
structuur van Shakespeares drama en 
de conflicten daarin besloten. 

Richard II (Bart Slegers) is een erg 
jonge koning. Erg jong, onrijp en 
speels is ook de groep van favouriles 
die voortdurend rond hem hangen, 
een b e n d e " o n g e s c h o r e n l e fgo -
zers"(Kester Freriks). De omgang met 
elkaar is fysiek, ongedwongen en non-
chalant. Het contrast met de oudere 
generatie (Gaunt, York) is erg groot, 
een verschil van bijna twee generaties. 
De ouderen staan voor een conserva-
tief patriottisme, de jongeren zijn of-
wel rebel (Bolingbroke) ofwel profi-
teurs van de macht . Shakespea re 
maakt het de toeschouwer onmogelijk 
om duidelijk partij te kiezen voor een 
bepaald kamp : de sympathie/antipa-
thie voor Richard en Bolingbroke ver-
loopt volgens twee tegenovergestelde 
curves. Klaas Tindemans noemt Ri-
chard Heen "kubistisch drama" omdat 
het de toeschouwer een centraal per-
spectief weigert. Van Hoves regie 
doet Shakespeare op dit punt recht. 
Mede dank zij een knappe acteerpres-
tatie van Bart Slegers. Zijn soms nogal 
zwaarwegende pathetische stijl heeft 
hij verbreed tot een veelzijdiger en 
speelser gamma. De theatrale en cere-
moniële koning voor wie men Richard 
gewoonlijk houdt, wordt bij Bart Sle-
gers een gevaarlijke en luciede ont-
maskeraar van de macht, een angry 
young man die op een wat hamerende 
maar tegelijk muzikale manier omgaat 
met de verzen van Shakespeare. Een 
bewijs dat Van Hove erin slaagt om 
met grote teksten een zegging te vin-
den die de brug kan slaan tussen scène 
en publiek. 

Toch stapt Van Hove niet buiten de 
door Shakespeare uitgezette 'psycho-
logie'van de personages. Waarom blij-
ven bv. de vrouwenrollen gevangen 
binnen een traditionele interpretatie 
als vertegenwoordigers van het 'ge-
voel', het 'ondogmatische' ? De vrou-
wen in Richard II hebben eigenlijk al-
leen maar een soort van contrapunti-
sche koorfunctie en zijn uiteindelijk 
niet meer dan een emotionele voet-
noot bij het gebeuren. Dat lijken mij 
de plaatsen waar een Shakespeare -
tekst opengebroken kan worden en 
stof kan leveren voor meer weerbarsti-
ge ensceneringen. 

Het meest besproken onderdeel van 
Van Hoves produkties is wellicht de 
scenografie van Jan Versweyveld. Om-
kijkend naar Don Carlos bijvoorbeeld 
wordt duidelijk dat Versweyveld werkt 
aan een scenografie die zich ten op-
zichte van de enscenering minder au-

tonoom verhoudt. De scène in Richard 
II wordt beheerst door een berg aarde 
die metaforisch staat voor Engeland. 
O p die hoop aarde staan kleurrijke 
bloemen. Het is ook de plaats waar de 
troon van Richard staat. Op het einde 
van de voorstelling zal de kale berg 
aarde het graf worden van de vermoor-
de Richard. Kaal omdat tijdens de be-
kende tuinmanscène de bloemen niet 
gesnoeid worden maar geplukt. In zijn 
d ramaturg i sche ui teenzet t ing gaat 
Klaas Tindemans uitgebreid in op het 
pastorale taalgebruik als een verhul-
lend machtsdiscours. In de tuinman-
scène wordt, volgens Klaas Tinde-
mans, geen allegorie gegeven van hoe 
een wijs bestuurd land er zou moeten 
uitzien (namelijk als een goed onder-
houden tuin), maar wordt het pastora-
le taalgebruik ontluisterd. Dit inzicht in 
de werking van taal en het idee over de 
ontluistering van hel pastorale taalge-
bruik had tot meer kunnen leiden dan 
nu te zien is op de scène. De enscene-
ring maakt deze inzichten niet waar. 

Het centrale 'probleem' van Vers-
weyveld scenografie is al vaker op ge-
wezen, zijn neiging lot verzelfstandi-
ging. Veralgemeend zou je een rudi-
mentair onderscheid kunnen maken 
tussen illustratie, beeld en vorm. Bij de 
illustratie gaat de inhoud eraan voor-
af : een illustratie voegt in principe 

niets toe en heeft als enige functie zich 
zo transparant mogelijk te maken voor 
de inhoud. Bij de vorm bestaat de in-
houd slechts in de vormgeving : pas in 
de vorm toont zich de inhoud. Het 
beeld tenslotte maakt zich los van de 
inhoud en streeft een zekere zelfstan-
digheid na. De illustratie lijkt me voor 
Versweyveld geen relevante categorie. 
Zijn scenografie is een scenografie van 
'beelden' veeleer dan van 'vormen'. 
Enkele voorbeelden kunnen dit ver-
duidelijken. 

O p een viertal m o m e n t e n in de 
voorstelling wordt de aandacht duide-
lijk gevestigd op de verticale as van de 
scène. Ik beperk me tot de meest spec-
taculaire scène : Richard die afdaalt 
van de ijzeren trap op hel ogenblik dat 
hij eigenlijk onttroond wordt. De ver-
ticale as is voor Van Hove van essenti-
eel belang omdat ze de verhouding tot 
het goddelijke symboliseert. Voor mij 
is deze scene een 'beeld'. Natuurlijk is 
het mogelijk om aan dit beeld een be-
tekenis toe te kennen die terugkoppelt 
naar de voorstelling. Maar dat is een 
betekenistoekenning achteraf, en niet 
op het moment zelf dat het beeld als 
'vorm' had gebruikt kunnen worden. 
Het beeld wordt dominant ten opzich-
te van de inhoud en verzelfstandigt 
zich met als gevolg dat de betekenis 
devalueert. De verticale as als beeld 
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