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taal – voorbij de barbaarse gedachteloosheid 
van een verbeelding zonder geschiedenis 
waarop Adorno alludeerde – misschien dat 
noodzakelijke kader kan creëren, hoe beschei-
den, terughoudend die artistieke geste ook 
is. Een van de motto’s van Images malgré tout is 
niet toevallig een citaat van Jean-Luc Godard: 
‘Zelfs zo versleten dat het onherkenbaar 
wordt, redt een simpele rechthoek van 35 mm 
de eer van de hele werkelijkheid.’
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Didi-Hubermans boek is een van de cruciale 
referenties in de voorstelling Wald van theater-
gezelschap De Parade. Zoals wel vaker bij pro-
ducties van De Parade lijkt een uitdrukking 
als ‘voorstelling’ te vaag; al is het hier dan 
weer makkelijker om naar een ander, namelijk 
muzikaal register te grijpen, dat door de tekst-
structuur en regie uitdrukkelijk wordt aan-
gereikt: compositie, fuga, bewegingen. Drie 
acteurs (de vaste De Parade-acteurs Hilde Wils 
en Tom de Hoog en een even theatraal aanwe-
zige pianist Alain Franco, onder meer bekend 
van het ensemble Champ d’Action en van 
enkele producties van Rosas) bewegen op een 
partituur van woorden en muziekfragmenten 

in een sobere, enkel door een ‘ontmantelde’ 
vleugel gedomineerde ruimte. Ze cirkelen in 
drie bewegingen, drie delen rond het onvoor-
stelbare van de Holocaust, en scheppen het 
kader voor een evocatie die paradoxaal genoeg 
alles en niets aan de verbeelding overlaat. Er 
wordt in deze uitgepuurde, minimalistische 
enscenering eigenlijk niets uit- of afgebeeld 
(gerepresenteerd), maar een ‘rest’ van de reële 
geschiedenis – hoe abstract, onherkenbaar 
ook – werpt vanuit een moeilijk waarneem-
bare, ‘schuinse’ hoek haar schaduw over de 
voorstelling en belet dat ze zich afsluit in 
haar eigen muzikaliteit of in onze fantasie. 
Die onderbreking of cesuur van het estheti-
sche wordt in het eerste deel muzikaal voor-
bereid door de tekstmontage die de Duits-
romantische ‘Wald’-metaforiek (de eigenzin-
nige connotaties van het Duitse woord Wald 
zijn onvertaalbaar) eerst subtiel en dan abrupt 
ontrafelt en verscheurt om plaats te maken 
voor wat er – verborgen achter of onder de 
idyllische textuur – altijd al was: das Lager, 
het kamp. De illusie van het idyllische wordt 
echter ook ondermijnd door de autonomie 
die de tekstuele en de muzikale partituur 
tegenover elkaar bewaren, alsof het muzikale 
principe van het contrapunt ook tussen tekst 

en muziek geldt. Alain Franco stippelde in 
samenspraak met Rudi Meulemans een eigen 
parcours uit dat bijna uitsluitend uit muziek 
van Duitse componisten bestaat (Beethoven, 
Brahms, Schumann, Bernd Alois Zimmerman, 
Gubaidulina). Zijn parcours voltrekt diezelfde 
ontrafeling en dissociatie van de idylle, maar 
volgens een eigen partituur en ritme, die niet 
per se die van de voorstelling, noch die van 
de muziekgeschiedenis volgen. De tekstueel-
muzikale fuga wordt, net als de beroemde 
Todesfuge van de dichter Paul Celan (allicht het 
beroemdste Duitse gedicht van na de Tweede 
Wereldoorlog), enkel een vergeefse toespeling 
op de Kunst der Fuge. De al te ‘sacrale’ muziek 
van Bach (dixit Franco) is in de afgrondelijk 
profane ruimte ‘na Auschwitz’ alleen maar als 
herinnering, fragment en citaat mogelijk.
 Toch valt ook hier weer op hoe voor Rudi 
Meulemans – regisseur en directeur van het 
gezelschap – teksten een centrale (hoofd)rol 
spelen. Al wordt er geen verhaal afgewikkeld 
(geen ‘idylle’), maar een complexe schriftuur 
ontvouwd die in en tussen het tekstmateri-
aal associaties, verbindingen, dissonanten 
vrijmaakt, die liever via indirecte meerlagige 
figuren werkt dan via het lineaire verhaal, lie-
ver motieven, thema’s en stemmen laat ageren 
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‘heT massasymbool van de 
duiTsers was heT leGer. 
ma ar heT leGer was meer 
dan heT leGer; heT was heT 
marCherende woud. in Geen 
enkel ander modern land 
Ter wereld is heT woudGe-
voel zo levendiG Gebleven 
als in duiTsland. heT riGide 
en parallelle van reChTop-
sTa ande bomen, hun diChTheid 
en a anTal vervullen heT harT 
van de duiTser meT diepe en 
mysTerieuze vreuGde.’  
(elias CanneTTi)


