
Eind 1979 werd Rndi 
van Vlaenderen gevraagd mee te 

werken met AIDA, een initiatief ter 
verdediging van onderdrukte 

kunstenaars, dat werd opgericht in 
oktober van dat jaar door o.a. 

Ariane Mnouchkine, Patrice 
Chereau, Yves Montand, Claude 

Lelouche, Claude Roy en waarvan 
het Belgische luik bestuurd werd 

door de kunstschilder Jef 
Van Hoof. Zij werkten ook voor de 

huidige president van 
Tsjechoslowakije. 

VACLAV H A V E L 

"Waarom een vereniging speciaal 
ter verdediging van onderdruk te kun-
stenaars ? Zijn onderdruk te kunste-
naars beklagenswaardiger dan onder-
d ruk te bakkers, onderwijzers of fa-
brieksarbeiders ? Neen, beklagens-
waardiger zijn ze niet, maar door de 
aard van hun bezigheden komen ze 
politiek en maatschappelijk gezien eer-
der in aanmerking o m onderdrukt te 
worden. Kunst heeft de neiging het 
maatschappelijke gebeuren te reflec-
teren en kritisch te begeleiden. Er zijn 
situaties waarin zo'n kritische reflectie 
de kunstenaar niet in dank wordt afge-
nomen. De marge waarbinnen hij of 
zij kan bewegen is dan bijzonder smal. 
Een stapje teveel naar rechts of naar 
links kan fatale gevolgen hebben. Als 
kunstenaars hun ogen en oren dicht-
stoppen voor de realiteit om hen heen, 
als kunstenaars niet meer open willen 
staan voor indrukken uit hun omge-
vingkan gebeuren wat Breytenbach als 
volgt omschr i j f t : "...De kunstenaar die 
zijn ogen sluit voor de dagelijkse on-
rechtvaardigheden en onmenseli jkhe-
den zal dit ongetwijfeld ook doen wan-
neer hij schrijft en schildert. Zijn werk 
zal schraal worden." (citaat uit de 
AIDA-folder) 

Jarenlang was ik bezig geweest met 
het programmeren en spelen van soci-
aal geëngageerde toneelschrijvers, die 
dus uiteraard met de overheid in con-
flict lagen. Ook nu zou ik meewerken. 
"Maar wie is eigenlijk Havel," vroeg ik 
me af. Geboren in 1936, behorend tot 
een welgestelde familie, wier eigen-
dommen door de staat waren geconfis-
queerd, kwam hij dus niet in aanmer-
kingvoor hogere studies. Hij s tudeer-
d e wel voor chemisch laborant. Na zijn 
militaire dienst werkte hij als toneel-
technicus in verschi l lende P raagse 
theaters en werd d ramaturg van het 
Balustrade Theater dal in Tsjechoslo-
wakije het avant-garde repertoire ver-
tegenwoordigde. Z o kon hij ondertus-
sen toch studeren aan de Academie 
voor Dramatische Kunst. 

H i j s c h r e e f Het geheugensteuntje 
( 1 9 5 9 ) , Het Tuinfeest ( 1 9 6 3 ) , De 
Dienstnota (1965) , Poetsoek (1968), 
allemaal absurde Ionesco-achtige to-
nee l s tukken , volgens Mar t in Esslin 
een v o l m a a k t e s amensme l t i ng van 
Kafka en I lasek. In het Westen wor-
den zijn s tukken zeer gewaardeerd 
d o o r W e s t - D u i t s l a n d , O o s t e n r i j k , 
Zwitserland, Zweden, Finland, Neder-
land en Vlaanderen. 

Terwijl de meeste Vlaamse kamer-
tonelen zich vooral lieten leiden door 
het theaterleven in Frankrijk, Enge-
land en Duitsland, ging Wilfried De 
Langhe van het voorstadtheater Verti-
kaal op zoek naar toneelschrijvers uit 
minder gekende taalgebieden. Op die 
manier ontdekte hij de absurde toneel-
stukken van Vaclav Ilavel en speelde 
in 1967 Het Tuinfeesten in 1970 Poet-
soek. Het maatschappeli jke systeem 
in de Oostbloklanden zorgde ervoor 
dat het absurde weldra harde werke-
lijkheid werd, en zo evolueerde Ilavel 
als vanzelfsprekend naar een naturalis-
tische stijl in zijn zogenaamde 'protest-
stukken' , waarvan Largo Desolato (in 
Brussel gespeeld in 1987 door het Pu-
bliekstheater uit Amste rdam in regie 
van Peter De Baan) het eindpunt is. 

Charta 77 
Wat was er onder tussen met Vaclav 

Havel gebeurd ? Werd hij geduld tot 
de Praagse Lente van 1968, na de inval 
van de Warschau-pact t rocpen werd hij 
uit het theaterleven verdreven. Publi-
ca t i everbod volgde. T o e s t e m m i n g 
voor opvoering werd geweigerd. 

Noodgedwongen zocht hij werk als 
knecht in een bierbrouweri j . Daar 
haalde hij de inspiratie voor Audiëntie 
en Vernissage dat in Oostenri jk ge-
creëerd werd. Opvoeringen in West-
Duitsland en de publicatie van de tekst 
in Theater Heute zorgden ervoor dat 
deze schetsen ook elders (bij ons door 
het Nationaal Jeugd thea te r -Gen t in 
1978) op het toneel werden gebracht. 
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