
toneelsituatie in Tsjechovs tachtiger 
jaren blijkt model te kunnen staan 
voor die van onze tachtiger jaren. 
Deze Tsjechovfiguur zal later nog af 
en toe als toeschouwer in de kamer 
opduiken waarin diverse personages 
gaan evolueren; sommigen gaan met 
mekaar relaties aan en worden ver-
wanten ; anderen blijven als vreem-
den langs mekaar heenlopen. Praten 
doen ze weinig; ze . vervelen zich 
wellicht, maar zonder nadrukkelijk-
heid. "Die overtollige lieden, dat 
overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwa-
now, I, III). 

Het ritme van hun ontmoetingen 
en handelingen is aangenaam traag, 
vér van de commerciële 'drive', die om 
de zoveel seconden wil scoren. Je kan 
er lang en aandachtig naar kijken. Het 
tijdsverloop bepaalt in hoge mate de 
structuur van de voorstelling. De 
ruimte is een ander structureel ele-
ment : we komen de kamer niet uit, 
een kamer waarin ieder personage 
momentaan zijn territorium afba-
kent ; de meesten kiezen zich plekken 
'aan de kant ' : de twee zetels en de 
rollende theetafel, de spiegel, het 
raam. Slechts weinigen wagen zich in 
de arena, bespelen de hele ruimte: 
vooral dan Iwanows vrouw als ze 
danst, hvanow zelf gaat wel stamp-
voetend-met-twee-voeten-tegelijk de 
vier zijden van de kamer rond; hij 
beschrijft de omtrek van het vierkant, 
niet het hart. "Stil the same old story. 
Defencl your territory. From the 
others. From your brothers" (Brian 
Auger in Streel Noise). 

Maar noch de ruimte en haar 
gebruik, noch de tijd en zijn acciden-
teringen hebben voldoende expressie-
ve kracht om een reële basisstructuur 
voor deze voorstelling te leveren. Ook 
het geraamte van Tsjechovs stuk 
wordt volledig overboord geworpen : 
er zijn nog wel flarden van zijn tekst; 
er zijn ook nog relaties die verwijzen 
naar relaties uit Iwanow, maar ze 
lopen nergens samen tot een verhaal 
of een ander structurerend patroon. 
Een bewust verwerpen van structuur, 
zoals het bewust verwerpen van tradi-
tie. De vraag rijst daarbij : hoelang 
kan dat en hoe volledig kan dat? 
Want tegen het verwerpen van struc-
tuur wordt in deze voorstelling gezon-
digd, gelukkig misschien. Waarom 
— wanneer Tsjechovs stuk enkel 'aan-
leiding' is — wordt in Verwanten toch 
de meest dramatische scène, nl. die 
waarin Iwanow Sarah in het gezicht 
slingert dat ze binnenkort doodgaat, 
wél behouden? Gezien ze echter in 
Verwanten geen structurele band heeft 
met wat ervoor en erna komt, wordt 
Iwanows woede hier slijmerig in 
plaats van dramatisch. Nochtans be-
vat deze scène een sleutel' tot de 
voorstelling, omdat de "gecom-
plexeerde" relatie van deze theater-
makers tot structuur hier parallel 
loopt met hun "gecomplexeerde" re-
latie tot gevoel. Zeer weinig gevoelens 
worden zichtbaar gemaakt; ze zitten 
weggedoken ; ze worden weggelachen, 

Voor mij rijst dan ook de vraag of 
dit zoeken naar extreme eenvoud en 
het werken met 'gemakkelijke' (trivia-
le) elementen zoals schlagers niet aan 
de limieten van zijn mogelijkheden 
gekomen is. De nieuwe eenvoud die 
hier in de programmabrochure voor-
op geschoven wordt —als opvolger 
van de nieuwe esthetiek? — dreigt een 
nieuwe armoede te worden, die haar 
reële schaarste aan middelen tot prin-
cipe verheft. Dat is slim, maar het 
bevredigt niet. 

Wat Peyskens mij in Verwanten 
toont komt de muren van de kamer 
niet uit; en dat wil hij wellicht ook zo. 
Het vertelt me iets over de mensen in 
die kamer en hun relatie tot mekaar, 
tot mij en de tijd; en tegelijkertijd 
ervaar ik het als iets weliswaar ver-
zorgds en af, maar ook perspectief-
loos. Perspectiefloos d.w.z.: door het 
verwerpen van 'alles', door het de-
pouilleren tot 'niets' put deze voor-
stelling zich zelf uit. Tegenover Peys-
kens blijft de verwant Decorte mijlen 
voorop: terwijl Peyskens de vermeen-
de frustratie-der-structuren, de ver-
meende frustratie van het klassieke en 
de traditie nog bezig is tot het einde te 
beleven, heet Decortes nieuwste pro-
ject alweer Mythologies, een onder-
zoek naar de oorsprong, naar die 
sombere bronnen waar alles vandaan 
komt. 

M a r i a n n e Van Kerkhoven 
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naar Iwanow van Anton P. 
Tsjechov; bewerking en regie: 
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Deputter, Eddy Vaes, Karen 
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Linda Goetghebeur, Marco 
Hastert, Martine Dehertoghe, 
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Nieuwe armoede 
Angst voor gevoelens, angst voor 

structuren: is dit een angst voor 
dingen die (te) duidelijk zijn? En 
hoelang is dit extreme scepticisme 
houdbaar? En in hoeverre maakt 
precies het afwijzen van die duidelijke 
dingen deze voorstelling slechts toe-
gankelijk voor verwanten, voor die-
genen die zich in dezelfde sfeer bevin-
den ? M.a.w. maakt het verwerpen van 
structuur als objectief gegeven, van 
getoonde gevoelens als herkenbaar 
teken de voorstelling niet tot een 
vertoon voor ingewijden, waarbij de 
'andere' toeschouwers zich in de ( o n -
behaaglijke rol van voyeur geduwd 
voelen? "Alleen verwanten voegt het 
zonden van verwanten aan te zien en 
aan te horen" (Koning Oidipous). 

De keuze is die tussen complici-
teit of vrijblijvendheid en brengt ons 
terug tot het gegeven 'school'-voor-
stelling, d.w.z. Lehrstiick, spel dat 
belangrijker is voor de acteurs die 
eraan deelnemen dan voor het publiek 
dat komt kijken. En toch is er duide-
lijk een publiek dat van Verwanten 
houdt; het komt in groep-groepjes; 
dat zie je ook tijdens het feest dat elke 
avond Verwanten afsluit. Ze kennen/ 
herkennen de beeldentaal in Verwan-
ten gehanteerd. Zijn die beelden dan 
reeds tot een codetaal, tot clichés 
geworden? Sommige wel. Sinds de 77 
aino van Umberto Tozzi die zo krach-
tig het eerste deel van Jan Decortes 
enscenering van Hamletmachine af-
sloot, hebben we al ettelijke keren 
schlagers als emotionele of reële sluit-
stukken in voorstellingen aangeboden 
gekregen. Ook nu weer: het meisje dat 
onder haar jasje ineen zetel wegkruipt 
op de tonen van You are my everything 
en de Tura-hit Het regent, maar ik 
word niet nat die het slotfeest introdu-
ceert. 

zoals b.v. in de scène waar Iwanows 
vrouw haar zakdoek vol bloed hoest, 
iemand zegt: "Jawel! Het is tering" 
en iedereen begint te lachen; ook 
mensen in het publiek. 
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