
tercodes gevat kunnen worden : de de-
corelementen die ogenschijnlijk weinig 
met de voorstelling te maken hebben 
en vaak verwijzen naar vroegere voor-
stellingen, de regisseur die met het 
tekstboek in de hand de voorstelling 
volgt, de acteurs die niet spelen maar 
toch op de scène aanwezig blijven, de 
dure meubelen en de al even dure kle-
ren, het zichtbare spelplezier van de 
acteurs, het commentaar dat zij op hun 
rol geven, de individuele tics, het toeval 
dat in iedere voorstelling wel een kans 
krijgt, de aanpassing van iedere voor-
stelling aan een nieuwe ruimte, , . . 
Deze tussenruimte tussen spelen en 
lezen is bij uitstek de plaats van de 
Discordiaanse ironie, ook zo typisch. 

De acteur als doorkijk 

Het spel, het acteren, het aanschou-
welijk maken van het "allerlevendig-
ste". zoals Handke de toneelspeel-
kunst zo prachtig omschrijft, staat cen-
traal in Das SpieI vom Fragen, dat als 
een theateressay kan gelezen worden. 
De toneelspeler en de toneelspeelster 
beklagen zich erover dat zi j niet langer 
in staat zijn om "met een juiste bewe-
ging op de juiste plaats een wereld te 
omspannen", dat hun lichamen enkel 
nog "in hun kooi lokkende apen" zijn 
en niet meer "de stilte naar zich toe 
(kunnen) t rekken , waarin de toe-
schouwers zich samen kunnen vinden", 
dat hun bewegingen "enkel nog naar 
onszelf verwijzen, in plaats van naar 
buiten in een ruimte." De woorden 
waarmee de grote oude verhalen ver-
teld worden, en waarzonder er geen 
verhalen bestaan (Zegen. Vloek. Lief-
de, Toorn, Meer, Droom, Waanzin, 
Woesti jn, Verdr ie t , Zou t , Ellende, 
Vrede, Oorlog) kunnen zij enkel nog 
als vreemde woorden uitspreken. Ze 
missen de kracht de lange, verstrengel-
de zinnen uit te spreken waarin deze 
woorden opnieuw hun frisheid terug-
krijgen. Handkes messcherpe analyse 
van een toneelspeelkunst op een mo-
ment van crisis. Wat betekent het to-
neelspel nog in een tijdperk gedomi-
neerd door technologie, consumptie, 
media en massaspektakel ? Welke 
verhalen kunnen nog op het theater 
verteld worden ? De toneelspeler en 
de toneelspeelster missen de "door-
laatbaarheid" van de ware acteur, "zo-
dat op het einde niet hij. maar de toe-
schouwers zelf als toneelspeler naar 
huis gaan, en wel alsof overtuigd van 
hun toneelspelerschap, omdat zij pas 
door hem, de doorlaat-scheppende, 

begrepen hebben dat ook zij dit altijd 
belichamen en slechts in deze toneel-
spelersogenblikken zichzelf en hun 
verwanten als de helden en eenzamen 
ervaren, die wij, onze moeder, onze 
vader, onze broer, onze buur in wezen 
toch zijn." 

Het zou verkeerd zijn hierin louter 
een terugverlangen te willen zien van 
Handke naar een oudere vorm van 
theatermaken, ook al noemen de beide 
toneelspelers zich "spookbleke navol-
gers van onze voorgangers". Het verle-
den, de traditie krijgt bij Handke niet 
zelden een mythische dimensie. Van-
daal de tot in den treure aan hem ge-
richte verwijten van realiteitsvlucht, es-
thetisering van de werkelijkheid, con-
servatisme, mystiek, pseudo-filosofi-
sche pathetiek,... Het zijn commenta-
ren die aan de inzet van Handkes 
schrijven voorbijzien. Handke zoekt 
naar een spreken, een taal waarin op-
nieuw ter sprake kan komen wat op dit 
ogenblik in onze cultuur onbesproken 
blijft. De natuurervaring is een van de 
belangrijke ervaringen waarvoor onze 
samenleving nog nauwelijks woorden 
heeft (om de simpele reden dat er bijna 
geen natuur meer is, laat staan natuu-
rervaring) en die Handke de laatste 
tien jaar in ieder boek opnieuw 'ter 
sprake' laat komen. De stilte, de lang-
zaamheid, de duur, de afwezigheid,..., 
zijn andere dergelijke vergeten erva-
ringen die allen op een bepaalde ma-
nier naar een vorm van 'passiviteit' en 
'ontvankelijkheid' verwijzen. Vanuit 
dat oogpunt is Handke een politiek 
schrijver en de bitsige controverses 
rond iedere nieuwe publicatie bewij-
zen dat hij dat ook is. 

Wat heeft dit uiteindelijk met 'acte-
ren' te maken ? Alles. Is het immers 
niet de taak van de toneelspeler om het 
'allerlevendigste' vorm te geven, speel-
baar te maken ? De houding waar het 
Handke om te doen is, is een houding 
van 'vragen'. Waarmee geen encyclo-
pedische nieuwsgierigheid bedoeld 
wordt, geen vragen naar feiten, data, 
samenhangen, evenmin staat het vra-
gen voor een metafysisch verlangen 
("Vragen en openbaring spreken el-
kaar ook tegen"). Handkes persona-
ges gaan op zoek naar "de ontdekking 
van een vraag" : "Geen hogere steige-
ring van de werkelijkheid dan door het 
ontdekken van een vraag", zegt de 
spelbederver, en verder nog : "Ook de 
tijd van de orakels is voorbij, niet ? 
Niet 0111 op een vraag een antwoord te 
krijgen, zijn we immers op weg gegaan. 

maar om in de stilte van vroegere ora-
kelplaatsen uit te zoeken wat vragen 
betekent." Het gaat niet om het geven 
van antwoorden, maar om het hebben 
van vragen. 

Schauen 

'Vragen' als een vorm van openheid, 
van 'verwondering'. Een manier van 
omgaan met de dingen die er niet op 
gericht is de verklaren, maar die de 
dingen laat 'zijn' : "En hoe beschrijf ik 
het schone ? Met één woord : Daar". 
Geen pogen. 0111 te begrijpen (dat al-
tijd functioneel is) maar een vorm van 
belangeloos tonen. Hoe kan de acteur 
deze openheid, dit "zuivere, stille vra-
gen-hebben, vraag-zijn en gevraagd-
zijn"spelen ? Opeen bepaald ogenblik 
roept één van de personages wanhopig 
uil : "Mijn God. moet ik dan spelen '? 
Bovendien weet ik dat ik iemand ben. 
die het niet leren zal, goed te spelen, 
dat mijn enige weg het niet-spelen is." 
Vindt de acteur in het 'niet-spelen' op-
nieuw de verwondering, de openheid, 
de manier waarop een kind omgaat 
met de dingen ? Kan hij in zijn niet-
spelen de "apenkooi" openbreken en 
opnieuw naar buiten wijzen ? Wordt 
hij dan de door Handke beschreven 
"doorlaat" op onszelf, op de werkelijk-
heid, de bemiddelaar tussen binnen en 
buiten ? 

Bij het lezen en herlezen van deze 
passages bij Handke heb ik steeds va-
ker zitten denken aan uitspraken van 
Jan Ritsema en aan voorstellingen als 
Hel Heengaan en Willgenslein. Aan 
andere voorstellingen van Discordia 
en meer recent aan Slella van Anne 
Teresa de Keersmaeker. Voorstellin-
gen die op een of andere manier, hoe 
verschillend ze onderling ook mogen 
zijn. de grenzen tussen acteren en niet-
acteren verwarren en in hun lichame-
lijkheid en zinnelijkheid ook de blik 
van de toeschouwer verwarren. Voor-
stellingen die niet alleen van de acteurs 
een andere manier van acteren vragen, 
maar ook en vooral van de toeschou-
wers een andere manier van kijken ver-
langen. Het afstandelijke kijken (ge-
richt op interpretatie, betekenis, be-
grijpen) wordt vervangen door een 
participerende blik die zich verliest in 
hetgeen hij ziet. die zich verwondert. 
Een voorstelling als HeI Heengaan 
krijgt alleen gestalte in deze blik van 
verwondering. De openheid van de ac-
teurs heeft zijn spiegelbeeld in de 
openheid van de toeschouwer. 
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