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goed als onspeelbaar geachte Faust 
van De Ghelderode — brengt Con-
troverse dit jaar een vijftal gecon-
sacreerde titels op de aff iche: Vondels 
Adam in ballingschap, het Middel-
nederlandse 'abel spel' Lanseloet van 
Denemerken, De fetisjist van Michel 
Tournier, Jean Genets/l'/e/rA?/i in Bert 
van Tichelens bewerking herdoopt 
als Te meiden, en ten slotte in mei-juni 
dit jaar nogmaals De Ghelderode, 
m.n. de Nederlandse creatie van Don 
Jiian of de schimmige gelieven. 

" E r zal gestreefd worden naar een 
naar vorm en inhoud ongewoon 
theater, dat niet stijlgebonden is en 
evenmin aan ideologische betekenis-
sen vastzit. Het repertorium kan 
zowel klassieke stukken als experi-
mentele theaterconcepten bevat ten: 
de betrokkenheid met de al of niet 
vermeende werkelijkheid zal centraal 
s taan ." Dit van een wat vaag, maar 
ongetwijfeld gezond eclectisme blijk 
gevend uitgangspunt, heeft dit sei-
zoen alvast twee interessante pro-
dukties opgeleverd. 

Vondels Adam heeft Mark Ver-
straete op zo'n manier geknipt en 
herschikt dat het verhaal van de 
paradijselijke zondeval tot zijn fun-
damentele betekenis van seksuele ini-
tiatie wordt omgebeeld. De kennis van 
de verboden vrucht is dan ook als een 
plotse overgang van kinderlijke on-
schuld naar bewuste en naderhand 
ook schuldbewuste volwassenheid 
concreet scenisch voorgesteld. Niet 
zozeer Adam (Mark Verstraete), als 
wel de uit zijn rib gekloonde mannin 
(Frie Couwberghs) betaalt uitein-
delijk het gelag: Eva in ballingschap 
dus — naar haar luiers, dweilen en 
stofdoeken — en Adam gaat niet 
vrijuit. Ook naar de vorm heeft Mark 
Verstraete actualiserende distanties 
ten opzichte van Vondel ingebouwd: 
decor en kostuums zijn hedendaags, 
de overgehouden tekst wordt, vooral 
in de rol van Adam, door over- en 
underacting ironisch gerelativeerd. 
Ongetwijfeld als geheel wat gefor-
ceerd en in zijn feministische opties 
nadrukkelijk en opzichtig, maar fris 
en boeiend genoeg voor een avondje 
'ongewoon theater' . 

In zijn regie van Lanseloet van 
Denemerken heeft Lucas De Bruycker 
heel wat minder afstand genomen van 
het oorspronkelijke stuk. De tekst 
wordt nagenoeg integraal gespeeld en 
bovendien in het Middelnederlands. 
Als historisch document heeft de 
opvoering door Controverse dus al 
enige betekenis. Het verrassende is 
echter dat deze meer dan zeshonderd 
jaar oude tekst het nog blijkt te doen 
ook. Het verhaal is nochtans simpel 
genoeg en niet direct van aard om het 
heersende vooroordeel over de naïvi-
teit van de middeleeuwers te niet te 
doen. De Deense prins Lanseloet, 
verliefd op het dienstmeisje San-
derijn, geeft toe aan een gemene list 
van zijn standenbewuste moeder : zij 
zal ervoor zorgen dat hij op zijn 
kamer met Sanderijn kan doen "al 
sijn ghevoech" op voorwaarde dat hij 
daarna het meisje verstoot. Niet 
Sanderijn maar Lanseloet zelf wordt 

uiteindelijk het slachtoffer van zijn 
onhoofs egoïsme: hij sterft vroeg-
tijdig, verteerd door wroeging' en 
liefdesverdriet. Een eenvoudig ver-
haal dus, maar dan toch van zoveel 
nuances voorzien, dat men hier 
terecht van het eerste psychologisch 
drama in de Europese toneellite-
ratuur heeft kunnen spreken. 

De Bruycker bewijst met zijn 
sobere regie dat de personages van dit 
stuk wel degelijk voldoende inhoud 
hebben 0111 een realistische speelstijl 
te verdragen, dat ze door een heden-
daags publiek nog ernstig kunnen 
worden genomen en niet per se, zoals 
met middeleeuwse teksten wel ge-
beurt, bij voorbaat naar de categorie 
van de dorpsgekken moeten worden 
weggeregisseerd. De tekstbehande-
ling zelf is in deze opvoering dan ook 
voorbeeldig: het Middelnederlands 
wordt door 11 le Geldhof en Bart 
Dauwe (die alle zes rollen voor hun 
rekening nemen) 0111 zo te zeggen 
foutloos en met inachtneming van de 
poëtische kwaliteiten gesproken, 
maar op zo'11 wijze door spel en 
intonatie begeleid, dat de oude taal 
voortdurend doorzichtig en geloof-
waardig bl i jf t ; zelfs de meeste stop-
lappen in het rijm worden dank zij 
een subtiele toepassing van pauzering 
en speelse overbeklemtoning 'gered' . 

Van dergelijke ironiserende toet-
sen maakt ook de enscenering een 
zeer sober gebruik : het anachronisme 
van enkele moderne gebruiksvoor-
werpen en de redundante diaprojectie 
van de twee oorspronkeli jke regie-
aanwijzingen in het handschrift moe-
ten het zowat doen. De hele voor-
stelling plaatst de omgang met de 
literatuurklassieker in een verhou-
ding die men als erotisch zou kunnen 
omschri jven: geen beate aanbidding, 
geen angst voor heiligschennis, maar 
ook geen geweld ; wel het ondeugende 
prikken en plagen, dat sluimerende 
dingen weer levend kan maken. 

Ernstig werk dus bij Controverse, 
misschien nog wat schuchter en niet 
altijd gelijkmatig wat acteerprestaties 
betreft, maar interessant genoeg 0111 
benieuwd te maken naar het vervolg. 

Jo Reynaert 

A D A M IN B A L L I N G S C H A P 
auteur : Vondel ; groep: Contro-
verse ; regie en decor: Mark 
Verstraete; spelers: Rutli Horst , 
Mark Verstraete, Frie Couwberghs. 

L A N S E L O E T VAN D E N E M E R K E N 
groep: Controverse ; regie en 
decor: Lucas De Bruycker; spelers: 
llle Geldhof en Bart Dauwe. 

Bob Wilson 
Keulen 

CIVIL warS 

1. 
Als tijdens de Olympische Spelen 

1984 te Los Angeles het doek zal 
opgaan voor CIVIL warS, zal Bob 
Wilson zes jaar aan dit project 
besteed hebben. Het spektakel zelf zal 
zo een 24 uur duren en vier keer 
gespeeld worden. Als alles goed gaat , 
want het zit er in dat het slechts één 
keer kan gebeuren. Al die arbeid voor 
één avond : is dat niet f rus t rerend? 
Wilson, in het programmaboek van 
het Keulse deel van het project : " H e t 
belangrijkste is, dat iets niet opnieuw 
en opnieuw gebeurt, maar dat het 
wellicht één keer plaats heeft als een 
uniek voorval, net zoals dat het geval 
is bij een komeet, die ook maar 
éénmaal aan de hemel te zien is." 

2. 
Het Rotterdamse deel van het 

project (zieElcetera, nr. 5) blijft in het 
geheugen achter als een kleurrijk 
prentenboek : een liefelijk landschap, 
rode tulpen, kleurrijke kostuums. De 
toonaard te Keulen is grondig ver-
schillend: bij het opgaan van het 
doek ziet men de zwarte silhouet van 
een continent tegen de achterwand 
opdoemen als het dreigend profiel 
van een wervelwind. De kleuren zijn 
zwart, wit en metalig, koud zilver. O p 
de voorgrond verschijnt Frederik de 
Grote op een ijsberg. Het continent 
(Noord-Amerika?) scheurt eerst in 
twee, en valt verder uiteen in een 
reeks brokstukken. Zeker, het stuk 
heet CIVIL warS: in Rotterdam was 
daarvan slechts een spoor te zien in 
de gedaante van een gewonde soldaat 
uit de Amerikaanse burgeroorlog. 
Maar hier komt het centrale thema 
wel degelijk aan bod. Later op de 
avond zien we hoe rij na rij een 
batal jon soldaten wordt neerge-
maaid. We zien ook een legerkamp 
uit de Burgeroorlog in de ochtend 
langzaam tot leven komen, en zich tot 
een peloton samenvoegen. Een on-
vergetelijk, lang theatermoment : elk 
object op de juiste plaats, elk gebaar 
het resultaat van een scherpe obser-
vatie, elk geluid getuigend van een 
verfijnd oo r : Bob Wilson, de kam-
pioen van het hyperrealisme. We zien 
ook een f i lmfragment, waarin we de 
ruïnes van Keulen na Wereldoorlog 
Twee herkennen. Het gaat over 
oorlog en verwoesting. 

3. 
De manier waarop de titel geschre-

ven wordt, zet tot denken aan. Civil 
War , betekent burgeroorlog, maar 
waarom staat het eerste woord in 
kapitalen ? Het spektakel gaat over de 
BURGER, en dat wordt in Keulen pas 
goed duidelijk. Naast de groeps-
taferelen met soldaten, zijn er lange 
scènes waar we het familieleven 

Adam in ballingschap Lanseloet van Denemerken 
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