
hangar in de in onbruik geraakte haven van 

New York; in Dans la solitude blijft de ruimte 

weliswaar iets vager, maar ook nu is het een 

plaats waar niemand komt die er niet hoeft te 

zijn, op het uur 'waarop gewoonlijk de mens 

en het dier zich wild op elkaar storten'. Koltès' 

stukken en personages situeren zich steeds aan 

de zelfkant. Ze bevinden zich in een imaginai-

re tijd en ruimte die zich onttrekken aan ge-

vestigde wetten en regels en waar het leven 

wordt teruggebracht tot strak afgelijnde, 

haast instinctieve verhoudingen. We zien een 

dealer en een klant, ieder woord is een kwestie 

van leven of dood. De marge als plaats van 

verdichting. Heiner Müller drukte het uit als 

volgt: 'Au centre rien ne bouge plus, les mou 1 

vements ne partent que des marges (...) géo-

graphiques et sociologiques.' 

De ontregeling ontkend 
Ergens tussen de flatgebouwen aan de 

rand van een stad, na het vallen van de nacht, 

'tussen een hoop rottende herinneringen' 

staat een man. Hij - Koltès wou oorspronke-

lijk dat het een zwarte zou zijn - dringt aan 

een voorbijganger een 'deal' op. Deze dealer 

meent immers alles te bezitten wat de klant 

maar enigszins zou kunnen verlangen. Bo-

vendien vindt de dealer dat de klant een be-

roep op hem heeft gedaan: '...en dat helemaal 

per slot van rekening alleen het feit overblijft 

dat u mij hebt bekeken en dat ik die blik heb 

opgevangen'. Beide personages bestaan bij de 

gratie van de blik van de ander. 

De opening en het slot zijn in alle stukken 

van Koltès cruciale momenten. In een boei-

end essay ontwikkelde Isabelle Moindrot de 

stelling dat de essentie van een volledig stuk al 

aanwezig is in de openingsscène. Op de een of 

andere manier zou die scène telkens de on-

mogelijkheid bevatten om de ontregeling en 

de verwarring te vatten die de onderstroom 

van het stuk vormen. In Dans la solitude is het 

niet anders: de deal zal er nooit komen, dealer 

en ldant zullen nooit zaken doen. De illusie 

die de dealer heeft willen installeren, als zou 

er tussen hem en de klant één of andere uit-

wisseling mogelijk zijn, zal aan het eind als 

een zeepbel uiteenklappen. In zekere zin blijft 

het hele stuk een dovemansgesprek. Dealer 

noch klant slagen er echt in tot het verlangen 

van de ander door te dringen. 

Zowat halverwege het stuk biedt de dealer 

de klant zijn jas aan, omdat hij in hem 'de 

koude van de dood' en ook 'het lijden van de 

kou (...), zoals alleen een levende kan lijden' 

heeft gevoeld. Maar de ldant weigert de jas. 

Chéreau heeft dit element uit de tekst gelicht 

en het helemaal aan het begin van zijn ensce-

nering geplaatst, nog voor de opkomst van bei-

de personages. De jas komt uit het duister ge-

flitst en valt op de vloer waar hij tijdens de 

volledige openingsscène blijft liggen. Pas aan 

het einde ziet de toeschouwer in dat deze een-

voudige theatrale ingreep een metafoor is die 

precies uitdrukking geeft aan de onmogelijk-

heid om de ontregeling onder ogen te zien. 

Tot enige echte interactie zal het tussen dealer 

en klant niet komen. Verder dan een jas die in 

het stof tussen hen beiden rondslingert, reikt 

de communicatie uiteindelijk niet. De toon 

voor een 'théâtre de la solitude' is gezet. 

Théâtre du malentendu 
Les vrais ennemis le sont de nature, et ils 

se reconnaissent comme les bêtes se recon-

naissent à l'odeur. Il n'y a pas de raison à ce 

que le chat hérisse le poil et crache devant un 

chien inconnu, ni à ce que le chien montre les 

dents et grogne'. (Koltès) 

Chéreau en Peduzzi hebben de fabrieks-

hal in Ivry-sur-Seine nagenoeg intact gelaten. 

Er werden geen decorelementen toegevoegd. 

In de lengte werden aan beide zijden publieks-

tribunes gebouwd waartussen de acteurs speel-

den op een zowat vijf meter brede strook. Niets 

leidt dus de aandacht af van de confrontatie 

tussen dealer en klant, en toch wordt die dank-

zij de sobere vormgeving van het anekdotische 

ontdaan. Het gaat niet om de details van deze 

specifieke ontmoeting, maar om de mecha-

nismen van het verlangen en de vijandschap 

die tussen dealer en klant aan het werk zijn. 

Die mechanismen legt Chéreau bloot in 

al hun grilligheid. Enerzijds is er de uiterst 

precieze en doordachte tekstzegging die de 

tekst als 'taaiballet' tot zijn volle recht laat ko-

men. Anderzijds is er de acteursregie, waarbij 

ook haast van een choreografie sprake is en 

waarbij het perfecte lichtontwerp met drie 

volgspots een cruciale rol speelt. Voortdurend 

draaien dealer en klant om elkaar heen. Nu 

eens ademen ze haast in eikaars nek, dan weer 

worden ze gescheiden door de 30 meter lange 

fabriekshal. Heb je bij een eerste lezing van 

Dans la solitude de indruk dat de machtsver-

houdingen tussen dealer en klant in grote gol-

ven door het stuk heen en weer spoelen, dan 

toont Chéreau dat ze eigenlijk wisselen van 

repliek tot repliek. 'Pour mettre en scène la 

pièce, il faut que je trouve ce qui fait changer 

la situation de minute en minute, que je m'ac-

croche à (...) tout ce qui fait que le rapport de 

force ne se reproduit jamais à 1'identique', zegt 

Chéreau in het programma. Intonatie, ritme 

en volume van woorden en beweging zijn in 

dat opzicht uiterst efficiënt gecomponeerd. 

Pittig detail: het is tijdens de tweede korte 

pauze in de voorstelling, wanneer dealer en 

klant een flitsend duet dansen op Karmakoma 

van de Engelse rapformatie Massive Attack, 
dat er voor de eerste en enige keer van een 
soort harmonie tussen beide sprake is. De 
muziek slaagt alsnog waar Koltès' woorden-
vloed tekort schiet. 

Ooit schreef Koltès dat het theater samen 
met de gevangenis en het slagveld één van de 
enige plaatsen is waar je nog twee mensen die 
mekaar eigenlijk nooit zouden moeten ont-
moeten, kan samenbrengen en dwingen me-
kaar in de ogen te kijken. Chéreau toont alle 
facetten van dit 'théâtre du malentendu'. 

De taal - uitstel van het gevecht 
Na Roberto Zucco verklaarde Peter Stein, 

met het hem eigen aplomb, dat geen van de 

vorige stukken van Koltès hem ook maar enigs-

zins had geïnteresseerd. Nooit had hij daarin 

immers een echt 'theatrale' dramaturgie aan-

getroffen, en Dans la solitude noemde hij sma-

lend een monoloog voor één, in twee helften 

opgesplitst personage. 

Stein zou Stein niet zijn als hij niet in gro-

te mate gelijk had. Niettemin gaat hij zo pre-

cies voorbij aan de unieke kracht van Koltès' 

oeuvre, aan de 'onvoorstelbare taal' die Ché-

reau meteen fascineerde. Eigenlijk is dit een 

uitgesproken 'literair' theater. Het theater zit 

in de taal, in hoe die hier en nu wordt uitge-

sproken. Bondiger dan Jean-Marie Piemme 

kan ik het niet uitdrukken: 'Chez Koltès le mot 

n'est pas dans le théâtre (comme chez Brecht 

par exemple); au contraire, le théâtre est dans 

les mots,' 

In Chéreaus Dans la solitude is er met die 

taal iets heel bijzonders aan de hand. In geen 

geval is ze alledaags, maar integendeel zeer 

poëtisch. Daarbij komt nog dat ze heel vaak 

geen referent meer kent in de realiteit. Zo zijn 

er geen 'katoenvelden': die zijn een symbool 

geworden voor de imaginaire plaats en tijd in 

de marge waar het stuk zich afspeelt. En toch, 

dankzij het bijzonder intense engagement 

waarmee Chéreau en Greggory de tekst te lijf 

gaan, wordt die taal helemaal niet abstract. 

Dans la solitude wordt zeker geen filosofisch 

traktaat over het verlangen. De woorden wor-

den haast tastbaar. Alweer toont Chéreau wat 

Koltès precies bedoelde, toen die zei: 'J'ai l'im-

pression d'écrire des langages concrets, pas 

réalistes, mais concrets.' 

Dat is geen geringe prestatie. Het gevaar is 

immers niet denkbeeldig dat je de voorstel-

ling als een tekstlezing gaat beschouwen, en-

kel nog naar de woordenstroom luistert en al-

le interesse verliest in de personages die op de 

bühne staan. Van een psychologische uitdie-

ping van die personages is er namelijk geen 

sprake. Je hebt het raden naar mogelijke on-

bewuste motieven van dealer en klant. Daar 
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