
In het teken van de recuperatie 

Driemaal een vrouw alleen 
'Mannelijke' mono-
logen handelen over 

alles en nog wat. 
'Vrouwelijke' mo-

nologen lijken 
alleen vrouwen-

levens te vertellen. 
Het gaat niet goed 
met de vrouwelijke 

bewustwording in 
het theater, meent 
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Het aantal in Vlaanderen circu-
lerende solo-theaterprojecten wordt 
stilaan ontelbaar . De omvang van dit 
aanbod aan monologen heeft ener-
zijds een economisch, anderzijds een 
artistieke oorzaak . Het tekort aan 
financiële middelen — zeker na de 
laatste subsidie-aderlating — drijf t 
vele van de kleine theaters naar 
s tukken met zeer beperkte bezetting. 
Een beleid van nivellering en ver-
gri jzing: een repertoire dat overal 
eender is, met eendere schaarse (niet-
inventieve) middelen gerealiseerd ; een 
keuze van teksten niet omwille van 
hun reële kwaliteit, maar omwille van 
hun niet-acteursintensieve rolverde-
ling, enzovoorts . De vraag naar de 
nood aan het voortbestaan van een 
aantal van deze niet-meer-gedifferen-
tieerde initiatieven mag terecht ge-
steld worden. 

Aan de andere kant heb je ook die 
acteurs wier solo-trip berust op een 
bewuste keuze, en vaak een reactie is 
op vroegere collectieve of groeps-
ervaringen : de carrière van Jan De-
cleir bij voorbeeld, na zijn wegstappen 
bij de Internationale Nieuwe Scène. 
Deze terugslag nà het groepsge-
beuren, dat in het begin van de jaren 
70 hoogtij vierde, blijkt t rouwens een 
internationaal fenomeen ; denken we 
maar aan Spalding G r a y (Wooster 
Group) en Philippe Caubère (ex-
Théâtre du Soleil), om er maar twee te 
noemen, wier werk ook bij ons te zien 
was... 

Als we al deze recent gespeelde 
monologen op een rijtje zetten, blijkt 
een inhoudelijke k l o o f d e 'mannel i jke ' 
teksten van de 'vrouweli jke ' te schei-
den. De 'mannel i jke ' monologen (ze 
zijn ook nog steeds veel talrijker in 
aantal) kunnen zowat over alles gaan. 
Ze handelen meestal over mannen in 
zeer specifieke situaties, die doorheen 
een relaas over hun persoonlijk leven 
een bredere maatschappel i jke proble-
matiek aan bod kunnen laten komen : 
Hess (Malpertuis) de visie van een 
oorlogsmisdadiger op een oorlog die 
hij lang overleefd heeft ; Adieu sans 
rancune (Paljas), een scheidend poli-
ticus en zijn houding tegenover cor-
ruptie ; Damiaan (Teater 19), het leven 
van een religieus idealist, Belgisch 
held en derde-wereldwerker avant la 
lettre ; Hamlet of de gevolgen van een 
kinderliefde (Theater 19), een nieuwe 
kijk op Shakespeares universele pro-
blematiek ; De Contrabas (Raam-
theater), het gevecht van een muzi-
kant met zijn instrument of de 
indringende invloed van een profes-
sioneel op een privé-leven ; Honger 
(De Witte Kraai) omtrent de integri-
teit van een kuns tenaar en de honger 
die daar eventueel mee gepaard gaat ; 
of nog de zedenschets De Raadsheren 
van Nevele (Arca) ; of de twee gekken 
in De Fetisjist (Controverse) en De Rat 
(Mark Bober) ; en ook nog Wel-
bespraakt en veelbesproken ( M M T ) 
enzovoorts. . . 

De vrouwenmonologen kunnen 
bl i jkbaar maar over één ding gaan : 
vrouwen die iets over hun leven 
vertellen kunnen nog altijd niet om 
hun eigen rol lenpatroon heen. Een 
bekijken van zich zelf is hier steeds 
gelijk aan een zich zelf bekijken als 
echtgenote en moeder. Het ' femi-
nisme' heeft het s tadium van de 
biografie nog niet overschreden. Of 

heeft dit niks met feminisme te 
m a k e n ? 

Het onderwerp van de bewust-
wording van de vrouw werd bij ons op 
de scène geïntroduceerd doo r het 
vormingstheater in zijn tweede adem. 
Na het wegvallen van de verwach-
tingen omtrent 'de grote revolutie' 
s tort te het politieke theater zich op de 
kleinere bovenbouwrevolut ies : een 
verschuiving van de buitenwereld 
naar de binnenwereld. Het verdwijnen 
van de brede maatschappel i jke con-
text, die in een marxistische analyse 
ook bepalend is voor de deelgebieden, 
maakte dit soort onderwerpen mak-
kelijk recupereerbaar binnen een thea-
terwerkelijkheid die veel minder of 
helemaal niet begaan was met het 
maatschappeli jk bewust maken van 
zijn publiek. 

Van al deze onderwerpen (psycho-
analyse, mil ieuproblematiek, de on-
derdrukking van alle mogelijke min-
derheden, enz.) bleek de vrouwelijke 
bewustwording de meest vruchtbare 
en dankbare — want de meest 
acceptabele — d.w.z. zonder proble-
men te integreren in een vrijblijvend 
repertoire. De vraag rijst hierbij in 
hoeverre we hier te maken hebben met 
een achterhoedegevecht , het achter-
nahollen van een in zijn vernieuwende 
kracht reeds uitgewerkt maatschap-
pelijk k l imaa t ; een mode dus, een 
trend die gerecupereerd en gecommer-
cialiseerd kan worden ; ofwel met een 
integere opstelling die een na-werking 
wil begeleiden en de reeds door een 
voorhoede geassimileerde ideeën wil 
uitdragen naaar een breder publiek. 

' M a m a ' 
Mama (co-produktie Ver t ikaa l / 

Pulpi tum vzw) is een autobiograf ische 
monoloog geschreven door de Cana-
dese actrice-schrijfster Louisette Dus-
sault. Het wellicht ten dele geïmpro-
viseerde karakter van de tekst levert 
een zwak gestructureerd verhaal o p : 
een vrouw maakt een busreis oni haar 
twee dochter t jes — een tweeling van 
drie — weg te brengen naar hu n vader 
van wie ze gescheiden leeft. In de 
f lash-backs links op de scène speelt ze 
de verwording van de relatie tussen 
haarzelf en haar m a n ; rechts op de 
scène de evolutie van haar verhouding 
met haar moeder . Af en toe zingt ze 
ook , evoluerend rond het midden-
vlak ; in dat centrale veld wordt het 
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