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De Storm 
"De meeste Shakespeare-com-

mentatoren en -exegeten breken zich 
het hoofd over de vraag, wat Shakes-
peare nu eigenlijk bedoeld heeft met 
zijn Storm. De intrige is vrij schraal, 
zeker wanneer we het stuk vergelijken 
met de rest van zijn oeuvre. Vandaar 
dat men ijverig tussen de regels is gaan 
lezen, op zoek naar dubbele bodems 
en verborgen boodschappen. De 
Storm zou een allegorie zijn. Goed. 
Maar welke? ..." Zo luidt de inleiding 
van het KNS-programmaboekje, 
waarin verder nog vele vragen gesteld 
worden en waar een reeks kleine 
aardige artikels op volgen. Zinnige 
vragen kan men zeggen. De voorstel-
ling roept helaas vragen van een totaal 
andere aard op. Waarom speelt KNS 
dit stuk, waarom regisseert Zdenek 
Kraus (Tsjechisch exiel-regisseur) het, 
waarom speelt Dom. de Gruyter de 
hoofdrol Prospero, hoe reageren de 
andere acteurs op dat spel van hun 
directeur, waar is decorateur en kos-
tuumontwerper John Bogaerts inspi-
ratie gaan zoeken? Hebben die thea-
termakers zich dezelfde vragen gesteld 
als deze vermeld in het programma-
boekje ? 

Dit stuk, The Tempest, zit inder-
daad vol theatermetaforen, symbolen 
en allegorieën. Vandaar dat men bij 
dergelijke tekst scenische equivalen-
ten moet gaan vinden, putten vanuit 
de eigen fantasie die op haar beurt 
ontstaat uit de werkelijkheid en het 
weten van vandaag. Zo kunnen eeu-

wenlang vastgevroren beelden vrij-
gemaakt worden. Een overdreven res-
pect voor tekst is meteen een eerste 
hinderpaal. In plaats van de archa-
ische vertaling van Martinus Nijhoff 
(datzelfde programmaboekje leert ons 
dat ca. 250 versregels geschrapt wer-
den), kon men bijvoorbeeld de frisse 
vertaling van Johan Boonen gebrui-
ken zoals KVS-Brussel dat enkele 
jaren geleden deed. 

Prospero is het eerste en het laatste 
personage dat we in dit stuk zien. Hij 
ontketent en domineert de storm. Hij 
heerst op een eiland waar hofintriges 
hem hebben doen belanden. Hij is een 
man met kennis en wijsheid. Is hij een 
magiër of een wetenschapsmens? Ac-
teur Dom. de Gruyter speelt Prospero 
in een grijs confectiepak (techno-
craat?) met daarover een enorme 
tovenaarsmantel (Merlijn?) en een 
staf in de hand. Hij tovert ons een 
theatereiland te voorschijn. Uit de 
zwarte achtergrond van de scène komt 
een indrukwekkend ijzeren gevaarte 
met zachtblauwe lichtbakens naar 
voor geschoven. Een eiland met veel 
trappen en zelfs een lift (booreiland?) 
Ariel, de luchtgeest en dus geslacht-
loos, is hier duidelijk vrouwelijk. Cali-
ban, de wilde inboorling en slaaf is 
blijkbaar geletterd want op zijn shirt 
staat in vette letters het woord 'free-
dom'. De gestrande edellieden uit 

Italië worden opgesplitst. Sebastiaan 
en Antonio, de intriganten en machts-
gieren dragen zwart leren pakken, zo 
uit Fassbinders Qtiere/le weggelopen, 
de overigen torsen middeleeuwse hof-
kledij. Prospero declameert, de ande-
ren spelen naturalistisch, de geesten 
huppelen ritmisch (choreografie Jaak 
van Luyth). De ene vraag verdringt 
de andere en verdoezelen de echte 
vragen: hoe maak je deze utopische 
droom vandaag aanvaardbaar en be-
grijpbaar, wat betekenen rationeel en 
emotioneel denken, natuur en cul-
tuur, goed en kwaad, vrijheid en 
imperialisme? Al deze verhaallijnen 
blijven verborgen of onuitgewerkt en 
verliezen zich in toevalligheden, de-
tails, in één groot compromis: wij 
spelen maar en zien wel. De vraag 
'waarom' kan bij deze produktie nooit 
gesteld zijn. 

Pol Arias 
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Het Gezelschap van de Witte Kraai 
Romeo en Juliette 

Het ligt voor de hand dat een groep 
die zijn brood wil verdienen met 
toneel zonder subsidie te krijgen en 
uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel 
bij Romeo and .Inliet moet uitkomen: 
geen enkel ander toneelstuk van Sha-
kespeare — of van gelijk wie trou-
wens— heeft zo'n populaire roep; het 
is een titel die volk trekt. Maar wie de 
geschiedenis van De Witte Kraai volgt 
weet dat Bogaerts het stuk zo zal 
trachten om te vormen dat de voor-
stelling precies zegt wat Bogaerts te 
vertellen heeft. Ook Romeo en Juliette 
moet een ironisch-afstandelijke 
knauw zijn naar de bestaande rituelen 
en dodelijk vervelende verhoudingen 
tussen mensen. Een dergelijke inten-
tionaliteit is bij momenten te merken. 
Maar grosso modo valt Bogaerts 
achter een kritische voorstelling te-
rug: deze produktie is grappig en niet 
veel meer. 

De 'mislukking' van Romeo en 
Juliette voltrekt zich nochtans in een 
theatrale aanpak die vroeger bij Bo-
gaerts tot knappe dingen leidde. Bo-
gaerts probeert zijn toeschouwers op 
het verkeerde been te zetten om ze 
opener te maken voor zijn eigen visie. 
De hele verwachtingshorizon die met 
de 'most excellent and lamentable 
tragedy' samenhangt wordt binnen de 

eerste vijf minuten radicaal afgebro-
ken: de voorstelling begint met shots 
uit de beroemde Romeo andJulia-füm 
van Zeffirelli en uit een Laurel and 
Hardy-klucht. Onmiddellijk na de 
filmbeelden verschijnt Romeo op het 
toneel, huilend als een gekeeld varken. 
Met dit begin wil Bogaerts voor de rest 
van de avond alle sentimentaliteit en 
ontroering om het intrieste verhaal de 
pas afsnijden. 

Het hele verdere stuk door, breekt 
Bogaerts consequent met elke moge-
lijkheid tot medelijden, meevoelen of 
meeleven met de personages. De ly-
rische passages die de toeschouwer in 
staat moeten stellen af te drijven naar 
de wereld van de jonge geliefden, 
werden weggelaten, en wat nog over-
blijft aan poëtische bespiegelingen 
wordt steevast als belachelijk voorge-
steld. Romeo is een puberale egotrip-
per, alleen vervuld van zijn eigen 
belangrijkheid, en voortdurend bezig 
met zijn quasi-diepzinnige uitspraken. 
Bogaerts stelt alles in het werk om zijn 
voorstelling niet gevoelig te maken. 
En dat lukt hem wel. Hij dribbelt het 
cliché van romantiek en sentimentele 
diepzinnigheid in het hoofd van de 
kijker op een charmante manier. 
Maar dan lijkt Bogaerts Tahamata in 
een off-day wel. De dribbel lukt. 
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