
De vrije madam 
(BENT) 

' D e Vrije M a d a m ' 
De Vrije Madam (Bent) is de naam 

van een vrouwenhuis waar Mevrouw 
De Beer een kookdemonst ra t ie geef t ; 
tijdens het bereiden van de maalt i jd 
vertelt ze over haar leven; ze is een 
gegoede weduwe met een in schijn 
succesvol leven als echtgenote en 
moeder achter zich, een schone schijn 
die zij t i jdens haar verhaal aan 
diggelen slaat. De zoveelste wegwerp-
vrouw, het zoveelste ongelukkige 
leven met gelatenheid en berusting 
geaccepteerd. Maar niet daar ligt de 
belangrijkste reden waarom deze 
voorstelling de meest gerecupereerde 
en artistiek de makkelijkst te con-
sumeren is van de drie. (Recuperatie 
en consumptie , is dat een pleonasme ?) 
Een en ander heeft te maken met het 
s tandpunt ingenomen tegenover de 
werkelijkheid. De auteur , Rudy Geld-
hof (hij ontving voor dit stuk de 
Visser-Neerlandia-prijs voor Toneel 
1980) is een man ; J aak Vissenaken die 
Mevrouw De Beer speelt is een man. 
En Annelies Vaes, die hier haar eerste 
regie voerde, kon niet verhinderen dat 
de keuze (een noodoplossing omdat 
geen vrouwelijke spelers te vinden 
waren, zegt het p rogrammaboekje ) dit 
personage door een man te laten 
spelen de bedoelingen van het stuk 
dubbel verdacht maakt . De observatie 
van de vrouw zoals ze uit de schrif tuur 
spreekt heeft weinig 'vrouwelijks ' en 
Jaak Vissenaken kan ons nergens — 
ook niet op de meer tragische mo-
menten — doen geloven dat we een 

vrouw voor ons hebben : voor ons 
höèft dat ook niet, maar het geheel 
van de situatie (het eten dat reëel op de 
scène bereid w o r d t ; je kan bovendien 
een soortgelijke schotel achteraf 
nuttigen met de artiesten), vraagt een 
ouderwetse manier van kijken, waar-
bij de verwachting van een ' realisme' 
logisch lijkt en waarbi j je het terecht 
als een stijlbreuk aanvoelt , wanneer je 
een kar ika tuur van dat realisme 
voorgezet krijgt. Zowel het maat -
schappelijk kader is een kar ika tuur 
(het vrouwenhuis, het feministje van 
dienst, het gekregen meubilair. . .) als 
het personage zelf. Bovendien botsen 
personage en situatie inhoudelijk met 
m e k a a r : een vrouw die dat leven 
achter de rug heeft, geeft zich niet 
zomaar bloot in een kookdemons t ra -
tie ; dat ze die dan nog houdt in een 
vrouwenhuis, ondergraaf t totaal haar 
geloofwaardigheid. 

Aan Geldhofs dubbelzinnige 
maatschappeli jke funder ing beant-
woordt nog steeds een dubbelzinnige 
vormgeving. Of is dit een bewust 
tricheren ten koste van een onderwerp 
dat nog steeds in de markt schijnt te 
liggen? 

Het diner achteraf dient om 'de 
brok maatschappijkri t iek door te 
slikken', aldus een aankondiging van 
het stuk. De vrouwelijke bewust-
wording wordt hier letterlijk gecon-
sumeerd : licht verteerbare kost die 
zich voordoet als Haute Cuisine. 

De introductie van de thematiek 
der vrouwelijke bewustwording, kon-
digde zich indertijd aan als theatraal 

interessant : het uitdiepen van vrou-
welijke personages, zo verwaarloosd 
in de theaterl i teratuur, het complexe 
gevecht van positieve en negatieve 
heldinnen, de mogelijke verbinding 
op het theater tussen individuele en 
maatschappeli jke, persoonlijke en po-
litieke dri jfveren, enz. 

De uitwerking die dit thema van-
daag krijgt is zonder subtiliteit noch 
dubbele bodem. De Vrije Madam 
werpt géén vragen o p : een mannelijk 
personage pleit voor vrouwelijke be-
rusting. Mama eindigt met het oude 
hoopvolle schema dat vandaag in 
onze werkelijkheid geen bevestiging 
vindt (een onzekere blik van de actrice 
aan het slot als enig in vraag stellend 
gegeven kan de rest van de voorstel-
ling nog moeilijk relativeren). De 
Gebroken Vrouw eindigt wél met een 
kluwen aan complexe vragen: een 
deur die opengaat op de toekomst en 
de angst voor wat daarachter ligt. 
Alléén De Gebroken Vrouw. Maar 
deze to/iee/tekst is een novelle en de 
toneelopvoering een lectuur. Het gaat 
niet goed met de vrouwelijke bewust-
wording in het theater. 

Marianne Van Kerkhoven 

DE G E B R O K E N VROUW 
au teu r : Simone de Beauvoi r ; 
bewerking en vertal ing: David 
C o h n ; regie: Frans M a a s ; 
decor : Hans Van O m m e ; 
speler: Ivonne Lex 

M A M A 
au teu r : Louisette Dussau l t ; 
regie en bewerking: Paul 
J u c h t m a n s ; decor : Jus Jucht -
mans ; kos tuums: Frieda 
D a u p h i n ; muziek: Joris Van 
Lieshout ; speler: Suzanne 
Juch tmans 

DE VRIJE M A D A M 
au teu r : Rudy Ge ldho f ; regie, 
decor en kos tuums: Annelies 
Vaes ; speler: J aak Vissenaken 

De vrije madam wordt nog 
gespeeld op 17 maart in 
Knokke , 23 maart St-Niklaas, 
25 maart Menen, 30 maar t 
Dilbeek, 2 april Leuven, 6 
april Vilvoorde, 17 april PSK 
Brussel, 21 april Roeselare, 22 
april Geel. 

De gebroken vrouw wordt nog 
gespeeld op 18 maart in Mol, 
28 maart Herentals, 29 april 
Kerksken, 11 mei Balen. 
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