
k r o n i e k 
"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT OPKOMEN EN AFGAAN..." 

"Weet je, eigenlijk zijn we net een toneelstuk waar je pas tijdens 
het tweede bedrijf binnenkomt. Het is allemaal prachtig, maar je 
snapt er niets van. De spelers praten en handelen zonder dat je 

weet waarom of waardoor. Wij projecteren onze eigen 
onwetendheid op hen, en wij zien hen als een stelletje gekken die 

heel resoluut opkomen en afgaan. Dat heeft Shakespeare trouwens 
al gezegd, en zo niet dan had hij het moeten zeggen." 

(Julio Cortazar , Rayuela, vertaald door Barber van de Pol, uitgegeven bij Meulenhoff) 

Gaston & Leo, 
Charles Cornet te en 
Walter Tillemans 

De rituelen van de 
solidariteit 

In het theater bestaan er verto-
ningen die zich ankeren in patronen 
waarvan het retorische effect door 
een lange traditie bewezen is. Meestal 
gaat het om heel eenvoudige situaties, 
waarbij de toeschouwer personages 
verstrikt ziet in moeilijkheden waar-
aan slechts met list en plantrekkerij 
ontkomen kan worden. Het zijn 
demonstraties in overlevingskunst. 
De band tussen het hoofdpersonage 
en het publiek is zeer groot, want het 
succes van de formule hangt af van de 
medeplichtigheid tussen de mensen 
op de planken en de mensen in de 
zaal. 

Deze medeplichtigheid verklaart 
het succes van drie opvoeringen, die 
in het hele Vlaamse land veel volk 
hebben getrokken, wat bewijst dat dit 
traditionele theater nog altijd aan de 
noden van een publiek tegemoet-
komt. Gas ton en Leo hebben van de 
vorm het meest zuivere voorbeeld 
gebracht met Wanneer trouwt gij met 
mijn man? De titel van het stuk, 
geschreven door twee Franse vak-
mensen, suggereert reeds dat het 
onnodig is om de plot samen te 
vatten. Het stuk gaat over overspeli-
ge verhoudingen, en op de scène staat 
dan ook heel duidelijk een bed als 
centrale plaats van handeling. De 
ruimte zelf wordt afgezoomd door 
'ontelbare ' deuren: de structuur van 
de verrassing en noodzakelijk voor 
het betrappen. Het ritueel passeert 
allerlei erotische combinaties die ge-
toond en geweigerd worden. Dus 
komen ook de twee mannen samen in 
bed terecht en laat de actrice in de 
eerste plaats haar mooie benen zien. 
Hen stuk over de mogelijkheid van 
meer genot en ook van de onmoge-
lijkheid ervan, én ook over de moge-
lijkheid om er toch wat van te kunnen 
meepikken zonder dat het de orde der 
dingen in gevaar brengt. 

Leo en Gaston kennen de regels 
van dit spel perfect. De ene is wel 
zogezegd een psychiater, maar op 
geen enkel ogenblik wordt er aan 
karakteropbouw gedaan. Veel be-
langrijker is dat de acteurs geen 
enkele schuinse blik met opsprin-
gende slokdarm missen. Het publiek 
is hen zo dankbaar voor het volgen 
van wat men best een contract kan 
noemen, dat het op elke trilling van 

Dezelfde code kan gebruikt wor 
den om er al even listig andere bood-
schappen in te mengen. Dat heeft in 
Italië Dar io Fo gedaan, toen hij in 
1974 zijn stuk Non Si Paga schreef. 
Hij volgt alle regels van de farce, en 
het stuk toont dit keer hoe gewone 
mensen door slimmigheid aan de 
klauwen van de politie ontsnappen. 
De misdaad echter, is van een heel 
speciale soor t : de vrouwen hebben 
besloten, gezien de schandalige prijs-
stijgingen, om niet meer te betalen. In 
een onmenselijk, immoreel systeem is 
stelen een gerechtvaardigde daad van 
verdediging. Dit stuk werd reeds 
eerder in Vlaanderen gespeeld door 
het N T G (met een schitterende Hugo 
Van den Berghe omringd door een 
zwakker gezelschap) en door het 
Brialmonttheater, waarbij Dries Wie-
me zich als politieagent uitleefde. Nu 
heeft het stuk Wij Betalen Niet zijn 
weg gevonden naar het Kollektief 
Internationale Nieuwe Scène, waar 
het 'van nature' thuishoort, omdat 
Dar io Fo er de huisschrijver is. 

De opvoering gaat uit van eenzelf-
de medeplichtigheidsrelatie met het 
publiek, nog beklemtoond door de 
inleiding van Charles Cornette die het 
juiste perspectief aangeeft. In de rol 
van Marcel kan hij de juiste toon niet 
vinden, omdat hij met de zaal die 
vertrouwensrelatie wil bewaren, ter-
wijl zijn personage eerst door de zaal 
zou moeten afgewezen worden tot op 
het ogenblik dat het tot een dieper 
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Wij betalen niet (INS-Het Kollektief) 

een wenkbrauw met een gulle lach 
reageert. Het hoogtepunt van de 
avond komt in het tweede bedrijf, 
wanneer Leo en Gas ton uit hun rol 
vallen, en zelf beginnen te schokken 
van het lachen: de zaal kan zijn pret 
niet op, want het denkt dat de acteurs 
aan de eigen fratsen bezweken zijn. 
Een ritueel dat elke avond wordt 
herhaald. 

enkel opzicht subtieler. Deze basisge-
dachte wordt omgezet in een situatie 
die het thema theatraal aantrekkelijk 
maakt : een catchwedstrijd. Meteen 
een uitdaging voor de acteurs, want 
de vertoning kan alleen slagen als de 
realiteit van het worstelen overtui-
gend overkomt. De acteur moet zich 
voor zulk een opgave speciaal trainen 
opdat hij zichzelf zou kunnen over-
stijgen, en dit is precies het soort van 
theater waar Walter Tillemans zich 
door gefascineerd voelt. Bij deze 
opvoering heeft hij dan ook zijn 
bedoelingen helemaal kunnen waar 
maken: na af loop geraakt het ver-
blufte publiek niet uitgepraat over het 
technisch kunnen dat door iedereen 
tentoon wordt gespreid. Dit alles 
levert veel minder een theaterverto-
ning op dan een totaal gebeuren. 
Ondanks de volledige inzet van de 
acteurs komt deze voorstelling pas tot 
leven vanuit de deelname van het hele 
publiek. Hier is de wisselwerking, 
waarop Gas ton en Leo en Charles 
Cornette zo sterk rekenen, tot in zijn 
verste consequenties doorgevoerd. 
De breuk tussen speler en publiek 
wordt opgeheven, de participatie is 
totaal. Goede en minder goede voor-
stellingen hangen nu af van het talent 
van het publiek. 

De drie produkties hebben met elkaar 
gemeen dat ze voor samenhorigheid 
willen getuigen, en daarom een ritueel 
opzetten waarbij die eenheid ver-
sterkt wordt. Dit soort theater staat 
haaks op dat van Peyskens, Decorte 
of Fabre , waar het ongenoegen, de 
afbraak en de invraagstelling de 
drijvende motoren zijn. Hier, inte-
gendeel, is het theater van de solida-
riteit aan de orde. 

Johan Thielemans 

W A N N E E R T R O U W T G I J M E T 
MIJN M A N ? 
Gas ton en Leo 
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politiek inzicht komt. Opnieuw een 
stuk over een leerproces, wat echter 
door Cornettes beperkingen de mist 
in gewerkt wordt. Wat overeind blijft 
is de subversieve actie van de vrou-
wen, en dan vooral van Hilde Uitterr 
linden die in de rol van Anna schittert 
van de eerste tot de laatste repliek. 
Wanneer ook nog Fred Van Kuyk, 
als politieagent en gendarme, op-
komt, is het helemaal feest. Acteur en 
actrice geven een voor Vlaanderen 
zeldzame demonstratie van wat gees-
tig teksttheater is. De andere thea-
trale middelen zijn van een primitieve 
eenvoud: men blijft zo goed als naast 
elkaar staan of gaat ter afwisseling 
even zitten. Alles moet dus komen 
van de acteur en de manier waarop hij 
met zijn stem werkt. 

Bij Pak'm Stanzi van Walter 
Tillemans heeft men in wezen het-
zelfde soort theater. Net zoals bij Leo 
en Gaston, of bij het INS, is de 
betekenis van de tekst simpel, direct: 
de vrouw is het slachtoffer van de 
man, en dit is fout. De boodschap is 
wat controversiéler, wat blijkt uit de 
reacties van het publiek, maar in geen 


