
chum en ging met de auteur praten in 
Stockholm. In de KVS werd het stuk 
aangekaart in het leescomité, en be-
zochten Gilda De Bal, Vic De Wach-
ter (inmiddels ex-KVS) en Senne 
Rouffaer de Bochumversie van het 
stuk. De Decker werd dan als gastre-
gisseur aangetrokken. Allebei vinden 
het een grote ontdekking waarop 
doorgegaan zal worden. 

Beide produkties gebruiken de ver-
taling van Karst Woudstra en de tekst-
versie die het Schauspielhaus Bochum 
uitgegeven heeft. De schrappingen 
(ongeveer een vierde van het oor-
spronkelijke stuk) lopen grotendeels 
gelijk, hoewel Joosten meer geneigd is 
verklaringen voor gebeurtenissen of 
gedrag te ziften, terwijl De Decker 
eerder ingrijpt bij expliciete verwijzin-
gen naar het taalgebruik. De Zweedse 
aanduidingen (plaatsnamen, geld) 
worden bij BMC gehandhaafd, bij 
KVS geneutraliseerd (plaats) of ver-
taald (geld). 

Opzet 
Bedoelingen van theatermakers 

mogen uiteraard niet verward worden 
met de scenische praktijk. Toch is het 
interessant de accentverschillen na te 
gaan bij de verwoording van de inten-
ties die in de produktie gelegd wer-
den: ze geven inkijk op het regiecon-
cept. 

Het programmaboekje van BMC 
introduceert Norén als autobiogra-
fisch auteur die qua schriftuur aan-
leunt bij Pinter en Albee. Twee aspec-
ten worden uitvoerig belicht: de psy-
chiatrie en de communicatie. De be-
grippen 'Double-Bind' en 'Schizofre-
nie' worden gedefinieerd en gelar-

deerd met een streepje gedicht en een 
fragmentje Nachtwake, wat suggereert 
dat deze psychiatrische concepten op 
deze personages van toepassing zijn. 
"Toch," zegt Joosten "is de psycho-
logische dieptestructuur zeker niet 
het essentiële aan Noréns werk". 
Veel belangrijker is de taal. "De taal 
is een vervangingsmiddel dat functio-
neert voor een massa gevoelens. De 
personages hebben de taal nodig om 
te overleven en binnen hun commu-
nicatiepatroon hebben zij nood aan 
een partner. Elke zin wordt een wa-
pen en elk gesprek het sein voor een 
nieuwe ronde in hun onophoudelijke 
strijd." 

Ook KVS vermeldt de autobiografi-
sche laag in Noréns teksten (zijn ho-
moseksualiteit en opname in psychia-
trische kliniek), maar heeft het verder 
in de voorpubliciteit vooral over de 
relatiemoeilijkheden en de herken-
baarheid ervan onder het motto 'De 
KVS rekent af met het huwelijk': "Als 
geen ander legt Norén de angsten 
bloot die man en vrouw van mekaar 
afhankelijk maken en analyseert hij de 
persoonlijke verwachtingen die van 
het huwelijk een hel maken." Het 
programmaboek geeft een groter 
gamma van invalswegen op Nachtwa-
ke weer. Men heeft het over het 
rouwproces; de taal als verhulling, de 
taal als code; de pluralistische chaos 
van het ik, de desintegratie van het 
zelf; de taal der verliefden; en citeert 
daarbij R. Barthes, B. Strauss, J. 
Fast, E. Canetti, P. Niedzwiecki. De 
essentie van het stuk is volgens De 
Decker het separatieproces: "Het 
willen weggaan en niet kunnen. Het 
zich willen losmaken van de dingen, 
mensen, kinderen, objecten, herinne-

ringen en niet kunnen." 
Beide brochures drukken ter sta-

ving of verluchting gedichten af. gj; 
BMC spreekt het vrouwelijke stand-
punt 'Moeder' van Norén en 'lokaste' 
van Cixous bij KVS klinkt het vnl 
m a n n e l i j k 'Vader' e n 'Order' van No-
rén. 

Een woonkamer 
Een woonkamer in een grote flat in 

een grote stad. En verderop in deze 
361 p. dikke tekst een keuken, een 
badkamer, een balkon. En druppels-
gewijs een resem objecten: stoelen 
(Mies van der Rohe), veel drank 
sigaretten, telefoon, de urn, etc. Het 
zijn schaarse stapstenen tussen de 
dramatische en de theatrale ruimte, 
met daartussen veel plaats voor de 
verbeelding van de scenograaf. 

Bij de KVS is dat Mare Cnops (die 
o o k al N o r é n s Moed om te doden, 
Demonen, Stilte, Depressie v a n ruimte 
voorzag). Hij tekent een decorplan 
waar al duidelijk de regievisie van 
Jean-Pierre De Decker op dit stuk 
doorschemert. Twee bewegingen zijn 
daarin bepalend: de dieptelijn en de 
leegloop. Het dieptespel wordt vooral 
gecreëerd door de perspectieflijn van 
zich vernauwende wanden en een ge-
bogen plafond, maar onderweg naar 
het eindpunt aan de horizon bots je 
plots op een enorme spiegelscherf die 
dwars en puntig de ruimte doorklieft 
en het roze gewelf inschiet. De diep-
gang wordt hierdoor tegelijk gede-
vieerd als verdubbeld, hij zorgt voor 
een vals perspectief en dubbele diep-
te. Vals is ook de achterwand die bij 
het begin van het derde bedrijf open-
schuift en waarachter Charlotte het 
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