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ges en met als thema het Oostends 
verzet ten tijde van de aartsherto-
gen Albrecht en Isabella; Ensor had 
hem immers toevertrouwd dat hij 
het Beleg van Oostende 
(1601 - 1604) als een van de belang-
rijkste wapenfeiten uit de geschie-
denis beschouwde. Begin '34 stuurt 
de Ghelderode het voltooide stuk 
naar Ensor. Het schiet in het ver-
keerde keelgat - Ensor voelt zich 
belachelijk gemaakt en laat niets 
meer van zich horen. Ook vrienden 
haken af; ze vinden Le Siège te sca-
tologisch. De Ghelderode doet zijn 
best om het stuk alsnog te laten op-
voeren of publiceren maar het lot 
(of wie?) heeft er anders over be-
slist. Pas jaren na zijn dood, in 
1979, geeft echtgenote Jeanne toe-
stemming tot publicatie. 

Deze petite histoire verklaart 
enerzijds waarom het stuk nooit 
eerder opgevoerd werd. Anderzijds 
laat ze vermoeden dat Le Siège 
d'Ostende in zijn ontstaansperiode 
een grote subversieve kracht had als 
politieke farce waarin Kerk en 
Staat duchtig over de hekel gehaald 
werden: ambassadeur Mirabolar 
die zijn pas geplante herdenkings-
boom wil bewateren, verliest, na 
een been, ook nog een ander vitaal 
lid; omdat de aartshertogin gezwo-
ren heeft zich niet meer te verscho-
nen vóór Oostende gevallen is, ziet 
Albrecht zich al spoedig genood-
zaakt elders te gaan zondigen; de 
Oostendenaars beschieten de bele-
geraars met knallende winden; non-
nen wachten in ongeduldige opwin-
ding de Spaanse soldaten op. Sca-
tologie als wapen tegen eschatolo-
gie. Daarin ligt meteen ook de 
kwetsbaarheid van het stuk: zijn 
potentiële ontwrichtende functie 
werd door het verloop van tijd te 
niet gedaan. Zoals Claus het in Sui-
te Flamande zegt: "Dit volk dat 
naar men beweert,/ zich tussen 
twee polen beweegt,/ het vette en 
het vrome,/ gelooft minder in het 
hiernamaals dan in zijn dagelijkse 
gort." (uit Antropologisch) 

Een vergelijking met Ubu van 
Jarry lijkt mij dan ook wat voorba-
rig. Ubu heeft zijn kracht bewaard, 
is veel anarchistischer dan Le Siège, 
want veel minder anekdotisch. Te-
genover de dada van Jarry is de 
Ghelderode folkloristisch en sap-
pig. Le Siège d'Ostende wordt ver-
wezen naar een literair Bokrijk. 
Nochtans liet Jeanne de Gheldero-
de zich niet gemakkelijk overhalen 
om het stuk te publiceren: "II fallut 
de nombreux arguments pour la 
convaincre et pour qu'elle se rende 
compte que de nos jours cette farce 
ne pourrait choquer que les esprit 
bornes et malades de bigoterie." 
Het is de eerste keer dat ik het mag 
meemaken dat een programma-
boek zo onomwonden de overbo-

digheid van de voorstelling toe-
geeft. 

Le Théâtre de l'Esprit Frappeur 
heeft zijn uiterste best gedaan om 
het stuk in dezelfde lijn te enscene-
ren. De weinige zere tenen waar 
nog kon op getrapt worden, ont-
wijkt de voorstelling angstvallig. 
Operatiekamer-clean, met hier en 
daar een borst in papier-maché en 
veel maskers die slecht functione-
ren omdat ze fysiek te weinig on-
derbouwd zijn. Een oeverloze car-
navalstoet, zonder een zingevende 
Aswoensdag. 

Er zijn van die voorstellingen die 
om één of andere reden totaal over-
bodig zijn. 

Hildegard De Vuyst 
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Etcetera ontving 

Het teater zoekt... Zoek het teater 
Na drie bij Soethoudt uitgegeven 
boekdelen over politiek theater, 
zijn de overblijvende leden van de 
werkgroep "Vormingsteater" van 
de V.U.B. klaar met een nieuwe 
studie in twee boekdelen. Het teater 
zoekt... Zoek het teater werd gepu-
bliceerd in de "Studiereeks van de 
Vrije Universiteit Brussel" en be-
handelt "Aspecten van het eigen-
tijdse teater in Vlaanderen". Het is 
misschien niet het gaafste produkt 
uit de reeks geworden, maar het 
blijft een goed gedocumenteerde en 
erg boeiende verzameling essays en 
kijkverslagen. 

De opzet is breder dan in de vori-
ge boekdelen. Een pluspunt is on-
getwijfeld dat de uit het internatio-
nale theater en uit andere artistieke 
systemen geïmporteerde trends, die 
een reële impact hebben gehad op 
de theatersituatie in Vlaanderen, 
bij het onderzoek betrokken wor-
den. Zo vindt men essays over film, 
opera, dans, cabaret, performance, 
enz. en bijdragen over de Wooster 
Group, Globe, Fassbinder, het 
Onafhankelijk Toneel enz. 

Over de stoffelijke resten en erf-
genamen van het vormingstheater 
alleen zou men anno 1987 trouwens 
vlug uitgepraat zijn (de INS, Vuile 
Mong, en ?). Het politieke theater 
heeft zich niet vernieuwd en werd 
gemarginaliseerd door nieuwe ont-
wikkelingen die zich toelegden op 
taal, tekst, medium en vorm eerder 
dan op intersubjectiviteit, emotie 
en vorming. Onder die omstandig-
heden moesten de werkgroepleden 
het wel over een andere boeg gooi-
en. 

In een eerste boekdeel wordt het 
onderzoek naar het residu van de 
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