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Tanghe moet op zoek naar andere 
wijnkelders. 

Maar ondertussen is Tanghes Ro-
meo en Julia een vlot en meeslepend 
spektakel, waar ik aan de uiterlijke 
kant, aan de bijna behaagzieke ver-
pakking plezier heb beleefd. Trou-
wens, 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 Sha-
kespeare en jonge Tanghe, dus. 

Johan Thielemans 

ROMEO EN JULIA 

auteur: W. Shakespeare; bewer-
king. vertaling, decor, kostumering 
en regie: Dirk Tanghe; belichting: 
Dre Delys; met Donald Madder. 
An Tuts, Axel Desmedt, Rik An-
dries, Doris Van Caneghem, Jan 
Pauwels, Sien Eggers, Gerda Mar-
chand, Robin David, Walter Mi-
chiels, Michael Pas, Sjarel Bran-
ckaerts, e.a. 
Première op 12 februari 1988. 
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Over de dorpen 
Über die Dörfer vormt het sluitstuk 

van Peter Handkes tetralogie Langsa-
me Heimkehr, begonnen met het ge-
lijknamige verhaal, dat in 1979 gepu-
bliceerd werd; dan volgden Die Lelire 
der Sainte-Victoire en Kindergescliich-
le, beide geschreven begin 1980, be-
gin 1981. Wat hebben deze vier wer-
ken 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 chao-
tisch produkt van historische wissel-
valligheden, die de emanicipatie van 
het individu in de weg staat. Het "ik' 
geplaatst in de maatschappelijke rea-
liteit, is ten prooi aan vervreemding, 
aan een rollenspel, waarvan de dra-
maturgie hem ontgaat. De hoofdper-
sonages uit Langsame Heimkehr voe-
len zich dan ook niet thuis in deze 
beschaving. Zij trekken zich terug in 
de ongerepte natuur, in de "zuiver-
heid" van hun eigen innerlijkheid. Zij 
weigeren deel uit maken van de ac-
tuele ontwikkelingen, hun verlangen 
gaat uit naar dimensies die deze actu-
aliteit 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 
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te maken heeft met de kommer en 
kwel van de alledaagse werkelijkheid. 
Als kunstenaar is hij niet langer geïn-
teresseerd in de donkere kanten van 
dit bestaan, maar gaat hij resoluut op 
zoek naar "schoonheid", naar het 
"universele", het "klassieke" als ele-
menten 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 harmo-
nie, eenheid en samenhang. Het mys-
tieke en ahistorische karakter is dui-
delijk herkenbaar. De eigenlijke wer-
kelijkheid weerspiegelt zich in de 
vorm: "Das Wirkliche war dann die 
erreichte Form; die nicht das Verge-
hen in den Wechselfällen der Ge-
schichte beklagt, sondern ein Sein im 
Frieden weitergibt" (Die Lehre der 
Sainte-Victoire). Op die manier zijn 
werkelijkheid en volmaaktheid iden-
tiek. De terugkeer naar de "Heimat", 
naar de bronnen van het "ik", bete-
kent een zoektocht naar "het rijk der 
vormen", oorsprong en doel, het eni-
ge 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 ont-
popt zich in de loop van het stuk als 
iemand met uitgesproken reactionai-
re 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 wan-
trouwen t.o.v. sociale verandering. 
Meermaals uit hij de overtuiging dat 
zijn broer slechts als bouwvakker en 
zijn zuster slechts als anonieme win-
kelbediende zichzelf kunnen zijn, ver-
andering van hun sociale positie zou 
meebrengen dat ze hun eigen aard 
ontrouw worden. 

Deze visie grijpt terug naar een 
bepaalde soort christelijke mytholo-
gie die de armoede idealiseert: de 
"goede arme" zou door zijn gedwon-
gen 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 

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 tradi-
ties van haar familie en haar dorp. 
Gregor drukt de houding die hij ge-
durende 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 monolo-
gen van Hans Gregors broer, die 
herinneren aan het prachtige verhaal 
Wunschloses Unglück, gaat een groot 
gedeelte van de tekst gebukt onder 
een bombastische, gezwollen reto-
riek. 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 eclec-
tisch taalgebruik, dat nauwelijks weet 
te overtuigen. 

Het moet voor Area een uitdaging 
geweest zijn de creatie voor België 
van dit, volgens sommigen, onspeel-
bare 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 ka-
rakter van het stuk een ruimtelijke 
uitdrukking: de personages praatten 
wel tegen elkaar, maar bevonden 
zich daarbij op relatief grote af-
stand, zodat nooit de intimiteit van 
een dialoog ontstond. De leegte tus-
sen 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 bal-
kon gespannen, maar tijdens haar 
monoloog werden deze door de "be-
heerder van de barakken" (Martine 
Jonckheere) opzij geschoven, zodat 
de zaal als speelruimte vrij kwam. 
De positie van de toeschouwer be-
antwoordde 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 figu-
ren aftekenden ("die Fluchtlinien im 
Wirrwarr"?), bedekte de vloer tij-
dens de scène aan de bouwloods. 
Voor de dialoog tussen Gregor en 
zijn zuster Sophie werd het dan weg-
getrokken: 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 na-
tuur nalaat, er na verloop van tijd 
deel van gaan uitmaken: "Kann der 
Beton zurück zu Urgestein gedacht 
werden?". 
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