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hun formaat (1,5X2 m). De gezichten
zijn vlak en expressieloos, ze ambiëren fysieke gelijkenis met de
geportretteerden (het lijken robotfoto's), de associatieve 'tekeningennotities' die elk portret stofferen
liggen meer voor de h a n d dan men wil
doen geloven,
" B i j Mesrine gaat het niet om het
prototype van de schelmachtige
schurk, maar om zijn gedragspatroon
binnen de g a n g s t e r s t r u c t u u r — zoals
de handelingen van een kunstenaar
binnen een bepaalde kunststructuur
belangrijker kunnen zijn d a n zijn
eigenlijke werk." Fabre zelf bevestigt
mijn vermoeden:
Vrienden is niet
zozeer een tentoonstelling van portretten dan wel een demonstratie van
'kunstbedrijvigheid'. Daar is niets op
tegen. De belangstelling die het werk
van Fabre geniet (de vraag), dwingt
ertoe alle werk dat de kunstenaar
vrijgeeft te tonen (het aanbod). F a b r e
bespeelt dan wel kundig de mechanismen van vraag en a a n b o d , in dit geval
bedrijft hij overspel. Ik voel me
bedrogen.
Johan Wambacq
P.S. Het Provinciaal Museum
kondigt mét gepaste trots aan dat de
Vrienden uitgenodigd worden door
Bordeaux (Sigma) en Eindhoven (Het
Apollohuis). Dat bevestigt dat deze
tentoonstelling op tijd komt en dat
het beleid van het Provinciaal M u seum een terechte internationale
waardering geniet. Hopeloos achter
de tijd aanhikkend, is het provinciaal
bestuur van L i m b u r g dat het nodig
vond de gelijklopende tentoonstelling
De Jaloezie van Gerrit Timmers,
Peter van Velzen en Marijke Kraft
(Onafhankelijk Toneel, Rotterdam)
te censureren. Ik zag een verminkte
tentoonstelling die ik derhalve niet
kan bespreken.
J.W.

Erasmus/Insas
Brussel

Susn
Herbert Achternbusch is een vrolijke anarchist uit Beieren. Zijn
compromisloze houding, zijn radicaal subjectieve schriftuur, geven
gretig aanleiding tot schandaal in de
Duitse pers. Hij verbrandt de vette
Petrarca-prijs en scheldt jurylid Peter
H a n d k e uit. Zijn laatste film Das
Gespenst noemt minister Zimmermann blasfemisch en hij zorgt er
persoonlijk voor dat Achternbusch
elke verdere subsidiëring wordt ontzegd. En over zijn positie in de Duitse
film is Achternbusch erg k o r t : "Volker Schlöndorff, waarom word je
geen belichter in plaats van al die
moeite te d o e n ? O p een keer zal het
ook te veel worden voor iemand als
Wim Wenders die dan ongetwijfeld
tevreden met een elektrische trein zal
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gaan spelen. Fassbinder, laat de
camera voor wat hij is, ga liever
worsten verkopen. En die grote sul
van een Syberberg, zullen we hem
maar a a n de politie uitleveren? Hij
zou een perfecte bureaucraat zijn. En
Werner Herzog moet verkoper van
waspoeder worden. Salve! H . A . "
Of hij nu romans, poëzie, toneel
of films maakt, altijd heeft Achternbusch het consequent over zichzelf en
zijn omgeving. Hij schrijft o p wat
hij ziet, wat hij denkt, bedenkt.
Direct, als een soort 'écriture automatique'. Z o n d e r de greep van een
structuur. D a a r b i j laat hij zijn gedachten de vrije loop. Kinderlijk,
naïef springt hij van de hak op de tak,
heeft oog voor details, betast concrete
materie. Fantaseert op een hallucinante manier (over olifanten, nijlpaarden, indianen,...) en tegelijk zijn
zijn dromen heel concreet (vaak
gesitueerd in een bierzwalpend Beieren).
Susn, zijn tweede stuk na Ella (er
volgen nog Gust, Kuschwarda
City,
Planting, Der Frosch), is eigenlijk een
verzameling tekstfragmenten, samengeraapt uit verschillende romans en
scenario's. In vijf fasen, telkens met
tien j a a r tussen, volgen we het leven
van een vrouw. Elke monoloog staat
op zich, de gelijkenis tussen de
figuren onderling is onbelangrijk. Als
er al een lijn te trekken valt (er kan
geen sprake zijn van psychologie) is
het die van een steeds groeiende
verbittering. Een aanvankelijk temperamentvolle Susn wordt gekeurslijfd in een taal, in gedrag, in het
samenleven met een man. Ze verstomt langs om meer, kan tenslotte
alleen nog om whisky roepen, v o o r z e
zichzelf voor de kop schiet. De
schrijver, Herbert
Achternbusch,
komt gelijk meer en meer aan het
woord. Hij parasiteert op Susn,
schrijft haar leeg, tot er niets meer te
horen valt. Alleen van het schot
schrikt hij even op.
Dit is een erg moeilijk stuk,
waarmee je alle kanten op kan. Globe
bracht Susn, kort na de U r a u f f ü h r u n g
in Duitsland, op een voor haar
ongewone manier: ingehouden, heel
intiem ook. Dat werkte heel goed.
Théâtre Varia daarentegen mat het,
naar Franse gewoonte, ruim uit: een
verheven stemplaatsing, groots opgezette scenografie, maar aan de
binnenkant een beetje leeg. (Deze
enscenering, in een regie van Michel
Dezoteux, was onlangs ook op de
R T B F te zien. W a a r o m zendt de BRT
nooit goeie stukken uit ?). Dit seizoen
kon men in Brussel in één week tijd
twee meer bescheiden produkties
zien: een creatie voor Vlaanderen
d o o r het amateurgezelschap Erasmus, en een toneelschoolproduktie
van het Insas (het franstalige Rites).
Het is tekenend dat precies een
amateurtheater dit stuk moet brengen: het ontbreekt de repertoiretheaters aan eigentijdsheid en durf. Ik
vind dat een kaakslag aan het adres
van het officiële bestel, een pijnlijke
uitdaging. Deze creatie is dus al een
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verdienste op zich. Bovendien is de
enscenering van Roger Van de Voorde
en zijn ploeg niet oninteressant. De
zeven mannen die in het stuk op het
einde van het tweede deel optreden,
worden, voor de d u u r van de voorstelling, opgesteld als een koor. Ze
begeleiden de actie, vatten ze in een
gestileerde beweging samen. Ze bieden o o k tegengewicht voor het eerder
psychologiserende spel van de actrices. De symboliek van de kleuren
(zwart voor het koor, wit voor de
Susns, zwart-wit voor de schrijver)
vind ik te oppervlakkig, zoals ook de
resten van naturalistisch decor (in
scènes twee en drie) overbodig zijn.
Dat doet allemaal niets af aan de
verrassing dat hier, rekening houdend met de gegevenheden van hel
amateurtheater (het specifieke publiek, wisselend acteerniveau), gekozen wordt voor een bij de tijdse
tekst vanuit een duidelijke visie.
W a a r in de vorige drie produkties
nog in mindere of meerdere mate
rekening gehouden werd met de
scenische voorschriften van Achternbusch, gooit men die in de versie van
het Insas radicaal overboord. De
schrijver heeft zich als kerstman
vermomd, het lijkt af en toe op een
macaroniwestern, men zingt, men
danst. Essentieel is dat niet, wel
plezierig. De uitbundigheid waarmee
deze mensen met de tekst o m g a a n ,
waait als een frisse wind doorheen het
stuk. Deze vrouwen laten zich ook
niet doen door Achternbusch. Zij
bieden weerwerk, stellen zich agressief op, in die mate dat de schrijver
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zelf het onderspit moet delven. C o n sequent schiet hij zichzelf dood. Dat
vind ik netter.
Natuurlijk is ook niet alles even
sterk. Hel is eigen aan een acteerschoolproject dal men zich van zijn
beste kant laat zien. Bij de ene ligt dat
meer klassiek dan bij de ander. Dat
gaat ten koste van het geheel. M a a r
het gemak waarmee deze spelers over
de scène evolueren (ik denk dan
vooral aan Susn 1, gespeeld d o o r twee
actrices en Susn 2), de schaamteloosheid waarmee ze hun lichamelijkheid
uitspelen, de erotische geladenheid en
relativerende humor, zijn hoopgevend voor het Franse acteerbestand.
Men zou wensen dat onze actrices dit
gingen bekijken. Niet alles gebeurt
vanuit dezelfde eerbied voor de tekst,
maar Achternbusch zou de laatste
zijn zich daaraan te storen.
Luk Van den Dries

SUSN

a u t e u r : Herbert A c h t e r n b u s c h ;
vertaling: Lucas T r u y t s ; gezels c h a p : E r a s m u s ; regie: Roger Van
de V o o r d e ; spelers: Willy Leus,
Rita Mosselmans, Chris Philips,
Malou Renty, Viv Roosens, José
Van den Broeck, e.a.
vertaling : Claude Yersin ; gezels c h a p : Insas; regie: Michel
D e z o t e u x ; spelers: J o Deseure,
Xavier Lukowsky, Florence Madec,
Agnès Muckenstrum, Yvette Poirier, Pascale Salkin.

