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"Utopie betekent uiteindelijk niet dolen, maar thuiskomen. W e zijn niet veel thuis, we zijn niet genoeg thuis. 
Toch zoeken we het nog steeds ei gens buiten, want we zi jn l iefdeloos en trouweloos, niet opgewassen tegen 

het meest nabije en het heden.(. . .) 
De oorspronkel i jke goede geest der utopie wordt maar al te gemakkel i jk een deserteur en vijand van de 

mens, wanneer hij alleen maar de ogen sluit en zich in de verte vermeit , wanneer hij niet de strenge mystiek 
is van de dichtsbijzi jnde , nuchtere dingen." (Joachim Schumacher ) 

" H e t o n d e r w e g z i j n , z o n d e r v a s t e p l a a t s - h o e h e e f t m e d a t s t e e d s o p n i e u w in 

v r a a g g e s t e l d - g e l u k k i g m a a r . " ( P e t e r H a n d k e , Das Spiel vom Frageti) 

I .In de laatste van de Zestien Scènes 
verschijnt Jan Joris Lamers temidden 
van een koff iedrinkend gezelschap 
met een kinderkroon op het hoofd. 
Hij doet veel te veel klontjes suiker in 
zijn koffie. De anderen, glimlachend, 
niet begrijpend, gegeneerd, kijken toe. 
Lamers als allegorie van de theaterma-
ker in onze moderne, nog steeds bur-
gerlijke samenleving : de outcast, maar 
dan niet in de gedaante van de revolu-
tionaire beeldenstormer, maar wel in 
de gedaante van de clown, diegene van 
wie men niet weet welk verdriet hij 
achter zijn masker verbergt. De kun-
stenaar als kind, clown, als eeuwige 
thuisloze die voortdurend rondhangt 
waar mensen zijn, maar temidden van 
hen zijn plaats niet meer kent. "Noem 
mij de mannen en vrouwen en kinde-
ren, die mij zoeken zuilen, mij. hun 
verteller, voorzanger en toonaangever, 
omdat ze mij nodig hebben, meer dan 
wat ook ter wereld."(Peter Handke, 
DerHimmel iiberBerlin) De scène als 
verlangen naar gemeenschap. 

2. Tegenover de eindscène van Zes-
tien Scènes, de beginscène van Das 
Spiel vont Fragen in de Monty (Ant-
werpen). Acht acteurs komen op. Sle-
pen een grote reiskoffer naar het mid-
den van de scène. Dan trekt iemand de 
stekker uit. Volslagen duisternis. 
Geen echte paniek. Wel verwarring op 
de scène. Geroezemoes. Opnieuw 
licht. Opluchting. De scène, het speel-
vlak is in de Monty omsloten door bak-
stenen muren. We zitten binnen, op-

gesloten. Als hier het licht uitvalt, is 
het donker, nachtzwart. De reiskoffer 
en de duisternis : haast cliché-beelden 
van onderweg zijn en verloren zijn. 
Dat zijn de metaforen die Maatschap-
pij Discordia gebruikt bij het begin van 
de enscenering van Handkes nieuwste 
stuk Das Spiel vom Fragen oder die 
Reise ziim sonoren Land (1989). Net 
zoals Handkes "pelgrims" zijn de ak-
teurs van Discordia op weg, met iedere 
scène dieper doord r ingend in het 
"Achterland", op zoek naar de juiste 
plek om Het spel van de vragen te spe-
len. De scène als plaats van afzonde-
ring, bezinning, bevraging. 

3. Tegenover de beginscène van 
"Das Spiel vom Fragen" in de Monty, 
dezelfde scène in 't Stuc (Leuven). 
Geen bakstenen muren hier en geen 
volslagen duisternis. De grote ramen 
aan de zijkanten worden niet met doe-
ken afgedekt. Eén van de ramen staat 
zelfs open. De warme lenteavond kan 
zo naar binnen. Wat er buiten ge-
beurt, maakt op een of andere manier 
deel uit van liet gebeuren op scène. En 
omgekeerd kan de voorbijganger niet 
anders dan naar binnen kijken. De 
scène als plaats ergens tussen binnen 
en buiten, als bemiddelaar tussen ver-
beelding en werkelijkheid. 
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