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IVO MICHIELS INTERTHEATRAAL

De theaterteksten uit De alfa-cyclus in de context  
van de naoorlogse performatieve cultuur

Thomas Crombez

Centraal in dit artikel staat de rol die Ivo Michiels’ theatrale, of misschien beter per-
formatieve teksten uit de vroege jaren zeventig spelen binnen het kader van de talrijke
andere experimenten met performatief schrijven die op dat ogenblik aan de gang zijn.
Het gaat dan met name om vier teksten, gebundeld in 1973 als Samuel, o Samuel
(boek 3! van De alfa-cyclus), en geschreven tijdens de voorgaande twee jaar op uit-
nodiging van radiozenders en theatergroepen. Later, in 1995, schrijft Michiels op
vraag van Theatergroep Hollandia nog een theatertekst, Scherven, die opgenomen
werd in Daar komen scherven van (1995).

Performatieve cultuur

Met ‘performatieve teksten’ worden hier meer dan alleen theaterstukken bedoeld.
Michiels benoemt zijn speelteksten (die duidelijk dat aanschijn hebben) ook niet als
toneel. Integendeel, de vier teksten heten respectievelijk ‘een leestekst, eventueel een
hoortekst’; ‘een leestekst, maar beslist ook een hoortekst’; ‘een leestekst, een hoor-
tekst, misschien wel een kijkspel’; ‘een leestekst, een hoortekst, maar beslist ook een
kijkspel’ (Michiels 1973, 174). Een dergelijke verbreding van het dramatische
medium is typerend voor het tijdsgewricht. Er wordt tijdens de jaren zestig en zeven-
tig op erg diverse manieren geëxperimenteerd met tekst die gericht is op een opvoe-
ring, maar geen toneeltekst is in de klassieke zin van het woord. Die klassieke tekst
zou bestaan uit een duidelijk fictioneel kader, herkenbare personages en een lineaire
handeling aangedreven door een centraal conflict.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is drama, in de gangbare betekenis van
het woord, nog sterk gebonden aan de conventies uitgedragen door de stadsschouw-
burgen, die betrekkelijk restrictief zijn ten gevolge van restauratieve tendensen vlak
na de Tweede Wereldoorlog (Hillaert 2007). Door een aantal experimentele thea-
terauteurs worden de conventies van het klassieke burgerlijke drama (en als ‘burger-
lijk’ kunnen zelfs nog heel wat vooroorlogse experimenten uit de dramatische litera-
tuur, zoals het naturalisme, gekenmerkt worden) stelselmatig ter discussie gesteld en
gedeconstrueerd.

Recent wordt de innovatiegolf in het theater waarvan dit experimentele schrijven de
voorbode was, in de theaterwetenschap benoemd met de term ‘postdramatisch thea-
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ter’, die geïntroduceerd werd door Hans-Thies Lehmann. Postdramatisch theater
betekent, bondig gezegd, dat de dramatische tekst niet langer de voornaamste motor
van de opvoering is. Uitgangspunt van het theatrale maakproces kan even goed een
roman zijn, of een reeks gesprekken, een filosofische reflectie, een improvisatie of een
bewegingssequentie. Ook de theatrale vorm wordt opengebroken. Vandaar is ‘post-
dramatisch theater’ vandaag vrijwel de enige term die met enige accuraatheid het
hybride podiumkunstenlandschap beschrijft zoals dat zich sinds de jaren zeventig
heeft ontwikkeld, van ‘visuele dramaturgie’ over danstheater tot politieke perfor-
mance-lectures (Lehmann 1999, Swyzen & Vanhoutte 2011).

In het Vlaamse theater van de jaren vijftig en zestig vinden de bedoelde experimenten
in heel verschillende contexten plaats. In de eerste plaats op de kale scènes van de
kamertheaters, die een nieuw repertoire willen brengen van existentialistisch en
absurdistisch allooi. In deze schriftuur is een heel andere inzet van het theater aan de
orde. De scène gaat dienen als forum voor filosofische en morele vraagstukken, met
ingrijpende gevolgen voor scènebeeld en spel, dat nadrukkelijk als anti-spektakel ver-
schijnt.

Verwant aan het kamertheater, maar toch met een ander accent (en ook van iets latere
datum), is de zoektocht van een aantal jonge auteur-regisseurs naar een nieuwe
fysieke acteertaal, wat gepaard gaat met een visie van de opvoering als een ‘ontrege-
lend’ gebeuren. Het gevolg is onder meer een herschrijving van het repertoire: Hugo
Claus hertaalt op ingrijpende wijze het œuvre van Seneca, te beginnen met Thyestes
(1966). Voor Kosmika (1969) monteert en herschrijft Jan Decorte stukken uit de
Edda, uit Shakespeares Macbeth, en uit de geschiedenis van Gilles de Rais. In Vrou-
wen (1977) zal hij hetzelfde doen met Euripides’ Bacchanten en Medea. Net als de
taal is het acteren in de producties van deze teksten extatisch en ontregeld.

Een derde ingrijpende ontwikkeling in de podiumkunsten is de politisering van het
theater en het zogenaamde ‘vormingstheater’. Deze laatste term komt uit Nederland
overgewaaid en is niet altijd goed van toepassing op de specifieke Vlaamse versie van
het fenomeen, waarin vaak een beroep wordt gedaan op liederen, poppenspel en
andere middelen uit wat men ‘volkstheater’ noemt. Het bekendste voorbeeld is onge-
twijfeld het heterodoxe mysteriespel Mistero Buffo van Dario Fo, opgevoerd door het
gezelschap van de Internationale Nieuwe Scène en regisseur Arturo Corso (1972).

In de vierde plaats valt op hoe theatrale elementen worden geïntroduceerd in de beel-
dende kunst (happening en performance art) en in de literatuur. Van de talrijke hap-
penings die in België tijdens de jaren zestig en zeventig plaatsvinden, kunnen voor-
beelden als 75 in a Hat door de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars (Wide
White Space, 1969), of de Stunt Happening van Panamarenko, Hugo Heyrman en
anderen (1966) als paradigmatisch gelden. Op het vlak van literaire performance zijn
er de bekende evenementen georganiseerd door Simon Vinkenoog, zoals Poëzie in het
Paleis (1966) of de Nacht van de poëzie (eerste editie 1973), maar ook individuele
acties zoals de spontane performances in Antwerpse cafés door Wout Vercammen, of
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de Gebeurtenissen van Pjeroo Roobjee (1966) (zie afbeelding 15: James Lee Byars, 75
in a Hat, 1969).

Ten slotte moet worden aangestipt – en dat zal met name een bijzondere invloed op
de schriftuur van Michiels’ theaterteksten uitoefenen – dat ook het hoorspel tijdens
de jaren zestig een bijzondere ontwikkeling doormaakt. In Duitsland spreekt men
terugblikkend van ‘das neue Hörspiel’ (Bräutigam 2005). Een essay van Smeyers uit
1962 heeft het over het hoorspel als ‘zelfstandige kunstvorm’. Na de sensationele,
sociaalkritische of poëtisch-literaire spelen van het interbellum, na de naoorlogse psy-
chologische drama’s, krijgt het hoorspel een mediumspecifiek karakter. Stemmen
worden bevrijd van hun personage, montage en collage verknippen het handelings-
verloop (waardoor bijvoorbeeld alledaagse uitdrukkingen een nieuwe context krij-
gen), de taal wordt een auditief element gelijk aan geluiden of muziek.

Ook dit valt te duiden binnen het postdramatische kader van Lehmann, waarin het
hedendaagse toneel met een treffende rekensom wordt gekarakteriseerd als ‘Theater
= Stummfilm + Hörspiel’ (Lehmann 1999, 273-274). De innovaties in het eigen-
tijdse hoorspel vormen een perfecte harmonie met de de-semantisering van de spraak
in het theater. De tekst zal niet langer dienen als betekenisdrager en representatie-
middel. Woorden worden klankobjecten, liefst ontkoppeld van het lichaam waaruit
ze komen, want spreken mag niet vanzelfsprekend zijn. Tekst, stemmen en geluid
bouwen een eigen realiteit op, een zelfstandig ‘klanklandschap’ (Lehmann 1999,
262-273).

Afbeelding 15: James Lee Byars, 75 in a Hat, Wide White Space, 1969



100 IVO MICHIELS INTERTHEATRAAL

Experiment en theatraliteit

Uit het overzicht moge blijken dat er vanaf medio jaren zestig een brede diversiteit
van theatrale experimenten aan de gang is in België, gevoed door een even grote varië-
teit aan literaire experimenten. Dat zijn de ‘performatieve teksten’ waarover ik het wil
hebben. Tone Brulin, een van de belangrijkste vernieuwers binnen het kamertheater
(en later het interculturele theater), kondigt de ontwikkelingen al in 1950 aan, met
een parafrase van Antonin Artaud:

De dichter heeft zich van het woord meester gemaakt en het een gans
nieuw aspekt geschonken. Hij heeft het uit zijn konventionele banden ver-
lost, en de gebruikstaal gebroken opdat het een bijzonder leven zou kun-
nen leiden, zonderlinge allianties en formules verwekken zoals in een che-
misch laboratorium (Brulin 1950, 189).

Gemeenschappelijk aan al deze ontwikkelingen is dat de betekenis van theater of
theatraliteit het nauwe kader van de schouwburg te buiten gaat. Theatraliteit dringt
binnen in de literatuur, in de beeldende kunst, in het politieke en in het ideologische
veld. Het is niet alsof die disciplines voorheen nooit een theatraal aspect gehad zou-
den hebben. Wel wordt die performatieve zijde nu expliciet op de voorgrond
geplaatst. Wat aanspreekt in het theatrale medium is een kracht die niet alleen
onmiddellijk inwerkt op een live aanwezig publiek, maar ook niet herhaalbaar is en
dus moeilijk te recupereren valt. Niet toevallig is het de controversiële Franse dichter
en essayist Artaud die voor Brulin, en ook bijvoorbeeld voor Hugo Claus, als baken
dient. Bij Claus wordt hij letterlijk tot nieuwe vaderfiguur verheven, voor Brulin is
hij een ‘gevaarlijke zending’, een inspirerend ‘vergift’ (Brulin 1951, 423; vgl. Crom-
bez 2007).

Artaud had net gethematiseerd dat elk niet overdacht gebruik van de bestaande artis-
tieke conventies, in een geschreven tekst of een regieontwerp, de auteur overleverde
aan een failliete westerse kunstopvatting, die spoedig door een (oosters geïnspireerde)
hergeboorte van de cultuur zou worden geannihileerd. De enige tegenzet was deze
conventie op elke mogelijke manier de weg te versperren: via een nieuwe, visuele taal
voor het theater, via het centraal stellen van metafysische concepten (niet psychologie
en dialoog), via klank- en stemexperimenten, via ‘ontelbare reflex-bewegingen,
impulsieve geluiden, vergissingen, lapsus van geest’ (Brulin 1950, 197).

Maar het meest cruciale aspect van Artauds interventie betreft een herijking van de
theatraliteit van het alledaagse leven. ‘Artaud s’est dit: c’est moi qui jouerai Artaud’,
zo omschreef de bevriende schilder André Masson zijn houding (Virmaux 1977, 51).
Niet alleen het theater, de hele kunst en literatuur lijkten vanaf de jaren zestig op een
obsessieve manier doordrongen van de intensificatie van het hier en nu of, met de
woorden van Marc Reynebeau: ‘de daad zelf voorop’ (Reynebeau 1988, 7).

Illustratief voor die ‘performatieve wending’ is, in het werk van Michiels zelf, de korte
tekst waarmee zijn essaybundel over beeldende kunst opent, Luister hoe dit beeld hoe
die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister (1979):
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Op mijn hand ligt een wit vierkant van Malevitch: het ligt er al om en bij
de halve eeuw en nog verheldert het mijn kamer – de muren worden wit,
de vloer waarop ik loop is een ijsvlakte, heetgloeiend en onmetelijk, en
dan, vijf keer tien jaar later, als een gouden bliksem over al dit wit, de kerf
van Fontana; of nog, de kilometerlange afrollijnen van Manzoni, de
regenbogen van Jef Verheyen, een blauwe mini-woestijn van Yves Klein,
de optische wonderspelen van Soto of Le Parc, de klanken van Berg en
Stockhausen en Xenakis, en plots oprijzend vanachter het raam The Great
American Nude van Tom Wesselmann, Warhols zilveren screen van Mari-
lyn, of een gigantische spijker van Uecker, dwars over de straat in de gevel
geslagen. En Christo die mijn tafel inpakt, niet zo maar mijn tafel maar
mijn hele kamer, niet zo maar mijn kamer maar mijn hele flat, niet zo
maar mijn flat maar het hele huis, de hele stad opgebonden in één groot
plastic pakket. En wij allen onder één hoed, de hoed van James Lee Byars
(Michiels 1979, 7-8).

In sneltempo geeft Michiels zijn persoonlijke selectie van kunstenaars uit de naoor-
logse avant-garde, meer bepaald uit het Zero-circuit, met wie hij goede contacten had
via schilder Jef Verheyen (Pas 2010). Verschillende nieuwe kunstvormen komen aan
bod: pop-art, op-art, abstract expressionisme, action painting, happening, installatie-
kunst. Maar opmerkelijk is vooral dat bij haast elk van deze kunstenaars een manifest
performatief en zelfs theatraal aspect aanwezig is. Het kerven in canvas van Lucio
Fontana, de ‘tot-kunst-verklaringen’ van Piero Manzoni, de anthropométries van Yves
Klein (waarbij naakte vrouwen dienst doen als penselen), de manipuleerbare en
ludieke installaties van Jesús Rafael Soto, de schilderij-installaties van Tom Wessel-
mann of van Andy Warhol, het spijkeren van Günther Uecker, het inpakken van
Christo.

De lijst culmineert in ‘wij allen onder één hoed, de hoed van James Lee Byars’. De
Amerikaan kan wel haast het ‘oertype’ van de performancekunstenaar genoemd wor-
den. Vanaf de late jaren zestig was hij trouwens geregeld in Antwerpen te gast voor
acties die meestal in het kader van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) of de
‘anti-galerie’ White Wide Space plaatsvonden. De actie waaraan Michiels specifiek
refereert is 75 in a Hat uit 1969, waarvoor Byars vijfenzeventig onderling verbonden
hoofddeksels uit zijde maakte, en evenveel mensen samenbracht onder die ‘hoed’ (zie
afbeelding 15).

Performatieve teksten benaderen via experimentele 
literatuurwetenschap

Wat betekent de performatieve cultuur voor tekst in het theater, en voor de teksten
van Michiels in het bijzonder? Dat impliceert een dubbele onderzoeksvraag. Hoe ziet
een performatieve tekst van Michiels eruit, en hoe kunnen zijn teksten gesitueerd
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worden tegen de achtergrond van andere auteurs en andere performatieve teksten?
Welke plaats neemt Samuel, o Samuel binnen dat gezelschap in? Ik begin met de
tweede vraag, om zo de eerste vraag beter te kunnen benaderen.

In overeenstemming met de experimentele literatuur die Michiels bedrijft, wil ik in
dit artikel een proeve van experimentele literatuurwetenschap geven. Aan de hand
van hedendaagse taaltechnologie wens ik een methode te introduceren om de expe-
rimentele theaterteksten uit Samuel, o Samuel te positioneren binnen het ‘landschap’
van performatief schrijven tussen 1950 en 1980.

Het is niet de eerste keer dat taaltechnologie in stelling wordt gebracht om het werk
van Michiels te bestuderen. In 1970 publiceerde Willy Martin de resultaten van zijn
vergelijkende vocabulariumanalyse van Het afscheid (1957) en Het boek alfa (1963),
die hij had kunnen uitvoeren met de assistentie van het Rekencentrum van de KU
Leuven. Martin ging met name de frequentiedistributies van de woorden in beide
romans met elkaar vergelijken. Daarin wordt uitgedrukt in hoeveel frequentieklassen
het vocabularium van een tekst uiteenvalt (de klasse van woorden die eenmaal voor-
komen, twee- tot tienmaal, elf- tot twintigmaal enzovoort) en welke klassen het best
vertegenwoordigd zijn. Met de uitkomsten van dat onderzoek bleek men erg fijnma-
zige uitspraken te kunnen doen over Michiels’ woordgebruik. Zo bleek Het boek alfa
een veel algemener en minder anekdotisch vocabularium te gebruiken dan Het
afscheid, en een veel minder constant lexicon, wat duidt op scherpere tegenstellingen
tussen de afzonderlijke delen van het werk.

Ook illustreert de tijdskloof van meer dan veertig jaar tussen Martins onderzoek en
dat van mij hoe veel er veranderd is op het gebied van taaltechnologie. Martin diende
de volledige tekst van twee romans zin per zin op ponskaarten over te brengen, voor-
aleer ze door de computer anno 1970 verwerkt konden worden. Elke analyse die hij
wou uitvoeren, zelfs de meest eenvoudige telling van woordfrequenties, vereiste de
medewerking van een programmeur die de onderzoeksvraag naar een algoritme kon
vertalen. En wilde hij het woordgebruik van Michiels met een referentiecorpus ver-
gelijken, dan was er betrekkelijk weinig materiaal voorhanden. Het ‘basiscorpus voor
geschreven fictie’ dat gebruikt wordt om te analyseren welke woorden uit de twee
romans significant vaker of minder vaak voorkomen dan in de gemiddelde roman,
bestaat uit amper 250.000 woorden afkomstig uit niet meer dan twintig verschil-
lende prozawerken uit het Nederlands taalgebied. Maar alleen al dat corpus bijeen-
brengen, zo leert een voetnoot, was blijkbaar het werk van tien licentiaatsverhande-
lingen geweest (Martin 1970, 95).

Vandaag is digitaal omgezette tekst exponentieel goedkoper geworden. Het digitali-
seren van de 45 toneelteksten die voor dit onderzoek gebruikt werden (zie verder)
nam niet langer dan enkele weken in beslag. Op het gebied van automatische taalver-
werking staan meerdere analysepakketten ter beschikking van onderzoekers, zoals de
‘Natural Language Toolkit’, die gratis toegankelijk is én geschreven in de (zelfs voor
niet-techneuten) uiterst leesbare programmeertaal Python (Bird e.a. 2009). Die soft-
ware hoeft bovendien niet op een grote en dure mainframe in een rekencentrum te
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draaien, maar kan ik gewoon zelf bedienen op mijn laptop, die exponentieel meer
rekenkracht bezit dan de IBM 1620 of 360/40 waarop Martin een beroep kon doen.

Maar ook qua aanpak is er belangrijk verschil tussen mijn benadering en die van Mar-
tin. Indien de computer in Martins onderzoek fungeerde als een microscoop om het
taalgebruik van de auteur anders te bekijken, dan is het bij mijn methode veeleer het
doel geweest om een panoramische blik te krijgen op bepaalde literaire teksten, door
ze in een veel breder corpus te situeren.

Ik geef wat meer details over deze methode. Zoals gezegd wil ik Michiels’ teksten
positioneren binnen het ‘landschap’ van performatief schrijven tussen 1950 en 1980.
‘Landschap’ staat tussen aanhalingstekens maar ik probeer de term zo letterlijk moge-
lijk op te vatten. Gegeven een corpus van documenten ga ik de ‘intertekstuele afstan-
den’ tussen alle teksten te berekenen. Daarna kunnen ze gevisualiseerd worden als een
cluster van nabijgelegen of juist ver van elkaar verwijderde knooppunten, aan de
hand van een netwerkvisualisering.

‘Intertekstuele afstand’ wordt hier opgevat als een mathematische uitdrukking van
het vocabularium dat twee teksten gemeenschappelijk hebben. Een groot aantal
gedeelde woorden en een relatief klein aantal divergente woorden levert een kleine
intertekstuele afstand op, en vice versa.

Eerst wil ik graag het corpus toelichten dat als steekproef van experimenteel perfor-
matief schrijven dienst doet. Onder de 45 documenten figureren talrijke teksten uit
het kamertheater (Brulin, Claus), uit het fysieke en ritualistische toneel (Jan Decorte,
Bert Verminnen), en uit de literaire performance (in dit corpus alleen door de Neder-
landse dichter-performer Johnny van Doorn vertegenwoordigd) (zie bijlage 1,
Samenstelling Corpus). De gemiddelde lengte van de teksten in het corpus bedraagt
8500 woorden. Aangezien het echter experimentele teksten betreft, en het totale aan-
bod daarvan in het Nederlandse taalgebied eerder beperkt is, was het niet te vermij-
den dat ik ook teksten op zou nemen die buitengewoon kort zijn (Brulins De donder-
stralen: 800 woorden) of juist erg lang (Suiker van Claus: 28.000 woorden). Deze
verschillen heb ik gecompenseerd door de teksten niet te representeren aan de hand
van frequentielijsten met absolute woordfrequenties, maar relatieve frequenties.Het
corpus is lang niet exhaustief – op het vlak van de literaire performance zouden met
name auteurs als Gust Gils of Pjeroo Roobjee aanwezig moeten zijn – maar wel repre-
sentatief voor de behandelde periode. Omdat het digitale corpus nog in opbouw is,
zijn die lacunes voorlopig niet gevuld. Bij de verderzetting van dit onderzoek is het
de bedoeling om het corpus uit te breiden met teksten van onder meer Simon Vin-
kenoog, Jules Deelder, Wout Vercammen, Marcel van Maele, Paul de Vree, Adriaan
Peel, Sybren Polet, Max Kazan, Lucienne Stassaert, Edmond Devoghelaere, Ben
Klein, Hugo Raes, Lodewijk de Boer en Pjeroo Roobjee.

Hoe kan de ‘afstand’ tussen twee teksten van het corpus op een mathematische
manier uitgedrukt worden? Daarvoor is eerst een mathematische representatie van de
teksten zelf nodig. De teksten worden binnen dit onderzoek voorgesteld volgens het
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‘bag of words’-model (Manning e.a. 2008, 117). Dat populaire model binnen de
computerlinguïstiek maakt abstractie van de structuur van de tekst (hoofdstukken,
paragrafen) en van de structuur van de zinnen (zinslengte, woordvolgorde). Wat
overblijft zijn de puur lexicale aspecten van een tekst: de gebruikte woorden en hun
frequenties.

Omdat de lengte van de teksten erg ongelijk was, moesten deze frequenties boven-
dien genormaliseerd worden. Daarom werden niet de absolute frequenties van de
woorden gebruikt, maar hun relatieve frequenties, namelijk relatief ten opzichte van
hun frequentie in het totale corpus van documenten, of de ‘tf-idf-score’ (term fre-
quency – inverse document frequency, zie Manning e.a. 2008, 118-119).

Het resultaat van deze oefening is dat elke tekst nu door een lange lijst van relatieve
woordfrequenties wordt voorgesteld, of een documentvector. Vervolgens kan men het
verschil tussen twee zulke vectoren berekenen, wat overeenstemt met de ‘inter-
tekstuele afstand’ tussen de twee corresponderende documenten. Om het verschil
tussen twee documentvectoren te berekenen werd gekozen voor de courant gebruikte
Pearson-correlatiecoëfficiënt.

Na de digitalisering van de teksten, de berekening van hun numerieke representaties
(als documentvectoren van relatieve frequenties) en de berekening van alle onder-
linge afstanden (tussen elk koppel van twee documenten) was het voorbereidend
werk achter de rug. Op basis van de resulterende matrix van intertekstuele afstanden
– bestaande uit een getalwaarde voor elk paar van documenten, dus 1980 waarden in
totaal – kon een aanvang worden genomen met de automatische clustering.

Lexicale clustering

Om de matrix van intertekstuele afstanden visueel voor te stellen, zodat de gedetec-
teerde clusters onmiddellijk naar voren zouden komen, werd gebruikgemaakt van
software voor de visualisering van netwerken (of ‘grafen’). Meer bepaald koos ik voor
het grafische softwarepakket NodeBox, dat ontwikkeld werd aan de kunsthogeschool
Sint Lucas Antwerpen (De Bleser e.a. 2010).

Om praktische redenen was het moeilijk om een netwerk met 45 knooppunten, die
allemaal met elk van de andere punten verbonden waren, te visualiseren. Van elke
tekst werden daarom alleen de drie nauwst verwante teksten geselecteerd. Al deze
relaties werden op een netwerkdiagram (of network graph) gevisualiseerd. Teksten die
dichter bij elkaar komen te liggen op deze visualisering, hebben dus ook een tekstueel
nauwere band (zie afbeelding 16: Lexicale clustering).

Vóór ik aan de visualisering begon, had ik een aantal specifieke verwachtingen
omtrent de resultaten. De meest zichtbare groepering zou ongetwijfeld volgens de lij-
nen van auteurschap lopen. Thematische overlappingen (bijvoorbeeld Griekse
mythologie als mogelijk verbindingselement tussen Claus’ Senecabewerkingen en
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Decortes Kosmika of Vrouwen) zouden niet al te zeer hun stempel op de clusters kun-
nen drukken, aangezien alle eigennamen en aanduidingen van sprekers op voorhand
werden verwijderd. Vervolgens zou hopelijk zichtbaar worden wat mij het interes-
santst leek: de lexicale verwantschap of verwantschap tussen verschillende auteurs
door wederzijdse beïnvloeding. Zo verwachtte ik bijvoorbeeld een afgetekende clus-
ter in ‘senecaanse’ of ‘artaudiaanse’ stijl met daarin een aantal teksten van Claus, Ver-
minnen en Decorte. Misschien zou er ook minder voorspelbare clustering optreden,
zoals het samenklitten van teksten op basis van progressieve spelling of dialect. Wat
ik zeker niet verwachtte was een absolute chaos waaruit niets af te leiden viel.

De visualisering bevestigt de meeste van die verwachtingen. De clustering volgens
auteur is het meest manifest. Daarnaast zijn ook enkele lexicale clusters zichtbaar. De
cluster van Claus’ Senecavertalingen (Phaedra, Orestes, Thyestes, Oedipus) staat rela-
tief los van zijn stukken in naturalistische stijl (Suiker, Een bruid in de morgen, In een
haven). De Seneca-cluster van Claus vertoont een sterke samenhang met Decortes

Afbeelding 16: Lexicale clustering
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Vrouwen, dat ook gedeeltelijk op Griekse tragedies is geïnspireerd, wellicht op basis
van gemeenschappelijke woorden die geen eigennamen zijn maar toch aan de Griekse
context refereren.

Er valt ook een soort ‘politieke’ of ‘artaudiaanse’ cluster te signaleren dicht in de
buurt van de Senecabewerkingen, die samengesteld is uit Claus’ Morituri en het met
Harry Mulisch geschreven ‘libretto’ Reconstructie, evenals Decortes Kosmika en Ver-
minnens Rioolvogels. Opvallend is ook de directe connectie met de sterk op de actu-
aliteit geënte bundels van Johnny van Doorn. Een interessant resultaat is verder dat
de stukken van Claus onderling minder goed op elkaar gelijken dan de stukken van
bijvoorbeeld Brulin, die veel sterker samenklitten. Er zit dus lexicaal heel wat meer
variatie in de stukken van Claus dan in die van Brulin, wat overeenkomt met Claus’
reputatie van een proteïsche ‘veelschrijver’ die talrijke registers kon bespelen.

Ivo Michiels binnen de performatieve cultuur

Wat kan men concluderen over de toneelteksten van Michiels? In de eerste plaats zijn
de stukken vooral met elkaar verbonden, eerder dan met andere teksten. Verrassend
genoeg situeert de cluster-Michiels zich qua woordkeuze het dichtst bij de naturalis-
tische subcluster van Claus (De getuigen, Suiker) en bij de cluster-Brulin, wiens werk
onder alle experimentele theaterschrijvers allicht het meest conventioneel was. We
vinden Michiels dus niet terug bij de meer ‘manifest experimentele’ auteurs zoals
Decorte of Verminnen, wat op het eerste gezicht haaks staat op zijn canonieke status
als formalistisch en experimenteel auteur.

Een andere visualisering kan deze resultaten beter helpen begrijpen. Uit een grafiek
die de woordvariatie in het corpus visualiseert wordt de eigenheid van Michiels’ stuk-
ken snel duidelijk (zie afbeelding 17: Woordvariatie). Op deze grafiek wordt de voca-
bulary richness of woordverscheidenheid in het corpus getoond: het aantal verschil-
lende woorden in de tekst ten opzichte van het totaal aantal woorden (‘type-token
ratio’). Deze resultaten worden bovendien genormaliseerd, omdat kortere teksten
anders een verhoudingsgewijs abnormaal hoge woordvariatie zouden vertonen. Con-
creet wordt de woordverscheidenheid berekend per honderd woorden, in plaats van
telkens over de volledige tekst.

Opvallend genoeg bevinden alle vier de teksten van Michiels zich onder de gemid-
delde waarde van woordvariatie, en zelfs allemaal binnen de top tien van minst geva-
rieerde teksten. Daarmee wordt onmiddellijk duidelijk waarom de teksten van
Michiels eerder in de hoek van de ‘naturalistische’ stukken (Brulin, Claus) dan in de
hoek van de ‘exuberant experimentele’ teksten (Decorte, Van Doorn, Verminnen, en
de andere subcluster-Claus) te vinden zijn.
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Michiels’ schrijfstijl is zeker experimenteel te noemen, maar niet in de artaudiaanse
of senecaanse zin van een gemaniëreerde, expressionistische en soms gezochte schrif-
tuur. Het zijn niet de getorste zinnen uit Thyestes, Kosmika of De rioolvogels die we
hier aantreffen:

Aan de steeneik hangen offeranden, oorlogsbazuinen, gebroken gevechts-
wagens, wrakken uit de zee, verbrijzelde wielen, en de bebloede hemden
van de vijand. Onder de schaduw van zijn takken ligt een gore modder-
poel met een vel van stil, zwart water. Men vertelt dat in de blinde nacht
daar de goden van de dood huilen, dat het gewijde woud weerklinkt van
geluiden van ketenen en het gekerm van geesten. De doden die losgeraakt
zijn uit hun vermolmde graven zwerven daar (Claus 1966, 34).

De akteurs komen in beweging, ongekontroleerd en stotend, door elkaar
warrelend met obscene geluiden, kruisen, krassen van nagels over de vloer,
stampen, klappen, grommen, slaan, korte aanvallen op elkaar, getoeter,
blazen, krabben, huilen als wolven (Decorte 1969, 20).

[De kleine ratten] klimmen, ze willen ontsnappen uit het gepuntte [sic]
riet, ze zitten in de kruinen, maar ook de bomen vatten vuur en alles krijgt

Afbeelding 17: Woordvariatie

Michiels • Hoe laat is het?

Michiels • De madeliefjes, liefje, de madeliefjes

Michiels • Samuel o Samuel

Claus • De getuigen

Verminnen • In de lichtcirkel

Brulin • De donderstralen

Decorte • Het spel van de Spaanse monnik Ambrosio

Decorte • Kosmika

Michiels • Het laatste avondmaal

Claus • Oedipus

Claus • Zonder vorm van proces

Claus • Een bruid in de morgen

Claus • Suiker

Verminnen • De tortel

Brulin • Kon-Tiki

Claus • Reconstructie

Brulin • Haasje over in West-Berlijn

Brulin • De honden

Claus • (M)oratorium

Brulin • De stenen hebben een ziel

Claus • Phaedra

Brulin • Ach du kleines Wernerlein

Claus • Het lied van de moordenaar

Claus • Thyestes

Verminnen • Nachtelijke bezoekers

Verminnen • Onbekende bewoners

Verminnen • De rioolvogels

Claus • Orestes

Brulin • De zaak Pee Jee

Brulin • Mikroben

Brulin • Horizontaal

Verminnen • Het monsterkind

Claus • Mama, kijk, zonder handen!

Brulin • Pas op, mijnheer Lipman komt

Brulin • De bokkerijders

Brulin • Dromen van ijzerdraad

Claus • Morituri

Brulin • Nu het dorp niet meer bestaat

Brulin • Vertikaal

Claus • In een haven

Decorte • Vrouwen

Verminnen • Inferno

Vandoorn • De heilige huichelaar

Brulin • Twee is te weinig, drie is te veel

Vandoorn • Een nieuwe mongool

WOORDVARIATIE

in performatieve teksten 

1950-1980

(Type/Token Ratio)
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een vlamtint, alles wordt roestdof, een verstrengeling van vuur en damp,
een wierrookkring (Verminnen 1969, 3).

Bij Michiels krijg je integendeel een reductie van de woordvariatie, een ‘lexicaal
minimalisme’ dat ook in de syntaxis en de structuur wordt gespiegeld. Dat was ook
al door Willy Martin aan het licht gebracht, die kon vaststellen dat het vocabularium
van Michiels significant uitgebreider was in de nog steeds ‘klassiek’ te noemen roman
Het afscheid dan in het eerste deel van De alfa-cyclus (Martin 1970, 57). De stijl van
De alfa-cyclus wordt gemeenzaam als formalistisch aangeduid. Een citaat uit Hoe laat
is het? (1972) kan dat het best illustreren:

Dat jij vandaag de rode auto rijdt, dat ik vandaag de groene auto rijd, dat
we jouw firma onze zoon in bewaring geven, dat we mijn firma onze doch-
ter in bewaring geven, dat jouw en mijn firma onze thee bereiden, dat
jouw en mijn firma onze spijzen kiezen, dat jouw en mijn firma onze lucht
van alle kiemen zuiveren, dat in jouw en mijn firma onze dagtaak ten
einde loopt, dat jij opnieuw de rode auto rijdt, dat ik opnieuw de groene
auto rijd, dat in het ene vertrek van onze woning de televisie feilloos werkt,
dat in het andere vertrek van onze woning de televisie feilloos werkt, dat
ik de drie liefdevolle woorden niet vergeet die de maandag en de woensdag
en de vrijdag voor jou zijn bestemd, dat jij de drie liefdevolle woorden niet
vergeet die de dinsdag en de donderdag en de zaterdag voor mij zijn
bestemd, dat we de zes liefdevolle woorden niet vergeten die de zondag
voor elkaar zijn bestemd, dat we gelukkig zijn, dat we welvarend zijn, dat
het ons aan niets ontbreekt (Michiels 1973, 27).

De repetitieve structuur van de zinnen en de banale inhoud zorgen ervoor dat de
focus helemaal komt te liggen op de taal zélf, in de hoedanigheid van een communi-
catiemedium, eerder dan op de vertelling of de betekenissen die erin uitgedrukt wor-
den. Dat was wel juist sterk aan de orde in de dionysische schriftuur van Claus,
Decorte en Verminnen.

Tweemaal ritualiteit

Meestal wordt dit formalisme van Michiels verbonden aan een radicaal streven naar
autonomisering van de literatuur, volgens een klassiek modernistische lectuur van het
werk (vgl. Maes 1974). Maar op basis van mijn performatieve benadering wil ik net
de tegenovergestelde stelling innemen: wat Michiels hier via ‘autonomisering’ van de
tekst betracht, is eerder avant-gardistisch dan modernistisch te noemen. Hij streeft
naar een nieuw soort integratie van literatuur in het dagelijks leven, door de tekst
minder ‘literair’ te maken en meer in een gebaar te veranderen. Een gebaar of, met
een sterker woord: een ritueel. Daarmee wil ik verwijzen naar de uitlatingen die
Michiels deed over ritualiteit in een interview met Fernand Auwera uit 1969, dus lut-
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tele jaren voor de publicatie van het derde deel en het drieënhalfde deel van De alfa-
cyclus.

Is het ritueel voor mij in de eerste plaats een literaire aangelegenheid – het
is een vorm – dan heeft die vorm noodzakelijkerwijs raakpunten met de
werkelijkheid, wordt al onmiddellijk een verhevigde werkelijkheid, zou ik
zeggen. In ‘Het boek alfa’ en in ‘Orchis Militaris’ is die ritus soms zeer
expliciet verwoord, zoals in de litanie-fragmenten bij voorbeeld, maar hij
is ook wel onderhuids aanwezig, alle bladzijden zijn ervan doortrokken.
Hoe meer ik in mijn boeken abstraheer, hoe meer ik poog ze tot autonome
stukken creativiteit op te voeren, hoe dichter ik die werkelijkheid, gewoon
vanzelf, nabij kom. […]
Ik hoor de tam-tam van negerstammen. Daar zit iets geweldig dreigends
in, zonder dat je de betekenis van de klanken hoeft te kennen. Iets van die
dreiging klinkt door in onze kleine dagelijkse sleur van Westers burger.
Familiaal, sociaal, amoureus, politiek. Onze gesprekken, ons bewegen, ons
denken, één ritus. Vandaag kan ik zeggen: ik ervaar de werkelijkheid, het
bestaan, als een ritueel, dag na dag wordt op dit punt mijn inzicht klaarder
(Auwera 1969, 248).

Indien Michiels, naar aanleiding van zijn experimentele performatieve teksten uit de
vroege jaren zeventig, een ‘experimenteel toneelschrijver’ wordt genoemd, dan moet
dat oordeel genuanceerd worden. Het is namelijk experimenteel in een bepaalde zin:
zijn experiment wordt gekenmerkt door lexicaal minimalisme en door een obsessie
met de structuur van de tekst (zoals duidelijk wordt uit de talloze herhalingen,
opsommingen en symmetrische figuren). Het is geen experimenteel schrijven in de
zin van het ‘exuberante experimentalisme’ dat heel wat van zijn tijdgenoten bezigden.
Daarmee worden de eruptieve teksten bedoeld, die nadrukkelijk op zintuiglijke ont-
regeling zijn aangelegd, van Claus, Decorte, Verminnen en de auteurs van de literaire
performance.

Opmerkelijk is echter dat beide invullingen van experimenteel schrijven voor het
toneel gefascineerd zijn door ritualisme, en dat dit tweemaal een andere invulling
krijgt. Bij het exuberante experimentalisme is dat het ritueel van bloed en offer, van
heidencultus en vruchtbaarheidsrite, het dionysische en orgiastische ritueel. De
tweede invulling is veel formeler en verwijst veeleer naar alledaagse rituelen. Het gaat
dan om een minimalistisch ritueel dat doet denken aan Samuel Beckett en Gertrude
Stein, of aan de zenboeddhistische inspiratie van de happenings van John Cage en
Allan Kaprow. Misschien is die zeer specifieke invulling van ritualiteit, zo verschil-
lend van de bezigheden van andere toneelschrijvers op dat ogenblik, juist aan
Michiels’ specifieke interartistieke relaties te danken: zijn intensieve contacten met
het milieu van de beeldende kunst.
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Bijlage 1: samenstelling corpus

BRULIN CLAUS MICHIELS DECORTE VERMINNNEN VAN DOORN

Datum 
onbekend

De donderstralen De lichtcirkel; Het 
monsterkind

1950 Mikroben

1952 De getuigen

1953 Pas op, mijnheer 
Lipman komt; 
Twee is te weinig, 
drie is te veel

Een bruid in de 
morgen; Morato-
rium

1954 In een haven

1955 De stenen hebben 
een ziel; Dro-
men van ijzer-
draad; 
Horizontaal; 
Vertikaal; De 
zaak Peejee

1956 Het lied van de 
moordenaar

1957 Nu het dorp niet 
meer bestaat

1958 Suiker

1960 De honden Kijk, mama, 
zonder handen

1965 Haasje-over in 
West-Berlijn

1966 Thyestes Een nieuwe mon-
gool

1968 Morituri De heilige hui-
chelaar

1969 Ach du kleines 
Wernerlein; Kon-
tiki

Reconstructie Kosmika Rioolvogels

1971 Oedipus Het spel van de 
Spaanse monnik 
Ambrosio

Tortel

1972 Hoe laat is het? Inferno

1973 Het laatste 
avondmaal; De 
madeliefjes, 
liefje, de made-
liefjes; Samuel o 
Samuel

Onbekende bewo-
ners

1975 Bokkerijders Nachtelijke bezoe-
kers

1976 Orestes

1977 Vrouwen

1978 Zonder vorm van 
proces

1980 Phaedra



IVO MICHIELS INTERTHEATRAAL 111

Literatuur

AUWERA 1969
F. Auwera, Schrijven of schieten: Interviews. Antwerpen/Utrecht, Standaard Uitgeverij,
1969.

BIRD e.a. 2009
S. Bird, E. Klein & E. Loper, Natural Language Processing with Python: Analyzing Text
with the Natural Language Toolkit. Sebastopol, CA, O’Reilly, 2009.

BRÄUTIGAM 2005
T. Bräutigam, Hörspiel-Lexikon. Konstanz, UVK, 2005.

BRULIN 1950
T. Brulin, ‘Toneel der wreedheid’, in: Tijd en Mens, 2, 5, 1950, 189-200.

BRULIN 1951
T. Brulin, ‘Nooit een borstbeeld voor Antonin Artaud’, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 6,
1951, 422-427.

CLAUS 1966
H. Claus, Thyestes: Toneelstuk naar de tragedie van Seneca. Amsterdam, De Bezige Bij,
1966.

CROMBEZ 2007
T. Crombez, ‘De intrede van Antonin Artaud in België’, in: Documenta, 25, 2, 2007,
159-180.

DE BLESER e.a. 2010
F. de Bleser, T. de Smedt & L. Nijs, NodeBox version 1.9.5 for Mac OS X. http://node-
box.net. Geraadpleegd op 5 oktober 2011.

DECORTE 1969
J. Decorte, Kosmika. Ongepubliceerd typoscript, 1969.

HILLAERT 2007
W. Hillaert (red.), Toneelstof I: Route ’66. Themanummer van Documenta, 25, 2, 2007.

LEHMANN 1999
H.-Th. Lehmann, Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main, Verlag der Autoren,
1999.

MAES 1974
J.-M. Maes, Ivo Michiels. Brugge, Orion, 1974.

MANNING e.a. 2008
C. Manning, P. Raghavan & H. Schütze, Introduction to Information Retrieval. Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2008.

MARTIN 1970
W. Martin, Analyse van een vocabularium met behulp van een computer. Brussel, AIMAV,
1970.

MICHIELS 1973
I. Michiels, Samuel, o Samuel. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973.



112 IVO MICHIELS INTERTHEATRAAL

MICHIELS 1979
I. Michiels, Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister. Antwerpen,
Soethoudt, 1979.

PAS 2010
J. Pas, ‘The Last Modernists: Jef Verheyen, Paul De Vree and the Flemish landscape of
the 1960’s’, in: Jef Verheyen: Le Peintre Flamant. Düsseldorf/ Brussel, Langen Foundation
and Zero Foundation/ ASA Publishers, 2010, 112-139.

SMEYERS 1962
J. Smeyers, ‘Het luisterspel: een zelfstandige kunstvorm’, in: A. Poppe, J. Smeyers & L.
Weyk, Het luisterspel. Caleidoscoop der Nederlandse letteren. Leuven, Clauwaert, 1962,
9-25.

REYNEBEAU 1988
M. Reynebeau, ‘De Stadswaag en de rest van de wereld’, in: B. Bern (red.), Antwerpen: De
jaren zestig. Schoten, Hadewijch, 1988, 7-15.

SWYZEN & VANHOUTTE 2011
C. Swyzen & K. Vanhoutte (red.), Het statuut van de tekst in het postdramatische theater.
Antwerpen, University Press Antwerp, 2011.

VERMINNEN 1969
B. Verminnen, De rioolvogels. Ongepubliceerd typoscript. Archief Vlaams Theater Insti-
tuut, 1969.

VIRMAUX 1977
A. Virmaux, Antonin Artaud et le théâtre. Paris, Seghers, coll. 10/18, 1977.


