis, voor 5985 toeschouwers.
Luk Van den Dries

NACHTWAKE
Auteur: Lars Norén; vertaling
Karst Woudstra;
gezelschap: KVS; regie: Jean-Pierre De Decker; decor en kostuums:
Mare Cnops; spelers: Ingrid D e
Vos, Dirk Buyse, Ronny Waterschoot, Chris Lomme.
gezelschap: BMC; regie: Guy Joosten; vormgeving: Niek Kortekaas;
lichtregie: Steve Kemp; spelers:
Mieke De Groote, Peter Gorissen,
Maarten Wansink, Lieneke Le
Roux.

Door de plaats van de drank in liet decor worden andere
rerplaatsiiigslijnen getrokken: frontaal r.v. lateraal

Slapstickmomenten:
Alan nodigt tot
uit; gooi- en smijtwerk
met de urn

koffie

-^ M
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KONINKLIJK JEUGDTHEATER van ANTWERPEN
Directie: Walter Merhottein
* Eerste en grootste kinder- en jongerentheater van Vlaanderen
* Meer dan 300 voorstellingen per seizoen
* School- en schoolreisvoorstellingen
* Reisvoorstellingen
* Animaties in musea van Antwerpen
* Neemt deel aan Internationaal Theaterfestival Oost-Berlijn oktober '88

1988-89 PROGRAMMA - DOELGROEPEN
Vanaf

5 jaar: Witland (Dennis Meijer)
Assepoes (Jos Dom)
Verdwaald in het Toverwoud (David Wood/Lieve Eckhaut)

Vanaf

7 jaar: Kleine August (Pavel Kohout/Karel Vingerhoets)
Jungleboek (Kipling/Utz Thorweihe/Marc Schillemans)
Gullivers Reizen (Swift/Jan & Mare Maillard)

Vanaf

8 jaar: De Kleine Prins van Denemarken (T. Letser/A.M. Sauer)
Zit dat zo (Verteltheater) (R. Kipling/Leo Brant)

Vanaf

9 jaar: Sterker dan Superman (Roy Kift/Alice Toen)

Vanaf 12 jaar: De Lege Cel (René Swartenbroekx)
Vanaf 14 jaar: De Zelfkwelling (Menandros/Terentius/Hélène Ballings)
De Golf (Morton Rhue/Wim Verbeke)

Inlichtingen
K.J.T.

elke woensdag en zaterdag om 15 uur en zondag om 11 en 15 uur
Stadsschouwburg - Theaterplein, 2000 Antwerpen
Reservatie: 03/233 35 25
Secretariaat: Meistraat 2, 2000 Antwerpen - Tel. 03/231 97 50

M.K.T.

(Stadspoppentheater) (vanaf 5 jaar)
elke woensdag, zaterdag en zondag om 15 uur
Reservatie: 03/645 34 51
Terlindenhofstraat 204, 2060 Merksem - Tel. 03/645 34 51

W I M V A N GANSBEKE

Dat dit theatertijdschrift, dat de mééste theatertijdschriften
zich zelden of nooit hebben ingelaten met bespreking of
analyse van de vertaling van een theatertekst, terwijl er toch
heel doorwrochte stukken over die tekst zélf en over de
voorstelling die ermee gemaakt wordt aan de pen van de
commentatoren ontspruiten, is tekenend voor een hoogst
verouderde opvatting over de genrebepaling van een
theatertekst en een zeer dubbelzinnige houding vanwege
theaterpractici ten opzichte van een schriftuur.
Theaterteksten zijn traditioneel altijd veel meer onderwerp
geweest van literatuurkritiek dan van drama-analyse en daar
hebben sinds de 18de eeuw de commentatoren en het
onderwijs driftig aan meegeholpen. Molière, Corneille, Racine,
Shakespeare, Sheridan, Wilde, Shaw, Hebbel, Schiller, Goethe,
Büchner, Schnitzler, Wedekind, Hooft, Vondel, Bredero,
Claudel, Maeterlinck, Ghelderode, Fry, Eliot, O'Casey, Behan,
Gogol, Tsjechov, Gorki, O'Neili, Miller, ja, zelfs Beckett,
Ionesco, Handke, Bernhard, Strauss, Mamet, Christian Dietrich
Grabbe, August von Kotzebue, Johann Nestroy, Eugène Scribe,
Sardou en Feydeau, om nog niet te spreken van Claus, Koltès
of Mishima, zij allen vullen in de eerste plaats de
literatuurhandboeken waarin roman, poëzie, drama en tutti
quanti op één hoop worden gegooid.
En natuurlijk heeft een goede theatertekst, naast zijn
primordiaal theatraal-dramatische, ook literaire kwaliteiten. En
natuurlijk is men het er vandaag over eens dat drama niet
uitsluitend, of soms helemaal niet, in het vakje literatuur mag
gestopt worden. Maar atavismen zijn hardnekkiger dan
inzichten of overtuigingen. En dus ontstaat er een
dubbelzinnigheid: terwijl de vertaling van bellettrie en poëzie
b.v. gelukkig méér en méér aan vaklui overgelaten wordt —
vaklui met grondige taalkennis, groot taal- en stijlgevoel en een
prikkelende taalcreativiteit — voelen god en heel de wereld
zich wèl geroepen om toneelstukken te vertalen. Met meestal
desastreuze gevolgen. Een toneeltekst wordt dus op dat
ogenblik plots niet meer beschouwd als literatuur. Hoogstens
als derderangsschrijverij, waarmee men maar wat mag
aanmodderen. En aangemodderd wordt er!
Wat is immers een goede vertaling? Dat is een vertaling die
niet interpreteert, maar in een andere taal precies omzet wat er
in de oorspronkelijke staat. Die, dwars door die "omzetting",
het stijlbeeld van de schrijver en de elementen waaruit die stijl
is opgebouwd, héél Iaat en laat proeven. Die een schrijver niet
"verbetert", die zijn stijlmiddelen respecteert, de geladenheid
van een bepaalde woordkeus, van een assonantie, een alliteratie
weet te onderkennen en exact in een andere taal over te
brengen. Vertalen is in grote mate "letterlijk" omzetten, maar
niet tot dié prijs dat daardoor de oorspronkelijke tekst in de
vertaling onzin wordt. Grammaticale of inhoudelijke,
begripsmatige onzin. Vertalen vergt een groot inzicht in een
tekst en zijn eventuele intertekstualiteit, én een grote
zorgvuldigheid; het laat geen denkfouten toe.
Helaas geldt dat alles blijkbaar niet de theatervertaling. Zij is
vogelvrij voor alle slag van amateurs en dilettanten,
theaterdirecteuren en hun dramaturgen op kop, met niet méér
dan middelbare-schoolkennis van een andere taal, zonder taaien stijlgevoel, zonder de creativiteit om de sfeer van een tekst
op te snuiven en die sfeer, door de keuze van het ene
vertaalwoord voor het andere, precies zó weer te geven als het
origineel ze oproept.
Om nog maar te zwijgen van diegenen die de eigen taal zo
weinig beheersen dat ze het nochtans correcte origineel de nek
omwringen met kreupel Nederlands. En om het niet te hebben
over tal van onnauwkeurigheden, leesfouten, denkfouten, het
niet of maar half begrijpen van staande uitdrukkingen, het
verkeerd lezen van eenzinsconstructies, het bij regel 600 niet
meer weten wat er in regel 7 staat, het dus niet analytisch,
maar domweg regel per regel vertalen en het trappen in allerlei
grammaticale angels en voetklemmen. Vertalen is geen kattepis,
maar in het theater wordt er wèl gedaan alsof; geen wonder
dat het er stinkt! Zo wordt een oorspronkelijk heldere tekst

vertroebeld, worden zogenaamde hermetismen nog
hermetischer, wordt een volmaakt logische passus
onbegrijpelijke wartaal.
Ter illustratie — en zonder een definitief oordeel te willen
uitspreken over de "Gesamtqualität" van de vertaling — wil ik
hier een "poging tot" analyse maken van de vertaling van
Verkommenes Ufer, de aanhef van het Medea-drieluik van
Heiner Müller, zoals afgedrukt in de programmabrochure van
het Kaaitheater 1987-1988, waarbij ik — zeer occasioneel want
zeer vermetel — ook de Nederlandse en de Franse vertaling
met eikaar vergelijk.
Ik geef hierbij een aantal onnauwkeurigheden en discutabele
vertalingen ter overweging, waarbij ik vooraf nog wil opmerken
dat het hier om een bijzonder moeilijke tekst gaat. Reden te
meer om er zeer zorgvuldig mee om te springen!
Een eerste onnauwkeurigheid. De titel luidt "Verwaarloosde
oever". Hetzelfde wordt in de eerste regel "Verkommerde
oever". Waarom? Ongetwijfeld probeert in het tweede geval de
vertaler — terecht — de klank en de straktuur van het Duitse
"verkommen" vast te houden, want anders was er, naast
"verwaarloosd", nog de keuze tussen b.v. "vervallen",
"onderkomen", "onverzorgd". De vertaling "verkommerd"
krijgt overigens nog een plezierige bijbetekenis; in jagerstaal —
en we bevinden ons aan de oever van een meer — heeft
"kommer" de betekenis van "haze-uitwerpselen".
"Verkommerd" zou dan evenveel kunnen betekenen als
"bezaaid met, bedolven onder konijnestront". Met andere
woorden, "verkommerd" is als vertaling van "verkommen"
vrijwel perfect naar klank, betekenisgelaagdheid en
gevoelswaarde, maar dat eindresultaat zal de vertaler niet
zomaar uit zijn duim hebben kunnen zuigen.
"Van de Argonauten met plat voorhoofd." De Duitse tekst
— "flachstirniger Argonauten" — vermijdt het lidwoord om
een onbepaald getal aan te duiden. De Nederlandse vertaling
houdt zich daar niet aan, de Franse wèl. en dat lijkt mij
correcter. Het is ook jammer dat er geen poging wordt
ondernomen om "Qachstirnig" anders te vertalen dan met de
wat platte bijstelling "met plat voorhoofd". Het Duits verwijst
hier naar Griekse voorbeelden, waar dezelfde "met"-constructie
ook met één woord wordt aangeduid (b.v. de snelvoetige).
Toegegeven, "vlakvoorhoofdige" is geen Nederlands en hoe
dan ook vandaag nog moeilijk te gebruiken, maar één correctie
had wel gekund: "plat" vervangen door "vlak". Het is even
correct en de vl-medeklinkerverbinding staat dichter bij de flverbinding in het Duits.
"Rietstekels van dode takken". Hier is "van" te veel. Het
Duits heeft het immers niet over "Schilfborsten toten Geästes"
(een genitief die overigens plantkundige onzin zou zijn), maar
over twee afzonderlijke begrippen: "Schilfborsten" en "totes
Geäst". De Franse vertaler heeft dat correct gezien maar
maakt een andere fout met "brosses de roseau", waarbij het
Duitse "Borste" (stekel, stijf haar), verward wordt met "Bürste"
(borstel).
"Dieser Baum wird mich nicht überwachsen". De hele
context wijst erop — en zo heeft de Franse vertaler het ook
begrepen — dat "überwachsen" hier niet mag vertaald worden
met "over mij heen groeien", maar met "boven mij uitgroeien".
Niet "inkapselen" dus, maar "groter worden".
"Vislijken schitteren in de modder". Waarom niet "glanzen
in het slijk?" Müller had hier o.m. de keuze tussen "glänzen",
"strahlen", "leuchten", "glitzern", "flimmern". Hij gebruikt
"glänzen". Zeer natuurlijk: in de modder en gedeeltelijk erdoor
bedekt, ziet men vislijken eerder een zachte glans hebben dan
dat ze schitteren. Maar er is een betere reden om "glanzen" en
"slijk" te gebruiken in plaats van "schitteren" en "modder". De
klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glänzen"
en "Schlamm" en in allebei wordt de ook in het Duits
voorkomende dubbele medeklinkerverbinding op vergelijkbare
wijze behouden.
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"Duw me kom zoetje". Dit is een voorbeeld van onduidelijke
en verhullende vertaling. "Stossen" betekent inderdaad
"duwen", maar ook "stoten", wat in het Nederlands duidelijker
seksuele connotaties heeft en in wat ruwere taal letterlijk staat
voor "geslachtsgemeenschap hebben". Dit als overdrachtelijke
betekenis van "schokkende of telkens afgebroken bewegingen
maken". In het licht van de voorafgaande zin kan "stossen"
hier niets anders betekenen dan "neuken", maar aangezien er
in het Duits niet "ficken" staat, lijkt "stoten" een meer
aangewezen vertaling dan het te zwakke en verhullende
"duwen". De Franse vertaler gaat mij daar met het zeer
uitdrukkelijke "baise-moi" óók te ver. Een woord als "branler"
ware hier, denk ik, eerder op zijn plaats.
"Und Kotplatz der Geier im Wartestand": "en strontplaats
de gier in wachtstand". Opnieuw een voorbeeld van hoe de
vertaling de tekst hermetischer maakt dan hij is. "Der Geier"
moet niet gelezen worden als een nominatief enkelvoud (wat
óók kan) maar als een genitief meervoud. Dus "strontplaats
van de gieren". De vraag is zelfs of "Kotplatz" hier niet moet
vertaald worden met een "aktief' woord, d.w.z. bijvoorbeeld
"schijtplaats" of plek waar de gieren hun behoefte doen. In het
Duits staat er weliswaar niet "Scheissplatz", maar dat is te
verklaren uit de onduidelijk-overdrachtelijke betekenis die dat
woord in deze context zou krijgen, terwijl Müller hier duidelijk
heel concreet wil zijn.
Onaanvaardbaar is bovendien de vertaling van "Wartestand"
door "wachtstand". Ten eerste is dat geen Nederlands. Ten
tweede "staan" gieren niet, zoals flamingo's, op gestrekte
poten, maar "zitten" ze. (Even later staat er: "sie hoeken", wat
"hokken", maar ook "hurken" en "zitten" betekent). Ten derde
is "Wartestand" ontleend aan de staande uitdrukking "in den
Wartestand versetzen" of "op wachtgeld stellen". "De gieren
op wachtgeld" lijkt mij dan een mooie vertaling van een
Mülleriaanse ironie. (Een andere mogelijkheid is "in
afwachtende houding", maar dat lijkt mij te omslachtig en een
stilistische vervalsing van Müllers taalgebruik). "Gieren op
wachtgeld" krijgt overigens nog méér betekenis door de
daaropvolgende passus: "Ze hokken in de treinen gezichten uit
dagblad en speeksel" en de hele daaropvolgende
kleinburgermaskerade, die Müller hier in één geniale zin
samenperst. Maar "Sie hoeken in den Zügen Gesichter aus
Tagblatt und Speichel" zou ook heel anders kunnen vertaald
worden. "Sie" slaat onvermijdelijk op de voorafgaande
"gieren". "Zug" betekent inderdaad "trein", maar ook "trek",
"gelaatstrek" en wordt meteen gevolgd door "Gesichter". Het
ontbreken van interpunktie laat in het ongewisse of "Gesichter"
hier een nominatief is dan wel een genitief meervoud (er is in
de verbuiging tussen beide geen verschil). Het geheel zou dus
wel eens kunnen luiden: "Ze hokken (zitten) in de
(gelaats)trekken van gezichten, (gemaakt) uit dagblad en
speeksel . Ik geef echter meteen toe dat dit zeer speculatief is
en het beeld van de "treinen", vooral in het licht van de
daaropvolgende zinnen, ten minste even geldig en misschien
ook wel concreter is.
"Kinderen uitstotend in stoten" is correct, maar een lelijke
en arme vertaling wanneer blijkt dat Müller niet twee keer
"stoten" gebruikt, maar "ausstossen" en "Schüben". Het is een
lastig vertaalprobleem: de vertaling geeft wèl duidelijk de
bedoeling weer, maar verarmt het origineel. Maar "Schub"
betekent b.v. ook "lading". "Kinderen uitstotend bij ladingen"
is dan een mogelijk alternatief. Of waarom niet "kinderen
uitstotend in gulpen"?
"Bloedbesmeurd" is een ergerlijk germanisme. "Met bloed
besmeurde vrouwen" is even goed en correct Nederlands. De
vertaler doet dit overigens wèl voor "flachstirnig" in de tweede
regel (met plat voorhoofd). Waarom hier dan ook niet?
"Ze trommelen niet op de miskraam (WC)". Het Duitse
"Abort" heeft inderdaad beide betekenissen, naargelang het
accent op de tweede (miskraam) of de eerste (WC) lettergreep
ligt. Maar in het licht van de concrete beeldenreeks die Müller
hier neerzet, lijkt "miskraam" me ver gezocht, hoewel Müller
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misschien wel beide betekenissen gelijktijdig hanteert (een
toilet is een bekende plek voor het plegen van abortus).
Weliswaar gaan aan "Abort" de "met bloed besmeurde
vrouwen" vooraf, maar dan volgt: "De doden staren niet in het
raam, ze trommelen niet op (de deur van) het schijthuis" en
meteen daarna komt het woord "beschissen". Vanaf "de
doden" tot en met "beschissen" is dit één concrete
beeldenreeks niet een samenhang die door de betekenis
"miskraam" verbroken wordt, en dat lijkt mij niet logisch.
"Dat zijn ze aarde van de overlevenden bescheten". De
vertaler maakt hier een lees- en denkfout. In de vertaling lees
ik letterlijk (met interpunctie): "Dat zijn ze, aarde van de
overlevenden, bescheten". Dat kan niet. Voor "aarde van de
overlevenden" had Müller nooit "Erde von den überlebenden",
maar "der überlebenden" geschreven. Een gewone genitief dus.
Derhalve moet de zin gelezen worden als "Das sind sie, Erde,
von den überlebenden beschissen". Wat dan geeft: "Dat zijn ze,
aarde, — door de overlevenden bescheten". Misschien
bedoelde de vertaler het ook wel zo, maar werd er
verkeerdelijk (en onder invloed van het Duits) "van" i.p.v.
"door" gebruikt.
"Aan lichtpalen". Was de vertaler hier nodeloos bang voor
een germanisme? "Lichtmast" bestaat in het Nederlands wèl,
maar "lichtpaal" niet! Wèl "verlichtingspaal".
Tot daar deze zeer oppervlakkige analyse, waarbij ik nog een
boel dingen, zoals een mogelijke discussie over de Nederlandse
zinsbouw in sommige fragmenten, buiten beschouwing heb
gelaten.
Het was niet de bedoeling van deze kroniek de besproken
vertaling te "zerstücken", noch een absoluut valabel alternatief
voor te stellen. De vertaaltekst van Verkommenes Ufer diende
enkel als voorbeeld voor vertaalproblemen en als uitgangspunt
van een pleidooi voor zorgvuldigheid, het weigeren van
haastwerk, inleving, taalcreativiteit, het juist lezen in een juiste
en goed ontlede context, het hanteren van goed Nederlands,
het zo dicht mogelijk op de huid zitten van het origineel naar
taal, stijl en intenties. Met andere woorden: een pleidooi voor
in alle opzichten vakkundige en creatieve toneelvertalingen.
De Müllertekst werd gebruikt omdat de lezers van dit blad
hem ongetwijfeld allemaal bij de hand hebben en omdat het de
moeite loont er een (vertaal)analyse van te maken.
Ik heb geprobeerd aan te geven hoe makkelijk het is fouten
te maken, het origineel te versluieren, het te ontdoen van zijn
taal- en stijlkenmerken. En ik beweer dat dit bij
theatervertalingen, in tegenstelling tot bellettrie en poëzie,
doorlopend gebeurt.
Er lopen in dit land een paar zéér behoorlijke vertalers rond.
Ze hebben nauwelijks werk, en beslist al niet in liet theater,
waar dilettanten en beunhazen van alle slag het mooie weer
uitmaken en zelfgenoegzaam vertaalrechten binnenrijven voor
werk van absoluut minderwaardige kwaliteit. Want vertalen is
geen kattepis, alhoewel in het theater wèl gedaan wordt alsóf.
Geen wonder dat het er stinkt!

Wij houden van teater en film, van
muziek en ballet.
Dat willen we voor geen geld missen.
Vandaar dat we er veel voor over hebben.
Kultuursponsoring* heet dat, maar dat
klinkt zo commercieel."

O n d e r a n d e r e : Festival v a n V l a a n d e r e n , Kaaiteater,
Europalia, deSingel, Mallemunt, F i l h a r m o n i s c h Ork e s t v a n V l a a n d e r e n , N i g h t of t h e P r o m s , O n s E r f d e e l ,
Septentrion,...

De Standaard
Informatie op uw niveau.

Eva Bal:
"Een eenheid smeden,
als in een compositie"

"Veel
kindertheater is
niets meer
dan snoepgoed"
Eva Bal — Foto's Peter Lorré
Wie troost Muu,

de

voorlaatste
produktie van het
Speeltheater, is
dezer dagen te
zien op het
belangrijke
kindertheater in
de Wiener
Festwochen. Ook
andere
uitnodigingen uit
het buitenland
stromen toe bij de
in 1978 door Eva
Bal opgerichte
groep. De "Ariane
Mnouchkine van
het Vlaamse
kindertheater"
spreekt zich in dit
gesprek met
Karei Van
Keymeulen uit
over wat haar
bezighoudt in het
theater: bij haar
produkties, in
haar werk met
kinderen op het
aan het
Speeltheater
verbonden
dramaschooltje.
Om Eva Bal kun
je niet heen, als
je in Vlaanderen
het kind centraal
wil stellen op de
scène. Zo blijkt
uit het gesprek.
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1987 was een topjaar voor het
Speeltheater. In één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen
frank omhoog en tevens werd het
gezelschap gelauwerd met de Signaalprijs, een initiatief van de Federatie
van Erkende Vlaamse Culturele Centra met als doel het Vlaamse kinderen jeugdtheater te stimuleren.
Sinds in 1978 Eva Bal en enkele
gelijkgestemden zoals André Vermaerke, Raymond Bossaerts, Mia
Grijp het Speeltheater in leven riepen,
is er een constante en ononderbroken
stroom van produkties gevolgd. Niettemin kan je stellen dat de jongste
twee, drie jaar het gezelschap zich op
een hoger artistiek niveau heeft gehesen.
De sfeer van prille produkties als
Vreemd

kind in je straat,

Vogelvrij

was

fris en vernieuwend. Ook al door die
bijzondere mengvorm van beroepsacteurs met een aanstekelijke groep kinderen, die gretig in de drama-appel
beten. De verbeelding won het op het
verhaaltjes vertellen van het traditionele kindertheater. Het Speeltheater
was toen begonnen met drama-lessen
voor kinderen, waarbij deze dramaelementen leerden hanteren, een
uniek initiatief in Vlaanderen. Eva
Bal — want zij is zoals iemand goed
omschreef altijd de duvelstoejager geweest — vocht zich te pletter voor de
emancipatie van "het kind" in het
theater, maar ook die kinderen werden ouder. En alsof het theater mee
ouder en rijper werd slopen meer
onderbewuste tema's binnen, betutteling of moralizering was hoe dan ook
uit den boze, maar de donkere tot
meer abstracte zijde van tieners en
kinderen diende zich aan. In een produktie als De Boot was de onbestemde
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angst voelbaar. Koningen, een roadmusical, draaide op levendige wijze
rond het tema "reiziger, er is geen
weg, gaande wordt de weg gebaand",
met veel nadruk op bewegingen en
muziek. Het Speeltheater is bekend
vanwege de werkmethode. Stukken
groeiden er uit improvizaties waarbij
acteurs, musici, beeldende kunstenaars samen creëren en hun creaties
toetsen aan de reacties van kinderen.
Maar dat vindt Eva Bal maar een
label. "Men wil steeds een etiket op je
kleven." Het was in het seizoen 1985-

tieners. In het algemeen lovend ontvangen Wie Troost Muit overheerst
een toon die balanceert tussen een
melancholie om je aan te koesteren en
een mysterieuze sfeer vol pakkende
gevoelens. David en Goliath steunde
meer op een afgewogen, snedige acteerprestatie in een mooie vertellende
sfeer, Escapade stortte zich op een
eerste liefde van een jonge jongen
maar sloot net niet strak genoeg aan.

1986 d a t E v a Bal n o g Koningen

Eva Bal, 48, studeerde aan de
Utrechtse Academie voor Expressie
door Woord en Gebaar en was jarenlang bezig met allerlei vormen van
theater en expressie tot ze het Speelteater opzette. Inmiddels is ze ook
uitgegroeid tot een soort ambassadrice van het Vlaamse kindertheater.
Vorig jaar nam ze in de Shakespearestad Stratford-Upon-Avon, deel aan
"The First European Youth Theatre
Encounter", een theatertreffen waaraan 200 jongeren tussen 16 en 25 jaar
deelnemen, die al jaren met het medium bezig zijn en/of er hun beroep
willen van maken; onder hen 20 Belgische jongeren. In mei gaat ze naar
Wenen en Vancouver om het Ministerie van Cultuur te vertegenwoordigen
in internationale comités rond kindertheater.
Wanneer we haar ontmoeten in het
Speeltheatergebouw is ze net terug
van een bezoek aan drie Parijse tentoonstellingen: Picasso, Degas en Van
Goghs Parijse jaren.
Eva Bal: "Het zette me aan het
denken, als je die wanhopige maar
zeer oorspronkelijke stem van Van
Gogh ziet dat er theatermakers zijn
die erg goed zijn in het regisseren van

mon-

teerde met een groep kinderen, de
jongste seizoenen is dat niet meer
gebeurd. Het Speeltheater greep ook
weieens, in tegenstelling tot wat men
denkt, naar bestaande teksten of them a ' s . O f h e t nu Reinaert de Vos,
en Goliath,
Enfantillages
van

David
Ray-

mond Cousse, Een nacht in februari
van Steffan Göthe of Adrian Mole van
Sue Townsend was, zij het dat men de
vrijheid neemt de zaak naar eigen
goeddunken te bewerken en men middels try-outs voor kinderen op zoek
gaat naar de juiste toon.
Dit jaar werden drie stukken gem o n t e e r d . Wie Troost Muu, David

en

Goliath en Escapade. Een mooie staalkaart om de verscheidenheid van het
theater aan te geven. Voor David en
Goliath deden Raymond Bossaerts en
André Vermaerke een beroep op de
bekende Nederlandse jeugdschrijver
Karei Eykman. Gedrieën stelden ze
een scenario op, rond die scènes werd
geïmproviseerd, Karei Eykman keek
toe, reageerde, en kroop dan weer
achter zijn tafel om nieuwe teksten te
schrijven. Er werden nieuwe kanaaltjes aangegraven, want Enfantillages
mikte op volwassenen, Adrian Mole op

Europese dimensie

bestaande teksten en andere die altijd
weer op zoek gaan, worstelen om iets
van zichzelf naar buiten te krijgen,
vorm te geven. Ik hoor tot de tweede
categorie. Anders was ik na mijn opleiding toch gewoon stukken gaan
regisseren die bestonden."

ook vaak door theatermakers wordt
gehanteerd en doorgegeven en gemakkelijk respons vindt, omdat clichés makkelijk herkenbare eenheden
zijn. Cultuurachtergronden maken de
verwarringen, niet de taal. In Engeland kreeg ik de idee hoe ik het werk
a a n Wie Troost

U speelde met de idee ooit dat Itele
internationale jeugdtheaterfestival
naar
Vlaanderen, meer specifiek Gent te halen?

"Men gaat er in de raad van Europa
van uit dat wanneer mensen uit verschillende culturen samen iets doen,
dit je vooroordelen en wat daaruit
allemaal kan voortvloeien, voorkomt.
Toen ik er vorige zomer met al die
mensen werkte ontdekte ik dat taal
geen enkele barrière is voor mensen.
Het stuk dat ik daar maakte, zou ik
willen opzetten, liefst zo snel mogelijk, zolang ik de inspiratie nog heb,
want anders bloedt het dood. Het was
het laatste stuk dat in het Swan Theatre gepresenteerd is, over een totaal
verloren theatergezelschap, waar de
mensen het aldoor niet halen, niet
kunnen, 's Nachts komen ze in een
soort van slaapzaal waar alleen maar
bedden staan. De voorstellingen voor
de volgende dagen zijn afgelast. En in
die nacht spelen zich volkomen gelijktijdig allerlei dingen af tussen die
mensen. Woede, liefde, gevaarlijke
dingen die je alleen met jonge acteurs
kunt doen. Een IJslandse die woedend begint te zingen tegen een
Tsjech die in zijn taal uitvliegt tegen
haar. Er zaten 500 mensen rond, en je
voelde dat. Taal is een weergave van
gevoel en dat herkennen de mensen.
Je hebt het cliché dat als mensen met
een verschillende taal samenkomen er
ruzie wordt gemaakt, een cliché dat

Muil

wou

rond het bosje sluipt waar zijn prooi
zit, zo sluip je als theatermaker rond,
probeer je allerlei invalshoeken, baken je het terrein af. De wisselwerking
met de acteurs die bereid zijn op basis
van een redelijke abstractie te werken
maakt het spannend."

Raymond
Bossaerts
als David in
"David en Goliath".

aanvatten.

Ik had er veel gewerkt op ritme en
beweging en wou dat mijn acteurs de
eerste 14 dagen hun mond zouden
dichthouden en me de kans gaven
allerlei oefeningen te doen om dan
te zien waar we het over eens waren."

Een compositie
Maar voor W i e T r o o s t M u u had U
toch het boek van de Zweedse
schrijfster
Tove Jansson, wier Moemverhalen
inmiddels in 25 talen de wereld
rondgingen?

"Ja, maar dat werkje is niet vertaald. Ik kocht het al 20 jaar geleden,
omdat ik het zo mooi vond. Laat ons
zeggen dat het als inspiratiebron diende. Uitgaande van wat we zagen in de
tekeningen waar zoveel sfeer inzit,
zijn we ideeën beginnen verzamelen.
Vergeet niet, theater maken is een
wanhopig realistisch ding. Je kunt er
goed over praten, maar het moet
beeld worden, een lichaam krijgen.
Iemand moet beginnen met zijn lijf,
zijn klank, zijn beweging. Iedere keer
weer. Als een stuk af is zegt iedereen
"Ah, ja, dat is mooi, of zoiets", maar
dan denk ik, ja de strijd om daar toe te
komen. D e eerste weken hebben we
gewerkt op beweging, veel op adem
ook, op klanken, ritmes, piepen,
schreeuwen, prachtige liederen, noem
maar op, tot iedereen zijn taal uitgevonden had. Het is als een jager die

Is dat
naamde

een

onderdeel
van de
Speeltheatermetode?

zoge-

"Men wil altijd alles in hokjes duwen, men durft van ons theater niet
te erkennen dat wij stellen dat voor
ieder proces al werkend andere methodes ontstaan. Er is geen methode.
Dat zou te gemakkelijk zijn, dan
konden we 10 produkties van hetzelfde soort maken, dat doen we niet. Je
hebt verworvenheden, métier, je
weet zo kan ik het beste werken aan
een begin. In Muu hebben we heel
lang op adem gewerkt, op vitale dingen, dan komt er klank bij, maar
woorden zijn soms verhullend. Na
die fase heb ik aan de vier acteurs
gevraagd voor hun figuur een taal te
maken. Dan ben ik compleet verrast
als Kurt Defrancq komt aandraven
met "Le Tapis Plein, c'est moi". Niet
ik ben boos, ik wil naar bed, want
dat zou kinderlijk theater zijn. Het is
uitgaan van oerdingen. Ik denk dat
ik haarscherp zie wat acteurs doen,
ik kan met hen de aarde omwoelen
en omwoelen en op een gegeven moment zeggen: dat is van jou. D e wisselwerking is enorm belangrijk en
gaandeweg wanneer je alle theatrale
momenten hebt mag je gaan componeren, dat vind ik verrukkelijk. Maar
het eerste werk, daar krijg ik maagpijn van, daar kan ik niet van slapen.
Meestal duurt dat een maand, een
slopende maand voor mijn omgeving."
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Met decorateur
Andrei
Ivaneanu
werkt U veel samen. Voor Muu was er
ook choreograaf
Aimé
De
Lignière?
Vormt er zich een
team?

"Die mensen zijn van groot belang.
Ook Jaak Van D e Velde, hoe die
mensen beeldhouwt in licht. Aimé gaf
de juiste correcties, die ik aanvoelde
maar niet kon maken, aan de bewegingen. Vroeger deed ik alles zelf, ook
al om materiële redenen, maar nu kan
ik niet meer zonder die mensen. Teamwork met mensen met zulk métier
is ontzettend leuk."
Die eenheid
tussen muziek,
klank,
beweging, licht, woord als in een muziekcompositie
is dat de nieuwe
richting
van het
Speeltheater?

" D e pijlers van dit theater zijn zin
voor experiment, inspiratie en betrokkenheid. De ruimte voor experiment,
wat eigenlijk onderzoek betekent, is
groot. Als iemand gegrepen is, overtuigd, ja dan kan het. Maar wat mezelf
betreft wil ik produkties die zo'n eenheid uitstralen. Ik zit nu op die ader en
wil er nog even op doorgaan."

De oer-emoties
M u u drijft toch veel op sfeer, een
herkenbare sfeer die door de zaal joeg en
zowel de volwassenen
als de
kinderen
trof. De term kindertheater
blijkt vaak
misleidend,
want er is theater bij dat
iedereen kan
aanspreken?

Inek' Nissen
Paul Carpenüèr,
Luc Frans
Kurt Defrancq in
"Wie Troost Muu".
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"Weet je wat ik denk. Ik vind dat
alles emotie is. Nu zijn er basisemoties, noem het oeremoties die voor
iedereen gelden. Ook voor kinderen.
Zij staan er nog het dichtst tegenaan.
Volwassenen hebben ze wat zoek gemaa
k t , maar ik denk niet dat we ze
kwi l
J geraken Wel willen we niet
geconfronteerd worden met heel hevige, pure bijna naakte dingen. Die
duwen we weg. En we geven allerlei
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verwarrende verklaringen, van het ligt
toch complexer en zo, om dat maar
niet te moeten erkennen. Als je nu die
emoties kunt pakken, in klank en
beweging, in taal, maakt het niet zoveel uit voor wie je speelt. Men herkent het, ook de volwassene, die het
dikwijls als een opluchtende, bevrijdende ervaring ziet. Soms ligt dat in
een detail. Gelukkig is het dan een
kindervoorstelling en moet je er verder niet meer over piekeren. We
speelden onlangs in Den Bosch voor
een kritisch theaterfestivalpubliek.
Een mevrouw stond nadien te huilen.
Iets moet haar geraakt hebben. Het is
natuurlijk niet zo dat je zegt nu ga ik
eens iets heel gevoeligs maken. Als
vormgever moet je erop letten dat het
gevoel puur is, anders krijg je blubber.
Ik denk dat ik daar streng in ben, vlug
afkap, wie wil kijken ziet het wel vind
ik."
U wordt wel spinnijdig wanneer
men
het kindertheater
niet ernstig
neemt?

"Ik moet daarin eerlijk zijn, "het
kindertheater", ik weet niet eens wat
het is. Je moet daar in commissies
over praten, ik wil wel, maar meer en
meer wil ik mijn energie geven aan
wat ik zelf wil zeggen, zelf wil doen
met dit gezelschap. "Het kindertheater" is een andere abstractie, mijn
geïnspireerdheid zit daar niet in."
Maar U werkt toch wel
grotendeels
voor kinderen?
Waarom maakt U dan
geen theater tont
court?

"Kijk, je hebt mensen die gaan echt
theater maken voor kinderen. Bij mij
is dat niet zo, mijn kanaal leidt gewoon naar kinderen. Zolang ik besta
heb ik een bijzondere geboeidheid
voor kinderen. Ik heb jaren projecten
gedaan met kinderen, nog steeds geef
ik dolgraag dramalessen, maar voorlopig doe ik geen produkties meer met

kinderen. Ik merk dat die ader even is
gestopt."
Wat is dan de funktie van de dramalessen in het
Speeltheatergeheel?

" D e idee dat kinderen met theater
kunnen bezig zijn vind ik heel belang,
rijk. Gelukkig vind ik steeds goede
dramadocenten, die niet voor hun
eigen glorie gauw een produktie met
kinderen willen opzetten. Dan heb je
het gevaar dat je je vormen gaat
opleggen en dan zie je dezelfde patroontjes als je 's avonds in het volwassenentheater ziet. Het moet een samengaan zijn, juist dat eigene dat
kinderen hebben in vormgeving, zeggingskracht eruit kunnen halen."
Die kinderen

wordt

U nooit

moe?

"Nee, helemaal niet zelfs. Ik blijf er
door geboeid. Zoals ik reeds zei, dat is
mijn kanaal. Als ik aan Karei Eykman,
of Joke Van Leeuwen vraag: "Waarom voor kinderen?", dan is het antwoord, ja dat is gewoon zo. Of neem
Roald Dahl, die is toch het sterkst
voor kinderen. Er zitten veel voetangels en klemmen in theater voor kinderen. Een volwassene maakt theater
voor volwassenen, dat is het kanaal
gelijk oversteken. De emoties worden
als gekend verondersteld. Nu ligt dat
in kindertheater anders. Het kind ziet
theater dat gespeeld wordt door een
volwassene. Volwassenheid, een toestand die hij niet kent. Als die volwassenen op scène nog eens een
kind gaat nadoen, wat vaak gebeurt,
en hij pakt er dat cliché uit, van hoe
een volwassene denkt dat het kind is,
wel dan is hij er reeds zover van
verwijderd, dat hij het kind helemaal
niet kan terughalen in zichzelf en het
dus gaat nadoen. Met het gevolg dat
het kind een vertekend beeld ziet van
iets waarvan de acteur denkt dat het
zo is. Ga die verwarring maar eens te

lijf. Dat gebeurt zo veel in het kindertheater. Kinderen houden van kleurtjes, dus vlam er maar wat roze en
blauw op. Volwassenen pretenderen
t e weten hoe kinderen zijn. Deels is
jat wel zo, maar het is pas helemaal zo
wanneer die volwassenen bereid zijn
ie woelen in zichzelf, op zoek naar de
basisemoties en gevoelens."

Somberder thema's
Een fase

die vaak

wordt

overgesla-

gen?

"Er is veel veranderd, ik zie prachtige dingen. Nu is er een andere stroming. Volwassenen die in het avondtheater hun eigen werk niet kwijt
kunnen maar toch het gevoel hebben
dat ze iets willen, komen naar het
kindertheater. Dat echter veel kwetsbaarder, brozer is, minder muren om
zich heen heeft. Z e maken projecten
waarvan ze bij hoog en laag beweren
dat het kindertheater is, maar het zijn
produkties die vooral voor henzelf
interessant zijn. Maar er zijn geen
recepten of methodes. Een kind voelt
haarscherp aan wat echt en vals is.
Dus moet je iedere keer weer op zoek
om de dingen vorm te geven. Effectjes, vastgeroeste procédés doen het
niet. Kindertheater heeft ook een
enorme rijkdom. Weet je, overal in de
wereld is theatrale vernieuwing ontstaan vanuit de kindertheaters. Maar
omdat kindertheaters ook vanuit een
economische zwakte, dat niet hard
kunnen maken, hebben ze het even
vaak niet kunnen doorduwen. In Zweden, in de USA zie ik die wisselwerking wel. Hier nog niet. Ik denk niet
dat het een specialiteit is, maar je
moet wel ongelooflijk goeie acteurs
hebben. Ik zag op het theaterfestival
in Den Bosch naast veel kwaliteit ook
veel rotzooi. Vaak beoordeelt men het
kindertheater vanuit gruwelijke normen. Ken je die vreselijke termen, als
grensverleggend, normverleggend, of
"gaat het niet boven het petje van het
kind". Soms zijn er voorstellingen
waar je gewoon zit te gillen van het
lachen. Maar ik zag in Den Bosch de
voorstelling van Mevrouw Smit, met
twee naakte rubberen mannen, rond
existentiële wanhoop.
Ontzettend
mooi, maar voor kinderen?"
Het mag nu blijkbaar in het kindertheater, somberder thema 's aansnijden ?

"Het heeft te maken met jezelf.
Waar ben ik in theater mee bezig?
Eén van die dingen is onvermogen.
De verwarring die ontstaat uit het net
niet communiceren, angsten. In wezen
zijn al mijn stukken ontzettend triest.
Alleen maakt mijn ironie dat er happen humor tussenzitten. Onvermogen, ja, maar laat ons daar een keer
mee lachen, dat bindt ons. Je hoeft dat
niet te verstoppen tegenover kinderen. Als je compleet jezelf bent komt
het wel over, of het nu kinderen of
volwassenen zijn. Reacties van kinderen zijn natuurlijk heel belangrijk.
Maar ik meet andere dingen dan men
weieens denkt. Ik let op al die kleine
dingen, lachen, wriemelen, op het

puntje van de stoel gaan zitten. Want
na afloop met de kinderen praten,
ach, kinderen vinden toch alles prachtig. Dat is juist de verwarring. Er zijn
voorstellingen die een zak snoepgoed
zijn en snoep eet ieder kind. Zoals een
zak frieten van tijd tot tijd ook lekker
is. Maar dan moet je dat toegeven. Ik
kies daar niet voor, dat zit niet in mij.
Kinderen zijn soms heel intelligent.
O p het einde van Muit zit het meisje
huilend vooraan. Muu probeert haar
te troosten met de woordjes MoMoMo. Vierjarige kinderen begonnen in
de try-out bamboeboot te zingen, dat
was het. Muu was even zijn eigenheid
voorbij gegaan."
U vergeleek het Speeltheater
ooit met
een meloen met vele schijfjes. Met E n f a n t i l l a g e s ging het bewust richting volwassenen.
Het werkterrein
verbreedt
zich, strekt zich nu uit van zeg maar 4jaiigen tot volwassenen
en alle leeftijden
daartussen.
Een bewuste
strategie?

"Nee, dat groeit zo. Mensen interesseren mij, als ze een artistieke
gegrepenheid hebben. Dat wil niet
zeggen dat ik het met alles eens ben.
Er zijn mislukkingen, die zijn inherent
aan een levend beroep als dit. Maar ik
word selectiever betreffende de dingen waarvan we denken daar willen
we mee doorgaan. Er is inmiddels een
hele grote cirkelbeweging van mensen
die bij ons zijn weggegaan maar soms
terugkeren. Heel veel jonge acteurs
komen solliciteren. Ik ben beïnvloedbaar, dat is één van mijn positieve
maar ook negatieve kanten. Wat sommige mensen over je zeggen, kritieken, dat trek ik mij aan, daar kan ik
soms nachten van wakker liggen. Het
kan zeer diep gaan, tot ik zeg "ik kan
het niet". De totale twijfels. Maar als
ik dan kinderen ademloos naar dat
Muutje zie zitten kijken, dan heb ik
eerbied voor de acteurs, dan ben ik
trots op ze. Dat ze het spelen op dat
niveau en het ritme zoals het moet
zijn."

De toekomst
Kan U iets meer vertellen over de
plannen voor volgend seizoen en projecten die U in mv hoofd
hebt?

" O p 25 mei, op Signaaldag, verschijnt er bij uitgeverij Querido een
boekje van Joke Van Leeuwen naar
een idee van mij. We kregen die
Signaalprijs, 40.000 frank en dan denk
ik, we moeten er iets mee doen. Vaak
wanneer we in scholen optreden, het
licht gaat uit, de kinderen gillen, hoor
je het strafbladzijden regenen. Ik wou
reeds lang iets maken voor scholen,
over hoe gaat dat nu in theater, hoe
werkt dat. Ik dacht, ik vraag een
tekenaar. Ik val op Deesje van Joke
Van Leeuwen. Ik bel haar en drie uur
later zit ik haar te overtuigen in Den
Haag. Zij is eerst afstandelijk, maar
hapt toch toe. Verder heb ik nog twee
grote projecten in mijn hoofd maar
daarvoor heb ik gigantische ruimtes
nodig. Dit jaar heeft het internationale jeugdtheatertreffen plaats in Wenen, volgend jaar is het weer aan de 16

tot 25-jarigen in Bonn. Ik wil die
acteurs voor een maand hierheen halen, dat moet toch kunnen, maar ja, er
zijn de financiële en organisatorische
klippen. Plus dat ik zoveel energie in
dit theater moet steken. Frans Van
Der Aa (KVS-akteur), die reeds Dolie-Domme-Dametjes

en de

Malle-Man-

ne-Mannetjes regisseerde doet opnieuw een regie. Over drie mannen,
oude mannen, complete viezeriken,
die van alles afstand hebben gedaan
en alleen hebben overgehouden wat
voor hen geldt. Craig Weston (Wisseltheater, regisseerde Nacht in februari),
gaat op basis van een verhaal van de
Italiaanse auteur Italo Calvino iets
maken over de aantrekkingskracht
tussen mensen. Mensen die zich
waanzinnig tot elkaar aangetrokken
voelen en toch langs elkaar heen
schieten. Calvino vertelt over de maan
die ooit werd aangetrokken door de
aarde, maar weeft er ook een hele
intrige tussen. Ikzelf ga werken aan
een produktie over de hevigheid van
emoties, die onderhuids zitten, over
een groep mensen die een eenheid
vormen door een gedragscode, maar
onderhuids stroomt hevig het bloed.
Heftige, maar humoristische dingen
komen naar boven. Wellicht wordt
hetzelfde werkproces als bij Muu op
gang gebracht, maar het kan zijn dat
ik op een schrijver een beroep doe."
Financieel gaat het het
Speeltheater
toch voor de wind, de beperkingen
van
het subsidiesysteem
in acht
genomen?
Jullie spelen 280 voorstellingen
dit seizoen, zijn goed thuis in
Nederland?

"Laat ons hopen dat we financieel
nog wat vooruit gaan. Maar denk eens
na: 25 mensen voltijds in dienst, 16,5
miljoen frank subsidie. Wat krijgt een
dergelijk theater in de avondproduktie? 34 miljoen frank. D e lonen zijn
hier hetzelfde, maar gezien je voor
kinderen speelt zijn de inkomsten
twee derde lager. We zijn een reisgezelschap, hebben meer kosten aan
decors en transport. Waarom schopt
niemand die hele boel eens door elkaar, er zijn zoveel gezelschappen die
grijs blijven doorwerken, met theatermakers die niets te zeggen hebben.
Muu en David en Goliath

l o p e n als e e n

trein in Nederland. Met Muu of een
andere produktie gaan we volgend
jaar naar Vancouver. Er zijn uitnodigingen van Finland, Zweden, Denemarken. Bij culturele centra, in scholen, prevaleren nog steeds de titels, de
pedagogische doelen op de artistieke
inhouden. Als het over een zielig blind
mannetje gaat dat altijd verschopt
wordt, theater moet opvoedend zijn,
het verhaaltje is alleenzaligmakend...
Zou ik meer appreciatie gehad hebben indien ik in het volwassenentheater had gezeten? Maar ik zal bij God
niet iets kiezen waar ik niet gelukkig
door word en gezien mijn grote vreugde zit in het voor kinderen werken..."
Karei Van Keymeulen
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De "Duitse methode" in de opera

De duizend betekenissen
van de sterrennacht
Wal is een tekst en wat is zijn
interpretatie? Het is een vraag waar
zowel het publiek als de critici uit
België en Nederland niet veel moeite
mee schijnen te hebben. Een tekst —
of het nu om theater of om opera gaat
maakt niet veel uit — heeft een soort
vanzelfsprekende, immanente betekenis die zich in een leesbare vorm laat
gieten.
Wie deze stelling aanvaardt, gelooft
ook ijzersterk in een hiërarchie, waarbij de man die de idee op papier heeft
gezet, een absolute autoriteit heeft.
De "vertolker" van die idee krijgt de
rol van respectueuze dienaar toegewezen. Een regisseur behoort duidelijk
tot het kamp van de mensen die zich
moeten plooien naar de eerste wens,
zoals die in een tekst kenbaar is
gemaakt. De auteur "bezit" zijn stuk,
en omdat in onze maatschappij "bezit" een heilig gegeven is, pleegt elke
eigengereide regisseur heiligschennis,
als hij zich niet aan de voorschriften
houdt. Men gelooft dus dat een tekst
iets "essentieels" heeft, dat dit essentiële onmiddellijk herkend kan worden en tot deze herkenning is een
gecultiveerd publiek per definitie in
staat.
Natuurlijk is het allemaal zo eenvoudig niet, en bij elke gedachte in
de vorige paragraaf kan men vraagtekens plaatsen. Tijdens het voorbije
seizoen waren er in Brussel en Amsterdam operaopvoeringen te zien
die elk op hun manier een deel van
deze complexe materie belichtten.
Eén ding hadden ze alle gemeen: ze
werden door Duitse regisseurs gemaakt (zelfs met een overwicht aan
D.D.R.-burgers).
Hun
produkten
werden door grote delen van de kritiek en het publiek niet gesmaakt. Er
is dus een probleem. De Duitse methode wordt niet zonder slag of stoot
aanvaard.
Hoe kan ik die "Duitse methode"
best omschrijven? Het gaat erom dat
de theatermakers de stof uit de cultuur tot een persoonlijke problematiek willen omsmeden. Zij wensen een
verhaal te vertellen, dat niet samenvalt met wat men over de teksten
reeds weet. Hun opvoering presenteert zich vaak als een toevoeging aan
of een kritiek op het gekende. Misschien is het beter om in deze gevallen

te spreken van vertalen, eerder dan
van interpreteren.

Otello
De meest conventionele aanpak
heeft Peter Stein in de Munt laten
zien, bij zijn reprise van Verdi's Otello
(de première had al in 1986 in Cardiff
plaats). Stein is bezeten van culturele
informatie. Een tekst functioneert
voor hem in de eerste plaats binnen
een welomschreven historisch en sociaal kader. Voor elke opvoering heeft
hij in het verleden de nood gevoeld
om op reis te gaan: Gorki bracht hem
naar Rusland, de Oresteia "dwong"
hem om de Griekse ruïnes te gaan
bekijken, voor Genet moest hij de
geuren en kleuren van Afrika opsnuiven (het weinig bevredigende resultaat dat Die Neger was, konden we
enkele jaren geleden ook te Brussel
zien). Bij de Otello van Boito-Verdi
kon hij terugvallen op zijn onderzoek
naar de stukken van Shakespeare, wat
hem in de jaren zeventig tot megalomane ondernemingen als Wie es Eitcli
Gefcillt

of Shakespeare

Memory

had

gevoerd. Maar bij Otello kwam zich bij
de Elizabethaanse achtergrond ook
nog de negentiende eeuw voegen, omdat de opera van Verdi, door het
karakter van de muziek, een onmiskenbare romantische inslag heeft. In
Steins conceptie zitten deze twee lagen, zodat we door een telescoop naar
de tekst uit de zeventiende eeuw kijken. Stein heeft voor de personages
oogstrelende, historische kostuums
gekozen, die zowel naar de Renaissance als aan de re-interpretatie van
de Pre-Rafaëlieten (een Engelse
schildersschool uit de tweede helft van
de vorige eeuw) refereren. De Renaissance van Verdi maakt immers deel
uit van de grote neo-beweging uit zijn
tijd. Om de historische afstand te
beklemtonen heeft Stein uit schilderijen karakteristieke houdingen gekozen
en daarmee het karakter van verschillende personages opgebouwd. Cassio,
b.v., staat altijd met één been vooruit.
Tegenover deze tekens, die verwijzen naar een artistieke en culturele
traditie, heeft hij voor zijn hoofdpersonages een andere benadering gekozen. Hij heeft de drie voornaamste
tegenspelers — Otello, Desdemona

en Jago — in drie symbolische hoofdkleuren gestoken: wit voor de onschuldige Desdemona, zwart voor de neger
Otello (een kleur die zowel realistisch
als emotioneel werkt, zelfs op het
gevaar af dat er ongewilde racistische
connotaties meekomen), rood voor
Jago — het rood van de duivel.
Deze abstracte kostuums worden
mogelijk dankzij een scenische ruimte, waarbij de plankenvloer (met een
sterk artificiële perspectief-werking)
aanduidt dat het om theater gaat.
Daarrond heeft Stein geschilderde panelen gebruikt, verwijzend naar schilderijen die eerder uit de Florentijnse
dan uit de Venetiaanse school afkomstig zijn. De natuurelementen: de
storm, de bliksem, de Venusster bij
maannacht, heeft hij gewoon op ingeraamde schilderijen aangebracht, omdat opera, hoe realistisch de bedoeling van de componist ook moge geweest zijn, altijd als een ritueel werkt,
als het anti-illusionistische medium bij
uitstek. Daarom verkiest Stein het om
de natuur te citeren.

In Brussel en
Amsterdam
leverden vier
Duitse regisseurs
controversieel
werk op de
operascène. Hun
visies roepen ook
algemene vragen
op over
interpretatie en
"vertaling" van
theatertekst en
opera-partituur.
Johan Thielemans
analyseert scherp.

Heel deze overdenking rond de
inhoud van het stuk brengt dus een
vertalend mechanisme op gang, dat
vooral op de intelligentie van de regisseur wijst, maar die het menselijk
probleem tussen twee haakjes zet. Het
publiek in Brussel heeft het gevoel
gehad, dat het op een afstand naar iets
moois kon kijken, maar de enorme
inspanning, en de grote mobilisatie
van geldelijke middelen was niet in
verhouding tot het expressieve resultaat. De druk van de cultuur was te
groot, de mensen werden versmoord,
en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor
in het eerste bedrijf, of de uitbouw van
de finale van het derde bedrijf (gewoon magistraal). Maar telkens gaat
het om technisch moeilijke momenten, die eerder illustratief zijn. Als de
personages als mensen tegenover elkaar stonden, bleef de actie (de combinatie van de verplaatsingen en de
lichaamsbewegingen) al te vaak onder
het expressief en lichamelijk suggestief niveau van Verdi's muziek.
De meeste risico's nam Stein bij de
uitwerking van het personage van
Jago. Hij liet hem uitgroeien tot een
clown, die alleen plezier heeft als hij
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iets kan kapot maken. Deze duivelse
nar kan men weer plaatsen in de hele
theatertraditie van Shakespeare, maar
men moet bij het personage vooral
veel bijdenken, vooraleer men begrijpt waarom Stein deze keuze heeft
gemaakt. Ondertussen is er veel menselijke spanning verloren gegaan. Duidelijk een overdaad aan cultuur, kan
men zeggen. (1)

Tristan und Isolde

Boven: Deborah
Polaski en George
Gray in „ Tristan
und Isolde" — Foto
Bert Nienhuis
Onder: „Otello" —
Foto Clive Barda

Bij Peter Stein kwam het er op aan
te tonen dat het werk van Verdi
intellectueel kan verantwoord worden. Bij Wagner is dat niet nodig,
want alles wat hij op de notenbalk
neerschreef, kon hij moeiteloos door
een theorie verantwoorden. Maar dat
belette niet dat Wagner aan het operatoneel een paar teksten heeft bezorgd, die als problematische, onhandelbare objecten van het ene theater
naar het andere verhuizen. Wagner
zelf meende dat hij theatraal beslagen
was, en schreef in zijn libretto's dan
ook heel uitvoerige regieaanwijzingen. Zijn muziek paste, zo meende hij,
bij heel gedetailleerde, realistische
scènebeelden. Rotsen, kastelen, de
plecht van een schip, een boom en
maanlicht, hij vond het allemaal nodig
om zijn mythische verhalen te kunnen
vertellen. Maar de theatertraditie is
erg onvriendelijk geweest voor deze
opvatting. Wagner "trouw" blijven, is

vaak Wagner belachelijk maken.
Eén van de weerbarstigste teksten is
o n g e t w i j f e l d Tristan

und

Isolde.

De

actie van het stuk is minimaal, maar
alles wordt breedvoerig en lang verteld in een partituur, die zich niets
aantrekt van de acteermoeilijkheden
van de zangers.
Wie de actie enigszins realistisch wil
doen samenvallen met het muzikale
verloop, is in de meeste gevallen tot
catastrofale resultaten gekomen.
In Amsterdam heeft Jürgen Gosch
zich weinig of niets aangetrokken van
wat de Wagner-traditie heet. Trouwens, van traditie was er voor Gosch
geen sprake: hij had nog nooit voordien de opera op een scène gezien. Zo
kon hij woorden en muziek met een
merkwaardige onschuld benaderen.
Dat de partituur theatraal te lang en
soms redundant is, heeft Gosch niet
als een hinderpaal ervaren. Integendeel, hij heeft dit aspect tot zijn voornaamste troef gemaakt. Dit is geen
realistisch theater, heeft hij gemeend,
en de magere anekdote wordt zo
uitgesponnen verteld, dat alleen een
vertraagde actie recht kan laten wedervaren aan Wagners muziek. De
traagheid van de muzikale stroom
wordt dus volmondig als zodanig erkend, en bepaalt de acteercode.
Een duidelijk voorbeeld kan dit
goed maken: in het eerste bedrijf zit
Isolde (schitterend gezongen en geacteerd door Deborah Polaski) in een
kajuit. Een gordijn scheidt haar van
Tristan, die op de voorplecht zit. Van
deze aanwijzingen bewaart Gosch alleen het essentiële element, namelijk
het gordijn, want hij begrijpt uit het
libretto dat Wagner een effect nastreefde van ver- en onthullen. Gosch
scheidt Isolde van Tristan door middel van het rode gordijn van het
theater. Als Tristans vriend Kurwenal
(met
geconcentreerde
innerlijke
kracht vertolkt door John Bröcheler)
de komst van de held aankondigt,
schuift hij dat doek open. Hij wandelt
over de hele (immense) breedte van
de scène van het Amsterdams Muziektheater, terwijl uit de orkestbak
maat na maat de noten opwellen.
Doorgaans is dit één van de ongemakkelijkste momenten uit het werk, omdat het niet duidelijk wordt waarom
Wagner zoveel tijd neemt. Maar hier
wordt het plots spannend, omdat
Gosch een actie heeft bedacht, die
wellicht nog méér noten nodig heeft
om volledig effectvol te kunnen werken. Wagner en te weinig noten?
Ongelooflijk, maar waar.
Zo komen we tot de kern van
Gosch' benadering. Hij heeft Wagner
op zijn woord geloofd, toen die zei dat
alles door het orkest verteld werd.
Daarom gaat Gosch nooit pleonastisch te werk en trekt hij zich telkens
terug om de muziek vrijuit te laten
spreken. Dat levert het meest verbluffende resultaat op tijdens de liefdesscène van het eerste bedrijf: de twee
gelieven, Tristan en Isolde, staat roerloos naast elkaar, verloren in hun
betovering, maar, door hun plaats op
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het toneel, vooraan midden, zijn ze
niet alleen aanwezig als personage
maar ook als zanger. Gosch heeft hen
naar die plek op het toneel gemaneuvreerd waar ze het makkelijkst boven
de orkestmassa kunnen uitstijgen. De
zangers moeten zich zo iets minder op
hun volume dan op hun zangkunst
concentreren. Ze treden dus even buiten hun personage, maar de roerloosheid van het gespannen, zingende lichaam wordt welsprekend dankzij de
orkestrale muziek, die woelt en kolkt
van emotie. Het is deze tegenspraak
die een meerwaarde aan emotionele
spanning oplevert.
Al even verrassend is de oplossing
die Gosch gevonden heeft voor Tristans sterfscène. Het is dertig minuten
zieltogend sterven.
Hij plaatst vooraan op de scène een
schuine witte plank, die haaks staat op
de nadrukkelijke kubusstructuur van
de zwarte, immens lege ruimte. Als
Tristan (een George Gray, die met
zijn lange haren er uitziet als een
evenbeeld van de eerste Tristan-vertolker) op zijn bed ligt, staat in werkelijkheid de zanger half recht. Het
beeld doet denken aan een karakteristieke Hitchcockinstelling, waarbij we
op het personage neerkijken. Het laat
ons toe alle details te zien, zodat hier
de twee samengestrengelde handen
van Tristan en Kurwenal tegen het
harde wit van de plank, een ongewone
kracht krijgen. De sterfscène krijgt
hierdoor iets vanzelfsprekends, en de
kijker-luisteraar ondervindt geen enkel ogenblik een ongemakkelijk gevoel.
Zo zijn alle unieke momenten van
deze opvoering, het gevolg van een
constante vertaling van het eerste gegeven, de tekst van Wagner. Maar
Gosch vertaalt niet in het wilde weg.
Hij houdt zich aan een paar dwingende principes, met een eenvoudig en
radicaal karakter. Bij hem heeft men
het gevoel dat hij door de oppervlakte
snijdt, en op zoek gaat naar de kern,
naar wat niet weggelaten mag worden.
Omdat hij in deze opvoering deze
kern treft, heeft deze Tristan und
Isolde zo'n sterke emotionele kracht.
Het gaat hier niet om cultuur, een
mijmeren over de context, maar om
het wezen zelf, puur, klaar en daarom
sterk. Merkwaardig daarbij is dat
Gosch dit effect bereikt met middelen
die op geen enkel ogenblik hun theatrale oorsprong verloochenen. Daarom is dit geen theater van de illusie.
Dat maakt hij duidelijk tijdens de
laatste, onvergetelijke ogenblikken
van deze vertoning. Men weet dat na
de dood van Tristan, Isolde van liefdesverdriet sterft tijdens één van de
aangrijpendste bladzijden uit de westerse muziektraditie. Het is ook een
punt, waarop de muziekliefhebber
graag volledig wegzinkt, weerloos opgenomen in de betovering van de
klanken, luisterend naar de lokroep
van de zoete dood — gevaarlijke muziek, om even Nietzsche te laten spreken. Gosch laat tijdens het sterven van
Isolde geleidelijk de lichtjes in de zaal

opkomen. Wanneer onze mythische
heldin dood neerzijgt, is het publiek
reeds in het licht van de alledaagsheid
aanbeland. Alleen de beelden van de
niythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons —
je overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen
tegen de oren om het al te smartelijke
n iet te moeten meemaken —, maar
wij, het publiek, zijn al terug in het
banale hier-en-nu. Het is alsof de
unieke wereld van Wagner ons afgenomen wordt, ons geweigerd wordt.
Welk elan van begeerte om dit verbijsterend zoete moment bij ons te houden en te koesteren, ontstaat er niet in
de toeschouwer, terwijl de wereld van
het theater en de droom onverbiddelijk afscheid neemt? Isoldes gevoel
van pijnlijk verlies om Tristan wordt
bij ons verhevigd door het bijkomende
gevoel van verlies om het verdwijnen
van een intens visioen. Een gelukte
vertaling dus, met de overtuigingskracht van het evidente. Elke volgende 7>w/rt/i-opvoering zal aan deze
moeten getoetst worden. (2)

Salome
Bij Harry Kupfer hebben we met
een heel andere benadering te maken.
Hij zoekt naar hedendaagse beelden
bij elke overgeleverde tekst. Eens hij
zich op een beeld heeft vastgepind,
leidt hij er alles met veel logica uit af.
Het komt er dus op aan of dat eerste
beeld voldoende draagkracht heeft.
Immers, stel dat het dit niet heeft, dan
valt zijn onderneming als een interpretatief kaartenhuisje volledig in elkaar, en blijft er slechts zijn vakmanschap, een fenomenaal vakmanschap
trouwens, over. Een telkens weerkerend beeld in zijn regies is dat van de
politiestaat. Als Oostduitser grijpt hij
makkelijk terug naar een fascistisch
universum: zo maakte hij van Beethovens gevangenen uit Fidelio slachtoffers in een concentratiekamp, of reduceerde hij het tsaristische Rusland in
Boris Godunov tot pleinen vol wild om
zich heen slaande kozakken. De verdrukking moet altijd direct en spectaculair zijn.
In Salome van Strauss had Kupfer
de bijbelse verhaalstof uit zijn historische context gelicht en het verhaal
gesitueerd ergens in een onduidelijk
heden. Het decor van het paleis van
Herodes bleek de binnenruimte te zijn
van de bekende (high-tech) wolkenkrabber, die Norman Forster een paar
jaren geleden in Hong Kong heeft
neergepoot (foto's in de architectuurtijdschriften van de hele wereld). In
deze spectaculaire ruimte (applaus als
het doek opgaat!) lopen parvenu's
rond, waartussen Herodes de belachelijkste aller nouveaux riclies is: vulgair,
beschonken, machtsdronken en geil
(hij wordt boeiend gestalte gegeven
door Gunther Neumann, een zanger
die vast verbonden is aan de Komische Oper, de schouwburg in OostBerlijn, waar Kupfer artistiek directeur is). De soldaten die hem omringen, hebben zwarte uniformen, die ik

ergens in het Oostblok plaats, maar
die even goed uit één of ander stripverhaal kunnen stammen. Herodes
wordt omringd door gasten en volgelingen, die er vanzelfsprekend uitzien
als leden van de Italiaanse maffia.
Salome zelf is een katachtige, gedreven, verwende jongedame (vertolkt door Eva-Maria Bundschuh uit
dezelfde Komische Oper: een revelatie). Als ze moet dansen, laat Kupfer
haar een amateur zijn. Tijdens het
dansen wordt een heel verhaal over de
innerlijke twijfel van Salome verteld,
wat haar tot een wezen maakt, dat
gevangen zit in een kleinburgerlijke
moraal. Als ze ten slotte de zevende
sluier Iaat vallen, onttrekt een wit
doek haar naaktheid aan het publiek,
maar een ogenblik later stapt een
spiernaakte beul de bühne op. Een
beslissing die niet duidelijk is, omdat
deze naakte man erg geforceerd overkomt.
Wat doet Kupfer in deze context
met de figuur van Johannes de Doper? Hij zingt alleen bijbelse vervloekingen. Kupfer vertekent hem tot een
neurotisch wrak, die willens nillens tot
Salome aangetrokken wordt (een verkrampte, Rasputinachtige John Bröcheler). Met goedkope lichteffecten
echter maakt Kupfer hem toch tot een
magische verschijning, zodat het opvalt dat de lezing weinig diep gaat en
Kupfer vooral wedt op nogal grove
effecten.

De werkwijze werd heel duidelijk
tijdens de uitleg die haar assistent
Ingolf Huhn op het colloquium van
Jeugd en Muziek

gaf. In d e t e k s t v a n

het libretto wordt een hele bespiegeling rond het ideaalbeeld van Lulu
gesuggereerd: eerst zien we het de
schilder maken, dan verschijnt het als
doek, als affiche, als een opgerold stuk
linnen. Maar deze rijke theatrale idee
van schrijver Wedekind stelt in de
eerste scène een technisch probleem:
een zanger moet eerst doen alsof hij
schildert, waarna het resultaat moet
getoond worden, en Berghaus wist
dan niet goed hoe dat er allemaal
moest uitzien. Dus: van dat schilderen
moest men af.
De sprongen, die dan in de redenering volgen, zijn, op zijn zachtst gezegd, wonderlijk. De schilder maakt
dus een beeldhouwwerk, en dat Lulu
dan zingt: "Schilder toch verder" mag
geen probleem zijn. Dat beeldhouwwerk blijkt dan iets vormloos uit kippegaas te zijn. Hard, zonder ziel. Het
kan wel even dienst doen als dwangbuis, en dat is meegenomen voor een
„vrouwelijke" regisseur. Daarbij heeft
ze nog gedacht dat het ook de vorm
heeft van een afgodsbeeld — en dat is
in Afrika geen schilderij maar een
beeldje — hoe gevat opgemerkt.
Daarbij kan men dit "beeld" nog
makkelijk vermenigvuldigen
ook,
want wijst daar het libretto niet op, als
het over een affiche spreekt. Juist. In

Eens men dat accepteert, stoort
men zich niet aan de kandelaars die
opgebracht worden hoewel alles overvloedig door neon verlicht is, en tracht
men niet te achterhalen waarom Salome op het einde zo passioneel en
pervers over het kussen van de mond
van de profeet zingt, terwijl ze die
nooit aanraakt. Zo levert Kupfer met
zijn vertaling nogal oppervlakkig
werk, dat echter wel functioneert als
spektakel, al was het maar omdat het
stille spel tussen de vele figuranten
met een meesterhand geregeld is.
Maar omdat de visie niets dwingends
heeft, lijkt het op een lange maniëristische oefening.

Lulu
De vertaalmethode werd bij de vorige voorbeelden altijd onder controle
gehouden, omdat de regisseur een
standpunt innam, waarrond hij zijn
nieuwe beelden kon laten functioneren. Maar vertalen kan ook in het
luchtledige gebeuren, en dan begint
het erop te lijken dat het een doelloos
en pervers streven is. Wanneer er
geen centrum is, geen anker, dan blijft
er alleen een driftige activiteit over.
Hiervan bood de enscenering van
Lulu door Ruth Berghaus een ontstellend voorbeeld. Zij, omringd door een
equipe waarover ze de plak zwaait, is
de tekst van Lulu beginnen veranderen, omdat veranderen een synoniem
van regisseren is geworden. Elke ingreep kan verklaard worden — en de
ellenlange commentaar is boeiender
dan het povere, lelijke resultaat dat
men te zien krijgt.
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Boven: "Tristan und
Isolde" — Foto Bert
Nienliuis
Onder: „Salome" —
Foto Jaap Pieper

de tweede acte wordt het toneel dus
met deze gazen beelden volgestrooid.
E n ga zo m a a r door. Dat de materiële
kwaliteit van een affiche, dat de emotionele relatie van de toeschouwer
ermee, van een totale andere kwaliteit
is dan met een stuk, wit, stijf gaas, dat
ontgaat onze gevoelige ziel uit OostBerlijn.
Trouwens, en dit argument mag
m e n niet uit het hoofd verliezen, alleen het witte gaas liet toe dat er erg
onduidelijk en irrelevante filmbeelden k o n d en worden op geprojecteerd.
Filmbeelden, vraagt de aandachtige
lezer verrast. Wel ja, filmbeelden,
want Maxim Dessau, zoon van mevrouw Berghaus, heeft in de D D R een
opleiding als cineast gekregen en
mocht van moederlief uitgebreid zijn
kunstjes tonen.
D e film die hij op zowat alle hoeken
en kanten van het decor én o p dat
beruchte Lulu-beeld
projecteerde,
was al overjaars op het eerste experimentele filmfestival die de goede Jacques Ledoux in d e jaren zestig in
Knokke organiseerde. M a a r goed,
voor al dat en nog veel m e e r werd de
idee van W e d e k i n d en Alban Berg van
de tafel geveegd. G a a s dus.
Dit ene voorbeeld moge volstaan,
o m d a t het typisch is voor d e hele
werkwijze. D e gevolgen van deze
waanzinnige a a n p a k zijn dat het gegeven onduidelijk wordt, dat het scènebeeld — wel het lelijkste en onzinnigste wat er ooit op de planken van de
M u n t stond (3) — tegen de voorstelling werkt, en dat de behandeling
onbegrip, irritatie en verveling tot
gevolg heeft. H e t publiek d r o op na de
eerste of de tweede acte af, en dat
voor een opera, die in normale, mind e r pretentieuze omstandigheden d e
aandacht van d e toeschouwer vanzelf
bezig houdt. Z o herinner ik m e dat bij
Donald Maxwell als
Jago in "Otello" —
Foto Clive Barda
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een beschei-

den Lulu tot het einde bleef boeien.
D e aanpak van Berghaus is hier dus

duidelijk een O p e r a t i e A f b r a a k . (4)
Wie zich zo hooghartig opstelt tegenover het gepresteerde werk van
vroegere collega's, gaat vaak als een
blinde pletwals te werk. D e kostuumontwerpster Marie-Luise Strandt bekende dat ze er niet achter was gekomen, waarom Lulu in het eerste bedrijf als Pierrot gekleed was en om het
interessant te maken had ze er een
zware variant voor ontworpen, iets
wat "dialectisch" werkte (ook het onderwijs in de D D R levert zijn loze
jargonvruchten af, zo blijkt). Ironisch
om na zoveel intense en noeste arbeid
zo weinig te begrijpen, als men op
hetzelfde colloquium van Ronald
C o m m e r s uitgebreid gehoord heeft
welke culturele rol uitgerekend deze
Pierrotfiguur om de eeuwwisseling gespeeld heeft. Diepgang, nee, aberratie, ja.

Nadrukkelijk
In elk van de vier besproken opvoeringen wilden de regisseurs hun eigen
verhaal vertellen. Z e zijn zich zo bewust van het feit dat ze iets aan een
tekst opdringen of afpersen, dat ze
vaak hun bedoelingen veel te zwaar
onderstrepen. H e t is een gevaar dat
vele Duitse opvoeringen bedreigt. Als
Otello met het rode, bevlamde doek
rondzeult, en dat dan moet betekenen: " H e t brandt hier van binnen", is
het stijlmiddel dat Stein gekozen
heeft, loodzwaar. Helemaal ondragelijk wordt het als Berghaus o p het
einde van het eerste bedrijf van Lulu
dr. Schön met een pen van zowat een
halve meter groot zijn vonnis laat
schrijven, alsof we zoiets d o o r subtielere gebaren nooit te weten zouden
komen. D e z e stijlkenmerken zijn het
negatieve gevolg van de esthetische
uitgangspositie. E n k e l e jaren geleden,
toen we deze Duitse werkwijze pas
ontdekten, maakte deze aanpak indruk, maar thans begint deze omgang

T

met de toneeltekens er erg passé uuit
i t te
te
zien (5). D e limieten van de methode
worden te zichtbaar.
Nochtans is deze nadrukkelijkheid
het gevolg van deze nood aan vertaling. D e basisgedachte is natuurlijk dat
een vastgelegde betekenis niet bestaat. Een tekst is altijd onaf, en krijgt
slechts zin in de herschepping door
mensen van nu. Het is een opvatting
over betekenis, die niet alleen van
toepassing is op het theater. Z e geldt
al evenzeer voor literatuur of muziek.
Een betekenis is zoiets als een sterrenconstellatie aan de hemel: de plaats en
de tijd kleurt onze perceptie, als we
het koude sterrenlicht van de vriesnacht tegenover de zwoelte van een
sterbezaaide zomerhemel plaatsen.
Het wat onduidelijke, vale licht van de
melkweg heeft nauwelijks iets gemeen
met de pracht van het rijke sterrengeflonker in Afrika of Australië. En
nochtans gaat het altijd om dezelfde
hemellichamen. Z o vergaat het ook
een tekst, die altijd door een relatie tot
zijn lezers een betekenis krijgt.
Precies over deze verschuivingen,
die het gevolg van zulke relatie zijn,
gaan de besproken opvoeringen. Of
we de nieuwe lezing aanvaarden of
verwerpen hangt in hoge mate samen
met de manier waarop we de huidige
omstandigheden aanvoelen en duiden. Als we een visie accepteren,
spreken we van een verlicht inzicht,
als we ze verwerpen, hebben we het
over ontoelaatbare lef. D e moeilijkheid bij een opvoering is daarbij dat ze
tot een groep generatiegenoten moet
spreken, zodat een afwijking van de
norm — het absoluut originele — een
veel problematischer concept is dan
bij ander e kunstuitingen zoals de literatuur. Een voorbeeld: in 1955 publiceerde William Gaddis The Recognitions, een boek dat pas nu als een
meesterwerk erkend wordt — maar
welke opvoering uit 1955 kon op 1988
wachten om als belangrijk ervaren te
worden? Daarom speelt bij het toneel
de idee "consensus" een veel belangrijker rol, vooral omdat het publiek
heel vlug op een censurerende reflex
terugvalt. Natuurlijk, als er afgeweken
wordt van wat we intuïtief, als de
betekenis aanvoelen, dan willen we de
nieuwe lezing slechts accepteren na
een innerlijk conflict. Een vooropgezette betekenis moet eerst opgegeven
worden, en de nieuwe visie moet zo
sterk en evident zijn, dat ze de oude
opvatting eerst moet wegvagen, vooraleer ze zelf triomfantelijk het vrijgekomen terrein kan innemen.
Z o een poging is een grote uitdaging, maar ook een verlokkelijk perspectief voor elke ambitieuze kunstenaar. D a a r onze tijd rijk is aan regisseurs die in zulke ambitie hun voornaamste drijfveer vinden, wordt de
traditionele hiërarchie auteur-regisseur voortdurend op de helling gezet.
Als de lezing mislukt, omdat ze te
zwak, te smal, te reducerend blijkt te
zijn, dan gaat de toeschouwer steigeren, en te makkelijk eisen dat de oude
betekenis in stand moet gehouden
worden. Maar ook hier kan een

a a n t o n e n dat de trouw
de tekst geen wondermiddel is.
Jiirgen Gosch leverde met zijn radicale aanpak van Tristan een a d e m b e nemende opvoering, m a a r toen hij
enkele m a a n d e n later met Warten
Beckett bijna slaafs volgaiif Godot
de, bleek dat in hoge m a t e ontgoochelend.
Hoezeer f o u t e vertalingen ons ook
kunnen f r u s t r e r en of irriteren, de
vreugde en d e vervoering bij het zien
van een nieuw voorstel tot het begrijpen van een tekst, is zo groot, dat het
slechts een kleine tol is als we enkele
malen vloekend uit een theater komen.
voorbeeld
voorbe
a an

Johan Thielemans

Teresa Stratas, Alexander Malta en Jules
Bastin in "Lulu" — Foto Jaap Pieper

NOTEN
(1) De Belgische kritiek heeft bijzonder streng geoordeeld over
deze produktie. Een groot deel
van het ongenoegen gold de
zwakke vocale prestaties van
Helen Field en Geoffrey Lawton. Op dit punt treft Stein de
volle schuld. Hij die zich over de
minste kreuk in een doek gedraagt als een verwend kind,
wilde naar geen goede raad luisteren, toen bleek dat deze zangers in Cardiff al onder de maat
presteerden. Verwende kinderen verliezen wel eens de mogelijkheid tot een correct oordeel.
De kritiek mag — en moet —
zich dus ook als een verwend
kind gedragen.
(2) Deze versie van Tristan is met
veel moeite tot stand gekomen.
Tussen zangers en regisseur is
er een groot wantrouwen ontstaan vanaf de eerste repetitie.
Tijdens het repetitieproces is

OTELLO
libretto: Arrigo Boito; muziek:
Giuseppe Verdi; dirigent: Richard
Armstrong; regie: Peter Stein; decor: Lucio Fanti; kostuums: Moidele Bickei; koor: Guido Vermandere; met Jeffrey Lawton (Otello),
Donald Maxwell (Jago), Helen
Field (Desdemona), John Graham-Hall (Cassio), Richard Morton, Gérard Serkoyan, Jonathan
Best, Gérard Lavalle, Wendy Verco; produktie: Welsh National
Opera - De Munt.
Gezien op de première, 3 december 1987.

men uit elkaar gegroeid, op
John Bröcheler na, die steeds
aan de kant van de regisseur
gestaan heeft. De première zelf
is memorabel geweest, wegens
de negatieve reacties bij de
Wagnerfans. Merkwaardig is
dat alle zangers, ondanks hun
persoonlijke bezwaren, zich op
het toneel ten volle hebben ingezet om Gosch' visie tot haar
recht te laten komen. De negatieve reacties, echter, zijn een
belangrijk element geweest in
de conflictsituatie tussen bedrijf, bestuur en intendant.
Zoals men weet heeft uiteindelijk Jan van Vlijmen het onderspit moeten delven. Pijnlijk en
discutabel. Deze belangrijke
Tristan-opvoering was nochtans
helemaal zijn initiatief. Geen
wonder dat zoveel collega's directeurs en kunstenaars in binnen- en buitenland hem tot na
zijn ontslag verdedigd hebben.

TRISTAN U N D ISOLDE
libretto en muziek: Richard Wagner; dirigent: Hartmut Haenchen;
regie: Jiirgen Gosch; decor: Gero
Troike; belichting: Franz-Peter
David; dramaturgie: G. Ahrens;
met George Gray (Tristan), Deborah Poiaski (Isolde), Jard van Nes
(Brangâne), John Bröcheler (Kurwenal), Jan-Hendrik Rootering
(Koning Marke), Thomas Booth,
Hubert Delamboye, Lieuwe Visser, Valentin Jar; orkest: Concertgebouworkest.
Gezien op 19 september 1987.

(3) Deze grauwe lelijkheid heet bij
mevrouw Berghaus "mijn esthetiek".
(4) Het is allemaal zo belangrijk
niet, als we vergoelijkend opperen, dat we mevrouw Berghaus
misschien op een zeer slechte,
ongeïnspireerde dag hebben
ontmoet. Volgende keer beter,
dan maar. Kenners van haar
werk hebben mij echter verzekerd dat het een zeer fraai voorbeeld is van haar aanpak. Voor
de reputatie van de opera Lulu
is zulk een enscenering natuurlijk nefast en dat is dubbel spijtig omdat de twintigste-eeuwse
opera nog altijd verdedigd moet
worden. Dank zij deze oubollige
pseudo-avantgardistische aanpak wordt het publiek in zijn
vooroordeel gesterkt. Daarom
is eerherstel gewenst. Daar de
Munt toch wel eens een film op
reuzengroot scherm vertoont,
lijkt het me absoluut dringend

LULU
libretto: Alban Berg, naar Frank
Wedekind; muziek: Alban Berg;
orkestratie derde bedrijf: Friedrich Cerha; dirigent: Sylvain
Cambreling; regie: Ruth Berghaus; decor: Hans Dieter Schaal;
kostuums: Marie-Luise Strandt;
film: Maxim Dessau; belichting:
Erich Falk; dramaturgie: Sigrid
Neef; make-up: Peter Owen; met
Teresa Stratas (Lulu), Lani Poulson (Gräfin Geschwitz), Guy D e
Mey (Der Maler, der Neger),
Franz-Ferdinand Nentwig (Dr.
Schön, Jack), Ronald Hamilton
(Aiwa), Colette
Alüot-Lugaz,
Jean-Marc Van de Weghe, Jules
Bastin e.a.

dat de video van Chéreaus versie een zelfde kans krijgt. Alban
Berg verdient dit ruimschoots.
(5) Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik
onlangs een paar oudere produkties, waaruit blijkt dat de
Tasso van Peymann nu gênant
overkomt, dat Trilogie des Wiedersehens van Stein in grote
mate als een parodie van zichzelf werkt, dat Mutter Courage
van Karge een onuitstaanbaar
spektakel is. Het gaat helemaal
over de schreef bij de langzame
zegging, alsof elk woord met
rood onderstreept staat, in de
Pozzo-taferelen van Gosch' Godot. Deze voorbeelden ontmoette ik op een zestal maanden tijd. Op zulk een ogenblik
gaat er een alarmbel rinkelen.
Deze benadering lijkt haar
energie en spanning opgebruikt
te hebben.

SALOME
libretto: Hedwig Lachmann; muziek: Richard Strauss; dirigent:
Hartmut Haenchen; regie: Harry
Kupfer; decor en kostuums: Wilfried Werz; dramaturg: Paul Op
de Coul; met Eva-Maria Bundschuh (Salome), Günther Neumann (Herodes), Helga-Dernesch
(Herodias), John Bröcheler (Jochanaan) e.a.
Gezien op 13 maart 1988.

Gezien op de première, 30 januari
1988, zonder Teresa Stratas (Ruth
Berghaus mimeerde haar rol op
het toneel; Celina Lindsley zong
vanuit de orkestbak).
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de tweede acte wordt het toneel dus
met deze gazen beelden volgestrooid.
E n ga zo m a a r door. Dat de materiële
kwaliteit van een affiche, dat de emotionele relatie van de toeschouwer
ermee, van een totale andere kwaliteit
is dan met een stuk, wit, stijf gaas, dat
ontgaat onze gevoelige ziel uit OostBerlijn.
Trouwens, en dit argument mag
m e n niet uit het hoofd verliezen, alleen het witte gaas liet toe dat er erg
onduidelijk en irrelevante filmbeelden k o n d e n worden op geprojecteerd.
Filmbeelden, vraagt de aandachtige
lezer verrast. Wel ja, filmbeelden,
want Maxim Dessau, zoon van mevrouw Berghaus, heeft in de D D R een
opleiding als cineast gekregen en
mocht van moederlief uitgebreid zijn
kunstjes tonen.
D e film die hij op zowat alle hoeken
en kanten van het decor én o p dat
beruchte Lulu-beeld
projecteerde,
was al overjaars op het eerste experimentele filmfestival die de goede Jacques Ledoux in d e jaren zestig in
Knokke organiseerde. M a a r goed,
voor al dat en nog veel m e e r werd de
idee van W e d e k i n d en Alban Berg van
de tafel geveegd. G a a s dus.
Dit ene voorbeeld moge volstaan,
o m d a t het typisch is voor d e hele
werkwijze. D e gevolgen van deze
waanzinnige a a n p a k zijn dat het gegeven onduidelijk wordt, dat het scènebeeld — wel het lelijkste en onzinnigste wat er ooit op de planken van de
M u n t stond (3) — tegen de voorstelling werkt, en dat de behandeling
onbegrip, irritatie en verveling tot
gevolg heeft. H e t publiek d r o o p na de
eerste of de tweede acte af, en dat
voor een opera, die in normale, mind e r pretentieuze omstandigheden d e
aandacht van d e toeschouwer vanzelf
bezig houdt. Z o herinner ik m e dat bij
Donald Maxwell als
Jago in "Otello" —
Foto Clive Barda
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een beschei-

den Lulu tot het einde bleef boeien.
D e aanpak van Berghaus is hier dus

duidelijk een O p e r a t i e A f b r a a k . (4)
Wie zich zo hooghartig opstelt tegenover het gepresteerde werk van
vroegere collega's, gaat vaak als een
blinde pletwals te werk. D e kostuumontwerpster Marie-Luise Strandt bekende dat ze er niet achter was gekomen, waarom Lulu in het eerste bedrijf als Pierrot gekleed was en om het
interessant te maken had ze er een
zware variant voor ontworpen, iets
wat "dialectisch" werkte (ook het onderwijs in de D D R levert zijn loze
jargonvruchten af, zo blijkt). Ironisch
om na zoveel intense en noeste arbeid
zo weinig te begrijpen, als men op
hetzelfde colloquium van Ronald
C o m m e r s uitgebreid gehoord heeft
welke culturele rol uitgerekend deze
Pierrotfiguur om de eeuwwisseling gespeeld heeft. Diepgang, nee, aberratie, ja.

Nadrukkelijk
In elk van de vier besproken opvoeringen wilden de regisseurs hun eigen
verhaal vertellen. Z e zijn zich zo bewust van het feit dat ze iets aan een
tekst opdringen of afpersen, dat ze
vaak hun bedoelingen veel te zwaar
onderstrepen. H e t is een gevaar dat
vele Duitse opvoeringen bedreigt. Als
Otello met het rode, bevlamde doek
rondzeult, en dat dan moet betekenen: " H e t brandt hier van binnen", is
het stijlmiddel dat Stein gekozen
heeft, loodzwaar. Helemaal ondragelijk wordt het als Berghaus o p het
einde van het eerste bedrijf van Lulu
dr. Schön met een pen van zowat een
halve meter groot zijn vonnis laat
schrijven, alsof we zoiets d o o r subtielere gebaren nooit te weten zouden
komen. D e z e stijlkenmerken zijn het
negatieve gevolg van de esthetische
uitgangspositie. E n k e l e jaren geleden,
toen we deze Duitse werkwijze pas
ontdekten, maakte deze aanpak indruk, maar thans begint deze omgang

T

met de toneeltekens er erg passé uuit
i t te
te
zien (5). D e limieten van de methode
worden te zichtbaar.
Nochtans is deze nadrukkelijkheid
het gevolg van deze nood aan vertaling. D e basisgedachte is natuurlijk dat
een vastgelegde betekenis niet bestaat. Een tekst is altijd onaf, en krijgt
slechts zin in de herschepping door
mensen van nu. Het is een opvatting
over betekenis, die niet alleen van
toepassing is op het theater. Z e geldt
al evenzeer voor literatuur of muziek.
Een betekenis is zoiets als een sterrenconstellatie aan de hemel: de plaats en
de tijd kleurt onze perceptie, als we
het koude sterrenlicht van de vriesnacht tegenover de zwoelte van een
sterbezaaide zomerhemel plaatsen.
Het wat onduidelijke, vale licht van de
melkweg heeft nauwelijks iets gemeen
met de pracht van het rijke sterrengeflonker in Afrika of Australië. En
nochtans gaat het altijd om dezelfde
hemellichamen. Z o vergaat het ook
een tekst, die altijd door een relatie tot
zijn lezers een betekenis krijgt.
Precies over deze verschuivingen,
die het gevolg van zulke relatie zijn,
gaan de besproken opvoeringen. Of
we de nieuwe lezing aanvaarden of
verwerpen hangt in hoge mate samen
met de manier waarop we de huidige
omstandigheden aanvoelen en duiden. Als we een visie accepteren,
spreken we van een verlicht inzicht,
als we ze verwerpen, hebben we het
over ontoelaatbare lef. D e moeilijkheid bij een opvoering is daarbij dat ze
tot een groep generatiegenoten moet
spreken, zodat een afwijking van de
norm — het absoluut originele — een
veel problematischer concept is dan
bij andere kunstuitingen zoals de literatuur. Een voorbeeld: in 1955 publiceerde William Gaddis The Recognitions, een boek dat pas nu als een
meesterwerk erkend wordt — maar
welke opvoering uit 1955 kon op 1988
wachten om als belangrijk ervaren te
worden? Daarom speelt bij het toneel
de idee "consensus" een veel belangrijker rol, vooral omdat het publiek
heel vlug op een censurerende reflex
terugvalt. Natuurlijk, als er afgeweken
wordt van wat we intuïtief, als de
betekenis aanvoelen, dan willen we de
nieuwe lezing slechts accepteren na
een innerlijk conflict. Een vooropgezette betekenis moet eerst opgegeven
worden, en de nieuwe visie moet zo
sterk en evident zijn, dat ze de oude
opvatting eerst moet wegvagen, vooraleer ze zelf triomfantelijk het vrijgekomen terrein kan innemen.
Z o een poging is een grote uitdaging, maar ook een verlokkelijk perspectief voor elke ambitieuze kunstenaar. D a a r onze tijd rijk is aan regisseurs die in zulke ambitie hun voornaamste drijfveer vinden, wordt de
traditionele hiërarchie auteur-regisseur voortdurend op de helling gezet.
Als de lezing mislukt, omdat ze te
zwak, te smal, te reducerend blijkt te
zijn, dan gaat de toeschouwer steigeren, en te makkelijk eisen dat de oude
betekenis in stand moet gehouden
worden. Maar ook hier kan een

a a n t o n e n dat de trouw
de tekst geen wondermiddel is.
Jiirgen Gosch leverde met zijn radicale aanpak van Tristan een a d e m b e nemende opvoering, m a a r toen hij
enkele m a a n d e n later met Warten
Beckett bijna slaafs volgaiif Godot
de, bleek dat in hoge m a t e ontgoochelend.
Hoezeer f o u t e vertalingen ons ook
kunnen f r u s t r e r e n of irriteren, de
vreugde en d e vervoering bij het zien
van een nieuw voorstel tot het begrijpen van een tekst, is zo groot, dat het
slechts een kleine tol is als we enkele
malen vloekend uit een theater komen.
voorbeeld
voorbe
a an

Johan Thielemans

Teresa Stratas, Alexander Malta en Jules
Bastin in "Lulu" — Foto Jaap Pieper

NOTEN
(1) De Belgische kritiek heeft bijzonder streng geoordeeld over
deze produktie. Een groot deel
van het ongenoegen gold de
zwakke vocale prestaties van
Helen Field en Geoffrey Lawton. Op dit punt treft Stein de
volle schuld. Hij die zich over de
minste kreuk in een doek gedraagt als een verwend kind,
wilde naar geen goede raad luisteren, toen bleek dat deze zangers in Cardiff al onder de maat
presteerden. Verwende kinderen verliezen wel eens de mogelijkheid tot een correct oordeel.
De kritiek mag — en moet —
zich dus ook als een verwend
kind gedragen.
(2) Deze versie van Tristan is met
veel moeite tot stand gekomen.
Tussen zangers en regisseur is
er een groot wantrouwen ontstaan vanaf de eerste repetitie.
Tijdens het repetitieproces is

OTELLO
libretto: Arrigo Boito; muziek:
Giuseppe Verdi; dirigent: Richard
Armstrong; regie: Peter Stein; decor: Lucio Fanti; kostuums: Moidele Bickei; koor: Guido Vermandere; met Jeffrey Lawton (Otello),
Donald Maxwell (Jago), Helen
Field (Desdemona), John Graham-Hall (Cassio), Richard Morton, Gérard Serkoyan, Jonathan
Best, Gérard Lavalle, Wendy Verco; produktie: Welsh National
Opera - De Munt.
Gezien op de première, 3 december 1987.

men uit elkaar gegroeid, op
John Bröcheler na, die steeds
aan de kant van de regisseur
gestaan heeft. De première zelf
is memorabel geweest, wegens
de negatieve reacties bij de
Wagnerfans. Merkwaardig is
dat alle zangers, ondanks hun
persoonlijke bezwaren, zich op
het toneel ten volle hebben ingezet om Gosch' visie tot haar
recht te laten komen. De negatieve reacties, echter, zijn een
belangrijk element geweest in
de conflictsituatie tussen bedrijf, bestuur en intendant.
Zoals men weet heeft uiteindelijk Jan van Vlijmen het onderspit moeten delven. Pijnlijk en
discutabel. Deze belangrijke
Tristan-opvoering was nochtans
helemaal zijn initiatief. Geen
wonder dat zoveel collega's directeurs en kunstenaars in binnen- en buitenland hem tot na
zijn ontslag verdedigd hebben.

TRISTAN U N D ISOLDE
libretto en muziek: Richard Wagner; dirigent: Hartmut Haenchen;
regie: Jiirgen Gosch; decor: Gero
Troike; belichting: Franz-Peter
David; dramaturgie: G. Ahrens;
met George Gray (Tristan), Deborah Poiaski (Isolde), Jard van Nes
(Brangâne), John Bröcheler (Kurwenal), Jan-Hendrik Rootering
(Koning Marke), Thomas Booth,
Hubert Delamboye, Lieuwe Visser, Valentin Jar; orkest: Concertgebouworkest.
Gezien op 19 september 1987.

(3) Deze grauwe lelijkheid heet bij
mevrouw Berghaus "mijn esthetiek".
(4) Het is allemaal zo belangrijk
niet, als we vergoelijkend opperen, dat we mevrouw Berghaus
misschien op een zeer slechte,
ongeïnspireerde dag hebben
ontmoet. Volgende keer beter,
dan maar. Kenners van haar
werk hebben mij echter verzekerd dat het een zeer fraai voorbeeld is van haar aanpak. Voor
de reputatie van de opera Lulu
is zulk een enscenering natuurlijk nefast en dat is dubbel spijtig omdat de twintigste-eeuwse
opera nog altijd verdedigd moet
worden. Dank zij deze oubollige
pseudo-avantgardistische aanpak wordt het publiek in zijn
vooroordeel gesterkt. Daarom
is eerherstel gewenst. Daar de
Munt toch wel eens een film op
reuzengroot scherm vertoont,
lijkt het me absoluut dringend

LULU
libretto: Alban Berg, naar Frank
Wedekind; muziek: Alban Berg;
orkestratie derde bedrijf: Friedrich Cerha; dirigent: Sylvain
Cambreling; regie: Ruth Berghaus; decor: Hans Dieter Schaal;
kostuums: Marie-Luise Strandt;
film: Maxim Dessau; belichting:
Erich Falk; dramaturgie: Sigrid
Neef; make-up: Peter Owen; met
Teresa Stratas (Lulu), Lani Poulson (Gräfin Geschwitz), Guy D e
Mey (Der Maler, der Neger),
Franz-Ferdinand Nentwig (Dr.
Schön, Jack), Ronald Hamilton
(Aiwa), Colette
Alüot-Lugaz,
Jean-Marc Van de Weghe, Jules
Bastin e.a.

dat de video van Chéreaus versie een zelfde kans krijgt. Alban
Berg verdient dit ruimschoots.
(5) Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik
onlangs een paar oudere produkties, waaruit blijkt dat de
Tasso van Peymann nu gênant
overkomt, dat Trilogie des Wiedersehens van Stein in grote
mate als een parodie van zichzelf werkt, dat Mutter Courage
van Karge een onuitstaanbaar
spektakel is. Het gaat helemaal
over de schreef bij de langzame
zegging, alsof elk woord met
rood onderstreept staat, in de
Pozzo-taferelen van Gosch' Godot. Deze voorbeelden ontmoette ik op een zestal maanden tijd. Op zulk een ogenblik
gaat er een alarmbel rinkelen.
Deze benadering lijkt haar
energie en spanning opgebruikt
te hebben.

SALOME
libretto: Hedwig Lachmann; muziek: Richard Strauss; dirigent:
Hartmut Haenchen; regie: Harry
Kupfer; decor en kostuums: Wilfried Werz; dramaturg: Paul Op
de Coul; met Eva-Maria Bundschuh (Salome), Günther Neumann (Herodes), Helga-Dernesch
(Herodias), John Bröcheler (Jochanaan) e.a.
Gezien op 13 maart 1988.

Gezien op de première, 30 januari
1988, zonder Teresa Stratas (Ruth
Berghaus mimeerde haar rol op
het toneel; Celina Lindsley zong
vanuit de orkestbak).
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Oskar Schlemmer
&
Das Triadische Ballett
Denn noch immer isl der
Künstler
der Schöpfer schöner
Dinge
und noch immer scheint es,
daß alle Kunst zwecklos
scheint.
Oskar Schlemmer,
1922.

Een criticus schreef in 1923 dat hij
zo ontdaan was door de kleurrijke
fantastiek van de kostuums in het
Triadische Ballett (T.B.), dat elke
vraag naar het wat, elke vraag naar
de betekenis hem overbodig toescheen. Al ben ik het volkomen met
de man eens, toch wil ik hier in het
kort pogen door te dringen tot het
waarom en hoe van zoveel schoonheid. Vooraleer ons in historische
tijden te vermeien, is het gepast hulde te brengen aan de mensen die
deze voorstelling realiseerden.
Nadat Margarethe Hasting reeds in
1970 een reconstructie maakte voor
de Duitse televisie, vatte Gerhard
Bohner het plan op een nieuwe toneelwaardige versie te maken t.g.v. de
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Berliner Festwoche van 1977. Bohner,
die reeds lang zijn sporen als koreograaf had verdiend, had al in 1973
enkele dansen van Schlemmer gereconstrueerd. Samen met vier professionele dansers, twee meer dan oorspronkelijk om pauzes te vermijden,
waagde hij zich nu aan Schlemmers
levenswerk.
Het belangrijkste element van het
T.B. zijn de kostuums. Er zijn nog
enkele originele bewaard in het museum van Stuttgart, en die konden
eenvoudig worden nagemaakt. De
ontbrekende werden zo getrouw mogelijk gemaakt aan de hand van schetsen en foto's. Moeilijker dan de kostuums, was de reconstructie van de
koreografie, waarbij Bohner enkel
kon terugvallen op wat schetsen en
beschrijvingen. Daar komt nog bij dat
Schlemmer zeer dikwijls de koreografie herwerkte of aanpaste aan de omstandigheden. Een zuivere reconstructie was dus onmogelijk, maar met

de kostuums als leidraad en met langdurig experimenteren en het in acht
nemen van de kleinste historische
aanwijzingen, is Bohner m.i. tot een
volkomen aanvaardbare versie gekomen. Men zou alleen kunnen opwerpen dat Schlemmer zelf nooit tot zulk
een steekhoudend geheel was gekomen. Voor het decor heeft Bohner
geopteerd voor een egaal toneeldoek,
waarschijnlijk ook de minst aanvechtbare idee.
De muziekkeuze stelde Bohner
eveneens voor grote problemen. Oorspronkelijk was er muziek van Bossi
voor enkele dansen, voor de echte
première koos Schlemmer voor een
mengeling van bestaande klassieke
en eigentijdse stukken, later componeerde Hindemith muziek voor mechanisch orgel, waarvan de ponsband
als enige bron is verloren gegaan, en
ten slotte was er nog de versie van
Alois Pachernegg uit 1932. Bohner
maakte de verstandige keuze nieuwe

muziek te laten componeren, temeer
jaar Schlemmer over geen enkele
versie ooit zijn voldoening had laten
blijken. Hans-Joachim Hespos' compositie werd een zeer geslaagde onderstreping van het geheel en benadert waarschijnlijk zeer dicht Schlemm e r s verlangens.
Uiteindelijk was het aan de dansers
oni de strijd met de zware en hinderlijke kostuums aan te gaan en een relatie
met hun nieuwe gestalte op te bouwen,
die bij allen begon bij haat, maar even
onhoudbaar omsloeg in liefde. Bohner
heeft daarbij het geluk gehad sinds
1977 met een bijna onveranderde bezetting te kunnen werken. Ten slotte
mag Dirk Scheper niet onvermeld blijven als de man die het tekstboek op
een uitmuntende wijze samenstelde.
Het resultaat is een zeer mooie
voorstelling, een poëtische verademing in vorm en kleur. Toch moet ze
bij menig toeschouwer een zeker onbehaaglijk gevoel hebben nagelaten,
omdat men deze voorstelling zo moeilijk kan plaatsen. Er is duidelijk geen
verhaal aanwezig en sommige personages lijken op zichzelf al niet erg
zinvol. De kostuums zijn exuberant
mooi, maar bemoeilijken het dansen.
Er bestaat een ietwat bizarre discrepantie tussen de vooruitstrevende
kostuums en de klassieke danspassen.
De stemming verschuift bijna ongemerkt van vrolijk naar mystiek. Om dit
alles te begrijpen, moeten we even
terug in de tijd.

Het tijdskader
Het officiële geboortejaar van het
T.B. is 1922, maar Schlemmer was al
aan het experimenteren met dans
vanl912 af. De laatste opvoering had
plaats in 1932, en de periode daarna
tot aan zijn dood in 1943 laat Schlemmer zich wegens omstandigheden
maar sporadisch meer in met theater
in het algemeen of het T.B. in het
bijzonder. De zowat 20 jaar die
Schlemmer besteedde aan wat we gerust als zijn levenswerk mogen bestempelen, vallen samen met bewogen
jaren, zowel in het politieke als in het
artistieke leven. Europa was een
broeikast vol -ismen — kubisme, futurisme, dadaïsme, expressionisme, fascisme, nazisme, communisme, anarchisme, en ik vergeet er nog een stel
— en specifiek voor de dans was er de
opkomende tweespalt tussen het klassieke ballet, met de groep rond Diaghilev in het bijzonder, en de vernieuwers, een groep merkwaardige persoonlijkheden als Dalcroze, von Laban en Wigman, die men gemakshalve
onder de noemer expressionisten
plaatst, al valt daar wel wat op te
zeggen.
Schlemmer was een veelzijdig beeldend kunstenaar die zich ook met
dans inliet, die nooit, zelfs niet voor
zichzelf, echt de keuze heeft kunnen
maken tussen de twee, en die zich
nooit tot een school heeft willen bekennen. Hij heeft wel deel uitgemaakt

van een groep, het Bauhaus, die alle
kunsten wilde samenbrengen o.l.v. de
architektuur om tot Gesamtkunshverke te komen. De meeste groepsleden
hadden een bijna theoretische benadering van hun vak gemeen, maar
kwamen daarenboven tot zeer opmerkelijke realisaties. Schlemmer zou
hierin perfekt opgaan met zijn onderzoek naar een theaterreform, tot men
hem tot een politiek engagement ging
verplichten, en hij daarop de groep
verliet.
Schlemmer was een origineel denker, die zich niet bij een -isme aansloot, maar zelf zijn weg wilde gaan.
Wel inspireerde hij zich blijkbaar op
Nietzsche, naar wie hij meermaals
expliciet verwees. Nietzsche was de
mentor van een heel tijdperk. Zijn
invloed was groter en diepgaander
dan van gelijk welke denker uit de
nieuwste geschiedenis. De thema's die
Nietzsche beroerde, werden bepalend
voor het verloop van de 20ste eeuw,
met de tweede wereldoorlog als tragisch orgelpunt. Schlemmer ging zich,
bewust of onbewust, manifesteren als
de verwezenlijker van Nietzsches profetieën, als de misschien laatste echte
m e n s , d i e homo

tragicus.

„In zijn vroege geschriften, b.v. Die
Geburt der Tragödie, beschrijft Nietzsche de tragedie als een botsing van
twee tegengestelde krachten: de dionysische en de apollonische, het Zijn
en de Schijn, de dingen aan zich en
hun empirische realiteit. Het resultaat
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Der theatralische
Kostümtanz,
Europa-Almanach,
Potsdam 1925
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punt, als maat van alle dingen te
behouden. Waarom vertrok hij dan
niet vanuit het menselijke lichaam als
gegevenheid? Die was volgens hem te
gecompliceerd, daarmee viel niet t e
werken. Zoals zijn vriend Paul Klee de
realiteit terugbracht tot kleurvakken
en de kleuren tot drie basiskleuren
wilde Schlemmer de vorm van de
mens sterk vereenvoudigen, terug,
brengen tot een kombinatie van drie
ultieme basisvormen: vierkant, driehoek en cirkel. Van hieruit wilde hij
de interaktie tussen dat menselijk lichaam en de hem omringende kubieke ruimte van het podium observeren,
meten, onderzoeken, uittesten, uitdiepen. De verschillende houdingen van
de menselijke gestalte — zitten, staan,
liggen, enz. — gaven een oneindig
groot aantal variaties te zien, mogelijkheden van interactie met de ruimte.

Oskar Schlemmer
als Turkse danser,
1922

van deze strijd is volgens Nietzsche de
ondergang van het oerprincipe, das
Ur-Eine, en de overwinning van de
verbrokkelde, onwezenlijke schijngestalten van onze cultuur. De tragicus is
de uitzonderlijke mens die wel een
vermoeden heeft van de eenheid in de
veelheid, die de verdeeldheid beschouwt als de grond van alle kwaad,
d i e n o g d e „freudige
„daß der Bann der

Hoffnung"
bezit
Individuation
zu

zerbrechen sei", maar die daarin niet
slaagt." (Clem Neutjens in Standaard
der Letteren, 20 juni 1980).
Overal in zijn notities, brieven en
artikels duiken bij Schlemmer referenties op naar Nietzsche, i.v.m. de
strijd tussen het dionysische en het
apollonische, de ondergang van de
eenheid, en dies meer. Onlogisch is
het natuurlijk niet, gezien Nietzsche
zich veel met dans en theater heeft
ingelaten en Schlemmer juist een totale herbronning van het theater voorstond, met als doel een Duits ballet en
later, zo hoopte hij, Duits ( t o t a a l theater. Schlemmer opteerde om te
starten bij het ballet, omdat de struktuur daarvan minder complex is dan
bij opera of toneel, waar men buiten
vorm, ruimte, beweging, kleur en licht
ook nog rekening moet houden met
tekst, klank en geluid, maar ook omdat deze kunstvorm in de loop van zijn
geschiedenis een duidelijke evolutie
van dionysisch zijn naar apollonische
schijn had doorgemaakt. Schlemmer
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stelde zich tot doel de verloren gegane
oereenheid te herstellen en, zoals hij
schrijft in een brief in 1919: „Dem
Tänzer gehore, um
sagen, die Welt."

mit

Nietzsche

zu

Kostuumtheorie
Schlemmer
overschouwde
met
weerzin het spektakel van de internationale ontwikkeling in het theater.
Waar hij de idee juist haalde is onduidelijk, misschien bij de antieke Griekse satermaskers, maar in ieder geval
wilde Schlemmer het ballet redden
door het herwaarderen van de vermomming. Hij zag de neergang van
het ballet in de loop van de geschiedenis in het weglaten van de travestierollen en later zelfs de gezichtsmaskers,
de pruiken en de fantastische attributen. Voor Schlemmer was de menselijke figuur ongepast, te freel, te iel, om
het hallucinante, het realiteitsoverstijgende karakter van het theater waar
te maken. Ballet, maar ook opera en
toneel, hadden nood aan meer dan
levensgrote personages. „Het theater,
de wereld van de schijn, graaft zijn
eigen graf wanneer het zich met de
werkelijkheid inlaat," schrijft Schlemmer in het programmaboekje van de
première.
Schlemmer, bezeten door V O R M ,
wilde een totale theatervernieuwing
baseren op het kostuum. Hij beweerde daarbij steeds de mens als uitgangs-

Daarna wilde Schlemmer zijn onderzoek opdrijven tot een tweede niveau, waar de menselijke gestalte in
de ruimte ging bewegen, wat de mogelijkheden tot interactie nog ontelbare
malen verhoogde, zeker toen hij in
dezelfde ruimte nog een tweede, een
derde lichaam binnenbracht.
O p het ultieme derde niveau tenslotte, het symbolische, kregen de
ruimtelijke verhoudingen een hogere
betekenis en kwamen zowel de danser
als de toeschouwer onder invloed van
de nu magisch-rituele voorstelling. In
het T.B. poogde Schlemmer dit hoogste, symbolische niveau, het niveau
van de mystiek, te bereiken door middel van o.a. een gespreide hand, die
een ster voorstelde, of de gekruiste
armen van de kogelman — zij het voor
de toeschouwer verborgen in zijn bolle harnas — die het oneindigheidsteken voorstelden.
In het verloop van het T.B. waren
drie delen te onderkennen, die
Schlemmer zelf aangaf met een kleur
— geel, roze en zwart — en die elk
een eigen karakter hadden: vrolijkburlesk, feestelijk-majestatisch en
mystiek-fantastisch. Daarbij was het
eerste deel zeer beweeglijk, kleurrijk,
heterogeen en werden er hoofdzakelijk solo's gedanst. Het tweede deel
was ernstiger en meer geordend, ook
in de structuur: solo - duo - trio. Het
derde deel ten slotte was de verwerkelijking, de eindfase, was het meest
abstract, metafysisch, mystiek. De
personages vervaagden gaandeweg
en hadden er nog slechts betekenis
in het geheel. Het sluitstuk of de
apotheose van het derde deel was de
solo van de meest ontmenselijkte —
gedematerialiseerde, zei Schlemmer
— de meest abstracte figuur van het
hele ballet. De Abstracte was voor
Schlemmer de figuur die het best
zijn kostuumtheoretische wetten illustreerde. Omdat dit kostuum bovendien de meeste aanpassing en onderwerping van de danser eiste, heeft
Schlemmer zoveel mogelijk zelf dit
personage gedanst. Naar aanleiding
van al deze driedelingen zal Schlemmer zijn ballet uiteindelijk als „triadisch" bestempelen.

pe

receptie

Gedurende de p e r i o d e dat Schlemzich met het T.B. inliet (19121932), was er een bijzondere dansactiviteit in E u r o p a . Isadora D u n c a n , de
hogepriesteres van de vrije dans, was
reeds een gevestigde waarde. Mary
Wigman, leerlinge van Jaques-Dalcroze en von Laban, t o e r d e in Duitsland en Diaghilev gaf van 1909 af het
Idassieke ballet een volledig nieuw
aanzien met zijn Ballels riisses.
Schlemmer moet zeer goed op de
hoogte geweest zijn van de meeste
ontwikkelingen, temeer daar hij verscheidene personaliteiten uit de danswereld persoonlijk ontmoette, maar
er zijn vele onduidelijkheden.
Zo zou m e n k u n n e n veronderstellen dat Schlemmer a a n l e u n d e bij de
futuristen, een in Italië gestarte beweging, die de esthetiek van de machine
propageerde en o n d e r m e e r de „mechanische d a n s " ontwikkelde. D e futuristen h a d d e n b a n d e n met mensen
als Duncan en Diaghilev en inspireerden b.v. Satie tot het aanwenden van
schrijfmachines
in
zijn
muziek.
Schlemmer zelf m a a k t e m e e r m a a l s
vergelijkingen tussen het T.B. en het
marionettentheater en las bij de première van het T.B. zelfs enkele uittreksels voor uit Uber das Marionettentheater van Kleist. In het p r o g r a m m a blad stelde hij o n d e r m e e r dat de mechanisering van ons bestaan ons bewust maakt van d e m e n s als machine
en van het mechanisme dat ons lichaam is. Bij het publiek werd de link
trouwens ook gelegd. In een kritiek op
de voorbereidende dansen uit 1916
lezen we: „Einen kubistischen Scherz,
m er

zu dem der Futurist Schlemmer die Idee
gegeben, führten Elsa Hötzel und Albert
Burger auf lustigste Art
durch."

Later nam Schlemmer echter fervent afstand van deze v e r m e e n d e binding: „Die größten Mißverstandnisse
haben die Begriffe „mechanisch" und
„maschinell" angerichttet. (...) Ich bekenne heute, daß mir bei der Schaffung des Triadischen Balletts mechanische und maschinelle Aspirationen
fernlagen, denn von der Maschinenro-

mantik wußte m a n 1914 noch nichts."
(Art., 1931). Wilde hij d a a r m e e afstand n e m e n van de rechts-anarchistische o d e u r d e r futuristen?
O p de expressionisten had Schlemmer het ook niet zo begrepen. Zij
gingen van de inwendige mens uit, hij
van d e uitwendige; of, zoals Dalcroze,
vanuit de muziek, hij vanuit het kostuum. Al bij al droeg hij hun geen
kwaad hart toe, m a a r dat was niet
altijd wederzijds. Uit de expressionistische hoek kwamen de scherpste kritieken, zoals deze in een artikel van
Leonie Dotzier uit 1923: „ E s gibt
anderswärts soviel Schönheit, Ernst,
Reinheit und Leidenschaft beim
n e u e n Tanz; was m a n c h e der neuen
T ä n z e r i n n e n tanzen, ist so überzeugend und hinreißend stark, daß alle
diese abstrakten Phantasiegebilde von
Dreiecken, Kugeln, Zylinder, Spiralen
und Kreisen nur gefährliche Irrlichter
sind, die bei einem kritiklosen Publikum nur verwirren und zerstören, was
ernsthafte Künstler seit Jahren aufgebaut h a b e n . " Dotzier stond d a a r m e e
niet alleen, want in 1927 nog schreef
Schlemmer aan zijn vrouw „daß die
F ü h r e r (hier von Laban en Wigman)
toleranter sind als die Schüler." D e
groten h a d d e n hem wél begrepen.
Het
onbegrip
was
misschien
Schlemmers grootste vijand. Bij vele
voorstellingen ging de aandacht van
het publiek uitsluitend naar de oppervlakkige schoonheid van de kostuums
of naar de nieuwe muziek van Hindemith, zoals toen in Donaueschingen in
1926, waar hij o p een muziekfestival
was verzeild.
Over het klassieke ballet zegt
Schlemmer opvallend weinig. Dat is
toch verwonderlijk als men weet welke prachtige produkties Diaghilev o p
dat m o m e n t voorstelde in heel WestE u r o p a , produkties waar de artistieke
fine fleur van toen aan meewerkte en
w a a r o n d e r zich enige briljante Gesamtkunstwerkte
bevonden. H e t sublieme Parade uit 1917 bij voorbeeld:
een libretto van Cocteau, een koreografie van Massine, muziek van Satie,
decor, doek en kostuums van Picasso,
het geheel badend in een kubistische

sfeer. Over het decor alleen al werden
verhitte discussies gevoerd. D e enorm e kostuums dwongen Massine te
kappen met alle bestaande concepten
en formules. W a n n e e r we de foto's
van Parade en het T.B. naast mekaar
leggen, verzinkt Schlemmers trots tot
een provinciaal produkt (niet het concept, maar de realisatie). Het waren
moeilijke tijden en Schlemmer stond
overal alleen voor.
Over Léger, decorontwerper van de
Ballets suédois, sprak Schlemmer wel.
Hij bekritiseerde bij hem het feit dat
hij als schilder niet de stuwende
kracht was bij de Ballets suédois, dat
hij zich beperkte tot decors en kostuums en niet de voltrekker was van
een

Gesamtidee.

D e tijden waren er niet naar en
Schlemmer zou nooit met de grote
Franse gezelschappen kunnen samenwerken, als hij dat al gewild had. Hij
sukkelde van het een financieel fiasco
in het ander. Pas in de vroege jaren
dertig zou de Duitse dans in Frankrijk
doorbreken en kreeg Schlemmer de
kans mee te dingen naar een prijs op
het b e f a a m d e concours van de Archives Internationales de la Danse te
Parijs in 1932. Léger zat in de jury.
Eens t e m e e r liep er technisch van
alles mank, maar Schlemmer behaalde toch een zesde prijs, een bronzen
medaille. D e eerste vier plaatsen kwamen de Duitse school toe. Na de
wedstrijd kreeg hij enkel een aanbieding voor een filmopname, die uiteindelijk niet doorging. In de wereld van
de dans werd Schlemmer nog steeds
niet voor vol aanzien.
Na nog enkele lastige jaren met
politieke moeilijkheden en ultieme
pogingen om zijn werk te propageren,
bezweek Schlemmer in de lente van
1943 te Baden-Baden aan het werk in
een lakfabriek. Hij was vierenvijftig.
Het klinkt wat pathetisch, maar Oskar
Schlemmer blijft mij bij als een wat
Don Quichotte-achtige figuur, als d e
Van Gogh van de dans, als de albatros
van Baudelaire.
Alexander Baervoets

REPETITIERUIMTE TE HUUR
ZALEN VAN 60 TOT 180 M 2
PRIJZEN VANAF 150 fr/u en 10.000 fr/maand

AANGEPASTE WERKZALEN VOOR DANS - THEATER - SCENOGRAFIE
VRIJE VAL, PRODUKTIECENTRUM VAN SFINKS EN DE BEWEEGING
NAMENSTRAAT 7 (EINDE ZUIDSINGEL), 2000 ANTWERPEN, 03/238.83.16
ETCETERA 21-22/88

69

Bob Wilson en David Byrne
Barbara Hendricks
William Forsythe
Luigi Snozzi
Christian Zacharias
La Petite Bande
De Tijd en Blauwe Maandag
Rem Koolhaas
Philippe Herreweghe
Jean-Claude Gallotta
Het Nieuw Belgisch Kamerorkest
Studio Peer
Sylvain Cambreling
en vele anderen
Bel v o o r de nieuwe s e i z o e n p o c k e t

deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Dit seizoen werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van
Agfa- Gevaert, Gemeentekrediet van België, Knack, De Nationale Loterij, Opel-General Motors, De Standaard en Swift.

Sire, er zijn geen grenzen meer

GROUPOV
In het theater is het al lang 1992.
Men heeft er niet gewacht tot de
grenzen opengingen om te profiteren
van invloeden, tendensen, artistieke
ontwikkelingen in de rest van de wereld. Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en
Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van
t i j d s c h r i f t e n als

Theater

Heute,

het

grondige prospectiewerk van organisatoren, is de minste geringste opwelling van artistiek talent te localiseren,
te volgen, en vaak ook dicht bij huis te
bekijken. Bepaalde gezelschappen en
regisseurs leven zelfs van die grote
internationale markt, een fenomeen
waar sinds korte tijd ook enkele
Vlaamse groepen in meedraaien, met
een produktie gericht op de buitenlandse markt.
Nu heeft België, omdat het zo onmetelijk klein is, nogal wat grenzen.
Naar het noorden is er traditioneel
druk verkeer, worden mensen en goederen afwisselend geïmporteerd en
geëxporteerd. Het westen met zijn
stevige drama-traditie krijgt nog vaak
bezoek van de meer op conventie
gestemde schouwburgen. Al voert het
oosten sinds een decennium of wat
stevige concurrentie met een meer
hedendaags repertoire, en blijft dit
een referentiepunt voor wie goed
theater wil meemaken of financiële
klachten heeft. Het zuiden ten slotte
heeft lang stevige voet in huis gehad,
speelde de theatrale hofleverancier,
en is voor de andere Belgen nog
steeds de plek waar men zich echt
moet bewijzen.
Eén grens loopt dwars door de
andere heen en kietelt sterker het
Belgische vlees. De taalgrens. Voor
wie niet in het multiculturele Brussel
woont, is het Franstalige theater een
volslagen vreemde. Hij ziet alle theatrale werelddelen passeren, maar het
Franstalige theater, connais pas (en
vice versa natuurlijk). De Vlaamse
Brusselaar daarentegen kan rustig afwachten. Aan zijn minderheidspositie
wordt hard gewerkt door de vele receptieve organisaties die de theaterwereld aan zijn voordeur brengen. En
het Franstalige theater, volledig geconcentreerd in de hoofdstad (als belangrijke Luikse produkties niet naar
Brussel komen, wordt dit expliciet op
de uitnodiging vermeld), ligt binnen
handbereik. Hij kan zo de afstand
meten tussen het Vlaamse en Waalse

van Luik. Hij ontmoet er mensen, dan
nog leerlingen, die dezelfde vragen
stellen aan het theatrale bedrijf: hoe
theater maken in een tijd dat het
theater zelf een achterhaalde, minoritaire kunst geworden is. Wat hen
bindt is de weigering. De weigering
om in de bestaande theatrale voetsporen te lopen en de gangbare esthetiek
verder te zetten. De weigering van de
coherente dramaturgie, de beheersing
van de vorm, het resulteren van een
intentie in een perfecte uitvoering,
scenische schoonheid, technische afwerking. Men wil een radicaal andere
weg zoeken dan de bestaande druk
belopen pistes. In 1980 stichten Del"Il y a des
événements
tellement
bien programmés
qu'ils sont
inoubliables avant
même d'avoir lieu"

theatersysteem en proeven van de
grote artistieke verschillen binnen het
Franstalige aanbod: de nationale repertoireopdracht van Théâtre National, de klassieke stijl in het Pare, het
recente dramawerk bij Rideau, de
boulevard van Galeries, de regievernieuwing van Varia, Balsamine, Ciel
Noir, het multimediale Plan K, de
experimenten van talloze jeunes théâtres (Banlieue, ACM, Les 3 Soeurs,
etc.).
Tegen dat theatraal separatisme (er
bestaat nog geen cultureel akkoord
tussen de twee grote gemeenschappen) wordt op het terrein wat gedaan.
Acteurs als François Beukelaers,
Dries Wieme, Johan Leysen, Johan
Heestermans, Rudi Van Vlaenderen,
e.a. beperken zich niet tot het eigen
landsgedeelte; bij Varia
werken
Vlaamse vormgevers; Tillemans zakt
al langer af naar Brussel; J.M.Piemme
deed voor de enscenering van zijn
eerste stuk Neige en Decembre een
beroep op een Vlaams produktieteam: buiten de officiële structuren
wordt er wel samengewerkt. In de
receptieve sector doet De Singel inspanningen om ook het Franstalige
theater bekend te maken: Varia was al
een paar keer te gast, en in april werd
de Luikse groep Groupov gepresenteerd, ongetwijfeld het meest marginale en merkwaardige gezelschap uit
Wallonië.

Weigering

"The show must
go on"

72

Drijvende kracht achter Groupov is
Jacques Delcuvellerie, Fransman geboren in 1946, regiestudies in Insas,
lesgever sinds 1976 in de afdeling Art
Dramatique van het Conservatorium
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Wanneer we zeggen: de problematiek van het verlies aan de basis
van het werk leggen, bedoelen we
daarmee ook dat wijzelf, wij allen,
subjecten van een lange beschaving
en oude cultuur, al zo verarmd zijn,
zo verlaten, dat we wel in staat zijn
onze situatie te onderzoeken maar
niet over de conceptuele middelen
beschikken om er iets aan te doen.
Dus prutsen we wat met de resten.
Houden rekening met de eigen
geestelijke eenzaamheid. Zoeken
middelen om ermee en ertegen te
werken."
cuvellerie, Michel Delamarre, Eric
Duyckaerts, Monique Ghysens, Francine Landrain, Jany Pimpaud en François Sikivie, Groupov. Een gezelschap
dat het zich permitteert een theatrale
vorm te zoeken voor dat negatieve
uitgangspunt en die bij elke theatrale
halte die ze neemt ook weer tracht
verder te rijden, telkens de eigen
grenzen - de grenzen van het theater daarbij verplaatsend. Dit levert in zeven jaar veel crisissen, twijfel, desolaat
zoeken en vijf erg verschillende produkties op: in '81 een titelloze produktie die in drie versies in Luik en
Brussel gespeeld werd, in '83 verschillende fases van II ne voulait pas dire
qu 'il voulait le savoir malgré tout, in '84
Comment
ça se passe, in '85 volgt h e t

eerste succes met The Show must go
on en als voorlopig laatste en wat mij
betreft ook interessantste produktie
Koniec: een poging om Stanislawski
met Brecht te verzoenen, Tsjechov
met Müller, Freud met Bataille, de
commedia dell'arte met het naturalisme, Manet met Beuys. Een produktie

vol contrasten en breuken, die de
toeschouwer te eten geeft en hem toch
op zijn honger laat.
Waar situeert Groupov
Franstalige
theater?

zich

in het

J. Delcuvellerie: "Erbuiten. De
Groupovpraktijk sluit niet aan bij een
Franse traditie en stijl die grotendeels
18de-eeuws gebleven is en blijft steken bij Diderot en Marivaux. Het doet
evenmin mee aan het bondgenootschap van regisseur en dramaturg in
hun herlezing van dramateksten en
het zoeken naar nieuwe betekenis.
Groupov valt eerder te situeren bij
artistieke fenomenen die in Frankrijk
onopgemerkt of zonder invloed bleven: het werk van Grotowski, Living
Theatre, Squat, The Wooster Group,
of bij theatrale randfenomenen als de
Fluxusbeweging, Nitzsch, Otto Mühl.
Groupov ontstond als een scheur in de
traditie, en eerder dan van theatrale
invloeden profiteerden we van de atmosfeer van de rock, Velvet Underground, Talking Heads, Joy Division,
waren we gefascineerd door het werk
van Bataille, veel later is daar ook het
werk van Heiner Müller bijgekomen.
In de benaming Groupov zit ook
een Oostblökcomponent: we zijn in
dit land op de vlucht. In denk dat een
gezelschap als het onze ook alleen
maar kan ontstaan in een verscheurd

land, zonder identiteit, een doorgangsgebied, een verloren gat in
Europa.
Nu is die breuk met het bestaande
theater niet bedoeld als een polemiek, we willen geen manifest zijn
van een alternatief theater. Er is gewoon geen band, we verlaten het
theater en volgen onze eigen discontinue ontwikkeling. Belangrijk daarbij in de Groupovpraktijk is het leggen van een pedagogisch fundament,
we zijn eigenlijk een sterk pedagogisch theater: voor elke produktie
willen we eerst zelf op zoek gaan,
opnieuw leren, trainen om onszelf te
veranderen. In die zin kloppen we
aan bij Grotowski zonder zijn esthetiek over te nemen. De training voor
een gebeuren als Comment ga cc passe b.v. was een soort studie in menselijk gedrag, we noemden het 'opération décalage': eerst werden drie dagen in afzondering doorgebracht met
een aantal opdrachten, daarna werd
in een restaurant of café afgesproken
en de sleutels van ieders flat ingeleverd. De rest van de veertien dagen
werden doorgebracht in een vreemde
flat met een toegewezen partner en
opdrachten voor jezelf en de partner.
Halfweg de periode werd ook afgesproken in een station waar geprobeerd werd op een ongeforceerde
manier de omgeving te beïnvloeden,

een interactie aan te gaan met passanten. Z o verteld klinkt dat nogal
onnozel, maar er zijn daar echt ongelooflijke dingen gebeurd. De bedoeling was een nieuwe onschuld te vinden, de grote ervaringscapaciteit van
een kind te herwinnen, de scherpe
aandacht voor de dingen en de mensen, en om dat daarna te gebruiken
in een theatrale vorm.
Die aandacht voor de pedagogie is
fundamenteel, het belet je in herhaling te vervallen, het is een manier om
telkens opnieuw te kunnen transformeren. O p een manier sluit het dan
toch aan bij de grote traditie van
Stanislawski en Brecht die voor theatervernieuwing zorgden door ook
"Zeven jaar heeft Groupov gedacht te werken aan de acteurcreator. Bij de aanvang definieerden
we de methode als "onderzoek van
de persoonlijke
seerd in zijn

expressie
getheatralibijzonderheid".
We

dachten te ontsnappen aan de interpretatie en een nieuwe werkwijze te
volgen. Vandaag ligt dat iets moeilijker, maar we onderschatten de
waarde niet van een stichtende illusie."
(Koniec)
een nieuwe pedagogie te ontwikkelen. Daardoor zijn zij erin geslaagd
het theater ingrijpend te veranderen,
en ontstond er een nieuwe taal. Ik
hou van mensen die dingen in beweging zetten, die een gevecht aangaan
met de overlevering, die voor verandering zorgen, zoals Joyce, Kafka, de
Sade: dat maakt een enorme energie
vrij. Of Artaud, het gevecht om in
leven te blijven en niet gek te worden. Niet zij zijn morbied, maar diegenen die in de pas van de overlevering blijven lopen. Het is interessanter iemand te zien verdrinken en
toch nog een manier vindt zich drijvend te houden, dan iemand die gewoon kan zwemmen.
Een regisseur zei me na Koniec dat
wij een ander beroep uitoefenden: hij
brengt zoveel produkties per jaar uit,
ik regisseer nog altijd mijn eerste stuk.
Na elke produktie val ik dan ook in
een groot gat. Het vergt dan veel tijd
om opnieuw te zoeken, te trainen,
ateliers op te zetten. Dat wordt almaar
erger omdat we na zeven jaar nog
altijd niet voldoende middelen krijgen

om dit onderzoekswerk op een permanente basis door te voeren. Met het
half miljoen van vorig jaar hebben we
een tournee gemaakt met The Show
must go on, er een filmversie van
gemaakt en Koniec opgezet. De 2,5
miljoen van dit jaar zijn natuurlijk al
lang opgebruikt. Dat heeft tot gevolg
dat acteurs weggaan omdat ze elders
beter betaald worden, ik kan de mensen toch niet tegenhouden. Waarbij
het een wonder is dat we al zo lang
standhouden, ondanks de grote contradicties, het ver gaande werk, het
zeer persoonlijke onderzoek. Wat ons
samenhoudt is de 'mélange' die interessant blijft."
Wat is jouw
ces?

rol in het

Jacques
Delcuvellerie in
Koniec

produktiepro-

"Die van tuinier, vroedvrouw en
vader die om de twee jaar vermoord
dient te worden. Ik denk dat ik een
vaderrol vervul: ik tracht dingen uit
mensen te halen die ze niet kenden.
Ik doe hetzelfde buiten de groepsstructuur bij de vorming van mensen."
Aan het Conservatorium,
gelden
dezelfde pedagogische
principes?

daar

"Uitgangspunt voor de opleiding in
Luik is dat de acteur op een zeer
heterogene praktijk zal botsen, we
willen hem daarom een basis geven
waarmee hij zelf verder op zoek kan
gaan en hem tegelijk ook een aantal
vensters op de actuele praktijk laten
zien. Zo zijn er een aantal verplichte
doorgangsstations: de grote tragische
stijl; het episch spel; de Stanislawskitechniek; de farce; en een muzikaal
stuk. Specifiek is dat er onmiddellijk
aan produkties gewerkt wordt: tijdens
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vorm, het maoïsme: wereldbeschouwingen die een globale visie aanreikten. Stalin is voor mij het symbool van
de verzoening, de rede, het constructieve offer; én van het verraad aan
zichzelf en het gestelde doel. De ideologie van Groupov komt na de val van
de grote wereldbeschouwingen: er is
geen stevige basis meer, er resten nog
slechts kruimels en fragmenten. Misschien is Koniec toch nog een Lehrstück, een Lehrstück met de esthetiek
van de twijfel."
Je balanceert
in je produkties
op de grenzen van het theater.
. . . .

"Koniec"

het eerste trimester wordt een stuk
gecreëerd, en het derde trimester nog
een. Bij de vorming trachten we op
zoek te gaan naar de individualiteit
van de acteur, datgene wat hem onderscheidt van de anderen."

Stalin
Opvallend bij de verschillende
Groupov-produkties is de rigiditeit,
de harde confrontaties van mensen in
een desolate en toekomstloze wereld.
Daarnaast zijn er reminiscenties aan
een communistisch verleden: een
Brechtlied uit Die Massnalime, vele
Stalinportretten.

D e feestdis
Altijd is er eten in de produkties
van Groupov. Deze maaltijden, als
collectieve ritus, lijken het theater zijn
feestkarakter te willen teruggeven. En
ook het theater opnieuw te binden
aan de meest simpele en essentiële
bezigheid: eten. Het theater als levensfunctie, als sociaal gebeuren.
Maar de dis waartoe Groupov uitnodigt, verloopt bepaald niet volgens
etiquette. De maaltijd wordt gedeconstrueerd, de ritus vervreemd, het
feestje loopt uit de hand. In Koniec
wordt er tijdens de pauze onder het
publiek een koude schotel gedistribueerd: een collectieve maaltijd verorberd op geïndividualiseerde zitjes,
als in een fast-food gelegenheid. Wan74
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J.D.: "Dat is een antifascistisch lied
gezongen door Ernst Busch, de grote
Brechtiaanse speler, symbool van de
proletarische acteur. Tegelijk heeft
het lied een fascistische melodie, is
het dus dubbelzinnig, zeker voor mensen die het niet kennen. Ik doel op dat
verlies van historisch bewustzijn en
ook op dat moment in de voorstelling
na het extreme individualisme van de
spelers op het solidariteitsverlies.
De Stalinportretten hebben met
mijn persoonlijke geschiedenis te maken. Ik ben geëvolueerd van een fervent katholiek met een hang naar het
mystieke over het anarchisme tot het
marxisme-leninisme in zijn puurste

neer na de verpozing het doek opgaat
blijken de personages aan een identieke maaltijd bezig, in een Manetachtig
beeldkader. Het is één van de vele
fricties tussen fictie en werkelijkheid
waarop Groupov balanceert. In II ne
voulait pas dire wordt theater herleid
tot het meest eigene van de acteur:
zijn naakte lichaam. De acteur differentieert zich van het publiek door de
ontkleding. Ook dan weer eten: van
schotels op de grond. In de eerste
produktie die ik zag in een ijskoude
decembernacht in le Plan K, werd er
met eten gemorst en gegooid tijdens
een orgie aan een lange rijkelijke
tafel. Maar een scène die ik wellicht
nooit zal vergeten, heeft niet met de
opname, maar met de afscheiding van
voedsel te maken. Na een acteur of

Ariane Mnouchkine
bedekt de politieke strijd met de mantel der liefde

"L'Indiade
ou
Pinde de leurs Rêves":
de geboorte van een natie

steeds

" O p de grens voelt men het leven
en de belofte voor iets anders. Er is
zoveel verveling in het theater, zo
weinig sporen van vitaliteit. Ik tracht
daar tegenin te gaan door de ervaring
opnieuw een plaats te geven, en dat
kan enkel door de grenzen van het
theater af te tasten: er ontstaat een
openbaring, een nieuwe blik wordt
mogelijk. Met de overgebleven werktuigen van de traditie willen we iets
vitaals maken dat over de grens gaat.
Wij hebben ons daarbij op het lichaam
van de acteur geconcentreerd, zonder
tekst. Belangrijk daarbij is dat het een
groepsproces is, een experiment met
verschillende mensen. In een periode
waarin collectieven uit de tijd zijn
(Living Theatre, Dario Fo) wordt dat
steeds moeilijker. Ik denk dat theater
niet meer mogelijk is."

Pandit Nehm en Mahatma

Gandhi

-

Foto's Martine Franck,

Magnum

Luk Van den Dries
actrice gekocht te hebben die je dingen kon laten doen, na de lange
braspartij van steeds zatter wordende
acteurs, kwamen we op de hoogste
verdieping: de acteurs op rij- in lotushouding, voor zich een vuurtje en een
glas water met penselen. De dikste
acteur staat op, gaat achter een half
gordijntje zijn gevoeg doen in een
geëmailleerde pot en schept de inhoud op de schaaltjes voor de acteurs.
Metde kak, water en verf schilderen
ze zich een masker in stinkende kleuren. Theater uit de buik. Over de
limiet.
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Boven: Gandhi le
midden van
getrouwen
Onder: Twee
moslims nemen
afscheid

Twee jaar geleden
was Ariane
Mnouchkine niet
haar Théâtre du
Soleil in Brussel
met haar
Cambodja-epos.
Sindsdien schreef
Hélène Cixous
opnieuw een
theatrale
geschiedenis van
een Aziatische
natie: Nehru en
Mahatma Gandhi
als sleutelfiguren
in de
onafhankelijkheid
van het Indiase
subcontinent. Alex
Mallems
bespreekt de
voorstelling en
ontmoette Ariane
Mnouchkine.

Een bezoek aan het Théâtre du
Soleil van Ariane Mnouchkine gehuisvest in de "Cartoucherie", een
oude kruitfabriek ergens midden in
de bossen van Vincennes, blijft een
aparte belevenis. Als je vroeg genoeg
komt, zit het hele gezelschap nog
samen te eten in een tot refter omgedoopte barak, er wordt afgeruimd en
(gratis) koffie geschonken aan de
moedige, maar meestal tevergeefs,
wachtende
kandidaat-toeschouwers
die hopen op een retourticket om
alsnog binnen te geraken. Wie wel
een kaartje heeft, gaat mee in de rij
staan om (na langs de steevast kaartjes scheurende Ariane Mnouchkine
zelf gepasseerd te zijn) zo snel mogelijk een goed zitje te reserveren op
één van de banken van de net hermetste tribune. Daarna is er nog volop tijd om rustig de sfeer van de
produktie te snuiven. Letterlijk trouwens, want de geur van brandende
wierookstaafjes verwijst al onmiskenbaar naar het oosten, naar India.

Atmosfeer
Het Théâtre du Soleil speelt momenteel namelijk L'Indiade ou l'Inde
de leurs Rêves van Hélène Cixous,
meteen een nieuwe samenwerking
met deze auteur na de ook bij ons zo
o p g e m e r k t e L'Histoire
inachevée de Norodom

tenible
Sihanouk.

mais
De

hele ruimte van de Cartoucherie verwijst dan ook naar India. O p de achterste muur van de publiekshal is een
immense kaart van het Verre Oosten
geschilderd met vermelding van de
belangrijkste steden en gebieden van
India en Pakistan en met helemaal
rechtsonder ook nog Cambodja dat
extra gemarkeerd is. Verder worden
er ook lekkere Indische hapjes geserveerd en is er ook nu weer het aparte
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spektakel van de zich schminkende en
concentrerende acteurs onder de toeschouwerstribune. Enkele van die acteurs mengen zich trouwens al heel
vroeg tussen het publiek: als Britse
"Indische" politiemannen begeleiden
ze mensen naar nog vrije plaatsen,
organiseren ze de tribunes zodanig
dat iedereen er bij kan.
Een opvallende verschijning is —
nog voor het spektakel begint — Haridasi, een Bengaalse nomade die het
publiek rechtstreeks aanspreekt, toeschouwers uit hun anonimiteit haalt
met vragen als "What are you doing
here?",
"What's
your
name?",
"Where do you come from?". Haar
typisch Indische accent geeft meteen
kleur aan haar personage van volksvrouw. Langzaamaan wordt het speelvlak ingenomen door een tiental Indiërs, huispersoneel blijkbaar, want
met licht besprenkelde lappen doeken
worden de witmarmeren tegels waarop het gebeuren zich gaat afspelen
grondig gepoetst. Zo'n beeld van die
ene Indiase vrouw met haar koperen
waterkruik en al die gebogen mannen
en vrouwen die de vloer boenen, roept
connotaties op met de Indische kastenmaatschappij en alle extreme verhoudingen die daarbinnen gelden.
Boven het plateau: maar liefst 48
Indische vlaggen met goudkleurige
ster, zodanig gedrapeerd dat ze als het
ware een sterrenhemel suggereren,
wat in de loop van het stuk verschillende keren zeer goed werkt omdat de
tekst vaak verwijzingen naar het firmament maakt.
Met heel eenvoudige middelen
weet Ariane Mnouchkine zo haar publiek binnen te leiden in de atmosfeer
van dat stukje wereld, dat stukje geschiedenis waarover ze het in de volgende vijf uur wil hebben: India, van
1937 (vlak na de verpletterende ver-

kiezingsoverwinning van de congrespartij van Nehru) tot en met 30 januari 1948 (de moordaanslag op de Mahatma Gandhi door een extremistische hindoe). Binnen die periode
staat de onafhankelijkheidsstrijd van
de Indische archipel centraal met de
machtsovergave van de Britten, via de
oprichting van twee staten (India en
Pakistan), als uiteindelijk resultaat.

Theaterrealiteit
P a r a l l e l m e t Sihanouk

(cf.

Etcetera

14/86 p. 30-32) wordt historische
exactheid en nuance door Hélène
Cixous af en toe ondergeschikt gemaakt aan haar theaterrealiteit. Wie
als toeschouwer bij een dergelijke
produktie op zoek gaat naar een preciese reconstructie van de complexe
ontstaansgeschiedenis van India en
Pakistan komt van een kale reis thuis.
L'Indiade is geen objectief docudrama
en pretendeert ook geenszins dat te
zijn. Dat blijkt ook al uit de inleiden-

Boven: Nehm en
Gandhi
Onder: de Mahatma

de tekst van Hélène Cixous bij haar
tekstuitgave. Daarin schuift ze de
"liefde" naar voren als motor van dit
drama. Een toch wel vreemde "mantel der liefde" om de met zoveel bloed
besmeurde burger-, rassen- en geloofsoorlogen mee te bedekken. Geweld dat tot op de dag van vandaag
onverbrekelijk verbonden blijft met
deze Indiase onafhankelijkheidsstrijd
en de kunstmatige politieke scheiding
van India en Pakistan.
Bovendien neigt Cixous soms tot
moraliseren. Vooral bij een figuur als
Gandhi ligt dat gevoelig, mede door
bijvoorbeeld zijn respectabele ouderdom en zijn schamel uiterlijk die hem
gemakkelijk tot een ietwat meelijwekkend personage zouden kunnen reduceren. Zijn stellingen en denken alsook zijn concrete daden, gebaseerd op
een uiterst consequente logica, maakten Gandhi echter tot een geweldig
sterke persoonlijkheid die elk compromis afwees. De draagkracht van
zijn optreden en de middelen (bij-

voorbeeld zijn herhaalde hongerstakingen) die hij aanwendde om zijn
principes te realiseren, komen binnen
L'Indiacle wat te mager over.
Zoals Ariane Mnouchkine in het
hierna afgedrukte interview zegt, wou
ze bewust de hele geschiedenis met
alle belangrijke politici aan bod laten
komen. Alleen zweeft bet stuk nu
ergens tussen inderdaad die historische realiteit (de opeenvolgende feiten) en een gepersonifieerde geschiedschrijving (rond de figuur van
Mahatma Gandhi). Als men bij de
SV/)fl/ioz/£-produktie de figuur van Norodim Sihanouk als kapstok voor de
recente geschiedenis van Cambodja
optimaal bruikbaar vond, dan lijkt het
binnen de behandelde periode 19371948 in deze Indiase context even
zinvol om eerder rond Mahatma Gandhi een stuk te schrijven. Zeker rekening houdend met het centrale "liefd e " — thema had Gandhi — met zijn
extreme afwijzing van elke vorm van
geweld, met zijn totale tolerantietoch wel als exemplarisch voorbeeld
dienst kunnen doen.

ondersteund door de ook nu weer
omnipresente live-muziek van JeanJacques Lemêtre; er is het met een
minimum aan attributen (een matras,
een tapijt, of een paar kussens) suggereren van uiteenlopende locaties; er
zijn de mooie uitlopen van scènes met
personages die binnen een heel
"reële" tijd afgaan, wat de toeschouwer ruimte geeft om het voorafgaande
toch even te assimileren. Voorts valt
ook bij L'Indiade weer de enorme zin
op voor het detail als het erop aankomt om een zo geloofwaardig mogelijk fysiek beeld van die toch bekende
historische personages te transfereren
naar het publiek toe. Vooral Mahatma
Gandhi, gespeeld door de Chileense
acteur Andrès Perez Araya, komt op
dit vlak zeer overtuigend over.
Ten slotte is er het enthousiasme
waarmee deze lange voorstelling gespeeld wordt en nauw daarbij aansluitend het volledig achter deze produktie staan van alle betrokkenen. Dit
heeft wellicht te maken met het projectmatig
werken
van
Ariane
Mnouchkine binnen haar Théâtre du
Soleil. L'Indiade

Totaalspektakel
Desalniettemin is L'Indiade 011 Tinde

de

leurs

Rëves

een

meeslepend

totaalspektakel geworden, een volwaardige opvolger van de Sihanouk,
waarvan toch nog wel sporen overblijven. Bij George Bigot als Nehru werkt
de Sihanouk-referentie bijvoorbeeld
nog sterk na, al is dat gezien die
enorme acteerprestatie van Bigot in
de titelrol van Sihanouk niet onlogisch. Ook als publiek draag je je
eigen kijk-verleden mee.
Qua
globale
delijke
er zijn

speelstijl, scène-opbouw en
structuur zijn er eveneens duiraakpunten met de Sihanouk:
de flitsende scènewisselingen

ou

l'Inde

de

leurs

Rêves is duidelijk ook de realisatie van
een van haar dromen. Dat blijkt ook
bij het interview: Mnouchkine koestert haar produkties als kinderen. Z e
is nog ontroerd over het onthaal van
de Sihanouk in Amsterdam en Brussel
nu bijna twee jaar geleden. De Hallen
van Schaarbeek vindt ze trouwens een
schitterende ruimte, zeker voor het
soort theater dat zij brengt. Dat zij
met L'Indiade graag opnieuw Brussel
zou aandoen, lees je in haar ogen.
Voor het Belgisch publiek zou het in
ieder geval uiterst boeiend zijn om de
continuïteit binnen het werk van het
Théâtre du Soleil te kunnen volgen.
Alex Mallems
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Ariane Mnouchkine:

"De vorm moest bijna het
verwerpen zijn van elke vorm"
Vamvaar komt die interesse voor
dia en waarom maakt u er precies
een spektakel
over?

Ariane
Mnouchkine
tijdens een repetitie
— Foto's Martine
Franck, Magnum

78

Innu

"Ten eerste is er de affectie, de
liefde die we reeds zeer lang koesteren voor India. Wat specifiek de geschiedenis van de afscheuring (tussen
India en Pakistan) betreft, die kenden
we een heel klein beetje. Die interesse
is ergens evident: het gaat toch om
één van de grootste tragedies van onze
eeuw. Bovendien gaat het hier om een
tragedie die nog helemaal niet beëindigd is — en dat is niet enkel in India
zo, maar evenzeer bij ons. Ook hier
heerst er een soort permanente neiging naar afscheuring, alsof zo'n drang
inherent aanwezig is bij de mens.
Sommige politieke leiders verzetten
zich ertegen, anderen moedigen die
dan weer aan. Daarom lijkt het mij
een theatraal thema par excellence.
Het Théâtre du Soleil beweegt zich
altijd rond dergelijke historische thema's, thema's die zowat de geschiede-

ETCETERA 21-22/88 77

nis van de mensheid vertellen."

wijzigingen
tekst?

Er was de noodzaak om een theatertekst te schrijven vooraleer het spektakel
zelf gecreëerd kon worden. Hoe verliep
de samenwerking
met Hélène
Cixous?

"Het stuk is aangepast, maar dan
eerder wat de stuctuur, dan wel wat de
tekst betreft. De zinnen zelf zijn niet
of nauwelijks veranderd. De architectuur van het stuk daarentegen is wel
sterk geëvolueerd. In de loop van de
repetities heeft Hélène Cixous eigenlijk ontdekt wat een enorme vrijheid
haar geboden werd, een vrijheid die ze
niet optimaal geassimileerd had of
waarvan ze onvoldoende geprofiteerd
had
tijdens het
oorspronkelijke
schrijfproces. Door de latere aanpassingen werd het geheel steeds eenvoudiger, soepeler."

dooigevoerd

binnen

die

"Dat ging heel eenvoudig: ik heb
haar gewoon dat thema voorgelegd,
hoewel we helemaal bij het begin
eigenlijk dachten een stuk te maken
rond de figuur van Indira Gandhi. We
kwamen echter al heel gauw tot de
conclusie dat we eerst de voorafgaande periode moesten behandelen: Indira Gandhi — met haar kwaliteiten en
haar zwakheden — zou anders totaal
onbegrijpelijk overgekomen zijn. Hélène Cixous heeft dus haar tekst geschreven en die bij het begin van de
repetities aangepast, zoals dat met de
meeste theaterteksten het geval is."

Wat is er gedaan om India als land
met zijn volk, zijn tradities en gewoontes
beter te leren
kennen?

Er is altijd het visualiseren,
het tot
theater maken van een tekst. Zijn er in
de loop van de repetities
fundamentele

"We hebben gedaan wat binnen
onze mogelijkheden lag. Dat wil zeggen: heel veel gelezen. Hélène Cixous
en ik zijn ook verschillende keren naar

India gereisd; we hebben er zeer veel
mensen ondervraagd die die periode
meebeleefd hebben, die de 'personages' uit die periode persoonlijk gekend hebben. Hélène Cixous is — net
zoals bij Sihanouk —eerst historica
geworden om daarna opnieuw schrijfster te worden."
S i h a n o u k was in de eerste plaats het
verhaal van een historisch
personage
met daarbij vanzelfsprekend
de geschiedenis van zijn land. L ' I n d i a d e o u l ' I n d e
de l e u r s R ê v e s beperkt zich
daarentegen niet tot bijvoorbeeld
een figuur als
Gandhi, het verhaalt eerder de geboorte
van een staat met de geschiedenis
van
een heel volk.

"Het is inderdaad een tijdperk
waarin verschillende personages op de
voorgrond traden. Als we dit stuk
L'Indiade noemen dan impliceert dat
dat we ook de geschiedenis van die
volledige periode willen behandelen
— net zoals de Ilias, het epos rond de
Trojaanse oorlog, zich niet beperkt tot
bijvoorbeeld Achilleus of Hector,
maar wel de hele geschiedenis van die
oorlog met alle betrokkenen verhaalt.
Vanzelfsprekend niet alles wat er in
die tijd gebeurde, wel wat volgens ons
de essentie van het conflict vormde,
met daarbinnen een aantal "grote"
personages die een rol speelden. Het
stuk concentreert zich inderdaad niet
rond één enkel personage zoals bij
Sihanouk, die dan ook echt, zowel
historisch als theatraal, het centrum
van zijn universum vormde en die
Cambodja zowat personifieerde. Gandhi symboliseerde geenszins India, hij
wou dat trouwens helemaal niet doen.
Daarin ligt ook zijn grootsheid: in
het feit dat hij figuren van het kaliber van Nehru of Abul Kalam Azad
zich liet ontwikkelen. We zouden het
zowat kunnen vergelijken met de
Ridders van de Ronde Tafel. Het
ging om een groep leiders met daarrond — net zoals in ons spektakel —
de anonieme massa die veel meer
lijdt, maar veel minder reageert. Tot
op het moment dat er toch een reactie losbreekt, maar die escaleert dan

"Vanzelfsprekend, maar dat maakt
juist deel uit van haar oorspronkelijkheid. Men mag haar niet vergelijken
met bijvoorbeeld de rol van Laertes in
Hamlet. Zij is een levend wezen, een
personage waaraan men na analyse
een functie zou kunnen toekennen,
maar dat was geenszins ons uitgangspunt. Haridasi als arme bedelares
staat dus in de eerste plaats voor
geheel Bengalen. H o e meer particulier ze wordt getoond, des te universeler wordt haar betekenis.
De specifieke speelstijl van het Theatre du Soleil wordt doorgetrokken
in
L ' I n d i a d e . Er is bijvoorbeeld
de lijn
Sihanouk die in zijn globaliteit
opnieuw
aanwezig is. Is dat een consequentie
van
het ensemblewerk
binnen
het
gezelschap?

"Ik ga daar niet volledig mee akkoord. Ik vind de speelstijl zeer verschillend van die in Sihanouk. Dat
gebeurt niet bewust of gewild in de zin
van "wij willen iets helemaal anders
dan wel iets vergelijkbaars brengen",
daar gaan wij nooit van uit. Bij het
begin van de repetities is er die bepaalde tekst, die geschiedenis die wij
willen monteren; die realiteit, die
waarheid of dat imaginaire waar wij
willen binnentreden- of soms de tweeen daaruit ontstaat dan een vorm en
een speelstijl. Precies op dit punt is

"Ik hou niet van die term "functie",
want functies worden nooit gecreëerd.
Uiteindelijk vervult ze natuurlijk wel
een functie, maar bij het creëren van
een personage denken wij in de eerste
plaats aan de authenticiteit ervan.
Haridasi is een rondtrekkende nomadenvrouw die geleidelijk geheel India
incorporeert. Z e vertegenwoordigt als
het het ware alle wegen van India. Z e
is echter niet zomaar een bedacht
personage, ze bestaat ook echt en is
daarom ook heel concreet."
Ze bouwt toch een heel aparte
op met het
publiek?

relatie

Voor het Theatre du Soleil moet er na
zoveel projecten toch een zekere
dualiteit ontstaan tussen enerzijds die er\>aring die vorige produkties
— zoals de
Shakespeares
of die S i h a n o u k — toch
opleveren; anderzijds
is er steeds
weer
die dwang om een nieuw spektakel
te
creëren. Wat levert die er\'aring op?

"Ik weet het echt niet en ik meen
dat heel eerlijk. Ik denk dat er een
zekere voorkennis bestaat, maar die
ken ik niet. Ik geloof trouwens dat als
er een ogenblik komt dat je meent die
ervaring te kennen, men al een vergissing begaat. Tegelijkertijd kan ik onmogelijk beweren dat wij ons hier in
dezelfde situatie bevinden als in de
beginperiode, twintig jaar geleden,
maar het allerbelangrijkste blijft misschien: accepteren dat wij steeds opnieuw op zoek moeten gaan omdat wij
weten dat we niets kennnen. De waarde van de ervaring ken ik dus niet en
kan ik dus ook niet beoordelen."
Het komt er dus op aan om te
vermijden dat er een techniek
ontstaat,
een systeempje
omwikkeld
wordt
om
produkties
op te zetten?

"Ik denk dat dit soort problemen
zich nooit bij ons kan stellen precies
omdat wij geen techniciens zijn. Ik
geloof niet in de "theatertechniek". Ik
zou het ook helemaal niet kunnen
verdragen want ik zou me danig vervelen..."
Toch zijn er een aantal
constanten
binnen hel werk die doorgetrokken
worden. Bijvoorbeeld
de muziek van JeanJacques
Lemêtre
die - net zoals
bij
S i h a n o u k - opnieuw een essentiële
func-

tie veivult in L'Indiade. Hoe en wanneer ontstaat

— helaas — snel in extreem geweld
en wreedheden".
Wat die anonieme massa betreft kan
men in L ' I n d i a d e moeilijk heen om het
personage van Haridasi, een
volksvrouw
die permanent
aanwezig
blijft op de
scène. Welke functie veivult zij binnen
het geheel?

de dan ook de grootste moeilijkheid
bij deze produktie."

\
L'Indiade
nouk. "

J

I

Jj

z o v e r s c h i l l e n d v a n d e Siha-

De vorm
tijdens een

ontstaat
dus
repetitieproces?

"organisch"

"Die term "organisch" omschrijft
inderdaad zeer goed wat er gebeurt,
de vorm komt voort uit de kern — bij
dit spektakel zelfs meer dan bij om het
even welk ander. Er was geen enkel
formeel apriori vastgelegd, wat bijvoorbeeld bij mijn Shakespeares niet
het geval was. Toen wou ik op een
specifieke oosterse speelstijl werken
omdat ik wist dat ik die nodig had. Bij
L'Indiade had ik zelfs dat niet ter
beschikking: de vorm moest bijna het
verwerpen zijn van elke vorm van
exterioriseren. Hoe meer geïnterioriseerd alles kon blijven, hoe onzichtbaarder het werd, hoe waarheidsgetrouwer ook én hoe juister. Dat vorm-

die

muziek?

"Jean-Jacques Lemêtre is vanaf de
eerste dag permanent aanwezig bij de
repetities. Hij improviseert samen met
de acteurs: hij ontleent zijn composities als het ware aan wat de acteurs
hem bieden. Hij laat zich dus door
hun spel inspireren. Ook als de acteurs ergens op een verkeerd spoor
zitten, volgt hij hen, want hij is altijd
bereid zich aan te passen, nieuwe
mogelijkheden uit te testen. Maar dan
ontstaat er plots iets heel evidents en
merkwaardig genoeg stellen we vast
dat, als hij die muzikale evidentie
bereikt, dit meestal impliceert dat wat
er op de scène gebeurt ook heel juist
zit. Onze ontmoeting met Jean-Jacques Lemêtre heeft dan ook iets miraculeus, want het blijft toch hoogst
uitzonderlijk, zelfs uniek, om in onze
tijd een musicus te vinden die tot op
dit niveau van theater houdt en die
bovendien de scheiding tussen muziek
en theater helemaal niet maakt. Hij
houdt zowel van muziektheater als
van theatrale muziek. Het is alsof hij
via zijn oren en zijn hele lichaam het
theater een miljoen keer juister en
beter aanvoelt dan veel mensen die
zich "theatermakers" noemen."
Alex Mallems
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INTERNATIONALE THEATER WORKSHOPS
In juli en augustus 1988 worden internationale theaterworkshops georganiseerd in het fraaie
Cadaqués, gelegen aan de Middellandse Zee te Spanje, bestemd voor theaterstudenten en
professionele acteurs.
De workshops duren ieder een week en worden in het Engels gegeven. Twee workshops
hebben als voertaal Nederlands.
De kosten voor een workshop, incl. huisvesting bedragen fl. 590,-.
DOCENTEN:
Augustus:
Juli:
Candace Derra, USA (Tisch school of Arts, N.Y. UniLuc de Wit, België (Lecoq Methode)
Rufus Collins, USA (Living Theatre, DNA)
versity)
Marcelle Meuleman, Holland (Persona)
Voor informatie over deze workshops:
CADAQUES SUMMER THEATRE WORKSHOPS 1988
Postbus 11582 1001 GN AMSTERDAM - Tel. (0)20-237235/750890

Gezellige Taverne
Uitstekende Keuken
Dagschotels
Snelle Bediening
Open vanaf 11 u

Vergaderzaal

1

"Need Io know"

— Foto Conieel Maria

Ryckeboer

Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur

"Als ik speel, is die vrijheid daar,
en die vrijheid is onbetaalbaar"
Hoe ik in het theater terechtkwam?
Een vader die in het amateurtoneel
speelde, moeder die speelde, een
broer, een tante en een oom. Je gaat
dus heel jong kijken. Je eigen vader
zien "doodgaan" op het podium, dat
zijn dingen die je niet vergeet. Mijn
eerste rol, op internaat, was die van
een dronkaard die de hemel niet in
mocht, in een stuk op het einde van
liet jaar. Ik deed dat geweldig overdreven. Als ik daaraan terug denk, dan
heb ik het gevoel dat mijn manier van
spelen, die op zijn zachtst exuberanter
is dan die van bv. Jan Joris Lamers,
daar toen al was. Het was een oerconservatieve school, wij werden aan
banden gelegd tot en met, en precies
een jongetje van tien jaar krijgt dan de
opdracht om een dronkaard te spelen:
dat mocht dus. Het ongestraft kunnen
doen van alles maar dan ook alles wat
wij daarbuiten niet mogen doen, of
het wordt bestraft. Een acteur, terwijl
hij speelt, is compleet onkwetsbaar.

Voor tomaten, awoertgeroep, ook
voor kritiek.
Na de humaniora was er de valse
vanzelfsprekendheid om daarna verder te studeren aan de universiteit. Ik
heb dus rechten gestudeerd en men
slaat mij al tien jaar met het cliché
rond mijn oren — mensen die weten
dat ik eigenlijk ook graag advocaat
was geworden — dat "het toch eigenlijk hetzelfde is als acteren". Er is
natuurlijk het essentieel extraverte
van het beroep van advocaat, iets
zeggen voor iemand anders, met grotendeels teksten van iemand anders,
die je analyseert, interpreteert en
combineert (nl. de wetteksten), en
daar dan plezier in hebben. Ik was 17
toen ik eraan begon en vol van de
cliché-verwachtingen van die jaren
('68-'69), dus wou ik zeker geen juridisch adviseur worden of zo, wel degelijk advocaat, gespecializeerd in strafzaken. Mijn loopbaan zou zinvol worden. Wat dat betreft, zit het overbodi-

ge van wat ik nu doe me heel af en toe
dwars. Je kan natuurlijk "zinniger dingen doen voor de mensheid" dan ze te
entertainen, maar ik ben nu eenmaal
graag een entertainer (in de heel ruime zin van het woord, meer dan een
vrijblijvend komiek, hoewel ik de acteur als uitvoerder ook niet als een
kunstenaar beschouw, wel als een instrument in handen van een mogelijk
kunstenaar). Zelfs als dat voor een
klein publiek in zekere zin elitair
wordt. Dat elitaire vind ik trouwens
niet zo slecht. Ik werk liefst voor
mensen, ik ga ook graag naar voorstellingen, waarvoor ik op de toppen van
mijn tenen moet staan om ze te begrijpen. Hoe dan ook, mijn engagement
in de rechten kreeg al een fikse deuk
tijdens die 5 jaar studie: ik kan wel een
tijdlang heel geconcentreerd met dingen bezig zijn, maar dat moet nooit te
lang duren. Bovendien werd me steeds
duidelijker dat ik me constant tussen
"regels"
zou
moeten
bewegen.
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Dirk Van Dijck
speelde of speelt
bij Het Trojaanse
Paard, het
Reizend Volkstheater, de
Blauwe Maandag
Cie, De Mannen
van den Dam, de
Needcompany en,
het meest recent,
in Willy Thomas'
Duiven en
Schoenen. H i j

werkt met regisseurs die het
gezicht van het
Vlaamse theater
momenteel mede
bepalen en valt
steeds op door
een onbegrensd
engagement. Hij
krijgt hier het
woord.

81

"Alles Liebe" —
Foto RVT

Ook dat hele milieu, de ambities van
mijn medestudenten, het beviel me
niet zo. Ik had er tegelijkertijd schrik
van. Ik verdenk mezelf er namelijk
van, me nogal vlug te gedragen naar
de normen van het milieu waarin ik
me bevind. Vandaar trouwens mijn
intuïtief wantrouwen tegenover het
fenomeen "ensemble" in het algemeen. Zet mij 3,4 jaar aan de balie en
wat zou er nog van mij overblijven?
Van de anarchie van het improviseren
en spelen waarin ik me nu mag wentelen op een onbetaalbare manier (hoewel ik er wel voor betaald word), kan
daar natuurlijk geen sprake zijn. Ik
ben dan ook altijd heel erg verwonderd als ik vroegere collega's tegenkom: hoe die mensen veranderd zijn!
Spelen houdt mij natuurlijk niet fysiek
jong, maar zogauw je in een voorstelling staat die gebaseerd is op een stuk
waarin iemand iets te zeggen heeft dat
je zinnig vindt, en je mag je keer op
keer je gaan bezinnen daarover, er
eventueel boeken over lezen: zoiets
houdt je als mens echt fris. Als ik
Othello mag spelen, dan dank ik de
goden daarvoor, dat ik mag nadenken
over essentiële dingen als man-zijn,
machogedrag, macht en culturele conditionering - jaloezie vind ik bij dit
personage echt maar een randverschijnsel - en dat dat precies mijn werk
uitmaakt. Dat houdt mij heel strijdvaardig, ik kan niet in slaap vallen,
want als dat gebeurt, dan moet ik
onmiddellijk stoppen met spelen.
Toen ik afstudeerde als jurist dacht ik
"Ik bourgeois?" — de term klinkt
ondertussen wel heel anders, er is een
ander soort bugerlijkheid ontstaan —
"Nooit!" Dacht ik, want het enige dat
uit die afwijzing bleek, was het feit dat
ik onmogelijk, nog steeds, definitief
kon kiezen. Maar ja, een acteursopleiding volgen, daar vond ik het nog te
vroeg voor, rond mijn dertigste leek
mij dat beter uit te komen. Ik heb dan
ongeveer twee jaar in Spanje, in Griekenland gewerkt, in Frankrijk ook. Ik
ben heel romantisch van natuur, ik ga
zoeken, en ik projecteer dat zoeken
dan ook letterlijk in een reis. Eén van
mijn broers, die vreesde dat het bij mij
uit de hand zou lopen, heeft buiten

mijn weten inlichtingen ingewonnen
over het ingangsexamen aan het Conservatorium in Brussel. Heel wat vroeger dan ik zelf gepland had. Later
hoorde ik dat het soms een probleem
is als je iets later begint aan een
toneelopleiding. Sommige docenten,
wat ze ook mogen beweren over de
functie van je eigen persoonlijkheid in
het spelen van rollen, redeneren dan
vaak: "Jij bent te veel gevormd, daar
kunnen wij nog weinig mee doen, dat
is te weinig kneedbaar, te weinig soepel. In Brussel maakte men daar blijkbaar geen punt van, want in dezelfde
periode begonnen ook Viviane De
Muynck, Peter Rouffaer en Sam Bogaerts aan hun opleiding. Vrij logisch
natuurlijk, hoewel ik vernam dat 25
jaar zowat als de leeftijdslimiet gold.
Z o ben ik bij Senne Rouffaer terechtgekomen, en heel toevallig komt een
jaar nadien Jan Decorte daar les geven. En dat kan ik nooit uit mijn leven
wegcijferen. Het is puur toeval geweest: de twee volgende jaren heeft hij
daar nog rond gemaakt, maar dan was
het ook afgelopen voor hem, ik heb
dus nét die ervaring nog gehad. Wat
fantastisch geweest is toen, is dat ik
geleerd heb dat in de clinch gaan met
mensen — ik heb dat nogal vaak dat ik
op de repetities zelfs de spelregels niet
meer hanteer omdat er meningsver-

schillen zijn die te maken hebben mei
een manier van werken of andere
inzichten betreffende de rol- niet
noodzakelijk wordt doorgetrokken op
persoonlijk vlak. Ik heb o.a. in het
r e p e t i t i e p r o c e s v a n King Lear

(HTP,

Decorte) en Othello (Blauwe Maandag, Perceval & Joosten) heel veel
conflicten gehad. Als zoiets achter de
rug is zou je denken dat alle bruggen
opgeblazen zijn tussen de regisseurs
en jezelf, maar dat is niet het geval. Ik
ben altijd blijven kijken naar wat zij
doen, en omgekeerd ook, en de contacten blijven echt uitstekend. Alleen
in het werk heeft het geweldig gebotst.
Bij Jan Decorte heb ik op een heel
extreme manier het onderscheid moeten maken tussen een professionele
interesse en elkaar "toffe jongens"
vinden. Van theater had ik geen notie,
ik wist alleen dat ik graag speelde,
verder niets. Ik was gecharmeerd door
mensen die op zolderkamers en in
kelders theater maken, maar dat was
meer het typische romantisch idealisme van de kleinschaligheid en de
marginaliteit. Die interesse maakte
ook dat ik tijdens mijn opleiding met
enkele vrienden een theatercafé had
opgezet (Den Acht, in Boom) waar
Sam Bogaerts nog zijn eerste toneelstuk Clowns heeft gecreëerd, en Jan
Fabre het eerste luik van zijn theatertrilogie, Theater geschreven

met een K

is een kater. Het is na een paar jaar
doodgebloed, misschien wel aan de
cafégezelligheid.
Om terug te komen op Jan Decorte:
hij heeft mij het essentiële verschil
geleerd tussen professioneel werken
en gezelligheid. Want gezellig was het
nooit: ik heb zelden iemand zo gehaat
als Jan, en ik denk dat dit wederkerig
was. Met de ijzeren discipline die hij
oplegde, daar had ik het dus heel
moeilijk mee. De discipline van het op
tijd komen — wat me soms niet lukt,
het is nu ieder geval al beter dan
vroeger — je werk doen als je er bent,
de structuur waarin je werkt respecteren. D e structuur in de relatie acteurregisseur impliceert ook meestal hiërarchie, en ook daar heb ik het vaak
moeilijk mee.
Maar ondanks alles ben ik mij bewust van de enorme verdiensten die

"Othello" — Foto
Keoon
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Jan had voor mijn vorming, ik die
ooit had nagedacht over " W a a r o m
"oeel ik die tekst, en hoe pak ik dat
aan?" D e jaren daarna heb je dan ook
i,et resultaat van die houding van Jan
pecorte g e z i e n , in Maria

Magdalena

al wat volgde.
De waarden die toen voor ons
blootgelegd werden, vooral in de houding tegenover de teksten waar we
meewerkten, dat geraak je nooit meer
kwijt. Zoals ik ook vijf jaar juristenopleiding nooit meer kwijt ben geraakt,
[k weet gelukkig niet meer hoe de
procedures in elkaar zitten, maar die
manier van redeneringen opbouwen,
die blijft. Als ik bij Jan Lauwers
(Needcompany) bv. in een produktieproces sta, dan worden daar mogelijkheden van redenering,van dramaturgie uitgetest, die de mijne niet zijn, en
het kost mij dan enige moeite om op
dezelfde golflengte te geraken, om
associatiever te werken en te denken
dan ik gewend ben. Ik kan ook zien,
bij mezelf en bij andere mensen die
dezelfde theateropleiding hadden,
hoe die hun teksten blijven behandelen, dan zie ik dat dat niet verloren
gaat. Dat hoeft niet te resulteren in
het blijven spelen van een stijl, het
gaat over een houding, een onderzoek. Dat onderzoek is gebeurd, en
dat resultaat heb je verworven. Er is
bv. mijn plezierige verrassing met
Claiis/Scribe van Maatschappij Discordia. Ik zie daar een onderzoek
waai ik misschien al te gemakkelijk
van zou kunnen zeggen: "Zeg, kan dat
niet wat simpeler!", "dat is helemaal
elitair". Gelukkig zijn er genoeg mensen in mijn buurt die ook die opmeren

king maken, en van anderen merk ik
dat op, zodat ik me meteen verzet
tegen mijn eigen reserves. Ik wil misschien zelf niet zo spelen, maar als ik
zie dat die mensen door hun zoeken
dingen gevonden hebben die ik misschien, ondanks het feit dat ik niet op
die manier wil zoeken, toch kan gebruiken, dan pluk ik daar toch mee de
vruchten van.
Ik heb mijn opleiding mogen afmaken bij Jan Decorte, met Cymbeline
als eindexamen, dat een jaar later
werd uitgenodigd op het Holland Festival.
Wat mij prikkelt om aan bepaalde
theaterprojecten mee te werken?
Toen ik pas afstudeerde was motivatie
het belangrijkste: de gedrevenheid
waarmee bezielers van kleine groepen
mij konden overtuigen. Wil Beckers
van N V T is in dat opzicht voor mij een
belangrijk man geweest. Ik heb daar
veel produkties zuiver vanuit zo'n enthoesiasme gedaan. Ik deed liever daar
iets verschrikkelijks, met die weinige
middelen, en die gebrekkige dramaturgie, dan dingen die meer succes
hadden en minder moeite kostten.
Wil Beckers is iemand aan wie ik nog
altijd met veel warmte terugdenk, die
letterlijk weggecijferd is. Hij zat helaas in een vicieuze cirkel: zijn aanbod
dat hij kreeg om te lezen, dat was wel
omvangrijk, maar kwalitatief nogal
dubieus, ook in de uiteindelijke keuzen die hij maakte. Je kon ook niet om
het even wie vragen om het te komen
regisseren, meestal was dat niet te
betalen, en de acteurs redeneerden
meestal: "Nee, we gaan niet bij het
N V T spelen, daar verbranden we onze

vingers niet aan, dat is op voorhand
slecht". Uit die vicieuze cirkel is hij
nooit geraakt.
Maar ik voelde daar van hem een
geweldige motivering, die ik telkens
ook tot de mijne kon maken. Als ik
een stuk las, ook een slecht stuk,
probeerde ik ook het interessante eraan te zien, en dan sprong ik op de
boot, ik zag daarna wel verder. Het
aanbod van Wil Beckers was ook al te
vaak
geconditioneerd
door
de
"Vlaamse dramaturgie": te weinig
voeling voor eigentijds theater. Wil
probeerde daar iets aan te doen: met
de schrijvers naar Duitsland gaan, met
de acteurs ook. Ik heb bij het N V T
twee stukken van Luk Van Brussel
gedaan, een stuk van Paul Koeck, een
van Bob Snijers, en een van Leo
Geerts. Wat ook meer belang kreeg
voor mijn keuze, is de vaststelling bij
een theatermaker dat hij persoonlijke
indrukken ook op een persoonlijke,
individuele manier theatraal gestalte
kan geven.
Mensen met een relatief comfortabele positie als Luk Perceval en Guy
Joosten kozen bv. bewust voor de
"marginaliteit": dat spreekt mij aan.
Ik wil daar niet mee zeggen dat het
resultaat dan al onmiddellijk goed
was, maar het betekent wel dat die
mensen bewust een stap zetten. Zo
kwam ik bij De Witte Kraai ook
terecht, Het Park, ook bij het Reizend
Volkstheater dat op een keerpunt
s t a a t (Alles Liebe),

-
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H T P (King

Lear),

Olhello bij de Blauwe Maandag, Duiven en Schoenen bij Dito'Dito/Kaaitheater. Er blijven blijkbaar altijd
mensen komen die opnieuw, zonder

"Hel park" — Foto
Cor Hageman

1

Ik

ETCETERA 21-22/88

82

geld, gaan beginnen, en die echt spannende dingen doen. Ik heb wat dat
betreft veel geluk gehad, maar het is
niet alleen geluk. Ik heb in het begin
wel in dingen gestaan waar ik eigenlijk
spijt van had, nadien nooit meer, ook
al was het resultaat slecht. Het feit dat
iets mislukt, heeft mij nooit belet om
met plezier de functie die ik daarin
had te vervullen. Veel mensen begrijpen dat niet: " H o e kun je dat nu graag
spelen!". Vanaf het moment dat ik
speel is die vrijheid daar, en die vrijheid is onbetaalbaar.
Een derde element is het onderzoek naar het spelen zelf, dat mij
aantrekt. Mijn medewerking bij de
Needcompany is in dat opzicht belangrijk, dat is een andere wereld dan
die van het spelen van een tekst, van
het spelen van een personage van het
begin tot het einde. Als je dan ziet dat
waar mensen met dingen bezig zijn die
veel verder gaan dan wat je zelf kent,
of die het acteermateriaal verleggen
naar andere domeinen, die veel in
vraag stellen, dan wil ik graag meedoen. Het onderzoek naar het acteren
als zodanig is daar eigenlijk maar een
facet van.
Toen ik bij Walter Tillemans werkte — ik speelde daar een mooie rol
van oude clown in August, August,
maar ik was het volstrekt oneens met
zijn manier van werken — was er geen
sprake van improviseren. Tijdens het
werkproces van alle produkties waar
ik nadien aan meegewerkt heb — dus
alles op het Raamtheater (August,August e n h e t k a t a s t r o f a l e Realpolitik

Jong gewend, oud
gedaan — Uit het
familiealbum
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van

Arturo Corso) na — was improvisatie
een uitgangspunt, en dat vond ik heel
goed. Omdat ik daar iets mocht laten
zien, iemand anders zou wel kiezen. Ik
mag alles doen wat ik wil, en ik ben
daar heel dankbaar voor, maar als je
zo een aantal maanden moet zoeken,
dan evolueert je inzicht in een stuk of
in een rol op een heel andere manier
dan het inzicht d a t j e zou ontwikkelen
aan een tafel. Maar door dat daadwerkelijk onderzoek krijg je andere perspectieven. Inzichten die je zelf ook
graag zou manipuleren, maar dat is je
functie niet, je functie is acteur zijn.
En je ziet dat iemand anders die
manipuleert, in een richting waarvan
je kan zeggen "Nee, zo niet!" Theoretisch zou je kunnen stellen dat, ver-
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trekkend van een concept, de individuele persoonlijkheid wél de kleur
van een rol, een personage, bepaalt,
maar niet de inhoud ervan. Praktisch,
vanuit mijn ervaring zie ik dikwijls een
groot verzet om alleen maar die kleur
te zijn, precies omdat je door de
improvisaties de gelegenheid krijgt
onmiddellijke, concrete voorstellen te
doen over de inhoudelijkheid, de essenties van karakters, personages, veel
meer dan alleen maar het leveren van
graduele variaties op een vooraf uitgestippeld concept. Dat dit gemakkelijk
aanleiding geeft tot meningsverschillen is logisch omdat je, door écht
verschillende mogelijkheden te onderzoeken, zelf tot inzichten komt die
(bijna vanzelfsprekend) dikwijls niet
meer stroken met diegene van "de
man die toekijkt". Je eigen conclusies
zijn nl. veel gevoelsmatiger gegroeid
tijdens het (dikwijls zeer intuïtief verlopend) werk terwijl de "objectiviteit"
van de toeschouwer-regisseur daardoor niet wordt "gehinderd".
Ik geloof in een confrontatie van
persoonlijkheden in een werkproces,
eerder dan in pure harmonie, want in
verhoudingen tussen mensen bestaat
dat toch niet. Warmte onder mekaar,
die dus ook overhit kan geraken, bij
wijze van spreken, die heb ik dus echt
nodig. Ik zie in voorstellingen ook veel
te weinig warmte. Waarom heeft iedereen toch zo'n schrik voor warmte,
dat begrijp ik niet. Ik haat cynisme,
cynisme in de werkelijkheid, cynisme
in het theater. Cynisme is volgens mij
geen eerlijk standpunt, het is te gemakkelijk, en dikwijls ook een alibi.
Iets 'doorprikken", dat haat ik. Waarom durft hoe langer hoe minder iemand "iets zeggen". Vaak hoor je
dan: maar dan geven we het publiek al
de oplossingen, dat is niet democratisch, het publiek mag mee zijn voorstelling maken, dus maak ik opzettelijk dingen vaag. In heel veel gevallen
is dat gewoon vals spelen. Als ik
geconfronteerd word met iemands
standpunt, kan ik evengoed nog mijn
standpunt bepalen, afkeuring, goedkeuring of wat dan ook. Maar confronteer mij met iets, en zeg niet bv.
"Ik zie u graag", om dat daarna te
doorprikken door je belachelijk te
maken. Pak iemand vast op de scène,
zie dan iemand graag, of haat dan
iemand grondig! Er zijn in Vlaanderen veel goede acteurs. Maar ik vind
het zo spijtig dat een aantal van hen
hun warmte niet meer durft laten zien.
Zij gaan systematisch aan "underacting" doen, dat vind ik dus jammer.
Ik weet dat ik hiermee natuurlijk moet
oppassen, want ik doe altijd aan
"over-acting". Gelukkig is er meestal
een regisseur in de buurt om mij te
censureren. Of dat lukt is nog iets
anders. Het acteren bij de Witte Kraai
heb ik altijd geweldig gevonden nadrukkelijk onnadrukkelijk spelen maar dat onnadrukkelijk is bijna een
"chargeren van het under-acting", en
evengoed een theatraal middel. Under-acting of over-acting zijn theatrale
middelen, meer niet. Acteren is mijn
uitdrukkingsmiddel, en dat wil ik

maximaal benutten. Ik hou niet van
het zuinige, dikwijls risico-loze, standpunt-loze spel. Wel extremen, van
inhoudelijk gevulde karikaturen, en
weer niet van holle sjablonen - wat
voor mij het gezonde over-acting onderscheidt van domweg "chargeren".
Het klinkt misschien allemaal vrij
chaotisch, maar zo zit mijn leven ook
in mekaar. En die chaos kan ik trouwens gebruiken, die kan ik aanbieden,
door het voorstellen van verschillende
tegenstrijdige extremen. Iemand anders structureert die dan wel. Als dat
bijeenleggen van die puzzel, dat structureren niet naar mijn zin is, dan ben
ik een beetje ongelukkig, dan wil ik
het zelf gaan doen. Maar dan is er de
discipline: ik weet dat de discipline die
een regisseur aan de dag moet leggen
veel zwaarder is dan die van een
acteur. De eisen die aan ons worden
gesteld, zijn eigenlijk niet zwaar. Ik
bedoel nu niet een toevallig voorbeeld
van een heel gedisciplineerd zware
training die aan het spelen van een rol
voorafgaat, maar het gewone acteerwerk. Als je een minimum aan "kundigheden" bezit - je uitdrukken in een
behoorlijke taal, het hebben van eenstem, twee handen en twee ogen - dan
lukt het al. Maar iets anders is natuurlijk die chaos van iemand anders
vormgeven. Ik zou het doodgraag
doen, maar ik ben er in jaren nog niet
aan toe. Misschien later, als ik ouder
en rustiger ben. Ik heb nu nog dikwijls
het gevoel dat de onrust datgene is
waar ik op kan werken. Het is de
onrust die maakt dat je zoekt, het is de
onrust die maakt d a t j e beweegt. "Slapen kan ik als ik dood ben", zie
Fassbinder.
Ik heb er ook bewust voor gekozen
om als free-lance acteur te werken, en
mij niet te binden aan een gezelschap.
Op die manier kan ik ervoor zorgen
dat ik bij produkties terechtkom waar
het werkproces nog niet geïnstitutionaliseerd is, waar er nog een iets
grotere creatieve vrijheid bestaat, zonder routine, zonder op voorhand vastgelegde machtsverhoudingen. Het nadeel hiervan is natuurlijk het miserabele sociale statuut van free-lancer,
zeker als je bij " a r m e " produkties wil
werken. Ik heb altijd werk gehad,
maar toch moest ik er eerst voor
zorgen dat ik "gelegalizeerd" werkloos was, "uitkeringsgerechtigd", om
als tewerkgestelde werkloze of met
vrijstelling van stempelcontrole te
kunnen werken. Met de R V A lig ik
nog steeds in proces over de lengte
van opeenvolgende contracten van
korte duur, een vervelende zaak.
Maar de artistieke uitdaging is groot,
en dat telt.
Klaas Tindemans
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„Oh ja, ik weet dat er nogal wat toneelcritici zijn die geen al te hoge pet op hebben van de
zogenaamde blijspelen, maar de mensen in de zaal geven weinig om die kritiek. Het overgrote deel
van de toneelliefhebbers trekt zich overigens geen moer aan van wat de critici nu goed of minder
geslaagd vinden. De mensen staan vaak heel ver van de "kennerskritiek". Dat werd in het verleden
al heel dikwijls bewezen toen bepaalde stukken tot op de grond werden afgebroken en er toch een
goeie publieke belangstelling en dito respons was. Ook ikzelf ben niet écht gevoelig voor wat critici
over mij vinden. Zij doen hun werk en zij hebben het recht om iets of iemand kritisch te
benaderen. Mij raakt het niet zo erg, als de aanvallen maar niet persoonlijk worden. De
teatercritici hebben wel het recht om een andere visie te hebben op de dingen, gelukkig maar."
Nand Buyl in een interview met Kris Baert, De KVS is er weer helemaal bovenop, in Het
editie Brussel, 3 maart 1988.

Duiven en Schoenen

Nieuwsblad,

— Foto Jan Simoen

Kaaitheater
Brussel

Duiven en Schoenen
Het Kaaitheater en de produktiegroep Schaamte, sinds dit seizoen
gefusioneerd, beklemtonen dat Duiven en Schoenen, een toneelstuk van
Willy Thomas, geschreven en gecreëerd in opdracht van het Kaaitheater, een bijdrage wil zijn aan de
Vlaamse dramaturgie. Dramaturgie
in de verouderde betekenis van "toneelliteratuur". Nochtans hebben
Kaaitheater en Schaamte de afgelopen jaren meer dan eens getoond dat
het actuele theater de rechtlijnige

verhouding tussen toneelstuk en
theatervoorstellingen
overboord
heeft gezet. Zowel de produkties van
Rosas — de voorstelling schrijft haar
eigen tekst, in bewegingspatronen
misschien — als die van de Needcompany — het perverse televisiedebat
versplintert de "aristocratie" van een
Shakespearetekst — en van de Wooster Group — die de tekst haast letterlijk weg "blowt" — hebben dit aangetoond. Het feit dat op beleidsniveau nog steeds in dualistische termen over tekst en opvoering wordt
gedacht (cf. het onderscheid van minister Dcwael tussen "scheppende"
en "uitvoerende" kunstenaars), is
misschien een politiek excuus voor
dit accent, maar het Kaaitheater is
daardoor ook medeverantwoordelijk

voor een ongelukkig neveneffect.
Het publiek gaat namelijk, zoals
het dat overal gewoon is, naar "een
stuk" kijken dat "toevallig" door
auteur Willy Thomas geregisseerd is
— terwijl ik eigenlijk niemand anders
Duiven en Schoenen zie regisseren.
En ik krijg tegelijk de indruk, misschien ten gevolge hiervan, dat ook de
acteurs het slachtoffer worden van de
hier hoogst artificiële dualiteit tussen
schrijftckst en opvoeringstekst.
Duiven en Schoenen wil, zelfs zonder opvoering, een heus toneelstuk
zijn: begin, midden, slot, personages,
locaties. Deze laatste zijn een stad - in
de voorstelling een draaiend, Japans
ogend, blankhouten kasteeltje, met
treinsporen errond - en een bos, een
groot, wild beschilderd voordoek.

Een engelachtige figuur, de Oude
Man/de Koningachtige, zwerft tussen
beide plaatsen, terwijl grof geschetste
personages de wonden van het verleden likken (Selva en Eric, het verliefde paar) of samen naar een toekomst
groeien (Wolf en De Vlaminck). Willy Thomas zelf zegt dat Duiven en
Schoenen gaat over "hoe dingen hun
gang gaan": mensen bepalen hun lot
niet zelf, ook niet als toneelpersonages, het zijn de toevalligheden, de
onopgemerkte details die de wereld
vorm geven, ordenen.
Duiven en Schoenen lukt echter
niet als voorstelling, misschien omdat
ze zo keurig als toneelstuk geconcipieerd is. De personages zonder psychologische inhoud, de plaatsen zonder referentiekader, noch reëel, noch
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imaginair, het verhaal dat de ontroering afdekt, niet uit overtuiging maar
te vaak uit onmacht om erover te
spreken: deze bouwstenen brokkelen
af, zoals je ook het op zich al niet erg
homogene spel - zowel in het samenspel als bij de individuele acteurs - in
de loop van de voorstelling ontsnapt,
het doet je niets meer, het prikkelt
niet. Duiven en Schoenen besluit in
een smaakloze leegte, niet zoet, niet
bitter: alleen de boom waarin Wolf en
De Vlaminck verstrengeld raakten, is
een tastbaar resultaat datje ook even
heeft ontroerd.
Zowel in Frans/z als in Tars/zan,
Thomas' vroeger creaties (samen met
Guy Dermui, als Dito'Dito gepresenteerd), kregen die tekstfragmenten
die neigden naar filosofie-van-de-vicieuze-cirkel, naar gewichtig klinkende platitudes, meestal een scherp tegengewicht: het zondagnamiddagtafereel in Tars/zan, de thriller-intrige
in Frans/z relativeerden een moraal,
die overigens precies hierdoor geen
moraal kon zijn.
Om een, misschien wat vergezochte, historische vergelijking te maken:
in het expressionistische theater van
auteurs als Georg Kaiser en Ernst
Toller, met zijn "moraliteiten voor de
industriële samenleving" is ingegrepen door Bertolt Biecht, die poëtische anarchie en ideologische strengheid, als water en vuur, toch samensmeedde. Je kan zeggen dat het Verfremdungseffekt van deze "kernfusie"
het resultaat was. De theaterwerkelijkheid, de opvoering gaat, in
elke scène, in elk personage, een
gevecht aan met zijn materiaal, in
functie van een concrete impact resultaat van een intellectuele of emotionele uitdaging - bij de toeschouwer.
Bij Duiven en Schoenen ontbreekt
deze impact omdat noch de tekst zelf,
noch de wijze waarop Thomas zijn
tekst ver-beeldt, een uitdaging vormen. De acteurs lopen met hun hoofd
tegen een tekst-muur, zo lijkt het
soms: helaas springen er te zelden
gensters af. Misschien eventjes: als
Wolf en De Vlaminck samen tot
boom muteren, dan ontroert de
stramheid, want de stramheid van die
tekst (ze rijmen ongebreideld) is tekenend voor de personages.
Er hoeven geen inspanningen gedaan te worden voor de Vlaamse
toneelschrijfkunst. Er moet alleen
goed theater gemaakt worden, en
dramaturgen dienen hiervoor goed
materiaal, hoe diffuus van aard ook,
aan te dragen. Willy Thomas hoeft
geen toneelschrijver te worden, hij
moet enkel de kans blijven krijgen
boeiend theater te maken: om meer,
ook om minder, vraagt de toeschouwer niet.
Klaas Tindemans
D U I V E N EN SCHOENEN
tekst en regie: Willy Thomas; decor
en muziek: Peter Vermeersch; dramaturgie: Marianne Van Kerkhoven; met Guy Dermui, Mieke Verdin, Dirk Van Dijck, Michel Mentens, Alice Toen, Els Olaerts, Brit
Alen, Mare Lemmens, Luk D'Heu.
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Romeo en Julia — Foto KVS

KVS
Brussel

Romeo en Julia
Tanghe en het misverstand: dit is
niet Romeo en Julia van Shakespeare
maar een tekst die tijdens het repetitieproces tot stand kwam, gebaseerd
op het bekende verhaal van de ongelukkige geliefden van Verona. De
kapitale vraag is dus of deze nieuwe
tekst krachtig en rijk is. Het antwoord
is spijtig genoeg neen. De vertaling
van het gegeven naar een hedendaags
beeld (let wel: niet context!) levert
twijfelachtige resultaten op, zoals bij
de onduidelijke figuur van Lorenzo,
die plots een hippe Italiaanse pastoor
lijkt te zijn. Bij de huwelijksceremonie gaat dat dan helemaal de mist in.
De taal zelf wordt op te veel ogenblikken schraal. Tanghe heeft met
zijn acteurs gezocht naar intense,
emotioneel spannende momenten. In
het repetitielokaal kan men hierbij de
truuk gebruiken van het vier of vijf
keer herhalen van dezelfde korte zin.
De acteur tovert vanzelf emoties voor
bij "Ik moet, ik moet, ik moet." Maar
meer dan een acteursoefening is het
niet. Als dit procédé dan drie of vier
keer in de definitieve tekst voorkomt,
functioneert het niet meer, en is de
toeschouwer zich in de eerste plaats
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van de taalarmoede bewust. Hij begint onmiddellijk te dromen van iets
anders: deze intensiteit mét de woorden van Shakespeare, dat zou pas een
feest zijn.
Ondanks dit centraal gemis aan
diepgaande, omwoelende inhoud,
kende de voorstelling bij KVS-Brussel een overweldigend succes: elke
opvoering werd afgesloten door een
staande ovatie en de reeks voorstellingen werd verlengd.
Wat het geheel aan inhoud ontbeert, tracht Tanghe te compenseren
door een mooi-ogend spektakel
waarvan de steunpilaar het esthetisch
verfijnde decor is, dat gemaakt wordt
door een schitterende belichting.
Tanghe heeft hier zijn liefde voor de
Italiaanse design, zoals die in luxueuze, maar wat wereldvreemde modeboeken te zien is, de vrije teugel
gelaten. Het ziet er beeldig mooi uit,
maar met een schoonheid die men in
het Engels eerder "pretty" dan
"beautiful" zou noemen, en hiermee
zijn de expressieve grenzen van de
gekozen vorm nauwkeurig aangegeven.
In een karakteristiek lege ruimte
laat Tanghe veertig jonge mensen
evolueren. Technisch is het gepresteerde werk met deze groep van grote
kwaliteit. Vooral in het eerste deel
werkt het ongemeen opwindend. Dan
verflauwt het, omdat er steeds op
eenzelfde soort intensiteit gemikt
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wordt. In het theater heffen een reeks
even intense momenten elkaar ten
slotte op.
Met spanning zit de toeschouwer te
wachten op de laatste scène van het
stuk, want het is duidelijk dat de
gebruikte esthetiek niet dienen kan
bij een gifdood en een lugubere grafkamer. Groot is de ontgoocheling
dan als men merkt dat Tanghe die
ultieme uildaging niet aangaat, en het
einde met een onduidelijke en onovertuigende ellips afdoet; de muziek
van Umberto Tozzi kan niet opwegen
tegen de teksten van Shakespeare.
Blijft echter de kwaliteit van het
werk met de KVS-acteurs, die hun
routine plots kwijt zijn en heel gespannen acteren. Blijft ook de prestatie van de jonge hoofdrollen, waarbij
Donald Madder een geloofwaardige,
kwetsbare Romeo neerzet, en An
Tuts..., An Tuts is dé revelatie, eerst is
ze tenger, broos en speels, en dan, als
ze in de strikken van het verhaal
verwikkeld raakt, wordt ze plots
agressief en sterk. Het is een genuanceerde, innemende vertolking van Julia, en het is duidelijk dat we mei
grote belangstelling naar verder werk
van deze jonge actrice uitkijken.
Het licht, de muziek, de beweging,
hel intense acteren, dat zijn de elementen waar het publiek zeer sterk
op gereageerd heeft. Het is voor een
regisseur geen geringe prestatie als
hij alles zo mooi kan orkestreren. De
"réussite" beweegt zich vooral op hel
vlak van de techniek en de vorm.
Een oogverblindende oppervlakte,
dat wel. Maar zo blijft Tanghes Romeo en Julia een klein aandoenlijk
verhaaltje zonder veel consequenties. Hel sociale conflict gaat op hel
einde in rook op, de sterfscène ontbreekt. An Tuts had ik graag op
haar sterfbed zien wakker worden
en wanhopig rondkijken. Hel werd
mij niet gegund.
Deze Romeo kan een belangrijke
stap zijn voor Tanghe, als hij begrijpl
dat hij hier over de schreef is gegaan.
Bij een volgend spektakel mag hij er
niet meer onderuit. Medea bij het
NTG kan een belangrijke opvoering
worden, als we daar zijn worsteling
met de hele Euripides meemaken, en
als we graafwerk zien naar de diepe
scheuren in de menselijke ziel. Geen
uitvluchten deze keer, maar het echte
risico. Het moei, het moet, het moei.
Van een regisseur die zo'n verrassende en tedere balkonscène kan verkrijgen van twee onervaren acteurs,
— de gevaarlijk gewonnen kus van
Romeo en Julia in wankel evenwicht
op een hoge stok is een zeldzaam
poëtisch moment —, mag men hopen
dal hij die weg naar de diepere menselijke lagen zal vinden.
Deze opvoering is als schuimwijn:
hij spuit met geweld; het glas loopl
enthousiast over, maar even later
blijkt het maar nauwelijks gevuld te
zijn. Ontgoocheld was de toeschouwer die altijd al gedacht had dat
Romeo and Julia "à la façon" Shakespeare eerder een "Côte du Rhône"
met "body" was. De volgende keer
willen we een zware bordeauxwijn,
die aan het gehemelte blijft plakken.
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Tanghe moet op zoek naar andere
wijnkelders.
Maar ondertussen is Tanghes Romeo en Julia een vlot en meeslepend
spektakel, waar ik aan de uiterlijke
kant, aan de bijna behaagzieke verpakking plezier heb beleefd. Trouwens, R & J (mijn eigen modische
bijdrage) is verre van een perfect
stuk, en alleen belangrijk omdat er
een jong en veelbelovend schrijver
aan het woord is. Zo ook is deze
briljante, maar oppervlakkige regie
het werk van een jong, veelbelovend
regisseur. Shakespeare bezondigde
zich aan té gekunstelde taal, Tanghe
gaat zich al eens te buiten aan té
virtuoze theaterinvallen. Jonge Shakespeare en jonge Tanghe, dus.
Johan Thielemans
ROMEO EN JULIA
auteur: W. Shakespeare; bewerking. vertaling, decor, kostumering
en regie: Dirk Tanghe; belichting:
Dre Delys; met Donald Madder.
An Tuts, Axel Desmedt, Rik Andries, Doris Van Caneghem, Jan
Pauwels, Sien Eggers, Gerda Marchand, Robin David, Walter Michiels, Michael Pas, Sjarel Branckaerts, e.a.
Première op 12 februari 1988.

Arca
Gent

Over de dorpen — Foto Luk

Monsaert

Over de dorpen
Über die Dörfer vormt het sluitstuk
van Peter Handkes tetralogie Langsame Heimkehr, begonnen met het gelijknamige verhaal, dat in 1979 gepubliceerd werd; dan volgden Die Lelire
der Sainte-Victoire en Kindergescliichle, beide geschreven begin 1980, begin 1981. Wat hebben deze vier werken gemeen?
Het thema van de terugkeer naar
het land van herkomst, waarop de
titel zinspeelt, duikt in alle teksten
op. De personages zijn op zoek naar
verlossing uit een vervreemdende
maatschappelijke context, een chaotisch produkt van historische wisselvalligheden, die de emanicipatie van
het individu in de weg staat. Het "ik'
geplaatst in de maatschappelijke realiteit, is ten prooi aan vervreemding,
aan een rollenspel, waarvan de dramaturgie hem ontgaat. De hoofdpersonages uit Langsame Heimkehr voelen zich dan ook niet thuis in deze
beschaving. Zij trekken zich terug in
de ongerepte natuur, in de "zuiverheid" van hun eigen innerlijkheid. Zij
weigeren deel uit maken van de actuele ontwikkelingen, hun verlangen
gaat uit naar dimensies die deze actualiteit overstijgt.
Handke ziet het als zijn opdracht,
of beter gezegd zijn "zending", "das
Volk der Leser" op het bestaan van
een "wereld" te wijzen, die niets meer

te maken heeft met de kommer en
kwel van de alledaagse werkelijkheid.
Als kunstenaar is hij niet langer geïnteresseerd in de donkere kanten van
dit bestaan, maar gaat hij resoluut op
zoek naar "schoonheid", naar het
"universele", het "klassieke" als elementen van die andere dimensie.
Deze komt tot uiting in de "vorm" die
bepaalde kunstenaars door hun werk
in de natuur zichtbaar maken. Zij zijn
de "leraars van de mensheid" volgens
Handke. "Vorm" is een sleutelwoord
in deze cyclus, synoniem met harmonie, eenheid en samenhang. Het mystieke en ahistorische karakter is duidelijk herkenbaar. De eigenlijke werkelijkheid weerspiegelt zich in de
vorm: "Das Wirkliche war dann die
erreichte Form; die nicht das Vergehen in den Wechselfällen der Geschichte beklagt, sondern ein Sein im
Frieden weitergibt" (Die Lehre der
Sainte-Victoire). Op die manier zijn
werkelijkheid en volmaaktheid identiek. De terugkeer naar de "Heimat",
naar de bronnen van het "ik", betekent een zoektocht naar "het rijk der
vormen", oorsprong en doel, het enige thuis van de kunstenaar en zijn
discipelen. De reacties op Über die
Dörfer lagen in dezelfde lijn.
De intrige van Über die Dörfer is erg
eenvoudig. Een man, Gregor, keert
terug naar zijn geboortedorp, nadat

hij een brief van zijn broer gekregen
heeft, waarin deze vraagt dat Gregor
afstand zou willen doen van het huis
van hun ouders, dat hij als oudste
geërfd heeft. Hun zuster, Sophie, wil
een winkel beginnen endaartoe is het
nodig het huis te hypothekeren. Het
is Gregors bedoeling het huis voor
dat gevaar te beschermen. Hij ontpopt zich in de loop van het stuk als
iemand met uitgesproken reactionaire reflexen: niet alleen ziet hij zijn
geboortestreek als een mythische
plaats die van de geschiedenis moet
gered worden — zij betekent voor
hem een "voortdurende oudheid",
maar ook toont hij zijn groot wantrouwen t.o.v. sociale verandering.
Meermaals uit hij de overtuiging dat
zijn broer slechts als bouwvakker en
zijn zuster slechts als anonieme winkelbediende zichzelf kunnen zijn, verandering van hun sociale positie zou
meebrengen dat ze hun eigen aard
ontrouw worden.
Deze visie grijpt terug naar een
bepaalde soort christelijke mythologie die de armoede idealiseert: de
"goede arme" zou door zijn gedwongen onthechting van aardse goederen
en zijn gebrek aan macht en aan
zuiver menselijke kwaliteiten winnen.
Het scherpste conflict in dit stuk
ontstaat dan ook tussen Gregor en
zijn zuster Sophie: zij wil verandering
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in haar maatschappelijke toestand
brengen, hij probeert haar daar van af
te brengen, daar het beeld dat hij van
haar koestert, bepaald wordt door
haar sociaal ondergeschikte status.
Slechts daar is ze voor hem een
volwaardig mens, ingebed in de tradities van haar familie en haar dorp.
Gregor drukt de houding die hij gedurende het hele stuk aanneemt, zeer
goed uit op het einde van zijn eerste
monoloog met de uitroep: "Ich kann
nur erhalten. Und das will ich, um
jeden Preis: erhalten!"
De aversie van de critici richtte zich
echter niet zozeer tegen de toch
merkwaardige inhoudelijke aspecten,
maar wel tegen de vorm waarin deze
gegoten zijn. Inderdaad, naast eerder
sobere passages, vooral in de monologen van Hans Gregors broer, die
herinneren aan het prachtige verhaal
Wunschloses Unglück, gaat een groot
gedeelte van de tekst gebukt onder
een bombastische, gezwollen retoriek. Handke heeft het duidelijk
moeilijk een passende, persoonlijke
stijl te vinden voor zijn boodschap;
zodra hij de aardse sferen verlaat
voor zijn metafysische escapades,
zoekt hij zijn toevlucht in een eclectisch taalgebruik, dat nauwelijks weet
te overtuigen.
Het moet voor Area een uitdaging
geweest zijn de creatie voor België
van dit, volgens sommigen, onspeelbare stuk op zich te nemen. Plaats van
handeling was "Zaal Roeland" in
Gent: de toeschouwers zaten op het
toneel en keken in een lege zaal. De
acteurs beschikten over een vrij grote
ruimte, want zowel de zaal als het
front- en zijbalkon werden bespeeld.
Hierdoor kreeg het monologische karakter van het stuk een ruimtelijke
uitdrukking: de personages praatten
wel tegen elkaar, maar bevonden
zich daarbij op relatief grote afstand, zodat nooit de intimiteit van
een dialoog ontstond. De leegte tussen de personages werd ook niet
opgevuld door decor of rekwisieten.
Op het frontbalkon bevond zich een
kerktorenklok. Netten waren van
het toneel evenwijdig naar dit balkon gespannen, maar tijdens haar
monoloog werden deze door de "beheerder van de barakken" (Martine
Jonckheere) opzij geschoven, zodat
de zaal als speelruimte vrij kwam.
De positie van de toeschouwer beantwoordde op dat moment aan de
plaatsaanduiding in de titel: hij keek
"over" hetgeen zich in het dorp ging
afspelen. Een cementkleurig zeil,
waarin zich vaag geometrische figuren aftekenden ("die Fluchtlinien im
Wirrwarr"?), bedekte de vloer tijdens de scène aan de bouwloods.
Voor de dialoog tussen Gregor en
zijn zuster Sophie werd het dan weggetrokken: eronder verscheen zwart
op lava lijkend gruis. Ook in de
tekst worden beton en oergesteente
met elkaar in verband gebracht. De
mogelijkheid wordt geopperd dat de
bouwwerken die de mens in de natuur nalaat, er na verloop van tijd
deel van gaan uitmaken: "Kann der
Beton zurück zu Urgestein gedacht
werden?".
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Aan deze visuele soberheid beantwoordde ook het spel van de acteurs.
Zij zegden hun tekst ingehouden, elk
pathos, waarvoor Handkes tekst ruim
de mogelijkheid biedt, vermijdend.
Gregor deed dit afgemeten en haast
afstandelijk, terwijl Hans en Sophie
hun personages iets emotionelere accenten verleenden. Maar het geheel
bleef uitermate beheerst; elk effect
vermijdend liet men de tekst voor
zichzelf spreken.
De regie van Jos Verbist probeerde
niet het statische karakter van het
stuk te camoufleren, wel integendeel.
Het spreektempo lag ook vrij laag.
Deze traagheid is dramaturgisch verantwoord. Gebruikte Handke niet als
motto het aan Nietzsche ontleende
citaat: "Eine zärtliche Langsamkeit is
das Tempo dieser Reden"? Traagheid is ook een hoofdmotief van de
hele cyclus. Ook bewegingen en gestiek werden door de acteurs slechts
zeer spaarzaam aangewend.
Door deze aanpak kwam de klemtoon volledig op de tekst te liggen. Er
werd zonder schroom "literair" theater gespeeld. En binnen dit kader en
de beperkingen die dat meebracht,
kweten de auteurs zich overtuigend
van hun taak. Het is echter een feit
dat deze produktie hierdoor uitmondde in een erg brave en oppervlakkige lezing van dit werk. Er wordt
voorbijgegaan aan de vragen en de
irritatie die dit stuk bij de toeschouwer zou moeten wakker roepen. Wat
meer is, de regie van Verbist bemoeilijkt zelfs het ontstaan van dergelijke
reacties, omdat ze probeert aan dit
"gedicht" een esthetisch gehalte te
geven dat de bedenkelijke aspecten
ervan verdrinkt in Handkes woordenstroom.

godsdiensige ijver beluisterd, heerst
alom peis en vree, want iedereen
verenigt zich in een verzoenend ritueel om de zoon van Hans.
Jos Verbist heeft gepoogd Nova
aannemelijker en menselijker te maken. Ook bij hem blijft zij gedeeltelijk
een figuur uit een andere wereld,
maar hij geeft haar ook een concrete
dramatische functie: zij is de souffleur die voortdurend met het tekstboek in de hand de handeling volgt.
Daardoor gaat zij in het geheel passen, en is niet louter meer een werktuig van de auteur.
Wat tevens opviel, was dat er blijkbaar verschillende versies van het
einde ingestudeerd waren. Tijdens de
eerste opvoering, die ik bijwoonde,
sprak Nova haar monoloog op de
bank naast de oude vrouw, tot de
zoon van Hans, waardoor haar woorden een eerder intiem karakter kregen. In de tweede versie klom zij met
het kind op het frontbalkon en sprak
vandaar haar tekst. Dit beantwoordde
meer aan de regie-aanwijzingen van
Handke, die Nova laat spreken vanop
de kerkhofmuur, waarop zij steeds
hoger klimt naarmate de monoloog
vordert. Hierdoor kreeg de toeschouwer meer de indruk van een "preek".
Maar in beide versies bleef de toon
vriendelijk, zacht en menselijk. In
Handkes tekst staat dat zij steeds
trager moet spreken en het praten
haar erg moeilijk valt. Dit pathetische
en bezwerende karakter werd volledig weggevlakt en ook de geforceerdheid van het happy-end viel niet op,
daar het gewoonweg niet getoond
werd. De strijdende partijen verlieten
het toneel voor Nova het woord nam.

Hij heeft geprobeerd de irrationaliteit, de pseudo-religieuze en mystieke
pretenties van dit stuk op te vangen in
een vormgeving die deze "corrigeert". Handkes barokke, pathetische zegging wordt gecompenseerd
door een beheerste en sobere acteerstijl; problematische scènes zoals de
"koorzang" van de arbeiders en de
"hymne" van de beheeder der barakken werden weggelaten.
Tekenend voor de opvatting van de
regisseur is de behandeling van de
meest merkwaaridge figuur in het
hele stuk, nl. Nova. Ze begeleidt
Gregor als een "engelbewaarder",
maar komt voor het overige nauwelijks aan het woord; alleen op het
einde spreekt ze een lange slotmonoloog, waarin zij de "goede boodschap" volgens het evangelie van
Handke verkondigt: een duister, totaal irrationeel brouwsel met estheticistische en mystieke bestanddelen.
Het drama heeft zijn hoogtepunt bereikt: Gregor geeft vol bitterheid over
het onbegrip van zijn familieleden het
huis van zijn ouders op. Zijn zuster
verstoot hem. De situatie is uitzichtloos. Hans klaagt net voor het begin
van de slotmonoloog: "Hoe verlaten
is de mensheid!" Maar dan, als een
duiveltje uit een doosje, verschijnt
Nova die het begin van een nieuw
tijdperk aankondigt. Na het einde van
haar preek, door alle personages met
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In de Arca-produktie men Handke
en zijn werk met te veel egards benaderd. Men heeft de fout gemaakt de
problematische aspecten ervan te willen corrigeren, terwijl deze eigenlijk
een onderdeel van Handkes denkwereld vormen. Men heeft het stuk op
zichzelf benaderd en niet als onderdeel van de cyclus Langsame Heimkehr. Het was allemaal te evenwichtig
en te beheerst, er werden geen vraagtekens of kanttekeningen geplaatst
bij Handkes boodschapperigheid.
In een interview met Piet De Moor
(Knack, 1988, nr. 11) zegt Elfriede
Jelinek dat Handkes vertwijfeld zoeken naar het positieve een omkering
is van zijn eigen pessimisme. Dat lijkt
me een correcte analyse en ze verklaart het overspannen karakter van
dit werk. Daarop werd in Gent niet
ingegaan, het publiek kreeg slechts
het bijna rimpelloze oppervlak van de
tekst te zien.
Gunther Sergooris
OVER D E D O R P E N
Auteur: Peter Handke; vertaling:
Maatschappij Discordia; regie: Jos
Verbist; decor: Deez Verstraete;
met: Peter Rouffaer, Gilda De Bal,
Walter
Moeremans,
Martine
Jonckheere, Bert Van Tichelen
e.a.
Gezien op II en 12 maart 1988.
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Depressie — Foto Norberl Maes

Korrekelder
Brugge

Depressie
Het gegeven van Depressie, een
vroeg stuk van Lars Norén, heeft een
naturalistische rauwheid: twee jonge
mannen hebben hun toevlucht gevonden op een terrain vague. Ze worden
toegeblaft door een welgestelde heer,
op zoek naar een hoer. Daarna ontdekken ze dat er nog een grotere
stakker op hetzelfde terrein beschutting heeft gezocht. Eerst lijkt het erop
dat ze zich over hem zullen ontfermen, maar dan snijdt de sterkste
figuur van de twee dat hoopje ellende
onverwacht de keel over. Dit moest
even, vindt hij, want pas na deze
wrede daad, kan hij zich veilig voelen,
een gevoel dat verrassend gestalte
krijgt in een poëtische tekst.
Opbeurend is anders. Norén heeft
deze situatie geschetst met stijlmiddelen ontleend aan Beckett. De abstracte ruimte van Wachten op Godot
werd hier gewoon vervangen door
een gore buurt. Maar toch blijft het
epigonenwerk, ook al blijkt alles wel
op autobiografische elementen uit
het leven van de schrijver te steunen.
Karst Woudstra, bewonderaarzonder-reserve van de schrijver, heeft
de situatie in een zeer abstract decor
geplaatst, zodat de sociale dimensie
onduidelijk wordt. Eenzelfde onduidelijkheid vind je ook bij de uitwerking van de personages. Het resultaat
is iets dat wat gezocht en ongeloofwaardig overkomt.
Interessant aan deze produktie is
de prestatie van de acteurs. Zij spelen
met volle inzet, en stuk voor stuk zie
je interessante persoonlijkheden bezig. Uit de vroegere regies van Woudstra weten we dat hij vaak het beste
uit zijn medewerkers losweekt. Voor
deze jonge mensen is het werken
onder zijn leiding dan ook een bui-

tenkans. Alle vier hebben ze een
opmerkelijke vertolking weggegeven.
Jammer genoeg kunnen Wouter Van
Lierde, Carl Ridders, Bart Van Avermaet en Peter Van den Eede niet
blijven samenwerken, want zij zouden
de kern kunnen vormen van een
interessant jong gezelschap. Maar de
economische structuur van De Korre
laat dit niet toe. Een voorstelling die
interessant is, omdat je vier talentvolle jongeren ziet debuteren. Maar de
tekst zelf liet hen in de steek, zodat
we niet over een succesvolle opvoering kunnen spreken.
Depressie werd opgevoerd in een
nieuwe ruimte, een zaal die deel
uitmaakt van de Brugse stadsbibliotheek. Een eerste kennismaking was
niet direct enthousiasmerend: de
akoestiek is er zo slecht als in de
nieuwe koorzaal van de Munt. Belgische architecten moeten heel dringend hun cursus akoestiek eens grondig doornemen.
Johan Thielemans

DEPRESSIE
Auteur: Lars Norén; vertaling:
Karst Woudstra; decor: Mare
Cnops; met Carl Ridders, Bart
Van Avermaet, Peter Van den
Eede en Wouter Van Lierde.
Gezien op 4 maart (première).
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Nationale Opera
Brussel

Elektra
De bewerking die Hugo von Hofmannsthal van Sophocles' klassieke
Iragedie maakte, geeft een vreemde
indruk. Zij is intrigerend in haar
bloederige wildheid, en ze beweegt
zich op de rand van het volledig
overtuigende. Daarom lijkt me de
reactie van de criticus Alfred Kerr in
1903 nog altijd relevant: „Ik voel ten
slotte voor deze stralenkunst geen
stormachtig „jawel!", maar een duidelijk „Waarom niet?" (p. 53 in het
programmaboek, dat dit keer bijzonder boeiend is).
Bij de opvoering van Elektra in de
Mnnt moet ik eerst en vooral over de
muzikale uitvoering spreken. We horen gastdirigent Hans Zender voor
' het eerst in de orkestbak. Hij houdt
j deze onstuimige, soms luide partituur
van Strauss voorbeeldig in toom. Hij
heeft een vaste greep op dit complexe
notenbeeld, en hij weet talloze details
te boetseren. Nochtans wordt het
nooit een zoeken naar geïsoleerde
mooie momenten, want Zender weet
zijn analytisch vermogen altijd ten
dienste te stellen van een grote, gespannen boog. Bij hem staat de muI ziek nooit stil, wordt Strauss nooit
log: het stuwt doelbewust op een
grote climax af. Zo wordt Strauss
I adembenemend, zo hoor je overduidelijk hoe Strauss een meester van de
orkestkleur is. De scène met Klytamnestra en Elektra is een tapijtwerk
| van wisselende stemmingen, van oorI strelende instrumentencombinaties,
een lang, groot moment van puur
zinnelijk genot. Hans Zender, die
reeds enkele opmerkelijke concerten
met het Muntorkest heeft gegeven, is
dus een grote aanwinst voor het artistieke peil van de Munt.
Ook de bezetting was sterk. Gwy-

Elektra — Foto Jaap Pieper
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neth Jones, als Elektra, moet al haar
middelen aanspreken, en in deze interpretatie blijft dat wat in eenzelfde
register steken. Men ziet en hoort de
worsteling van het lichaam met de
noten, maar die hoog-dramatische
toon mag toch nog meer nuance
hebben. De andere rollen hebben
kleinere, maar daarom niet minder
moeilijke opdrachten. Onder hen was
Eva Randova bijzonder goed, en Victor Braun, die verleden seizoen in
Amsterdam in een boeiende regie
van Franz Marijnen een sterke hoofdrol zong in Busoni's Doktor Faustus,
maakt in de korte rol van Orest een
imponerend Brussels debuut.
D e regie zelf is van de hand van de
Spaanse regisseur Nuria Espert. Zij
heeft een eenvoudig vertaalprocédé
toegepast: ze heeft het verhaal verplaatst naar het fascistische Italië.
Dwingend is het niet, en het leidt wel
tot oppervlakkige oplossingen, vooral
wanneer Elektra in een oude auto
gaat schuilen. Maar de actie zelf
wordt door Espert vakkundig geregeld, met een nadruk op beelden die
op een filmisch realisme mikken.
Daarin wordt ze voortreffelijk geholpen door een pracht van een vervallen paleis uit de barok, dat ontworpen
werd door scenograaf Ezio Frigerio.
Een goede uitvoering dus, die
vooral blijft nazinderen wegens de
orkestrale pracht.
Johan Thielemans

ELEKTRA
Libretto: Hugo von Hofmannsthal;
muziek: Richard Strauss; muzikale
leiding: Hans Zender; regie: Nuria
Espert; decor: Ezio Frigerio; kostuums: Franca Squarciapino; belichting: Bruno Boyer; met Gwyneth Jones (Elektra), Eva Randova (Klytamnestra), Jean van Ree,
Victor Braun, Lisbeth Balslev, e.a.
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La Salamandre
Tourcoing

L'inconvenant
De wereld van Paris Matcli vormde
de inspiratiebron voor het nieuwe
stuk van Gildas Bourdet, bijzonder
die bladzijden waar de rijken hun
wondere wereld van het dure geld
tonen. Bourdet heeft een luxevriendelijk stuk gemaakt: we zien allemaal
dwazen, maar het zijn lieve dwazen.
Daartegenover plaatst hij de wereld
van de film — en die wordt door
bevlogen, maar eveneens vriendelijke
dwazen bevolkt. De enige "mens" uit
het spektakel is de opnameleider: hij
staat voor het gezonde leven en het
proletariaat. Hij zal zonder enige
moeite alle dames van het gezelschap
inpakken en een heuse liefdesrelatie
aangaan met het enige poëtische figuurtje uit het stuk: de (valse) doofstomme dochter van de rijke Italiaanse magnaat. Maar een proletariër
heeft gezond verstand, dus doet hij
afstand van de kans om een financieel
interessant huwelijk aan te gaan.
Eind goed, al goed: Bourdet heeft
een zuiver boulevardstuk geschreven,
geestig, met schitterende replieken,
maar met een mager gegeven. D e
laatste scène strompelt wat moeizaam
tot aan de conclusie.
Hiermee tekent zich bij de schrijver Bourdet een vreemde evolutie af:
hij is gestart bij variaties en deviaties
van het meest populaire theatergenre
in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij
steeds dichter bij de conventionele
vorm gekomen. Hij lijkt er nu volledig
door opgeslokt te zijn. In een programmanota biedt hij hiervoor zijn
excuses aan, maar hij kan het ook niet
helpen dat hij "vanzelf' komedies
schrijft, zegt hij.
Deze voorstelling door het Théâtre
de la Salamandre in Tourcoing werd
door een nieuwe troep gebracht, want
regisseur Bourdet heeft zijn oude
medewerkers aan de deur gezet. Het
merkwaardige bij deze nieuwe acteurs is dat ze niet alleen in de stijl
van Bourdet spelen, maar dat ze ook
nog op de vorige acteurs lijken. Meteen is gezegd dat er van vernieuwing
geen sprake is, en weet men geen
goede reden te bedenken, waarom
het schitterend ensemble moest worden doorgestuurd, vooral omdat de
nieuwe acteurs allemaal net iets minder presteren dan hun voorgangers.
Zo is Maxime Leroux wel erg innemend, maar mist hij het aura van
Jean-Yves Bertheloot. En André Cellier, in de rol van de oudere filmacteur, heeft zeker niet het gewicht van
onze Gil Lagay.
Een beetje stagnatie is er dus wel te
merken, en een lichte achteruitgang
van de kwaliteit ook. Maar dat neemt
niet weg dat dit een meeslepende
vertoning is, die mijlen uitsteekt boven de absolute miskleun die Bourdet
verleden jaar versierd heeft bij La
Comédie Française met Le Dialogue
des Carmélites. Hij zit dus opnieuw op
een beter spoor. Als regisseur blijft
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hij een bijzondere neus hebben voor
schitterende toneelmuziek en voor
het bespelen van de theatermogelijkheden: de scènewisseling bij open
doek — een ingewikkeld ballet van
grote decorstukken die zich weer samenvoegen tot een hyperrealistisch
geheel — is het hoogtepunt van de
avond. Maar, vraagt de toeschouwer
zich af, waar is de regisseur gebleven
die enkele jaren terug zo een schitterende Bas-Fonds heeft gemaakt?
Johan Thielemans
L'INCONVENANT
tekst en regie: Gildas Bourdet;
decor: E. Laug; kostuums: Christine Rabot-Pinson; licht: J. Lautem;
muziek: A. en J.-Cl. Nachon; met
Madeleine Assas, Marianne Borgo, Isabelle Carré, André Cellier,
Ginette Garcin, Jacques Ie Carpentier, Maxime Leroux, Guy Perrot, Dominique Pinon, Pierre Vernier en Romain Weingarten.
Gezien in Tourcoing, theater L'idéal, 9 april 1988.

Maatschappij
Discordia
Brussel

"Scribe/Claus"
Op vraag van het Kaaitheater boog
Maatschappij Discordia zich over een
tekst uit het Vlaamse theaterrepertoire. De keuze voor een tekst van
Claus lag misschien voor de hand,
maar is toch in meer dan één opzicht
interessant. Het is de eerste keer dat
Discordia zich bezighoudt met een
Vlaams stuk, i.c. een stuk van Claus.
Daarenboven is het de eerste keer dat
de schriftuur van Hugo Claus op het
theater op haar spelpotentieel wordt
onderzocht. Deze tweede "première"
is zoniet nog belangwekkender dan
de eerste.
De schriftuur van Claus wordt op
twee manieren van commentaar
voorzien. Claus wordt met Claus geconfronteerd: De dans van de reiger
(1962) van de vroegere Claus tegenover het recentere stuk Serenade
(1984). Daarnaast wordt Claus geconfronteerd met een traditie die
eigenlijk vreemd is aan zijn theateroeuvre: de traditie van de "pièce bien
faite". Tegenover de twee stukken
van Claus wordt een stuk van Eugène
Scribe geplaatst Le verre d'eau, een
stuk uit de jaren dertig van de vorige
eeuw. Scribe wordt beschouwd als de
toneelauteur die voor het eerst bewust en gewild de techniek van de
"pièce bien faite" hanteerde. Onder
"bien faite" verstond Scribe niet een
evenwichtige en uitgebalanceerde opbouw van de plot als wel de techniek
van een modelplot die door zijn verrassende verbindingen en wendingen
het publiek bleef boeien. Voor de
moderne toeschouwer blijft er uiteindelijk alleen een ongeloofwaardig en
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daardoor voorspelbaar intrigestuk
over. Le verre d'eau wordt dan ook
niet gespeeld door Discordia, maar
gelezen of geciteerd. De teksten liggen op de grond en hangen tegen
muren en panelen. Toch sluit het
schaamteloos aflezen van de tekst het
"spel" niet uit, zij het dat er meer
naast de tekst dan met de tekst wordt
gespeeld. De intrige van het stuk zou
vrij eenvoudig te volgen zijn, zelfs bij
een snelle lezing, ware het niet dat de
Discordianen voortdurend gewild de
aandacht vestigen op het feit dat er
geciteerd wordt. Materiële moeilijkheden bij het lezen (de grote afstand,
de vergissingen, het elkaar hinderen)
worden bewust gehanteerd. Aan een
welbepaalde mise-en-scène wordt er
niet gewerkt: de akteurs wandelen
rustig van tekst naar tekst te midden
van een vertrouwd Discordia-decor
(enkele zetels, enkele paneeltjes, gordijnen). Mannenrollen worden door
vrouwelijke akteurs gelezen en omgekeerd. Dat verhindert niet dat er met
bepaalde minimale bewegingen en
stembuigingen aan de personages een
zekere komische visie gegeven wordt.
De tekst van Scribe wordt ontdaan
van iedere overbodige (historische of
culturele) franje en uiteindelijk wordt
zijn plot zichtbaar als een geraamte
bij een röntgendoorlichting.
Tegenover de rechtlijnigheid van
Scribe de kronkels van Claus. De
spanningsboog tussen beide auteurs
is erg groot. Anders dan bij Wilde/
Sliaw/Sardou (1987) is er van een
thematische samenhang geen sprake
in strikte zin. Een enkele keer wordt
een gemeenschappelijk tekstueel element benadrukt, maar de stukken
geven weinig mogelijkheden tot deze
manier van werken. De keuze voor de
tekst van Scribe is misschien gemotiveerd vanuit het historische feit dat
Scribe het libretto schreef voor La
Muelle de Porlici en zodoende zijn
steentje bijdroeg tot de oprichting
van de Belgische staat. (Vandaar wellicht Titus Muizelaars eigenzinnige
interpretatie van de
Brabanqonne
waarmee de voorstellingen in Brussel
openden). Maar dit soort van tekstexterne argumenten raken de kern niet
van de confrontatie Scribe/Claus. De
botsing tussen beide schrifturen is
veeleer formeel. Aan de tegenpool
van de lineaire plot van Le verre d'eau
staat de collagevorm van Serenade,
een vingeroefening in genres en stijlen rond één thema: de erotiek en
haar perversie. Discordia selecteerde
een vijftal fragmenten die op hun
komische werking worden onderzocht. De korte stukjes worden direct
naar het publiek toegespeeld en geven de akteurs alle kans om enkele
van hun vaardigheden ten volle te
benutten: de ironie van Titus Muizelaar, de radde tong van Frieda Pittoors en de gespeelde naïviteit van
Annet Kouwenhoven.
Le verre d'eau en Serenade worden
in fragmenten over de hele voorstelling verspreid gespeeld. Door hun
eenduidige lectuur, minder gericht
inhoudelijke interpretatie dan wel op
bepaalde spelmogelijkheden, worden
beide teksten het formele kader
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waarbinnen het veel complexere stuk
De dans van de reiger wordt gelezen.
De plot van het stuk is minimaal. De
schriftuur sluit aan bij bepaalde internationale tendensen uit de jaren vijftigDe dans van de reiger is in de kritiek
omschreven als een "moderne groteske". Claus zelf noemde zijn stuk een
"Nare komedie". Niet onterecht hebben sommige critici (vooral op basis
van het tweede deel van het stuk) van
een "psychodrama" gesproken, hoewel Claus zelf reeds een parodie op
die psychoanalytische betekenislaag
in zijn stuk heeft ingeschreven. Anno
1988 heeft het stuk minder scherpe
kanten dan vijfentwintig jaar geleden.
Discordia heeft zich in haar onderzoek weinig gelegen gelaten aan deze
symbolisch/psychologische
invalshoek (grote stukken uit het tweede
deel werden geschrapt) en heeft zich
inhoudelijk geconcentreerd op een
thema dat wezenlijker is voor de
jonge Claus (en wellicht voor het hele
Clausoeuvre): het thema van de "buitenstaander", degene die geen deel
heeft aan het gebeuren en vanop een
afstand toekijkt. In De dans van de
reiger is dat Edward die het overspel
van zijn vrouw niet kan verwerken.
Discordia brengt vier personages op
de scène: Edward (Jan Joris Lamers),
zijn vrouw (Annet Kouwenhoven),
zijn moeder (Frieda Pittoors) en de
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bezoeker Paul (Titus Muizelaar). De
vaderfiguur in het tweede deel wordt
geschrapt. Het is er Discordia niet om
te doen geweest De dans integraal te
brengen. De tekst wordt afstandelijk
maar niet koel gebracht. D e personages zitten of staan vooraan op de
scène naar het publiek toegewend. In
het midden van de scène zit Jan Joris
Lamers enigmatisch voor zich uit te
staren, met op de grond de tekst
(weer die vreemde motoriek van
voorovergebogen lezen en dan opkijken en spreken). Titus Muizelaar zit
nonchalant op de leuning van een
zetel en hanteert de ironie die hem
eigen is, wat een merkwaardige spanning teweegbrengt ten opzichte van
de kleinburgerlijke ambtenaar wiens
tekst hij hanteert. Een dergelijke
spanning is ook aanwezig bij Frieda
Pittoors die op een beheerste manier
de overspannen en half waanzinnige
moederrol speelt.
Te zamen met Jan Joris Lamers
staat Annet Kouwenhoven wellicht
het dichtst bij haar personage: de
innerlijk gekwetste vrouw van Edward. Ondanks de reserve die op
sommige punten ten opzichte van het
stuk aangehouden wordt (of misschien dankzij die reserve) slaagt Discordia momenten van hoogspanning
met de tekst van Claus op de scène te
creëren. Een dergelijk moment is de
scène waarin Edward tegen de bezoe-
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ker Paul uitvliegt: "Wilt u van die
boom afblijven! Het is mijn boom".
Precies omdat er op het toneel geen
boom is en er geen handeling getoond
wordt, wordt de scene ontdaan van
iedere anekdotiek of al te gemakkelijke psychoanalytische duiding en
krijgt ze een duidelijkheid en een
beklemming die een realistische
speelstijl onmogelijk zou kunnen bereiken. Een ander moment is de lange
barokke monoloog waarmee Edward
het tweede deel van het stuk opent:
"En over de zee die snurkt met haar
ondergrondse kolken, haar geweldige
golven. Is geen hond te horen, etc."
Discordia maakt van deze scène een
complex beeld. Jan Joris Lamers en
Frieda Pittoors zitten voorovergebogen in zetels tegenover mekaar. Frieda Pittoors, met de tekst in de hand,
souffleert Jan Joris Lamers die zich
moeizaam en met onrustig bovenlichaam door de monoloog heenworstelt en ten slotte ontgoocheld bekent
"Het is niet te doen". Het heeft
weinig zin in dit beeld naar informatie
te zoeken over de verhouding tussen
Edward en zijn moeder. Het beeld
kan in een andere context gelezen
worden. Het is een variante van het
slotbeeld uit He! Atelier (deel 1 van
het feuilleton) waarin Matthias de
Koning een fragment uit Der Theatermacher (Thomas Bernhard) aan Jan
Joris Lamers souffleert, die moeizaam herhaalt en vaak vergeet: een
beeld van de theatermaker in een
diepe crisis. Misschien maakt Discordia hier een statement over het toneel
van Claus? Misschien zijn bepaalde
dingen van de vroegere Claus nu
"niet (meer) te doen"?
Beide momenten zijn relevant voor
het toneel dat Discordia brengt.
Enerzijds staat het theatraal onderzoek in het teken van de problematiek van de gekozen teksten. Anderzijds vertelt Discordia in iedere voorstelling nog een ander verhaal: het
verhaal van de eigen ontwikkeling als
theatergezelschap. Het tweede verhaal is net zo belangrijk als het eerste,
maar kan de gaten in het eerste
verhaal niet opvullen. Niet dat er in
deze Scribe/Claus echt gaten vallen,
maar de voorstelling maakt toch niet
helemaal duidelijk waartoe de confrontatie van de drie teksten moet
leiden. De drie stukken blijven wat
los van mekaar staan, ondanks hun
afzonderlijke kwaliteiten en ondanks
de intelligentie, de persoonlijkheid en
het zichtbare akteerplezier van de
Discordianen. Maar de kritische
vraag naar Claus' theateroeuvre blijft
gesteld, ook al is dit eerste antwoord
van Discordia niet zo duidelijk.
Erwin Jans
SCRIBE/CLAUS

Scribe/Claus - Foto Bert Nienliuis

ETCETERA 21-22/88

auteur'. Hugo Claus en Eugène
Scribe, in bewerking door het kollektief; regie: Jan Joris Lamers;
spelers: Jan Joris Lamers, Titus
Muizelaar, Frieda Pittoors, Annet
Kouwenhoven en Hilt Devos.
Première in de Beursschouwburg,
Brussel, 26 februari 1988.
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De miraculeuze
Come-Back van Mea
L. Loman

Hugo Van den Berghe heeft van
zijn acteurs heel mooie prestaties
verkregen: Eric Herreweghe levert
hier een subtiele vertolking, en hij
wordt uitstekend omringd door Bob
Van der Veken, Herman Coessens,
Raf Reymen en Lieve Moorthamer.
Ook in de kleine rollen zijn Chris
Thys (na lange oefening voor de
spiegel op het accordeon), Els Magerman en Mark Willems heel trefzeker, al laat de tekst hen in de steek.
Maar de hoofdrol is van een bijzonder kaliber: Blanka Heirman speelt
de figuur van Loman met veel overgave, en in de huiskamerscènes is ze
ontroerend door haar kwetsbaarheid.
De voorstelling sluit af met haar
vertolking van Non, je ne regrette rien,
en dat krijgt zo een vlucht en sterkte,
dat de toeschouwer het er graag bijneemt dat het binnen liet stuk misschien niet helemaal juist zit, maar als
climax van een avond fijn acteren, en
als een extra-bewijs van haar talent is
het een scène die de toeschouwer niet
wil missen.
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diverse semiotische opvattingen naast
historisch en histrionisch onderzoek.
Volgens inleider Ernie Tee heeft die
diversiteit te maken met het gemis
aan traditie van het Nederlandse
filmonderzoek: "Wat in de afgelopen
jaren aan onderwijs en onderzoek op
het gebied van film het licht heeft
gezien op onze universiteiten, is nauwelijks van een geschiedenis voorzien. In deze situatie is filmwetenschap geïnitieerd vanuit verschillende
faculteiten, en aangevat door personen die, wat specialisme en benadering betreft, uit uiteenlopende richtingen afkomstig zijn." Maar%cdiversiteit zorgt voor beweging. Hiervan
geeft TTW 22 een scherp beeld.

Gent

Nederlanders, stammend uit de cabaretwereld, hebben vaak de neiging
om als wat hautaine kleinburgers neer
le kijken op andere kleinburgers uit
de omgeving. Guus Vleugel, tekstleverancier van Jasperina De Jong, is
daarvan een zeer goed voorbeeld.
Zijn schriftuur is duidelijk herkenbaar
in het kleine toneelwerk De miraculeuze Come-Back van Mea L. Loman
over de dromen en de pijnen van een
naïeve vrouw. Een gewone huisvrouw,
die ervan droomt om naast andere
weinig begaafde amateurs op het toneel te staan: dit is pas lachen geblazen als je in Amsterdam woont.
Regisseur Hugo Van den Berghe
heeft dit stuk op een andere leest
geschoeid: bij hem is er begrip en
medevoelen met de kleine mensen
die allerlei strategieën bedenken om
aan de sleur van het dagelijkse leven
te ontsnappen. Guus Vleugel en zijn
mede-auteur
Ton
Vorstenbosch
staan boven hun personages, Vanden
Berghe staat ernaast. Dat heeft tot
gevolg dat we een gevoelig stuk krijgen over een familie in moeilijkheden. We zien en begrijpen ook waarom mevrouw Loman zich zoveel getroost oni toch nog eens de balsem
van het bewonderende applaus over
zich heen te voelen gaan. Ze moet er
veel voor betalen, en het ergste is wel
dat ze door haar kleine a ibitie haar
zoon de dood instuurt. Maar op het
einde staat ze dan toch maar op het
podium, in het felle licht van de
schijnwerper. Het stuk is duidelijk
verwant aan stukken van Alan Ayckbourn, als A Clionis of Disapprova! of
A Smalt Family Business, maar mist
de technische perfectie of de diepgang van de Engelsman.

E

Tijdschrift voor Theaterwetenschap,
Wilhelminapark U/12, 3581 NC
Utrecht.
Dedalus brengt het drama in kleine
sneetjes op de plank. De regelmaat
zorgt voor een nu al stevige maaltijd.
Het Vermoeden is een ouder stuk van
Arne Sierens; Teibele en haar demon
(I.B.Singer), Verhalen uit liet Weense
Woud (von Horvâth) en Geschiedenis
van een paard (Tolstoj en Rozowski)
zijn vertalingen die uitgegeven worden i.s.m. het Raamtheater; met The
Hunting of tlie Snark (naar Caroll) en
De baron van Miinclihausen (naar
Bürger) zet Paul Pourveur zijn reeks
van vrije bewerkingen van de wereldliteratuur voort.
De miraculeuze Come-Back van Mea L. Loman — Blanka Heirman — Foto Luk
Monsaerl
Mare Cnops ontwierp een ingenieus decor, iets minder overtuigend
als een backstage, maar bijzonder
goed als het door de ruimte van de
scène heel wijd te maken, precies een
kleine enge kamer gaat betekenen.
Het te kleine realisme van de tekst
krijgt hierdoor een extra theatrale
slagkracht.
Van den Berghe regisseert erg weinig, maar na de opmerkelijke Tartuffe
van twee seizoenen geleden, en na
deze liefdevolle en geïnspireerde
prestatie, zou men hem vaker als
regisseur aan de slag willen zien.
Johan Thielemans

DE MIRACULEUZE
COME-BACK VAN
MEA L. LOMAN
Auteurs: Guus Vleugel en Ton
Vorstenbosch; regie: Hugo Van
den Berghe; decor: Mare Cnops;
belichting: Jan Gheysens; met
Blanka Heirman, Els Magerman,
Herman Coessens, Lieve Moorthamer, Raf Reymen, Chris Thys en
Mark Willems.

Etcetera ontving
Tijdschrift voor
Theaterwetenschap
Ook aan de begeleiding van het
theater besteedt Nederland meer
aandacht. Dat blijkt uit de werking
van het Nederlands Theaterinstituut
waar tal van verzamelingen en activiteiten gecentraliseerd worden, maar
o.a. ook uit de talrijke opleidingen
voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke
omkadering, onderzoeksactiviteit en
studentenbevolking nauwelijks met
Vlaamse normen te meten vallen.
Het Tijdschrift voor
Theaterwetenschap (TTW) brengt het mollenwerk
van deze instituten in kaart; het wordt
uitgegeven in een samenwerkingsverband van de Instituten voor Theaterwetenschap van Amsterdam en
Utrecht en van de afdelingen theaterwetenschap van Leiden, Groningen
en Nijmegen.
Ter gelegenheid van het Europees
Filmjaar 88 werd een themanummer
over film samengesteld. Nu is dat
voor TTW niet zo'n overspelige situatie, aangezien in Nederland filmwetenschap intrinsiek tot de opdracht
van deze instituten hoort, in plaats
van tot de reikwijdte van de communicatiewetenschap. Film wordt in dit
nummer uit diverse hoeken bekeken:
er is de emotief-psychologische aanpak van Tans receptieonderzoek, het
communicatietheoretisch perspectief
van Kattenbelt, een discussie rond

Alternatives Théâtrales publiceert in
het dubbelnummer 29-30 de tekst
Europa van René Kalisky, geëscorteerd door verschillende artikels over
auteur en werk.
Cahiers théâtre Louvain bundelt in
nr.60-61 de memoires van haar stichter Armand Delcampe. Het is een
verzameling van zeer diverse sporen:
memo's aan technisch en administratief personeel, brieven aan ministers,
nota's aan het publiek, interviews,
persmededelingen, historische overzichtsartikels, regie-opties, enz. Ze
bakenen een theaterweg af die resulteerde in de oprichting van een gezelschap, een theateropleiding, een documentatiecentrum en een tijdschrift
dat twintig jaar bestaat.
Roland Beyen is de auteur van de
immense bibliografie over Michel de
Ghelderode. Dit accurate werkinstrument voor iedereen die iets van de
Ghelderode wil afweten bevat niet
minder dan tienduizend referenties
gerangschikt in drie hoofdstukken:
het werk van de Ghelderode (fictie,
non-fictie, brieven), interviews en de
de Ghelderode-kritiek. Dit laatste
onderdeel is al een huzarenstuk op
zich: het bevat o.a. ook universiteitsscripties, persdossiers en de recensies
over alle de Ghelderode-produkties
(onder ref. 4454 de recensie in Etcetera, juni 1987). Ongetwijfeld een standaardwerk.
Roland Beyen, Bibliographie de Michel de Ghelderode. Académie Royale
de Langue et de Littérature Françaises, Bruxelles, 1987.
Luk Van den Dries
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D e eerste voorzitter was de bekende Britse toneelacteur John Priestley.
Wij vinden er verder de namen van
Armand Salacrou, J.L. Barrault, Tyrone Guthrie en ook de Belgen R.
Dupierreux en R. Hainaux. Tot voor
kort was de algemene voorzitter
Wole Soyinka, Nobelprijs literatuur
1986.
Op het eerste gezicht kan de doelstelling van het I.T.I. een paradox
lijken. Aan de ene kant het bij elkaar
brengen van volkeren en kunstenaars
(vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere
manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit ontston-

den initiatieven als het Théâtre des
Nations, l'Université du Théâtre, festivals, publicaties etc... Aan de andere
kant wilde de Unesco dat het I.T.I. de
traditionele autochtone theatervormen in de ontwikkelingslanden zou
beschermen en bevorderen, en zo
mogelijk
nationale
professionele
structuren in het leven roepen. In
vele van die landen was (en is nog)
een dictatoriaal regime aan de macht,
en de oprichting in die landen van
een nationale I.T.I.-structuur was tegelijk een strijd voor de vrijheid van
de kunst, de waardigheid van de kunstenaar, en tegen vervolging en censuur. De theatermensen konden hun
stem in de wereld laten horen via een
internationaal organisme. Dit is vandaag nog een uiterst belangrijke (zij
het discrete) rol van het I.T.I.
Het staat vast dat actie van het
I.T.I. herhaaldelijk theatermensen uit
de gevangenis heeft gehaald.
Het I.T.I. heeft aldus nationale
centra opgericht in 12 landen van
Zuid-Amerika, 9 Afrikaanse landen,
6 landen in Azië en 8 centra in de
Arabische wereld. (Geen enkel bestond in 1948!)
Aangezien het I.T.I. overwegend
moet werken met subsidies van de
Unesco, lijdt het aan dezelfde ziekte:
bloedarmoede, sedert de U.S.A. en
Groot-Brittannië weigeren hun bijdrage te betalen. De vlam staat dus
voorlopig op een laag pitje.
België behoorde tot de weinige
landen die van meet af aan een
nationale afdeling in het leven hebben geroepen. De eerste voorzitters
waren Herman Teirlinck en Georges
Sion. Behoorden nog tot de stichters:
de componist Armand Bayens, Corry
Lievens, Michiel Van Vlaanderen
(vader van Rudi), Sarah Huysmans
(dochter van Kamiel) en Maurice
Huismans (broer van Jacques). België heeft meer dan eens gezeteld in
het internationaal uitvoerend comité.

Hebben kunstenaars over de hele
wereld iets gemeenschappelijks? Hoe
verwonderlijk ook, ja. Ieder tracht,
naar eigen opvatting, uitdrukking te
geven aan een waarheid. Lang was
men van mening dat die waarheid
alleen bereikt kon worden door te
steunen op één traditie en één cultuur, te wortelen in één grond.
Tijdens talrijke reizen en onderzoeken ben ik echter tot een andere
conclusie gekomen. In heel wat landen, buiten het Westen, liepen discussies met theatermakers altijd uit
op één essentieel onderwerp. Hoe
reageren we op de invloeden en de
druk van het Westen? Moeten we het
Westen imiteren? Moeten we op
zoek gaan naar onze eigen traditionele vormen en volksbronnen? Moeten
we in een andere cultuur opgaan, of
in de onze?
Zelf geloof ik in iets anders. Ik
denk dat de waarheid die we kunnen

Gelezen

Hans Croiset in interview met het
weekblad Elsevier, 2 april 1988, p. 103.

dagelijkse bestaan een beetje, in Intermediair, 11 december 1987, p. 9.

"Kunst is vrij van politieke boodschappen. Kunst staat los van een
doel. Brecht heeft beweerd dat kunst
wel degelijk een medium is voor
sociale kritiek, maar ik geloof daar
niet in. (...) Voor mij kan toneel
alleen tot doel hebben de werkelijkheid zichtbaar te maken. Een kritische werkelijkheid, dat wel."
Christof Wackernagel, Duits acteur, voormalig lid van de Rote Armee Fraktion, in interview met het
weekblad Haagse Post. 5 december
1987, p. 27.

"...tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf
auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en
inzichten zet, of in de mond legt wat
de auteur eigenlijk niet bedoeld
heeft. Zulk soort theater - ook een
gevolg van de visualiserende trend in
onze cultuur - heeft auteur en acteur
verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd."
Alfons Van Impe, Wie, liör' ich das
Licht? Mogelijke ontwikkelingen van
de lyrische kunst in een beeldcultuur
in het maandblad Kidluurleven, jg. 54,
nr. 9 (november 1987), p. 839.

"Dit seizoen trekt de KVS meer
gastrollen aan dan vroeger, waaronder heel wat jonge mensen. Het is een
stap in de goede richting. Z o wordt
een theater wel verplicht zichzelf te
verjongen of zich tenminste vragen te
blijven stellen. Het is spijtig dat we
met al deze mensen onze stukken
maar voor zo'n korte periode kunnen
spelen. D e drie grote Vlaamse theaters zouden moeten samenwerken.
Er moet echt werk gemaakt worden
van de idee "draaischijf', zodat alle
stukken voor een lange periode in de
drie theaters gespeeld kunnen worden. Maar er zijn blijkbaar zovele
barrières. Het cultuurbeleid in Vlaanderen is echt om bij te huilen."
Chris Lomme in een interview met
het
tweemaandelijkse
tijdschrift
Graffiti, jg. 6, nr. 28 (januari-februari
1988), p. 20.

Het Internationaal
Theaterinstituut
bestaat 40 jaar
Het Internationaal
Theaterinstituut
werd — op verzoek van de Unesco —
opgericht te Parijs in juni 1948, dus
nog voor de communistische machtsovername in Tsjechoslovakije. Het
was één van de vele initiatieven die
op de ruïnes van W.O. II uitdrukking
wilden geven aan de algemene verzuchting naar solidariteit en vrede
onder de volkeren. De kunst — ook
het theater — moest mee gestalte
geven aan dit universeel verlangen
om een nieuwe en ditmaal betere
wereld op te bouwen, dank zij een
wereldwijde uitwisseling van culturen
en veralgemeende menselijke contacten. Omdat dit vandaag allemaal zo
vanzelfsprekend geworden is, kunnen
de jongeren zich deze geestesgesteldheid allicht niet meer voorstellen.
Daarom is het goed eraan te herinneren in een tijd waarin vrede weer op
slappe benen loopt, onverdraagzaamheid en racisme weer de kop opsteken. Ook voor de dans en de muziek
bevorderde de Unesco soortgelijke
initiatieven.

"Ik erken het recht van anderen
om daar Anders over te denken, maar
ik zie geen toneel zonder maatschappelijke betrokkenheid. Toneel met
alleen een l'art pour l'art-functie,
toneel om het toneel, daaf blijf ik me
tegen verzetten. (...) Kijk, als theater
in staat is om gefundeerd en overdacht te ontregelen, mensen anders
naar buiten stuurt dan ze binnenkwamen, dan is theater fantastisch."
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"Teater ontstaat als je een tekst
interpreteert. Het is laf om een tekst
zonder visie te spelen. Als je alleen
maar de auteur in toneelbeelden omzet, kun je het publiek voor hetzelfde
geld de tekst laten lezen."
Jappe Claes in een interview met
Dirk Van den Eede, Huinor licht het
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Het Belgisch Centrum heeft zich
altijd tevreden gesteld met een bescheiden bemiddelaarsrol. Het heeft
nooit de middelen gekregen om zich
professioneel uit te bouwen. Toch
moet de vlam wakker gehouden worden, en moet de theatergemeenschap
nationaal en internationaal solidair
blijven, om zich te beschermen tot de
nationale en internationale leerlingtovenaars weer enig besef krijgen van
wat kunst en zo hooggeroemde menselijke waardigheid en vrijheid.
Het is misschien niet overbodig
daar ook in Vlaanderen even over te
denken.
Alfons Van Impe
Voorzitter Belgisch Centrum I.T.I.

Wereldtheaterdag
Boodschap van
Peter Brook

"Veel geld in kuituur stoppen is
niet slecht, het is slim. Wanneer een
regering, een natie verdwijnt, blijft

K

VISIE

vinden, de waarheid die ons raakt en
aangrijpt, niet ontstaat uit tradities,
aangewende stijlhandelingen of-middelen. Waardevol is alleen de waarheid van het moment. Wanneer verschillende invloeden op elkaar inwerken, kan er uit hun convergentiepunten en hun onderling treffen een
nieuwe, frisse en verrassende visie
groeien.
Uit de botsing der deeltjes ontstaat
licht. Vroeger kwam een goed toneelgezelschap tot stand uit het schrille
contrast tussen typen en leeftijden
van karakters uit eenzelfde cultuur;
vandaag de dag kunnen we die contrasten op het toneel nog levendiger
maken door een beroep te doen op
acteurs van een totaal verschillende
afkomst. Die stap past trouwens perfect in een wereld waarvan het publiek is samengesteld uit een steeds
rijker mengelmoes van rassen, — en
waarvan zelfs binnen eenzelfde cultuur elk individu bepaald wordt door
een steeds ruimere verzameling van
globale invloeden. Wanneer op de
planken
culturen
samenvloeien,
wordt het publiek tegelijk met specifieke en universele waarheden geconfronteerd.
Het Internationaal Theaterinstituut
en ikzelf staan even lang op het toneel. We begonnen allebei net nadat
ons wereldje bijna verknoeid was geworden door de poging om één allesoverheersende cultuur op te leggen.
De karwei om theatermakers te
verenigen en hen te informeren over
eikaars bestaan resulteert uit dezelfde logica als de opdracht van de
Unesco en de Verenigde Naties. Misschien zal in die 40 jaar de wezenlijke
waarde van het I.T.I. geweest zijn dat
zijn waarheid groeit uit de wisselwerkingen en combinaties die het via de
wereldculturen heeft kunnen realiseren.
27 maart 1988
Peter Brook

enkel de kuituur over. Geld in kuituur steken, is als geld in een levensverzekering steken."
Maurice Béjart in interview met hel
dagblad De Morgen, 20 januari 1988.
"Wij denken dat een goed cultuurbeleid er niet in bestaat artiesten te
verplichten zich naar de regels te
plooien. Wij denken eerder dat een
goed minister regels en beleid moet
aanpassen aan de reële cultuurwerking. Zijn diensten moeten een breed
en gevarieerd aanbod mogelijk maken. En wij hebben het lef te denken
dat ook ons publiek recht heeft op
professioneel theater en dat ook onze
mensen recht hebben op een decent
loon."
Kollektief Internationale Nieuwe
Scène in het eigen mededelingenblad,
jg. 12, nr. 1 (januari-maart 1988).
"Teaterwetten bestaan om te worden overtreden."
Hugo Van den Berghe in interview
met Dirk Van den Eede, Mea L. Loman neemt assertiviteit op de konvl, in
Intermediair, 29 februari 1988, p. 16.
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Het biezonder diploma

LEUVEN

THEATERWETENSCHAP
omvat:

— een ruim theoretisch vakkenaanbod dat de studenten vertrouwd wil maken met een wetenschappelijk
kader en een aantal basisbegrippen voor d e analyse van zowel teksten als opvoeringen.
— een jaarlijkse theaterproduktie waarbij de studenten onder begeleiding van een beroepsregisseur aan een
enscenering werken. Een greep uit de produkties van de voorbije jaren: "Macbeth" (Heiner Müller), "Don
Carlos" (Friedrich von Schiller), "Rosemary Clooney's Baby/Dollie of Avocado's bij d e lunch" (Gerardjan
Rijnders).
Praktisch:
— inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als
gelijkwaardig kan worden beschouwd.
— het programma kan gespreid worden over max. 3 jaar.
SECTIE THEATERWETENSCHAP
ERASMUSHUIS - BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 - 3000 LEUVEN
016/28.48.73

TERUG IN DE WOESTIJN
Bernard-Marie Koltès
een wereldcreatie
door Toneelgroep Amsterdam,
nog vóór de Franse versie, in regie van
Patrice Chéreau, in première gaat I
Regie: Gerardjan Rijnders
Vertaling : Thérèse Cornips
Vormgeving : Paul Gallis

30 en 31 mei 1988 om 20u30
in de K.V.S., Lakensestraat 146,1000 Brussel
Kaarten : KAAITHEATER-onthaal, A. Ortsstraat 22,1000 Brussel, 02/512.14.82.
Kaaitheater wordt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie. Kaaitheater heeft als sponsors: Kredietbank, De Standaard, Nationale Loterij en Knack.

KAAITHEATER 1987-88

Waar
Waar
Waar
Waar
Waar
Waar
Waar
Voor
Waar
Waar
Waar
Waar
Waar

debuteerde Radeisl
werden Van het Groenewoud en Verminnen groot?
musiceerden Philip Glass, Terry Riley, Michael Nyman en The Penguin Café Orchestra ?
is Josse De Pauw kind aan huis?
is de Vlaamse thuishaven van Orkaterl
presenteerde Jan Decorte al zijn werk?
gaven Maximalist! hun allereerste concert?
wie tekende Ever Meulen zijn mooiste prenten?
vond Po! Dehert een plateau voor zijn eerste regie?
trok Herman De Coninck van leer tegen de tv-cultuur?
zagen o.a. Los Lobos, Tom Waits, U2 en Carmel voor het eerst een Belgenkop?
werd Cowboy Henk tot koning gekroond?
heerst aan de vooravond van het 25ste seizoen (nog altijd) heimwee naar de toekomst?

BEURSSCHOUWBURG
August Ortsstraat 22, 1000 Brussel, 02/513.82.90.
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Als U kwaliteitsdrukwerk uitgeeft, laat
U weinig aan het toeval over.
Uw eisen zijn hoog,
uw drukker kent uw n o r m e n ,
uw lezers waarderen uw
inspanningen.
V U M kan voor U een nieuwe
kwaliteitsschakel betekenen.
Technisch op en top uitgerust,
een goede prijs,
een hoogwaardige kwaliteit.
En stipt.
Gossetlaan 30
1720 Groot-Bijgaarden
Tel. 02-467.23.75
Fax 02-467.23.81

"Bekentenissen uit de tussenwereld"
een muziek-, dans- en theatergebeurtenis uit zwart Afrika
regie: Ken Kelountang Ndiaye i.s.m. Josse De Pauw
spel: E. Bervoets, Ken Kelountang Ndiaye e.a.
Uitgaande van het boek "L'anthropologie de la mort" schetst de Senegalese acteur/danser Kelountang Ndiaye zijn visie op de
taboes rond het fenomeen "de dood", hier en elders.
speelperiode: october t/m december.

"Mauser" i.s.m. De Balie/lndependance
naar Heiner Muller
regie: Eugene Bervoets
spel: John Serkei, Tony Vyzelman, Maarten Van Hinte, Helene Kamperveen, Marjory Boston
Het controversiële stuk van Muller getransponeerd naar de aktuele situatie in Suriname en het Caraïbisch gebied.
of: Hoe staat de in Europa verblijvende Surinamer en Antilliaan tegenover de Surinaamse revolutie en de westerse inmenging en
veramerikanisering van de Caraïben.
speelperiode: april t/m mei

en voor de jeugd:

"De papieren zakdoek van Prins Tango I"
van Oscar Dirk Bohne
regie: Ward Rooze
spel: Nils Bohne e.a.
Aan de hand van uit het leven gegrepen situaties, wordt op een simpele wijze vorm gegeven aan de gedachtenwereld van een
kind bij het zien van oorlogsgeweld. Met veel muziek en grappige kostuums wordt een ernstig thema op een luchtige wijze
behandeld.
speelperiode: vanaf oktober

info: Theater Tie 3, Montignystraat 3/5, 2018 Antwerpen (03/237.35.67)

THEATER - DANS - MUZIEK - LITERATUUR

IÉI

P A L E I S ?

