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burgemeester van Amsterdam, Ed van 
Thi jn , Antwerpen om er getuige te zijn 
van een historische stoet, een evocatie 
van de strijd rond de 'brug van Farnese ' 
op het Bonapartedok, en van de creatie 
van 1585, een historisch toneelspel van 
Jan Christiaens, huisauteur van de KNS. 
Tegelijk biedt de herdenking de gelegen-
heid om een lans te breken voor de 
geestelijke verdraagzaamheid, beli-
chaamd in de f iguur van Marnix van 
Sint-Aldegonde, vertrouweling van prins 
Willem van Oranje, dichter en theoloog, 
militair tegen wil en dank. Dat in heel de-
ze viering een onverholen sympathie 
voor de verslagenen doorklinkt, ligt voor 
de hand. Marnix van Sint-Aldegonde, en 
de geuzen in het algemeen, zijn een sym-
bool geworden voor het vrijdenken, ook 
voor de vrijzinnigheid, en wat dat betreft 
heeft Antwerpen, officieel en officieus, 
steeds een vooraanstaande plaats ingeno-
men in het politiek-culturele landschap 
van Vlaanderen. Bovendien blijft een on-
dertoon van bit terheid over de vergane 
glorie - Antwerpen, het New York of het 
Tokyo van de 16de eeuw - onderhuids 
aanwezig in de historische rhetoriek van 
de Antwerpenaren, in deze omstandig-
heden vertegenwoordigd door burge-
meester Bob Cools. 

In deze sfeer van geuzenromantiek en 
vrijzinnige nostalgie, waarin dit herden-
kingsgebeuren baadt, is ook Jan Chris-
tiaens' 1585 te situeren. 1585 is geen 
onderzoek naar de verhouding tussen ge-
schiedenis en scène, en legt, behalve 
enkele algemeenheden, geen enkele band 
met het heden. 1585 wordt door Chris-
tiaens zelf een stripverhaal genoemd, 
maar dan wel in een heel stoffige stijl, en 
slecht getekend, zoals een recente afle-
vering van Suske en Wiske. 

De vraag is of1585 een geldige aanlei-
ding is om een boom op te zetten over de 
theatrale behandeling van 'grote gebeur-
tenissen' uit het verleden, dan wel of je 
deze produktie moet beschouwen als een 
historische stoet die op de scène van de 
Stadsschouwburg toevallig tot stilstand 
is gekomen. Er staat echter in een 
persmededeling van de K N S een akelige 
zin: 'Het lag beslist niet in zijn bedoeling 
een groots historisch drama te schrijven 
over deze gebeurtenissen (zoals bv. Schil-
ler dat deed in Don Carlos, in welk stuk 
trouwens ettelijke loopjes zijn genomen 
met de historische waarheid). Jan 
Christiaens wilde enkel in een histori-
sche evocatie een eenvoudige en objec-
tieve voorstelling van de werkelijkheid. ' 
Dergelijke verklaring klinkt, zeker na het 
bekijken van 1585, onwaarschijnlijk bot. 

Als je Schiller zijn gebrek aan objecti-
viteit verwijt, dan mag je Shakespeare 
ook naar de prul lenmand verwijzen, 
want daar klopt ook niets 'objectiefs' van. 
Bovendien lijken mij 'eenvoud' en 'ob-
jectiviteit' nauwelijks te verzoenen 
invalshoeken. De historische levensfei-
telijkheid, zelfs als die objectief te repre-
senteren zou zijn, wat ik ten zeerste 
betwijfel, is niet eenvoudig. Zowel het 
standpunt van de superstructuren (Mar-
nix en Farnese als helden van de toleran-
tie en de mildheid), als de visie van 
onderuit (de volksvrouw Dulle Griet , 
door Christiaens begiftigd met een Moe-
der Courage-achtig opportunisme, of de 

1585 (KNS) Herben Flack en Martin 
Van Zundert 
thematiek van Vonk, vuur en asse, het 
volksspel in de Westhoek over de Bos-
geuzen) zijn discutabel, en allerminst tot 
een 'eenvoudige voorstelling' te reduce-
ren. Waar in het recente theaterverleden 
geschiedenis als zodanig het voorwerp 
vormt van theatrale bedrijvigheid, en 
waar dit leidt tot sterk theater - ik denk 
bv. aan Brechts Galileo Galilei, Kipp-
hardts Oppenheimer of Miillers Leben 
Gundlings - is steeds de vraag zelf, im-
pliciet (de procesvorm in Oppenheimer) 
of expliciet (de fragmentatie in Leben 
Gundlings, naar de verhouding tussen 
theater en beschrijfbaar verleden (= ge-
schiedenis) aan de orde. Met andere 
woorden: is de geschiedenis ' themati-
seerbaar ' , en in tweede instantie 'repre-
senteerbaar '? Meestal is het antwoord 
negatief, en dan kan je ofwel grijpen naar 
een moralisme zoals Robert Bolt bv. (A 
man for all seasons) of naar effectbejag 
(Peter Schaffers/l»iai/e«s). Maar zelfs al 
is dit het antwoord - d.w.z. een relatief 
oninteressante vorm van drama - dan is 
daar hoedanook de vraag gesteld. 

Bij 1585 is er echter geen enkel pro-
bleem, laat staan een oplossing. 1585 is, 
zoals vermoed, een historische optocht 
die stil is blijven staan, en die bovendien 
slecht belicht, slecht aangekleed en slecht 
gecommentarieerd wordt. Zelfs de meest 
evidente vragen over accuratesse van 
kostuums, getrouwheid van de taal, zijn 
niet gesteld: op die manier ziet Herbert 
Flack (Farnese) eruit als een motorrijder, 
en Mart in Van Zundert (Marnix) als een 
figurant op een verregend schuttersfeest. 

1585 een 'gemiste kans' noemen is te 
vleiend, want ik vrees dat bij de K N S op 
geen enkel moment de wil heeft bestaan 
om even ernstig na te denken over dit 
soort onderneming. Het is vooral, naast 
andere uitdrukkingen van ressentiment, 
de zoveelste demonstratie van Antwerpse 
zelf ingenomenheid, in en buiten het 
theater. Daar doet de bittere ondertoon 
van dit festijn - het blijft tenslotte gaan 
om een militaire nederlaag die gevierd 
wordt - geen afbreuk aan. 
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Hibari To Nejaka 
De Japanners zijn een raar volkske. 

Economisch gezien staat het land aan de 
top van de industriële wereld met leng-
tes technologische voorsprong op de 
stramme hand van Flanders Technolo-
gy. Dat gebeurt, zo wil het mediacliché 
het, dankzij de uiterste discipline en 
hardwerkende uniformitei t van de Ja-
panse arbeidersklasse. In de kunst daar-
entegen zie je dezelfde Japanners in 
prachtige kimono's genieten van een rijk 
erotisch leven: in pastelkleuren, maar 
mét hoog verheven roeden. 

De Japanse erotiek is op zich al een 
tweesnijdend zwaard. De rustige, haast 
meditatieve sfeer van de prentkunst gaat 
gepaard met plat genitale handelingen. 
In talrijke films (o.a. L'EmpiredesSens) 
gaan pijn, doodsverlangen, en seksueel 
genot hand in hand. Dat is natuurli jk 
geen exclusief Japanse aangelegenheid, 
maar nergens vindt het dezelfde op de 
spits gedreven morbiede vorm als in wat 
van de Japanse cultuur in het Westen be-
kend raakt. 

In de Butoh-dans vind je datzelfde fe-
nomeen terug. De dansers hebben prach-
tige witgekalkte lichamen, maar door de 
gebroken bewegingen wordt die esthe-
tiek kapot gemaakt. Er is geen vrij-
blijvende schoonheid, geen eenvoudig 
genot. Bewegen is het opeenstapelen van 
talloze spanningen. Sex is lijden en ero-
tisch raffinement gaat probleemloos over 
in perverse obsceniteit. 

De complexiteit van de Japanse ge-
voelswereld en de amoraliteit ervan, 
oefenen een sterke aantrekkingskracht 
uit op het Westerse publiek. De Japan-
se 'look' is in en daar spelen de export-
grage Japanners gretig op in wat een 
proces van commercialisering tot gevolg 
heeft. Zo vond ik het eerste wat ik zag van 
de Japanse Butoh-cultuur veel authen-
tieker: de 70-jarige Kazuo Ohno, de va-
der van de Butoh, bracht op het festival 
van Nancy in '80 twee produkties. Als 
enig instrument gebruikte hij daarbij zijn 
oud knokig lichaam voor een eerlijke en 
ontwapenende dans. Het discontinue be-
wegingsritme, eigen aan het s t ramme 
lichaam van Kazuo Ohno, bleek een ken-

merk van de Butoh: de produkties van de 
mannengroep Sankai-Juku en de vrou-
welijke Ariadone, gaven een bewe-
gingstaal te zien die totaal nieuw was en 
enorm rijk leek: vooral de weigering van 
elke vloeiende lijn, de afschuwelijke ge-
zichtsmimiek met de weggedraaide ogen, 
en de ongelooflijke energieconcentratie 
spraken mij daarin erg aan. Dat was op 
de Westerse dansscène ongezien. 

Na de solo's van Carlotta Ikeda en 
vooral het wervelende spektakel van de 
groep Byakko-Sha is het nieuwe van de 
esthetische en culturele schok eraf. Je 
kent ondertussen de kapotte bewegingen 
van de ledematen, de eigenaardige ver-
smelting van muziekstijlen, de onderlig-
gende schreeuw van angst en ontzetting 
die overgaat in een bulderende lach. Bij 
het bekijken van Hibari To Nejaka stond 
het zweet niet in mijn handen. Misschien 
had de gewenning ondertussen haar werk 
gedaan. Misschien. Maar naarmate de 
vertoning vorderde kreeg ik het ambetan-
te gevoel dat wat eens eerlijk en authen-
tiek leek, nu tot commercieel produkt 
was gemaakt. Zeker, het slagwerk van de 
muzikanten was vervoerend, de kostu-
mering adembenemend schoon, de en-
scenering biezonder gevarieerd, maar het 
leek allemaal zo gladjes, zo op export af-
gestemd (zelfs de T-shirts, affiches, cas-
settes ontbraken niet). T e veel show naar 
mijn smaak en bovendien technisch niet 
eens zo sterk. Dat proces van commer-
cialisering is spijtig, maar is in het heden-
daagse culturele leven onafwendbaar. 
Dat is in Japan niet anders. Het gevecht 
tegen de recuperatie is een uitdaging 
voor iedere kunstenaar. 

Het publiek was laaiend enthousiast: 
een uitverkochte Singel die rechtplooide 
in een minutenlang applaus. De consu-
ment was tevreden. Misschien ben ik te 
verwend. 

Luk Van den Dries 

HIBARI T O N E J A K A (De leeuwerik 
en de rustende Boeddha) 
groep: Byakko-Sha; leiding: Isamu 
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