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Beurs, 28 maart 1987. Een paar re-
censenten, enkele vrienden van de 
spelers, een enkele ongeïdentificeer-
de toeschouwer, verspreiden zich 
over de zaal. Ali, de 1001 nachtmer-
rie is al begonnen. Helemaal zonder 
houvast ben je niet. Het zou over 
Walraffs Ik, Ali gaan, wist ik. Maar 
had het boek niet gelezen. Paul 
Pourveur dan, auteur-scenarist: 
pleegde voordien al Le Diable au 
Corps en Tyrannie der hulpverle-
ning bij De Witte Kraai. Hoe maag-
delijk de welwillende blik zich ook 
richt, er vormen zich toch in het 
achterhoofd een paar trefwoorden: 
" sp rook jes" , " f ragmenten" , "me-
ta taal" . Dat laatste zit meteen goed: 
de man rechts in de sofa (lijkt zijde-
lings nogal op Müller, maar dat 
heeft er niets mee te maken) geeft de 
definitie "Prince: Amerikaanse 
zanger" op objectieve en subjectie-
ve wijze, met uitroepteken en vraag-
teken al naar gelang van de fase in 
zijn leven. Zijn acteerpathos wordt 
onderbroken door de zwarte acteur 
die vraagt wat dat betekent, uit-
roepteken, vraagteken. Het achter-
hoofd triomfeert: taal over taal, 
theater als theater: klaar. Maar het 
heeft er niets mee te maken. 

Van bij de aanvang spoort de 
voorstelling op verschillende spo-
ren. Je probeert een eindje mee te 
rijden, merkt dan ineens een ander 
traject, tracht dat alsnog in te halen, 
voor je het weet zit je in een donkere 
tunnel. Dan toch maar op het per-
ron blijven staan, daar heb je een 
beter overzicht op de verschillende 

lijnen en richtingen. Het aanvanke-
lijke gevoel van ontreddering (waar 
gaat dit over?) gaat over in plezier: 
je neemt genoegen met de mooie 
beeldjes die gepresenteerd worden. 
Het scènebeeld b.v.: een immense 
hoge kooi die fysiek ingepalmd 
wordt door de blanke (gekleed in 
modieus zwart) en de zwarte (heel 
zwart) acteur. Er wordt geklauterd, 
geklommen, getrokken, bewogen, 
gedanst; volgt een balletgevecht met 
twee borstelstelen. Allemaal heel 
fraai op een goeie beat. Allengs 
worden de verhoudingen tussen de 
twee figuren duidelijk: de blanke 
leidt het spel, domineert, hitst de 
ander op tot steeds snellere ritmes. 
De ruimte wordt metafoor voor een 
leeuwekooi met de blanke als domp-
teur. Tot de zwarte die fysiek domi-
neert, het niet meer pikt en reageert. 
De ruimte krijgt dan de allure van 
een boksring, de figuren verwerven 
representatiekarakter: dé blanke 
staat tegenover dé zwarte. En hier 
knoopt de voorstelling, ondanks het 
gebruik van een totaal andere esthe-
tiek, toch weer aan bij het Tie3-
goed: het intercultureel program-
ma, de botsing van verschillende 
culturen. Maar ook thematisch 
wordt het anders ingekleurd: het 
gaat hem hier om het beeld dat de 
blanke heeft van de vreemde cul-
tuur: het geheel van clichés over de 
jungle, Kuifje in Kongo, de expo 
'58. Een houding bepaald door 
neerbuigende generositeit ( " l ' ami 
noir") , aantrekkingskracht van het 
"primitieve" en minachting voor de 
eigenheid. "C'es t ?a que tu veux" 
vraagt de zwarte en haalt een tam-

tam boven waarop de ander "primi-
t ief" gaat zitten dansen. 

Terug op het perron. Want zo li-
neair spoort de voorstelling niet met 
de gedachten. Intussen hebben we 
ook Alida Neslo gehad, de bekend-
ste Vlaamse kleurlinge, die hier op 
video glimlachend en een beetje 
spottend af en toe de loop van de 
gebeurtenissen onderbreekt. Ze ver-
telt de blanke dat hij al twee keer 
door zijn rol gevallen is, geeft een 
eigenwijze versie van het schep-
pingsverhaal, levert commentaar op 
de rol van de vrouw. Intussen heeft 
ook de blanke niet stilgezeten: zijn 
verwarde verhaal, telkens aangezet 
door "He t is avond, rond het 
kampvuur gezeten, kwam een ge-
dachte tot m i j " gaat verder. Zo 
heeft hij het over zijn vrouw die al-
les tot sex herleidt, van een glas een 
vaginaal voorwerp maakt, en van 
een gebroken glas een politiek sym-
bool. Hij heeft het over religie en de 
verlosser. En ja, de sprookjes/my-
thes zijn er weer bij. Triomf achter-
aan. Robin Hood is van de partij , 
en ook de Minotaurus en Ariadne. 
Hoogste tijd, want het kluwen 
groeide. 

Nu klinkt dat op de scène alle-
maal minder moeizaam. De ver-
schillende eindjes die afgewikkeld 
worden, maar nooit tot één draad 
verweven, geven aanleiding tot heel 
wat amusante kwesties. Zo b.v. de 
discussie "Wie is Ali?": de zwarte, 
zwart en onderdrukt, of de derde 
"ac teur" de man die alle rekwisie-
ten aangeeft, blank en arbeider (met 
casque en kiel). Het theater-als-
theater niveau met de zwarte die ge-
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