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Schaliën noemt Handke deze ma-
nier van kijken die bemiddelt tussen "al 
te nabij en al te ver" : "Het belangeloze 
kijken waarin een ding alle andere ver-
tegenwoordigde. De afwezigheid waa-
rin ik des te meer aanwezig was." Zijn 
de voorstellingen van Discordia geen 
oefeningen in dat Schauen, die andere 
manier van kijken ? Niet alleen naar 
het personage, maar ook naar de ac-
teur, niet alleen naar het decor, maar 
ook naar de objecten, niet alleen naar 
het stuk, maar ook naar de schriftuur? 

In het Schauen ligt een ethiek beslo-
ten. Wanneer men Handkes schrijven 
een mystiek schrijven wil noemen, dan 
in elk geval de "mystiek van de dichts-
bijzijnde, nuchtere dingen" waar Jo-
achim Schumacher hel in hoger geci-
teerde passage over heelt. Een mys-
tiek van het concrete, het materiële, 
het zintuiglijke, het lichamelijke, het 
menigvuldige, het kleine, het nabije... 
De scène is bij uitstek de plaats van een 
dergelijke mystiek, als ontmoetings-
plaats tussen de concreet lichamelijke 
aanwezigheid van de acteur en de con-
creet lichamelijke aanwezigheid van de 
toeschouwer. Das Spiel vom Fragen 
eindigt dan ook met een aanspreking 
van het publiek in de vorm van een 
vraag : "Warum ? Warum ? Warum ? 
Die Rose ist ohne warum ? Und du ? 
Unddu ? Und du ?" Theater is datge-
ne wat gebeurt tusen de blik van de 
toeschouwer en de blik van de acteur. 
In die wisselwerking wordt de toe-
schouwer op zijn beurt toneelspeler. 

Atopie 

Het "Achterland" is geen naïef uto-
pische ruimte, geen vlucht uit de wer-
kelijkheid naar een plaats waar alles 
beter zou zijn. In plaats van een 'uto-
pie' zou men Handkes Achterland met 
een term van Roland Barthes een 'a-
topie ' kunnen noemen. De utopie 
schildert een wereld die in zijn vol-
maaktheid radicaal tegenover de onze 
staat. Achter de utopie wordt het ge-
loof zichtbaar de bestaande werkelijk-
heid volledig te kunnen veranderen. 
In zijn extreme vorm kan het utopische 
denken leiden tot een naïef optimisme. 
De 'atopie' is bescheidener in haar op-
zet, meer betrokken bij de concrete 
dingen en precies daarom misschien 
een haalbare strategie : "De atopie is 
geen uitweg uit de werkelijkheid, maar 
een opening in een vastgelegde wereld 
van betekenissen." (1) De atopie als 
een ruimte tussen ergens en nergens, 
niet tegenover, maar binnenin en toch 
buiten. Het "Achterland" als een ato-
pische ruimte waar het "vragen" een 
poging is om op een andere, concrete-
re, zintuiglijkere, lichamelijkere ma-
nier naar de werkelijkheid te kijken, te 
schauen. 

Ook de politieke dimensie van het 
theater van Discordia kan als een 'ato-
pie'beschreven worden. Het gaat Dis-
cordia niet om een frontale aanval op 
het burgerlijke theater, op de burger-
lijke ideologie, maar om een subtielere 

vorm, een complexere strategie van 
kritiek : de ironie. De ironie als atopie 
: "dat wil zeggen dat men bewust doet 
alsof men binnen dat bewustzijn (= 
het burgerlijke bewustzijn, EJ) blijft en 
het van geval tot geval ondergraaft, 
afbreekt en omverwerpt, als een sui-
kerklont je dat in water wordt ge-
doopt." (2) Met de metafoor van het 
suikerklontje kom ik terug bij hel uit-
gangsbeeld van dit artikel : Jan Joris 
Lamers met kinderkroon op het hoofd 
en teveel suikerklontjes in zijn koffie 
temidden van een burgerlijk gezel-
schap. 

"Een man kan niet opnieuw kind 
worden, of hij wordt kinderachtig. 
Maar is hij niet verheugd over de naïvi-
teit van het kind, en moet hij er niet zelf 
weer op een hoger niveau naar streven 
zijn waarheid te reproduceren ?" (Karl 
Marx, Grundrisse der Kritik der politi-
sclien Okonomie) 

Erwin Jans 

Noten : 

1. J.F. Vogelaar, Teivgsch rijven, Bezige 
Bij. A dam, 1988, p. 244. 
2. Roland Barthes,geci teerd in J.F. Voge-
laar .idem. 

45 ETCETERA 30/90 


