
DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN 

SHAKESPEARE 

Shakespeare is wellicht de meest gespeelde toneelauteur. M a a r wat betekent een dergelijke ui tspraak ? 
Wat bedoelt men wanneer men zegt dat zijn thematiek universeel is, dat zijn stukken van alle tijden zijn ? 

Shakespeare duikt op in alle theatercircuits, in grote en kleine zalen, als systeembevest iger en als 
systeemverstoorder . Shakespeare kan een publiekstrekker zijn ( R o m e o en Julia van D i r k T a n g h e ) , kan 
zich moei te loos inpassen in de heersende theatercodes. Shakespeare kan pure avant-garde zijn en alles 

doorbreken wat er op een bepaald ogenblik aan theaterfatsoen bestaat (Jan Decortes KingLear). 
Shakespeares teksten hebben de mysterieuze aantrekkingskracht van zwarte gaten in de ruimte, waarin 

al les verdwijnt, tot en met de tijd toe. In nog een andere betekenis zijn de teksten van Shakespeare zwarte 
gaten : het zijn lege plaatsen die altijd opnieuw ingevuld wil len worden. Missch ien is dat het geheim van 

Shakespeare : niet zijn overstelpende rijkdom waarin voor elk wat wils is, maar wel zijn onontkoombare en 
dwingende leegte. 

Iedere enscenering is een invulling. 
Iedere invulling is een reeks vragen en 
antwoorden, mogelijkheden en keu-
zes. Een oudere tekst stelt daarenbo-
ven een aantal specifieke vragen. Vra-
gen naar de vertaling of een mogelijke 
bewerking, vragen naar de historische 
context of actualisering van de fabel, 
vragen naar de verhouding tot de tra-
ditie en de canon,... Vragen en ant-
woorden die niet alleen binnen het ge-
sloten cocon van artistieke overpein-
zingen ontstaan, maar eveneens be-
paald worden door de praktische en 
economische context van het theater-
circuit. 

De vier Shakespeares die in dit arti-
kel ter sprake komen, kwamen alle vier 
op Nederlandse bodem, bij Neder-
landse theaters of produktiehuizen lot 
stand. Toch is de inbreng van de Vla-
mingen opvallend. Sam Bogaerts re-
gisseerde bij Toneelgroep Amsterdam 
King Lear. Ivo van Hove (Met Jan 
Versweyveld, Klaas Tindemans en en-
kele Vlaamse acteurs) ensceneerde 
Richard II bij Het Theater van het 
Oosten in Arnhem, één van de Neder-
landse theatervoorzieningen. De vier 
jonge Turken van Stan werkten onder 
begeleiding van Matthias de K'oning 
aan Rosalinde, naar As you like it een 
Toneelschuurprodukt ie . Alleen de 
King Lear Junior van Alize Zandwijk, 
ook bij Toneelgroep Amsterdam, lijkt 
een 'zuivere' Nederlandse aangelegen-
heid. 

Weerhaken 

Met de oprichting van De Tijd in 
1987 stapte Van Hove over naar de 
grote zalen en de grote middelen. On-
geveer gelijktijdig maakte hij de sprong 
van sterk beeldend theater naar het 
ensceneren van de grote teksten uit het 
toneelrepertoire (Shakespeare, Schil-
ler, O'Neill, Wedekind). Deze ver-
schuiving impliceerde een zoeken naar 
een nieuwe integratie van regie, dra-
maturgie en scenografie. De afstand 
die sindsdien is afgelegd is gevoelig 
merkbaar, maar tegelijk blijven nog 
een aantal onopgeloste spanningen 
hun sporen trekken in de enscenerin-
gen. Ricliard II is in dat opzicht ken-
merkend voor de fase waarin het thea-
tervan Van Hove/Versweyveld/Tinde-
mans zich op dit ogenblik bevindt. 

Ricliard II is één van Shakespeares 
zgn. historyplays. Shakespeare schreef 
een hele reeks van koningsdrama's, 
waarin hij zich bezighoudt met de fi-
guur van de heerser en het probleem 
van de legitimatie van de macht. Ri-
cliard II is chronologisch het eerste 
deel van die cyclus en vertelt het ver-
haal van de usurpatie van de konings-
t roondoor Hcnry Bolingbroke (Henry 
IV) nadat deze door koning Richard II 
onrechtmatig het land was uitgewezen. 
In zijn inleiding op Gerrit Komrijs ver-
taling, meteen het tekstboekje van de 
voorstelling, gaat d ramatu rg Klaas 

Tindemans vrij uitvoerig in op de his-
torische context van het hisloiy play. 
I lij gaat een discussie aan met de klas-
sieke Shakespeare- interpretatie. Het 
dramatische conflict in Ricliard II dat 
men traditioneel interpreteert als een 
botsing tussen de statische en ceremo-
niële middeleeuwse orde van Richard, 
en een nieuwe orde die zich, nog onze-
ker van zichzelf, aankondigt in Boling-
broke, dat conflict leest Klaas Tinde-
mans als een ideologische machtsstrijd 
tussen het "absolutisme" van Richard 
en het "reactionair feodalisme" van 
Bolingbroke. Van een geschiedenis in 
termen van vooruitgang is er bij Tinde-
mans geen sprake : "Spreken over de 
politieke vooruitgang van de mens is 
even onzinnig als spreken over de ero-
tische vooruitgang." Deze cyclische ge-
schiedenisopvatting was ook al aanwe-
zig in d e Macbelh-cnsccnenng van 
1987 en maakt het stuk inhoudelijk 
transparant voor de politieke actuali-
teit in Oost-Europa (de machtswissel 
in Roemenie). De dramaturgische uit-
eenzetting van Klaas Tindemans blijft 
uiteindelijk, hoe interessant ook, vrij 
abstract, in die zin dat zij weinig te-
weegbrengt in de enscenering. Het 
lijkt alsof de voorstelling zich weinig 
gelegen laat aan dergelijke discussies 
en oneerbiedig de traditie met de voe-
ten treedt. Toch is Van I loves Richard 

II al bij al een klassieke voorstelling 
geworden. Klassiek omdat Van Hove 
zich een getrouw navolger toont van de 
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