
K R o N I E K 
RECHT OP EEN ANDERE VISIE 

Aan deze visuele soberheid beant-
woordde ook het spel van de acteurs. 
Zij zegden hun tekst ingehouden, elk 
pathos, waarvoor Handkes tekst ruim 
de mogelijkheid biedt, vermijdend. 
Gregor deed dit afgemeten en haast 
afstandelijk, terwijl Hans en Sophie 
hun personages iets emotionelere ac-
centen verleenden. Maar het geheel 
bleef uitermate beheerst; elk effect 
vermijdend liet men de tekst voor 
zichzelf spreken. 

De regie van Jos Verbist probeerde 
niet het statische karakter van het 
stuk te camoufleren, wel integendeel. 
Het spreektempo lag ook vrij laag. 
Deze traagheid is dramaturgisch ver-
antwoord. Gebruikte Handke niet als 
motto het aan Nietzsche ontleende 
citaat: "Eine zärtliche Langsamkeit is 
das Tempo dieser Reden"? Traag-
heid is ook een hoofdmotief van de 
hele cyclus. Ook bewegingen en ge-
stiek werden door de acteurs slechts 
zeer spaarzaam aangewend. 

Door deze aanpak kwam de klem-
toon volledig op de tekst te liggen. Er 
werd zonder schroom "literair" thea-
ter gespeeld. En binnen dit kader en 
de beperkingen die dat meebracht, 
kweten de auteurs zich overtuigend 
van hun taak. Het is echter een feit 
dat deze produktie hierdoor uit-
mondde in een erg brave en opper-
vlakkige lezing van dit werk. Er wordt 
voorbijgegaan aan de vragen en de 
irritatie die dit stuk bij de toeschou-
wer zou moeten wakker roepen. Wat 
meer is, de regie van Verbist bemoei-
lijkt zelfs het ontstaan van dergelijke 
reacties, omdat ze probeert aan dit 
"gedicht" een esthetisch gehalte te 
geven dat de bedenkelijke aspecten 
ervan verdrinkt in Handkes woorden-
stroom. 

Hij heeft geprobeerd de irrationali-
teit, de pseudo-religieuze en mystieke 
pretenties van dit stuk op te vangen in 
een vormgeving die deze "corri-
geert". Handkes barokke, patheti-
sche zegging wordt gecompenseerd 
door een beheerste en sobere acteer-
stijl; problematische scènes zoals de 
"koorzang" van de arbeiders en de 
"hymne" van de beheeder der barak-
ken werden weggelaten. 

Tekenend voor de opvatting van de 
regisseur is de behandeling van de 
meest merkwaaridge figuur in het 
hele stuk, nl. Nova. Ze begeleidt 
Gregor als een "engelbewaarder", 
maar komt voor het overige nauwe-
lijks aan het woord; alleen op het 
einde spreekt ze een lange slotmono-
loog, waarin zij de "goede bood-
schap" volgens het evangelie van 
Handke verkondigt: een duister, to-
taal irrationeel brouwsel met estheti-
cistische en mystieke bestanddelen. 
Het drama heeft zijn hoogtepunt be-
reikt: Gregor geeft vol bitterheid over 
het onbegrip van zijn familieleden het 
huis van zijn ouders op. Zijn zuster 
verstoot hem. De situatie is uitzicht-
loos. Hans klaagt net voor het begin 
van de slotmonoloog: "Hoe verlaten 
is de mensheid!" Maar dan, als een 
duiveltje uit een doosje, verschijnt 
Nova die het begin van een nieuw 
tijdperk aankondigt. Na het einde van 
haar preek, door alle personages met 

godsdiensige ijver beluisterd, heerst 
alom peis en vree, want iedereen 
verenigt zich in een verzoenend ri-
tueel om de zoon van Hans. 

Jos Verbist heeft gepoogd Nova 
aannemelijker en menselijker te ma-
ken. Ook bij hem blijft zij gedeeltelijk 
een figuur uit een andere wereld, 
maar hij geeft haar ook een concrete 
dramatische functie: zij is de souf-
fleur die voortdurend met het tekst-
boek in de hand de handeling volgt. 
Daardoor gaat zij in het geheel pas-
sen, en is niet louter meer een werk-
tuig van de auteur. 

Wat tevens opviel, was dat er blijk-
baar verschillende versies van het 
einde ingestudeerd waren. Tijdens de 
eerste opvoering, die ik bijwoonde, 
sprak Nova haar monoloog op de 
bank naast de oude vrouw, tot de 
zoon van Hans, waardoor haar woor-
den een eerder intiem karakter kre-
gen. In de tweede versie klom zij met 
het kind op het frontbalkon en sprak 
vandaar haar tekst. Dit beantwoordde 
meer aan de regie-aanwijzingen van 
Handke, die Nova laat spreken vanop 
de kerkhofmuur, waarop zij steeds 
hoger klimt naarmate de monoloog 
vordert. Hierdoor kreeg de toeschou-
wer meer de indruk van een "preek". 
Maar in beide versies bleef de toon 
vriendelijk, zacht en menselijk. In 
Handkes tekst staat dat zij steeds 
trager moet spreken en het praten 
haar erg moeilijk valt. Dit pathetische 
en bezwerende karakter werd volle-
dig weggevlakt en ook de geforceerd-
heid van het happy-end viel niet op, 
daar het gewoonweg niet getoond 
werd. De strijdende partijen verlieten 
het toneel voor Nova het woord nam. 

In de Arca-produktie men Handke 
en zijn werk met te veel egards bena-
derd. Men heeft de fout gemaakt de 
problematische aspecten ervan te wil-
len corrigeren, terwijl deze eigenlijk 
een onderdeel van Handkes denkwe-
reld vormen. Men heeft het stuk op 
zichzelf benaderd en niet als onder-
deel van de cyclus Langsame Heim-
kehr. Het was allemaal te evenwichtig 
en te beheerst, er werden geen vraag-
tekens of kanttekeningen geplaatst 
bij Handkes boodschapperigheid. 

In een interview met Piet De Moor 
(Knack, 1988, nr. 11) zegt Elfriede 
Jelinek dat Handkes vertwijfeld zoe-
ken naar het positieve een omkering 
is van zijn eigen pessimisme. Dat lijkt 
me een correcte analyse en ze ver-
klaart het overspannen karakter van 
dit werk. Daarop werd in Gent niet 
ingegaan, het publiek kreeg slechts 
het bijna rimpelloze oppervlak van de 
tekst te zien. 

Gunther Sergooris 

OVER DE DORPEN 

Auteur: Peter Handke; vertaling: 
Maatschappij Discordia; regie: Jos 
Verbist; decor: Deez Verstraete; 
met: Peter Rouffaer, Gilda De Bal, 
Walter Moeremans, Martine 
Jonckheere, Bert Van Tichelen 
e.a. 
Gezien op II en 12 maart 1988. 

Depressie — Foto Norberl Maes 
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Depressie 
Het gegeven van Depressie, een 

vroeg stuk van Lars Norén, heeft een 
naturalistische rauwheid: twee jonge 
mannen hebben hun toevlucht gevon-
den op een terrain vague. Ze worden 
toegeblaft door een welgestelde heer, 
op zoek naar een hoer. Daarna ont-
dekken ze dat er nog een grotere 
stakker op hetzelfde terrein beschut-
ting heeft gezocht. Eerst lijkt het erop 
dat ze zich over hem zullen ontfer-
men, maar dan snijdt de sterkste 
figuur van de twee dat hoopje ellende 
onverwacht de keel over. Dit moest 
even, vindt hij, want pas na deze 
wrede daad, kan hij zich veilig voelen, 
een gevoel dat verrassend gestalte 
krijgt in een poëtische tekst. 

Opbeurend is anders. Norén heeft 
deze situatie geschetst met stijlmid-
delen ontleend aan Beckett. De ab-
stracte ruimte van Wachten op Godot 
werd hier gewoon vervangen door 
een gore buurt. Maar toch blijft het 
epigonenwerk, ook al blijkt alles wel 
op autobiografische elementen uit 
het leven van de schrijver te steunen. 

Karst Woudstra, bewonderaar-
zonder-reserve van de schrijver, heeft 
de situatie in een zeer abstract decor 
geplaatst, zodat de sociale dimensie 
onduidelijk wordt. Eenzelfde ondui-
delijkheid vind je ook bij de uitwer-
king van de personages. Het resultaat 
is iets dat wat gezocht en ongeloof-
waardig overkomt. 

Interessant aan deze produktie is 
de prestatie van de acteurs. Zij spelen 
met volle inzet, en stuk voor stuk zie 
je interessante persoonlijkheden be-
zig. Uit de vroegere regies van Woud-
stra weten we dat hij vaak het beste 
uit zijn medewerkers losweekt. Voor 
deze jonge mensen is het werken 
onder zijn leiding dan ook een bui-

tenkans. Alle vier hebben ze een 
opmerkelijke vertolking weggegeven. 
Jammer genoeg kunnen Wouter Van 
Lierde, Carl Ridders, Bart Van Aver-
maet en Peter Van den Eede niet 
blijven samenwerken, want zij zouden 
de kern kunnen vormen van een 
interessant jong gezelschap. Maar de 
economische structuur van De Korre 
laat dit niet toe. Een voorstelling die 
interessant is, omdat je vier talentvol-
le jongeren ziet debuteren. Maar de 
tekst zelf liet hen in de steek, zodat 
we niet over een succesvolle opvoe-
ring kunnen spreken. 

Depressie werd opgevoerd in een 
nieuwe ruimte, een zaal die deel 
uitmaakt van de Brugse stadsbiblio-
theek. Een eerste kennismaking was 
niet direct enthousiasmerend: de 
akoestiek is er zo slecht als in de 
nieuwe koorzaal van de Munt. Belgi-
sche architecten moeten heel drin-
gend hun cursus akoestiek eens gron-
dig doornemen. 

Johan Thielemans 

DEPRESSIE 

Auteur: Lars Norén; vertaling: 
Karst Woudstra; decor: Mare 
Cnops; met Carl Ridders, Bart 
Van Avermaet, Peter Van den 
Eede en Wouter Van Lierde. 
Gezien op 4 maart (première). 
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