
waarvan het centrum steeds meer overspoeld 

wordt door mensen die zich inderdaad op de 

een of andere manier 'in de marge' bevinden. 

Vreemd genoeg werden zowel in de ac-

teursregie als in de vorm van de voorstelling 

keuzes gemaakt die haaks op dit boeiende uit-

gangspunt stonden. Vooreerst in de belich-

ting: toen ik de voorstelling de eerste keer zag, 

heb ik de ogen van beide acteurs niet één keer 

kunnen onderscheiden, laat staan dat er spra-

ke kon zijn van enig blikkenspel. Was dit niet 

een wat ongenuanceerde interpretatie van het 

feit dat dealer en klant mekaar 'in het duister' 

ontmoeten? Bovendien zegt de klant zelf op 

een bepaald moment: 'De duisternis had trou-

wens nog dichter moeten zijn, en ik had niets 

moeten kunnen zien van uw gezicht, dan had 

ik mij, misschien, kunnen vergissen omtrent 

de legitimiteit van uw aanwezigheid...' Ogen 

en blik zijn cruciale elementen in In de een-

zaamheid. Zeker de keuze om de eerste tien 

minuten in absolute duisternis te spelen, werk-

te contraproduktief. Op basis van wat geschui-

fel met voeten kunnen de dealer en de klant 

erg moeilijk tot geloofwaardige en fascinerende 

personages uitgroeien. De acteursregie slaagde 

er niet echt in spanning of contact tussen de 

personages teweeg te brengen. Het duurde erg 

lang alvorens ze elkaar aankeken en dan nog 

gebeurde dit maar zelden. Haast voortdurend 

speelden ze met de rug naar elkaar toe. 

Het kan uiteraard een bewuste optie ge-

weest zijn. De tekst is dan zo belangrijk, dat 

de personages er als het ware door uitgewist 

worden. Maar dat is toch wat makkelijk en 

puristisch: een fascinerende dimensie van de 

tekst — die van de hond en de kat die elkaar 

grommend besnuffelen - verdwijnt zo volledig. 

Je krijgt bijna de indruk dat van Kraaij een 

voorstelling zonder acteurs had willen maken. 

Bovendien is het onduidelijk welke visie 

op de tekst men heeft trachten te ontwikke-

len. Van Kraaij leek een opdeling in twee helf-

ten te beogen. In de eerste helft heeft de dealer 

de bovenhand. Dit deel eindigte bij het mo-

ment waarop hij zijn hand op de hals van de 

klant legt, als wou hij haar wurgen. In het 

tweede deel overwint de klant haar terughou-

dendheid en neemt ze voorzichtig het heft in 

handen. Aan het einde van het stuk legt zij 

zelf de hand van de dealer op haar hals, als 

vroeg ze om om een liefkozing. 

Die opdeling kwam echter eerder sche-

matisch over. Ze kwam niet op een organische 
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manier tussen de acteurs op de bühne tot stand. 

Deze indruk werd nog versterkt door de uit-

gesproken stilering van de twee momenten 

van fysiek contact tussen dealer en klant: ze 

stonden in feite volledig los van de tekst. En 

de hypothese dat het stuk met een soort lief-

kozing eindigt, is toch moeilijk houdbaar. De 

globale spanningsboog wortelt juist in het 

uitstel van Taffrontement', van de confronta-

tie tussen dealer en klant. 

Tot slot vind ik dat deze produktie de be-

perkingen in de verf zet van een acteerstijl die 

in Vlaanderen zo stilaan rond zich heen aan 

het grijpen is. Van Kraaij stak zijn acteurs ook 

hier weer in een zeer strak en afstandelijk 

keurslijf. Van enige inleving is hierbij nauwe-

lijks sprake. Onder het motto 'hoe minder, 

hoe beter' wordt het geheel wel zeer cerebraal 

en bloedeloos gemaakt. Koltès' ' langue char-

nelle' werd hier ondanks de prachtige verta-

ling voer voor professoren. Dit soort theater 

toont dan misschien wel de geëmancipeerde 

acteur achter het personage, maar het verliest 

ook aan kracht en betovering. Vooreerst gaat 

het er van uit dat acteurs enkel hersenen en een 

stem hebben en durft het een tekst niet 'te l i j f ' 

te gaan of er een haast fysieke 'voeling' mee te 

ontwikkelen. Bovendien parachuteert het een 

afstandelijke benadering op een tekst, eerder 

dan iri die tekst te graven naar wat die te zeg-

gen zou kunnen hebben. Het is de acteerstijl 

die hier centraal staat. De stukken van Joyce, 

Duras of Koltès worden in feite inwisselbaar. 

Wanneer op geen enkele manier wordt 

geprobeerd de personages van de dealer en de 

klant en het feit dat ze twee uur tegen mekaar 

aan blijven praten geloofwaardig te maken -

waarom dan niet gewoon opteren voor een 

tekstlezing? Kortom, het verbaast dat deze 

produktie ondanks de interessante uitgangs-

punten tot zo'n gratuit en vrijblijvend resul-

taat kan leiden. 

Kan de vorm waarin een artiest werkt 

überhaupt op een dwingende wijze weerklin-

ken in de maatschappelijke context waar hij 

deel van uit maakt, wanneer die vorm zodanig 

gerelativeerd en afstandelijk benaderd wordt? 

Chéreau als ' p a s s e u r ' 

J'ai eu l'envie d'écrire une pièce comme on 

construit un hangar, c'est à dire en bâtissant 

d'abord une structure, qui va des fondations 

jusqu'au toit, avant de savoir exactement ce 

qui allait y être entreposé; un espace large et 

mobile, une forme suffisament solide pour 

pouvoir contenir d'autres formes en elle.' 

Zo beschreef Koltès achteraf wat hij voor 

ogen had tijdens het schrijven van Quai ouest. 

Maar eigenlijk had hij hetzelfde over Dans la 

solitude kunnen zeggen. In het programma bij 

zijn eerste versie in Nanterre gaf Chéreau aan 

dat dit stuk niet voor één gat te vangen is: gaat 

het hier om een filosofische dialoog in 18de 

eeuwse stijl, of om 'une entrée des clowns'? 

Dans la solitude is een ontzettend rijke tekst, 

strak gestructureerd en zonder een overbodig 

woord, maar ook mysterieus en ongrijpbaar. 

Patrice Chéreau heeft een voorstelling ge-

maakt die eveneens wat als een hangar is: 

ruim en open. Dit is teksttheater van de bo-

venste plank. Maar ook licht, klank en bewe-

ging spelen een essentiële rol. Dit alles wordt 

samengehouden door de overgave en het en-

gagement van de acteurs die tonen dat het 

theater inderdaad niet het leven is (en het ook 

helemaal niet hoeft te zijn), maar er wel ont-

zettend veel over te zeggen heeft. Chéreau 

speelt hier ook 'passeur' in een andere zin. Als 

oude rot toont hij hoe het theater, in tijden 

van tv, video en film, een heel eigen, dwingen-

de en betekenisvolle rol in de maatschappij 

kan blijven spelen. 

Jan Goossens 
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