
opdrachten, 3. eigendom/bezit. 

Ik moet hier uerder ouer nadenken, 

Jim 

m a a n d a g 7 mei 2001 

Beste Jim, ik begrijp dat j e opmerkt hoezeer de 

eigendom uan woonruimte uergelijkbaar is met 

het wonen uan de acteur in de tekst. Er is een 

opuallende analogie. 

Laat ons starten met situatie R: 

Net zoals een persoon de muren uan een loft kan 

bezitten, maar de inwendige ruimte slechts huren, 

precies zo kan een acteur de buitenkant uan de 

tekst bezitten, maar het inwendige uolume slechts 

huren. De muren uan de lort lijken me de woorden 

op de bladzijde te zijn: uast en onueranderlijk. Het 

inwendige uolume uan de loft is constant in flux, 

zoals de eruaring door de beleuing uan de taal en 

de bewegingen door de acteur. 

De uraag die dat uoor mij oproept is: de acteur kan 

nooit eigenaar worden uan de muren, het omhulsel 

uan de tekst zelf, want de tekst zal altijd eigen-

dom blijuen uan de auteur. Ris j e acteurs hoort 

spreken, dan zou j e denken dat ze zich de tekst 

kunnen toeëigenen, maar dat beschrijft slechts 

een tijdelijke bewoning, hoe compleet de illusie 

uan de band ook is. Diteindelijk zal de acteur toch 

een andere rol aannemen en de eigendom uan de 

muren uan die rol (de tekst) zal naar de oorspron-

keli jke eigenaar terugkeren. In die zin is de acteur 

een huurder. Zoals een krab uindt hij een huis dat 

een huurder toelaat en zoals de opportunist 

betrekt hij het alsof het het z i jne was. 

Een en ander suggereert dat situatie B uanzelf-

sprekender is. De acteur kan de muren slechts 

huren, maar hij kan eigenaar z i jn uan het inwendi-

ge uolume, omdat het inwendige uolume precies 

z i jn eigen eruaring is, gekatalgseerd door z i jn toe-

gang tot de tekst. Dit uluchtig maar toch reëel 

uolume bestaat uit zi jn eigen ideeën, associaties, 

herinneringen, en emotionele en fgsieke choreo-

grafieën, en hij kan terecht stellen dat hij er eige-

naar uan is, omdat z i jn eigen inuuliing uan de rol 

door geen enkele acteur nagedaan zal kunnen 

worden terwijl de tekst nooit zal ueranderen. 

Nu, er is nog een andere laag die ik aan jouw ana-

logie zou willen toeuoegen: de relatie tussen 

eigendom en transparantie. Ik denk dat j e sugge-

reert dat de ware eigendom een conditie als trans-

parantie tot stand brengt. Ris een acteur zich een 

rol toe-eigent, zien we het personage en misschien 

het hele stuk doorheen hem als een transparante 

filter. Niets uan z i jn lichaam en geest uloekt met 

de eisen uan de rol. Ris hij een probleem heeft met 

de eigendom (waarli jk absorberen en kanaliseren) 

uan de rol, dan zullen gradaties uan opaciteit uer-

schijnen, en wij, het publiek, zullen het stuk niet 

helder kunnen zien. 

Misschien is dit de manier waarop klassieke stuk-

ken opgeuoerd blijuen worden. Publieken nemen 

de stukken waar als tijdloos, omdat ze de sensatie 

uoelen uan doorheen de tijd terug te zien tot in de 

originele intentie/eruaring uan de auteur, alsof er 

niet honderden misschien duizenden jaren tussen-

in liggen. Roland Barthes beschrijft de schriftuur 

uan Racine als de ultieme graad uan transparantie. 

In zi jn On Racine stelt hij: 'Rs a matter of fact, 

transparencg is an ambiguous ualue; it is both 

what cannot be discussed and what there is most 

to sag about. Hence it is ultimatelg his uerg trans-

parency that makes Racine a ueritable common-

place of our literature, the critical object at zero 

degree, a site empty but eternally open to signifi-

cation. If literature is essentially, as I belieue, a 

meaning aduanced and at the same time a meaning 

withdrawn, Racine is doubtless the greatest French 

author; his genius is then to be located in none of 

the uirtues that haue successfully made his fortu-

ne (for the ethical definition of Racine has con-

stantly shifted), but rather in a souereign art of 

accessibility, which permits him to remain eternal-

ly within the field of any critical language.' 

Ik hou erg uan de frase 'a site empty but eternal-

ly open to signification'. Het herinnert me aan de 

lege schelp waar de krab inkruipt en als 'haar 

huis' betekent. Ueruolgens wordt de krab gegeten 

door de grotere uis en een andere krab kruipt erin 

en uoelt zich thuis. 

Onroerende groeten, 

Matthew 

u r i j d a g 11 mei 2001 

Matthew, ik ga naar Berlijn dit weekend, na een 

te drukke week hier. Ik moet het nieuwe nationa-

le museum proberen uit te lichten. 

J im 

dinsdag 29 mei 2001 

In Edmond Jabès' Book of Questions heb ik een pas-

sage geuonden die een meester in het licht toch een 

plezier zal doen, denk ik: '"DJhat is light?" one of his 

disciples asked Reb Rbbani. "In the book," replied 

Reb Rbbani, "there are unsuspected blank spaces." 

Words go there in couples, with one single excep-

tion: the name of the Lord. 

Light is in these louers' strength of desire. 

"Consider the maruellous feat of the storyteller, to 

bring them from so far awag to giue our eyes a 

chance." And Reb Hati: "The pages of the book are 

doors. Ulords go through them, driuen by their impa-

tience to regroup, to reach the end of the work, to 

be again transparent." 

"Ink fixes the memorg of the words to paper." 

"Light is in their absence, which gou read.'" 

Geweldig om een zo simpele uraag als 'wat is licht?' 

te kunnen stellen! 

Hartelijke groeten aan allen, 

Matthew 
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