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Als in de oorlog (AKT) — Foto Oosterlynck 

bewegingen die verstarren tot langge-
rekte stuiptrekkingen. Met het ter-
gend gehijg op de achtergrond wordt 
het leven zo herleid tot een kramp-
achtige inspanning die slechts enkele 
keren onderbroken wordt door een 
dankbare , geluidloze pauze. De ges-
tiek is krachtig en precies, en getuigt 
van een hoge concentratie en beheer-
sing, een effect dat ook bereikt wordt 
door de kleurengamma te beperken 
tot zwart-wit-rood en door het speel-
vlak te verkleinen tot de feesttafel. 
Een indrukwekkende technische 
prestatie, rond een wat magere in-
houd. 

Johan Callens 

H E T B R U I L O F T S F E E S T 
concept en regie : Pierre 
Friloux en Françoise Gedan-
ken, groep : Karnaval /Theater 
Herman Verbeeck, spelers: 
Mia Bundervoets, Ellen Son-
daar , Francis Wijsmuller, 
Pieter Loef, Herman Verbeeck, 
Maurice Willems. 

Lysistrata: premie! 

In het kader van Europalia Hel-
las, bracht het NTG Lysistrata 
van Aristofanes, in een regie van 
Stavros Doufexis. Een op spek-
takel mikkende voorstelling, die 
ondanks een chargerende Hugo 
Claus (vertaling), matig kon 
boeien. 
Dank zij de tussenkomst van 
Doufexis, nam het NTG deel 
aan het vijftiende internationale 
theaterfestival te Sitges (Catalo-
nië, Spanje), waar het gezel-
schap voor Lysistrata de Cau 
Ferrat-prijs mocht ontvangen. 
Dat is één van de vier onder-
scheidingen die te Sitges uitge-
reikt worden. 
De jury voor die prijs is, in 
tegenstelling tot die van de 
andere onderscheidingen, inter-
nationaal samengesteld. Onder 
de juryleden bevond zich ook 
Jean Mineur, van het Belgisch 
consulaat aldaar, naast verte-
genwoordigers van Canada , 
Duitsland, Engeland, Italië 
enz. Het NTG bleek beter dan 
Raving Beauties (Engeland), 
Louisette Dussault (Canada) , 
Medecine Show (USA), Chêne 
Noir, Pierre Lambert en Théâ-
tre sans Frontières (Frankri jk) , 
Sheer Madness (Nederland), 
Teatro Latino-americano — 
Schauspielhaus Köln (een Chi-
leens-Duitse samenwerking) 
e.a. Of kreeg het N T G de Cau 
Ferrat-prijs per vergissing? Er 
was namelijk ook een Premi 
Lisistrata te verhapstukken. 

AKT 

Antwerpen 

Als in de oorlog 

O p 29 oktober 1982 ging in de 
Beursschouwburg Als in de oorlog in 
première: de derde theaterproduktie 
van het Antwerps Kollektief voor 
Theaterprojekten (AKT), een groep 
rond de tandem Ivo Van Hove (regis-
seur) — Jan Versweyveld (sceno-
graaf). 
Begin 1981 verraste A K T aanvanke-
lijk de eigen achterban en vervolgens 
de in allerijl uit heel Vlaanderen 
toesnellende theaterwereld met het 
opmerkelijke Geruchten, een door 
Ivo Van Hove geschreven stuk dat op 
eigen houtje geënsceneerd werd in een 
leegstaand burgershuis, bij het Sint-
Jansplein te Antwerpen. Mede door 
het feit dat David Willinger, een 
Amerikaans theaterwetenschapper 
die toen in België resideerde, in het 
seizoenoverzicht van De Standaard 
deze produktie als de belangrijkste 
van het jaar bestempelde en dat hij er 
een ruime bijdrage aan wijdde in The 
Drama Review, zou Geruchten de 
geschiedenis ingaan als een cult-hit. 
In de 'lente van 1982 speelte A K T 
Ziektekiemen, eveneens op tekst van 
Ivo Van Hove in de enorme Montevi-
deo-loods aan de Kattendijkdok te 
Antwerpen. Deze ruimte contras-
teerde sterk met het piepkleine pla-
teau van Geruchten. De voorstelling 
baadde in dezelfde sfeer als Geruch-
ten. maar had beduidend minder 
weerklank. 

De Beursschouwburg en het Vlaams 
Theatercircuit oordeelden dat A K T 
in staat moest gesteld worden in 
betere omstandigheden een produk-
tie op te zetten en beloofden ruime 
steun voor een volgend project. Op 
twee essentiële punten zou dit een 
uitdaging vormen voor Van Hove: 
hij was ten behoeve van het Vlaams 
Theatercircuit verplicht een reisbare 
voorstelling te maken (terwijl het 
environment sterk aanwezig was in de 
vorige stukken) en bovendien koos 
hij deze maal voor een bestaand stuk. 
In het kader van Europalia 82 werd 
Sophocles' Oedipus te Colonus uitge-
bracht, zij het in een door Gie Laenen 
en Ivo Van Hove bewerkte en her-
schreven versie. 

Oedipus te Colonus (407 voor 
J.C.) is het laatst bekende stuk van 
Sophocles en valt in de Oedipus-
trilogie chronologisch te situeren na 
Koning Oedipus en vóór Antigone. 
Dat AKT voor dit stuk gekozen heeft, 
wordt geargumenteerd in de onderti-
tel, 'Een familiedrama' , Oedipus te 
Colonus leent zich van de drie trage-
diën inderdaad het best tot het maken 
van het proces van Oedipus en zijn 
geslacht. De man die zijn vader heeft 
vermoord en zijn moeder gehuwd, 
wordt er ten laatste male geconfron-
teerd met de pijnlijke gevolgen van 

zijn fatale levenswandel, meer be-
paald met de machtsstrijd tussen zijn 
zonen Eteocles en Polyneices om de 
troonopvolging in Thebe. Door het 
weglaten van de Atheense vorst The-
seus en de Thebaanse regent Creoon 
in Als in de oorlog en door ander-
zijds wel Eteocles ten tonele te voe-
ren, kan AKT zich concentreren op 
het ' famil iedrama' . Bedoeling is het 
accent te leggen op de afwikkeling 
van dit d rama, de gevolgen van het 
roekeloze koningsleven te analyse-
ren, terwijl Sophocles de nadruk 
legde op het getormenteerde verleden 
en op de sereniteit die uiteindelijk nog 
voor Oedipus blijkt weggelegd te zijn. 
Oedipus ' predestinatie had hem reeds 
voldoende leed bezorgd, zo oordeelde 
de oude schrijver bli jkbaar. 
Waar Sophocles een kordaat maar 
gelouterd man beschrijft, tonen Gie 
Laenen en Ivo Van Hove ons een 
gespleten, agressieve en uiteindelijk 
koelbloedig-decadente Oedipus vis-
à-vis zijn vier incestueuze kinderen. 
Deze invalshoek biedt interessante 
mogelijkheden om Sophocles' drama 
te interpreteren, maar maakt — o n -
danks een perspectiefvolle aanzet — 
de eerste problemen bij deze voor-
stellingzichtbaar. De bewerking roept 
nogal wat vragen op. Gie Laenen 
tekent voor deze nieuwe tekst, in 
samenwerking met Ivo Van Hove, 
hoewel niet duidelijk is wat die 
assistentie inhoudt. Ook bij vorige 
AKT-produkties waren de teksten 
voorwerp van kritiek, maar nu ligt 
het probleem anders. Zowel bij Ge-
ruchten als bij Ziektekiemen had Van 
Hove eenvoudige en op het randje af 
naïeve stukken geschreven, die aan-
vaardbaar werden door hun frisheid 
en eerlijkheid. Bij Geruchten zorgde 
dat voor een onbevangen voorstelling 
die terecht werd toegejuicht. In Als in 
de oorlog moest de spontaniteit wij-
ken voor de banaliteit, waarbij men 
niet de indruk heeft dat dit een bewust 
aangewend procédé is, dan wel het 
falen vaneen tekstbewerking die 'al te 
poëtische uitwijdingen (heeft willen) 
vervangen door een harde taal ' (zoals 
in het programma geformuleerd 
wordt). Een helder, clean, zuiver 
taalgebruik —verdedigbaar in het 
algemene opze t— werd hier verward 
met inhoudloos en oppervlakkig ge-
praat . 

Waarom werd van de originele tekst 
afgestapt? De actualisering van een 
klassieker wordt verkeerd begrepen 
wanneer dat het herschrijven van een 
scenario inhoudt i.p.v. een zorgvul-
dige tekstanalyse en daaruit voort-
vloeiend een nieuwe tekstbehande-
ling, andere klemtonen, nieuwe 
ensceneringen en bijgevolg andere 
spanningsvelden. De normloze tekst-
bewerking van Gie Laenen (en Ivo 
Van Hove) leidt tot dubbelzinnige 
situaties. Een jammerli jk voorbeeld 
daarvan is de zogenaamde dementie 
van Oedipus die zich op de voor-
avond van zijn twaalfde verjaardag 
waant, 'de leeftijd van de onschuld' . 
Deze toevoegingen doen weinig ter-
zake, hebben niets gemeen met tekst-
interpretatie en scheppen grote on-
duideli jkheid: is hier Sophocles aan 
het woord o feenande r?Opmerke l i j k 
is dat de acteurs in die momenten 
volledig tot karikaturen vervallen; 
hen wordt een spel gevraagd dat niet 
gevoed wordt, waartoe geen impulsen 
gegeven worden. 

In zekere mate geldt dat voor de 
ganse voorstelling. In de personages 
zit weinig diepgang, de persoonlijke 
problematiek wordt zelden voelbaar, 
men staart vaak naar poses. De 
acteursregie is duidelijk zwak. Zo 
werd conceptueel gekozen voor een 
permanente confrontat ie tussen per-
sonages en publiek ; door het gebruik 
van transparante wanden blijven de 
acteurs steeds in het gezichtsveld. In 
de praktijk levert dat niets op omdat 
vooral Alexandra Van Marken (Is-
mene) en Peter Van Asbroeck (Eteo-
cles/Polyneices) moeite hebben hun 
personage in te vullen en bijgevolg 
doelloos over het toneel zwerven. 
Merkwaardig in dit verband is dat 
AKT in zijn analyse Roland Barthes 
citeert: 'Een tekst interpreteren is niet 
er een min of meer gefundeerde, min 
of meer vrije betekenis aan toeken-
nen, het is veeleer het inschatten van 
de meervoudigheid waaruit hij be-
staat. ' Merkwaardig omdat tekstbe-
werking en acteursregie vlak zijn en 
elke complexiteit geweerd hebben. 
Voor de aandachtige toeschouwer 
zijn na een half uur spel alle variabe-
len gekend, komt er geen verdere 
ontwikkeling meer, tenzij op enkele 
zuivere momenten, waar Ivo Van 
Hove een zeer specifieke spanning 
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