
k r o n i e k CRITICISM IS I T S E L F AN ART 
zich op Goethe goed toepassen, om-
dat hijzelf zich bedient van erg korte 
zinnen, geschikt over zeer korte ver-
zen. Maar daar dit vaak door acteurs 
gedaan wordt , die over te weinig 
techniek beschikken, slagen ze er niet 
in om de tekst helemaal duidelijk en 
prangend te laten overkomen. Het 
valt op dat J a n Decorte zelf, in de rol 
van Jupiter , het meeste indruk 
maakt. Daa r men weet hoe weerbar-
stig Decorte tegen het acteursbedrijf 
is, en hoezeer hij het animale magne-
tisme wil afbreken, kan men zelfs 
opperen dat hij zijn eigen stijl het 
minst volgt in deze produktie . Zijn 
Jupiter is wat te traditioneel 'aan-
wezig'. De Prometheus van Willy 
Thomas heeft veel meer de conse-
quente vlakheid van de ideale mario-
net. (De produktie gaat net iets te ver 
als een meisje uit een boekje mag 
voorlezen : dat is niet alleen een ander 
taai cliché van de nieuwe beweging, 
maar een wat te veel toegeven aan hei 
manifest-achtige 'kijk eens, ma, ik 
kan hel niet en ik doe het toch, niet 
zonder handen, maar wel met het 
boekje. ') 

In de Prometheus-tekst wordt de 
opstand tegen de oppergod en tegen 
de vader beschreven. Terzelfder tijd 
praat het ons een humanistisch he-
roïsme aan. 'Hier sitz ich,' besluit 
Goethe zijn fragment , ' forme 
Menschen/nach meinem Bilde/ein 
Geschlecht das mir gleich sei/zu 
leiden, zu weinen/zu geniessen und 
zu freuen s ich/und dein nicht zu 
achten,/wie ich!' . Prometheus 
maakt een mensenras dat op Jupiter 
geen acht zal slaan, wat schril afsteekt 
met de visie van Jupiter zelf, die al 
zijn schepselen slechts als een worm-
geslacht ziet, dat het aantal van zijn 
knechten doet aangroeien. 

Meteen heeft men een sleutel tot 
de reden waarom Decorte zijn pro-
duktie Mylhologies heeft genoemd. 
Beide verhalen, dat van Prometheus 
en dat van Alceste (de vrouw die door 
Hercules uit de onderwereld wordt 
gehaald), tonen aan dat de goden niet 
alleen overboord moeten worden ge-
zet, maar dat ze ook overwinnelijk 
zijn. Op deze manier heeft de opvoe-
ring een opruiend karakter, want ze 
bezit, in deze tijd waa rde godsdiensti-
ge buien van popgroepen als Simpte 
Minds of Kaja-googoo een grote aan-
trekkingskracht hebben, een bood-
schap die verre van overbodig is. Op 
het einde van de avond zingt het koor 
uit Alceste : L'enfer ne tui résiste pas, 
en dat wil Decorte als een zedenles 
met alle macht inprenten, want hij 
zet zijn luidsprekers ondraaglijk luid 
(dat in deze onderkoelde stijl, de 
muziek met meer dan vijf uitroepte-
kens de zaal in moet, is één van de vele 
onzuiverheden van deze opvoering.) 

In dit licht kan men ook de laatste 
taferelen van het spektakel een zin 
geven: eerst krijgt men een reeks 
goocheltrucs, waarbij het duidelijk is 
dat er lief bedrog wordt gepleegd (lief, 
wellicht, omdat Mieke Verdin dat 
met zoveel onderdrukte charme en 
spontane theatraliteit doet). Daarop 
volgt een lange periode niets, waarbi j 
de scène klaar wordt gezet. Dit is een 

periode dode tijd, onderstreept door 
het feit dat het publiek de hele tijd in 
het duister zit. Het is een stuk 
verloren tijd, die alleen zin krijgt, 
omdat men op het wonder zit te 
wachten. Dat blijkt dan een pover 
vertoon te zijn, waarbij een acteur een 
magische dans uitvoert met een die-
renmasker op. Het goedkope van het 
gebodene is echter de belangrijkste 
sleutel tot de betekenis: een ritueel, 
dat als onderdrukkingsmiddel wordt 
gebruikt, is niet indrukwekkend. Het 
heeft zijn volle betekenis, omdat de 
mensen de woorden van Prometheus 
niet willen volgen. Ze laten zich 
vangen, net zoals bij het goedkoop 
nummert je goochelen, aan al te dui-
delijke trucs, maar toch laten ze er 
hun leven door bepalen. Daarom 
roept Mylhologies op om met de 
mythologie te breken. Daarom is de 
dode tijd, de tijd van het klaar zetten, 
ook de tijd, die achteraf de ontluiste-
ring betekent. 

Epiloog 
Wellicht is deze interpretatie te 

sluitend. Ik moet bekennen dat er nog 
elementen zijn, die zich niet laten 
vatten. De ontluistering waarvan 
sprake, maakt zelf gebruik van thea-
trale effecten. De strakke zuiverheid 
van het begin geraakt hierdoor naar 
het einde toe zoek. De zin van het 
prachtige object, een soort zeilwagen, 
waarmee wordt rondgereden is mij 
ontgaan, al heb ik van de schoonheid 
van het ding op zichzelf wel genoten. 
De rol goudpapier , die op het einde 
van uit de hemel van Jupiter naar de 
wereld van Prometheus neerdaalt , is 
wat te zeer een briljante vondst, om 
zich mooi in dit strenge spektakel te 
laten inpassen. Men ziet he t : Decorte 
heeft in Mylhologies met behulp van 
zeer eenvoudige middelen, die volle-
dig s tammen uit zijn minimaal thea-
ter, een boeiende, vaak poëtische, en 
soms irritante voorstelling gemaakt. 
Ik heb het dus half goed en half slecht 
gevonden. Moet ik dan bij de volgen-
de première halve prijs betalen? 

Johan Thielemans 

M Y T H O L O G I E S 
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Foto 's van Mylhologies werden uit-
drukkelijk niet ter beschikking ge-
steld door H T P J Decorte. 
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Gloeiende Kooltjes 

Het Gezelschap van de Witte 
Kraai en Sam Bogaerts zijn aan 
theaterbewerkingen in monoloog-
vorm toe : Lucas Vandervost serveert 

Honger naar Knut Hamsun (1), War-
re Borgmans brengt Gloeiende Kool-
tjes (of As en Puin) naar Embers van 
Samuel Beckett. 

Gloeiende Kooltjes wordt aange-
kondigd als "geschreven/gemon-
teerd naar aanleiding van enkele 
repetities van Embers (Samuel Be-
ckett)". Bogaertsof Beckett ? De twee 
zijn aanwezig. Enerzijds herken je de 
vertrouwde Beckett-thematiek: de 
komiek-op-rust (gespeeld door War-
re Borgmans) stelt zich een aantal 
existentiële vragen (Wie ben ik? 
Waar ga ik naar toe? Waarom leef 
ik ? Welk is de zin van dit bestaan ?...). 
Anderzijds klinkt er een ironische 
onder toon in de voorstelling, die 
voortkomt uit de problematische 
werksituatie van het Gezelschap van 
de Witte Kraai. Vragen als 'Waarom 
de mensen nog amuseren? ' , 'Voor 
wie, voor wat dat blijven doen? ' 
speelden zeker mee in het groeiproces 
van deze produktie en komen bij het 
slot zelfs expliciet aan bod. Het 
resultaat is dan ook een erg kritische 
en persoonlijke interpretatie van Be-
ckett anno 1984. 

De dualiteit tussen het tragische 
en het komische en het spelen daar-
mee is uitgegroeid tot een constante, 
een soort stijlkenmerk in het werk 
van regisseur Sam Bogaerts bij het 
Gezelschap van de Witte Kraai. Denk 
bijvoorbeeld aan de burleske ontla-
dingen tussen de 'wreedheden' door 
in De Foherklas, of aan de humo-
ristische keerzijde van een aantal 
— objectief bekeken— zielige situa-
ties voor de uitgemergelde redactiese-
cretaris in Honger. In deze Gloeiende 
Kooltjes zet Bogaerts die traditie 
duidelijk verder. Het gegeven alleen 
al brengt dit a a n : een gepensioneerd 
komiek blikt terug op zijn leven 
(Gloeiende Kooltjes = het smeulend 
levensvuur) en zijn mislukte loop-
baan (de ondertitel As en Puin). Hij 
vertelt zijn onsamenhangend verhaal 
twee keer: de herhaling komt soms 
erg komisch over door enkele subtiele 
aanpassingen aan de eerste (ernstige) 
versie. 

Wat in deze Bogaerts-bewerking 
eveneens opvalt is het reduceren van 
het oorspronkelijke Embers tot een 
beknopte bundeling van het essenti-
ele. Een aantal losse flarden tekst 
volstaan als verhaalbasis: het struc-
tureren van dat materiaal wordt naar 
de toeschouwer toegespeeld. Het ge-
varieerd herhalen van die erg dunne 
verhaallijn is dan ook geen overbodi-
ge of goedkoop-komische kunst-

greep, maar werkt integendeel verhel-
derend bij het inzicht verwerven in 
het personage en zijn achtergrond. 
Sam Bogaerts dringt echter nooit een 
eenduidige interpretatie op en respec-
teert voldoende de individuele vrij-
heid van invullen bij zijn publiek. 

De eerste reeks voorstellingen van 
Gloeiende Kooltjes vonden plaats in 
Café Cartoons te Antwerpen, een 
ruimte die zich uitstekend leent voor 
deze produktie. De vertrouwde ach-
tergrond van de muurschildering (een 
strand met filmset) kan immers inte-
graal én functioneel dienst doen als 
decor : het geruis van de zee is een 
belangrijke constante in de voorstel-
ling die verwijst naar de verdrinkings-
dood van de vaderfiguur, een feit 
waar het personage een zwaar schuld-
gevoel aan overgehouden heeft (een 
opvallende parallellie overigens, die 
aanwezigheid van de zee als ( v e r -
moordende kracht, met recente tliea-
terprodukties als Agalha van AKT of 
met In het Tuinhuis van Globe). De 
achtergrond van deze strandschilde-
ring in café Cartoons versterkt op het 
visuele niveau het aanwezig zijn van 
dit complex. 

Tegen de muur hangt verder een 
portret van Simon Carmiggelt, de 
meester-verteller van alledaagse 
anekdotes. Terecht, want het hoofd-
personage blijkt ook zo'n verteller 
van zijn eigen kleine leefwereld te 
zijn. In dezelfde lijn ligt ook de 
verwijzing bij het begin van het stuk 
naar Freek de Jonge via een fragment 
uit Plankenkoorts, een LP uit zijn 
Neerlands Hoop-periode. Een ty-
pische Freek de Jonge-sketch: de 
komiek die constant de draad van zijn 
verhaaltjes verliest, ogenschijnlijk zo 
maar wat improviseert, maar die 
globaal uit die chaos toch steeds weer 
een zinvol geheel weet op te bouwen. 
Zo ook de verteller in Gloeiende 
Kooltjes: nostalgisch mijmerend over 
gemiste kansen in zijn leven, vage 
herinneringen ophalend, spreekt hij 
ingekeerd tot zichzelf, onsamenhan-
gend, in flarden. De grijsaard naast 
hem blijkt zijn dode vader te zijn, 
terwijl in het tweede deel van het stuk 
zijn dochter (ook als oud vrouwtje) 
eveneens fysiek aanwezig wordt op de 
scène. Deze twee bijna exemplarische 
Beckett- 'personages-in-verval' vor-
men niet alleen het k lankbord van de 
verteller, maar versterken tegelijker-
tijd de geobsedeerde manier waarop 
de komiek tracht in het reine te 
komen met zijn gecomplexeerd verle-
den. 
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