
Bedrijf I, telefoongesprek tussen John en 
zijn dochter Nina. 

"Moet ik trouwens de hele avond zo blijven 
staan ? I 'oor jou met dit hier in mijn handen." 

"Wat duurt liet toch godvergeten lang voor /.„0/; mar de hel j j j smerjge rat die 
jij eindelijk een beetje smelt." p benti' 

Symmetrische positiebepaling vs. vloeiende 
chaos 

"Moeten we hier echt zo op een kluitje 
zitten?" 

Noréns Nachtwake in KVS en BMC 

Lui als navelstreng 
Vlaanderen houdt 

van het 
psychologisch 

gewroet van de 
Zweedse auteur 
Lars Norén. In 

die mate dat 
Nachtwake dubbel 

en parallel 
gespeeld werd 
door KVS en 

BMC. Luk Van 
den Dries bekeek 
beide produkties 

en spelt de 
verschillen uit. 
Ter illustratie, 

een theater-
fotoroman, 

waarbij identieke 
(tot en met foto 

13) of 
gelijkaardige 

enscenerings-
momenten belicht 

worden. Bij snel 
bladeren spelen 

BMC (bovenaan) 
en KVS 

(onderaan) voor u 
Nachtwake. 

In het toneelbestel zijn clausules 
ingebouwd die het speelrecht van een 
toneelstuk en/of vertaling regelen. 
Koopt een gezelschap de rechten van 
een stuk (het gaat om werken van 
auteurs die minder dan 50 jaar dood 
zijn, of om vertalingen) krijgt het een 
opvoeringsvergunning. Meestal wordt 
door de beroepsgezelschappen tege-
lijk exclusiviteitsrecht betaald, waarbij 
contractueel vastgelegd wordt voor 
hoelang en voor welke regio het al-
leenspeelrecht geldt. Dit heeft b.v. tot 
gevolg dat KVS en KNS Romeo en 
Julia spelen in andere vertalingen. Of 
dat het BKT M ü l l e r s b r e n g t in 
Vlaanderen, terwijl De Witte Kraai 
aangewezen is op Nederland. 

Deze protectionistische regels be-
schermen de eigendom van de auteur 
en de taal. Bij toepassing van de 
exclusiviteitsclausule (en die is vrij 
algemeen, duikt zelfs af en toe op in 
de amateursector) gaat men ervan uit 
dat het alleenrecht een groter pu-
blieksbereik waarborgt: men neemt 
dus zonder meer aan dat het publiek 
gewonnen én verbruikt wordt door 
auteurs en titels. In de huidige thea-
tercontext, waar de eigentaligheid van 
regisseur en gezelschap prominenter 

geworden is en de dramatekst vaak 
eerder aanleiding dan doel, lijkt dit 
protectionisme achterhaald. Vanzelf-
sprekend is regisseren interpreteren 
waardoor eigen accenten in een tekst 
worden gelegd en een ander kunst-
werk ontstaat. Exclusiviteit is dan ook 
onzinnig, want men koopt het alleen-
recht van iets waartoe iedereen toe-
gang heeft (de dramatekst) , terwijl het 
eigenlijk theatrale automatisch niet-
reproduceerbaar is. 

Bij de creatie van Nachtwake werd 
deze monopolieregel niet toegepast. 
Uiteraard zullen ook financiële motie-
ven bij een kleine groep als de Blauwe 
Maandag Cie en een grote brok tekst 
als Nachtwake meegespeeld hebben, 
in elk geval heeft het succes van beide 
produkties bewezen dat een vrije 
markt niet noodzakelijk publieksver-
minderend hoeft te werken. Integen-
deel, er heeft zich blijkbaar een af-
spiegelingseffect voorgedaan waarbij 
de respons van de ene produktie door-
gewerkt heeft naar de andere, en 
waarbij ook een publieksdeel zo ge-
boeid was door de eerste visie dat ook 
de concurrerende versie (telkens 
meer dan vier uur!) aangedaan werd. 
Dit is geen pleidooi voor een liberaal 

kunstbeleid, wel een verdediging van 
het recht van de toeschouwer om 
verwante kunstwerken binnen een re-
delijke termijn te kunnen vergelijken. 

Tekst 
D e Zweedse schrijver Lars Norén 

(voor een introductie zie Etcetera 13, 
p. 34-38) schrijft in grotere gehelen. 
Het grootste geheel vormt de eigen 
autobiografie, het materiaal waarmee 
hij gestalte geeft aan alle stukken. Een 
trap kleiner zijn de trilogieën die 
bepaalde fases uit dat verleden ver-
werken. Z o is er de Hotel-trilogie (De 
Nacht, Moeder van de Dag, Chaos, de 
Nabuur van God en Stilte) waar in de 
gezinsoorsprong (twee broers, vader 
aan de drank, moeder ziek) onder-
zocht wordt en de Rouwtrilogie (De-
monen, As en Nachtwake) d ie d e zo-
nen confronteer t met de dood van de 
moeder . Als onderdeel van een groot 
geheel zijn het open teksten, vol 
echo's en verwijzingen naar vroegere 
en latere stukken, bevolkt met perso-
nages die obstinaat dezelfde thema-
tiek aansnijden. Zo vormde Demonen 
een soort generale repetitie voor 
Nachtwake dat op zijn beurt de afwezi-

d o c h t e r Nina telefonisch introdu-
ceert die in Hebriana o p d e v o o r g r o n d 
komt: een oeuvre als kettingreactie. 

Nachtwake begint bij de thuiskomst 
v an John en Charlot te na de crematie 
van Johns moeder . D e telefoon gaat 
en er volgt een lang gesprek met Nina, 
johns dochter, die voor de rest van de 
a v o n d aanwezig blijft via de open 
telefoonlijn. Z e is d e stille ge tu ige van 
e e n doorzopen nacht waarin twee pa-
ren (ook Alan, Johns broer, en diens 
vrouw Monica) graven in het verle-
den, mekaars identiteit, de resten van 
de liefde. 

Nachtwake is één van Noréns betere 
stukken. Het profi teert van Noréns 
g e o e f e n d observatievermogen om de 
taaistrategieën van mensen weer te 
geven: hij heeft oor voor het onver-
woorde dat de verwoording vergezelt, 
voor de subtekst die in het spreken 
doorklinkt, voor de communicat iepa-
tronen en voor de persoonscontouren 
die men uit de talige actie afleidt. Af 
en toe stoot de aandacht voor deze 
taalprocessen via Noréns alter ego 
John door tot het gespreksoppervlak 
{"Dat moet je niet zeggen, even chec-
ken. Checken heet dat. Jij neemt 
onmiddellijk alles over wat de taal 
slap maakt") maar het vertaalt zich 
voornamelijk in de nauwgezette com-
positie van de conversatie waardoor 
de indruk van een parti tuur ontstaat. 
De talloze pauzes en stiltes bepalen 
het tempo, de snelle dialoogwissel 
ritmeert het tekstverloop, de hor tende 
monoloogpassages breken het verval. 
In de regietekst vind je eenzelfde 
secure oplet tendheid voor de manier 
waarop de taaiactie dient gevoerd te 
worden. Nagenoeg ontelbaar zijn de 
aanduidingen die het spreken schake-

ren, die intonatie, volume, timbre, 
toonhoogte, ritmisch verloop bepalen 
en intentionaliteit geven aan het ge-
zegde ( 'broos als glas', 'onneurotisch' , 
'kleine terugtocht ' , 'met de stem van 
een oude man' , 'naakt ' , 'alsof het haar 
niets kon schelen, de wereld veran-
derd was', enz.). 

De taalstrijd vormt de enige hande-
ling in Nachtwake. D e posities die 
door de vier personages ingenomen 
worden, zijn voldoende verschillend 
om voor tegenstellingen en spanning 
te zorgen. In die zin is het een vrij 
klassiek stuk: zowel de twee paren zijn 
contrastief, als de onderlinge verhou-
dingen van de paren en de broers. Het 
zijn vier individuen die vechten om 
het lijfsbehoud, al gaat dit ten koste 
van de individualiteit van de ander. 
Maar Norén brengt ritme in zijn figu-
rentekening door naast botsende lij-
nen ook voor vervloeiing te zorgen: de 
figuren zijn in zekere mate ook uitwis-
selbaar, hebben raakvlakken waar-
door de individuele kamp de allure en 
de treurige komiek van een spiegelge-
vecht krijgt. De taal is in dit spiegelpa-
leis een slechte gids want ook zij zorgt 
door overdadig gebruik van persoon-
lijke voornaamwoorden voor per-
soonsverwarring: "Ze lijkt heel aar-
dig/ Ken je haar?/ Wie?/ Mijn doch-
ter./ Je vrouw, bedoel ik...Ze lijkt heel 
aardig./ Een schat." 

D e tijd creëert op haar beurt diepte 
in het spiegelend perspectief. Norén is 
een weinig optimistische schrijver en 
laat zijn figuren dezelfde fouten be-
gaan als die van de ouders, met alle 
frustraties vandien. Opnieuw worden 
de kinderen verwaarloosd, is de moe-
der afwezig, zijn relaties onmogelijk. 
De personages treden in een spoor 

dat in die mate uitgesleten is dat 
aangeknoopt wordt bij mythische 
voorgangers: het Orpheus-Euridice 
verhaal heeft hier zijn resten gedepo-
neerd (in de grot, het kijken, het 
slangmotief, de muziek), het lijdens-
verhaal van Christus schemert door 
(de titel Nath'arden betekent letterlijk 
nachtmaal) en uiteraard spelen ook 
Freudiaanse archetypes mee (het vier 
keer herhaalde "je lui is eigenlijk een 
navelstreng" is een t ref fende samen-
vatting van het stuk). 

Taal, personages en tijd vormen het 
grondvlak van dit stuk. D e taal han-
delt, liegt, bedriegt; de taal maskeert , 
of legt bloot, krabt aan de ziel van de 
ander, bepaalt het beeld van de part-
ner. Norén is er hier in geslaagd 
ongelooflijk juist weer te geven hoe 
mensen taal gebruiken om zich een 
individualiteit aan te meten of om 
anderen in te strikken. D e personages 
in kwestie zijn erg herkenbaar omdat 
ze gemodelleerd zijn op bekende ar-
chetypes, maar dit wordt ook weer 
niet zo dik gesausd (zoals in Demonen 
dat drijft op de symboliek) dat het 
storend wordt. Bovendien bouwt No-
rén een tijdsfactor in — de duur van 
een lange donkere nacht — die het 
stuk tot aan de tolerantiedrempel 
duwt: het geruzie, roepen en tieren, 
opnieuw goedmaken, fluisteren en fle-
men, en weer herbeginnen, is werke-
lijk eindeloos. 

Context 
Voor beide regisseurs, Guy Joosten 

bij Blauwe Maandag Cie en Jean-
Pierre De Decker bij KVS, was het de 
eerste Norén-regie. Joosten zag de 
Duitse produkties in Kassei en Bo-
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