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Nederlanders, stammend uit de ca-
baretwereld, hebben vaak de neiging 
om als wat hautaine kleinburgers neer 
le kijken op andere kleinburgers uit 
de omgeving. Guus Vleugel, tekstle-
verancier van Jasperina De Jong, is 
daarvan een zeer goed voorbeeld. 
Zijn schriftuur is duidelijk herkenbaar 
in het kleine toneelwerk De miracu-
leuze Come-Back van Mea L. Loman 
over de dromen en de pijnen van een 
naïeve vrouw. Een gewone huisvrouw, 
die ervan droomt om naast andere 
weinig begaafde amateurs op het to-
neel te staan: dit is pas lachen gebla-
zen als je in Amsterdam woont. 

Regisseur Hugo Van den Berghe 
heeft dit stuk op een andere leest 
geschoeid: bij hem is er begrip en 
medevoelen met de kleine mensen 
die allerlei strategieën bedenken om 
aan de sleur van het dagelijkse leven 
te ontsnappen. Guus Vleugel en zijn 
mede-auteur Ton Vorstenbosch 
staan boven hun personages, Vanden 
Berghe staat ernaast. Dat heeft tot 
gevolg dat we een gevoelig stuk krij-
gen over een familie in moeilijkhe-
den. We zien en begrijpen ook waar-
om mevrouw Loman zich zoveel ge-
troost oni toch nog eens de balsem 
van het bewonderende applaus over 
zich heen te voelen gaan. Ze moet er 
veel voor betalen, en het ergste is wel 
dat ze door haar kleine a ibitie haar 
zoon de dood instuurt. Maar op het 
einde staat ze dan toch maar op het 
podium, in het felle licht van de 
schijnwerper. Het stuk is duidelijk 
verwant aan stukken van Alan Ayck-
bourn, als A Clionis of Disapprova! of 
A Smalt Family Business, maar mist 
de technische perfectie of de diep-
gang van de Engelsman. 

Hugo Van den Berghe heeft van 
zijn acteurs heel mooie prestaties 
verkregen: Eric Herreweghe levert 
hier een subtiele vertolking, en hij 
wordt uitstekend omringd door Bob 
Van der Veken, Herman Coessens, 
Raf Reymen en Lieve Moorthamer. 
Ook in de kleine rollen zijn Chris 
Thys (na lange oefening voor de 
spiegel op het accordeon), Els Ma-
german en Mark Willems heel trefze-
ker, al laat de tekst hen in de steek. 

Maar de hoofdrol is van een bijzon-
der kaliber: Blanka Heirman speelt 
de figuur van Loman met veel overga-
ve, en in de huiskamerscènes is ze 
ontroerend door haar kwetsbaarheid. 
De voorstelling sluit af met haar 
vertolking van Non, je ne regrette rien, 
en dat krijgt zo een vlucht en sterkte, 
dat de toeschouwer het er graag bij-
neemt dat het binnen liet stuk mis-
schien niet helemaal juist zit, maar als 
climax van een avond fijn acteren, en 
als een extra-bewijs van haar talent is 
het een scène die de toeschouwer niet 
wil missen. 

Mare Cnops ontwierp een inge-
nieus decor, iets minder overtuigend 
als een backstage, maar bijzonder 
goed als het door de ruimte van de 
scène heel wijd te maken, precies een 
kleine enge kamer gaat betekenen. 
Het te kleine realisme van de tekst 
krijgt hierdoor een extra theatrale 
slagkracht. 

Van den Berghe regisseert erg wei-
nig, maar na de opmerkelijke Tartuffe 
van twee seizoenen geleden, en na 
deze liefdevolle en geïnspireerde 
prestatie, zou men hem vaker als 
regisseur aan de slag willen zien. 

Johan Thielemans 

D E MIRACULEUZE 
COME-BACK VAN 
MEA L. LOMAN 

Auteurs: Guus Vleugel en Ton 
Vorstenbosch; regie: Hugo Van 
den Berghe; decor: Mare Cnops; 
belichting: Jan Gheysens; met 
Blanka Heirman, Els Magerman, 
Herman Coessens, Lieve Moort-
hamer, Raf Reymen, Chris Thys en 
Mark Willems. 

— Blanka Heirman — Foto Luk 

Etcetera ontving 

Tijdschrift voor 
Theaterwetenschap 

Ook aan de begeleiding van het 
theater besteedt Nederland meer 
aandacht. Dat blijkt uit de werking 
van het Nederlands Theaterinstituut 
waar tal van verzamelingen en activi-
teiten gecentraliseerd worden, maar 
o.a. ook uit de talrijke opleidingen 
voor theaterwetenschap die qua per-
soneelsbezetting, wetenschappelijke 
omkadering, onderzoeksactiviteit en 
studentenbevolking nauwelijks met 
Vlaamse normen te meten vallen. 
Het Tijdschrift voor Theaterweten-
schap (TTW) brengt het mollenwerk 
van deze instituten in kaart; het wordt 
uitgegeven in een samenwerkingsver-
band van de Instituten voor Theater-
wetenschap van Amsterdam en 
Utrecht en van de afdelingen theater-
wetenschap van Leiden, Groningen 
en Nijmegen. 

Ter gelegenheid van het Europees 
Filmjaar 88 werd een themanummer 
over film samengesteld. Nu is dat 
voor TTW niet zo'n overspelige situa-
tie, aangezien in Nederland filmwe-
tenschap intrinsiek tot de opdracht 
van deze instituten hoort, in plaats 
van tot de reikwijdte van de commu-
nicatiewetenschap. Film wordt in dit 
nummer uit diverse hoeken bekeken: 
er is de emotief-psychologische aan-
pak van Tans receptieonderzoek, het 
communicatietheoretisch perspectief 
van Kattenbelt, een discussie rond 

diverse semiotische opvattingen naast 
historisch en histrionisch onderzoek. 
Volgens inleider Ernie Tee heeft die 
diversiteit te maken met het gemis 
aan traditie van het Nederlandse 
filmonderzoek: "Wat in de afgelopen 
jaren aan onderwijs en onderzoek op 
het gebied van film het licht heeft 
gezien op onze universiteiten, is nau-
welijks van een geschiedenis voor-
zien. In deze situatie is filmweten-
schap geïnitieerd vanuit verschillende 
faculteiten, en aangevat door perso-
nen die, wat specialisme en benade-
ring betreft, uit uiteenlopende rich-
tingen afkomstig zijn." Maar%cdiver-
siteit zorgt voor beweging. Hiervan 
geeft TTW 22 een scherp beeld. 

Tijdschrift voor Theaterwetenschap, 
Wilhelminapark U/12, 3581 NC 
Utrecht. 

Dedalus brengt het drama in kleine 
sneetjes op de plank. De regelmaat 
zorgt voor een nu al stevige maaltijd. 
Het Vermoeden is een ouder stuk van 
Arne Sierens; Teibele en haar demon 
(I.B.Singer), Verhalen uit liet Weense 
Woud (von Horvâth) en Geschiedenis 
van een paard (Tolstoj en Rozowski) 
zijn vertalingen die uitgegeven wor-
den i.s.m. het Raamtheater; met The 
Hunting of tlie Snark (naar Caroll) en 
De baron van Miinclihausen (naar 
Bürger) zet Paul Pourveur zijn reeks 
van vrije bewerkingen van de wereld-
literatuur voort. 

Alternatives Théâtrales publiceert in 
het dubbelnummer 29-30 de tekst 
Europa van René Kalisky, geëscor-
teerd door verschillende artikels over 
auteur en werk. 

Cahiers théâtre Louvain bundelt in 
nr.60-61 de memoires van haar stich-
ter Armand Delcampe. Het is een 
verzameling van zeer diverse sporen: 
memo's aan technisch en administra-
tief personeel, brieven aan ministers, 
nota's aan het publiek, interviews, 
persmededelingen, historische over-
zichtsartikels, regie-opties, enz. Ze 
bakenen een theaterweg af die resul-
teerde in de oprichting van een gezel-
schap, een theateropleiding, een do-
cumentatiecentrum en een tijdschrift 
dat twintig jaar bestaat. 

Roland Beyen is de auteur van de 
immense bibliografie over Michel de 
Ghelderode. Dit accurate werkinstru-
ment voor iedereen die iets van de 
Ghelderode wil afweten bevat niet 
minder dan tienduizend referenties 
gerangschikt in drie hoofdstukken: 
het werk van de Ghelderode (fictie, 
non-fictie, brieven), interviews en de 
de Ghelderode-kritiek. Dit laatste 
onderdeel is al een huzarenstuk op 
zich: het bevat o.a. ook universiteits-
scripties, persdossiers en de recensies 
over alle de Ghelderode-produkties 
(onder ref. 4454 de recensie in Etcete-
ra, juni 1987). Ongetwijfeld een stan-
daardwerk. 

Roland Beyen, Bibliographie de Mi-
chel de Ghelderode. Académie Royale 
de Langue et de Littérature Françai-
ses, Bruxelles, 1987. 

Luk Van den Dries 
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