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De Witte Kraai 

Honger 

Het crisistheater raakt stilaan 
bekend : afgeslankte groepen spelen 
kleine stukjes in goedkope decors. 
Het aantal monologen dit seizoen 
gespeeld, is niet meer te tellen ; u las er 
in dit nummer al meer over. De Witte 
Kraai is een typisch crisisgezelschap: 
ze vielen net uit De Backers ark van 
Noah en moeten het nu met aal-
moezen rooien. Zij spelen een exem-
plarisch crisisstuk: Honger van de 
Noorse schrijver Knut Hamsun. 

Honger is de doorbraakroman 
van nobelprijswinnaar Hamsun. 
Daarvoor wekte hij als t ramconduc-
teur en bouwvakker ; hij schreef 
ontzettend veel, maar niemand was 
geïnteresseerd; de honger was fysieke 
pijn. Vanuit die ervaring schreef hij 
dit boek: "Wat mij interesseert is de 
oneindige bewogenheid van het beet-
je ziel dat ik bezit, het vreemde, 
overgevoelige, wonderlijke gemoeds-

leven, de mysteriënderzenuwen ineen 
uitgehongerd lichaam. Ik bespeel in 
dit boek maar één snaar, maar poog 
uit die snaar honderden tonen te 
halen." (Knut Hamsun in een brief 
aan Kristofer Janson) 

Sam Bogaerts bewerkte de tekst 
tot een prachtige vertelling: mee-
slepend en geestig, vol dubbele bo-
dems en actuele toespelingen. Lucas 
Vandervost speelt de hongerende 
redactiesecretaris: vastgebonden aan 
de cafétoog met een lang elastiek, in 
sjofele kleren, één kous om zijn 
voeten te verwarmen, de ander voor 
zijn handen. Hij begint zijn verhaal 
wat tastend, zoekend naar de reactie-
punten van het publiek dat hij 
probeert voor zich te winnen (hun 
tafeltjes staan nl. vol met chips). De 
monoloog wordt snel een dialoog, het 
publiek rechtstreekse medespeler: de 
figuren die in het verhaal te pas 
komen, een criticus, een koeken-
verkoopster, betrekt hij uit de toe-
schouwers. Een spannend moment in 
de voorstelling: de verteller wordt 
verliefd op een voorbijgangster, wil 
haar kussen, kan niet, zijn touw 

hindert hem, drie centimeter maar. 
Het meisje uit het publiek, verveeld 
met de opdringerigheid, drukt stijf 
het hoofd naar achter, wil niet, of 
toch ; gevecht van gevoelens: dan 
kust ze hem, innig, met iets van 
schuld. 

Dat gevecht met het publiek is 
erg boeiend. Een studie in mani-
pulatie eigenlijk (een constante bij de 
Witte Kraai). Lucas Vandervost doet 
dat schitterend : hij is tegelijk subtiel 
en grof, schrijnend en trots, potsier-
lijk en tragisch, onberekenbaar vol 
omkantelingen. Een zielige clown die 
grappig en gevaarlijk kan uithalen. 
Met bravoure bespeelt hij de honder-
den tonen van de hongersnaar : 
ritmisch, zuiver, juist. Weinige ac-
teurs doen hem dit na. Opnieuw, na 
een knappe Guenther in Bekende 
gezichten, gemengde gevoelens bij het 
BKT, bewijst hij tot de top te 
behoren. 

Nogmaals en met nad ruk : dit is 
een schitterende, geestige voorstel-
ling. Het toneel is af en toe vurruk-
kuluk. 

Luk Van den Dries 

H O N G E R 
auteur : Knut H a m s u n ; groep: De 
Witte Kraa i ; regie: Sam Bogaerts; 
speler: Lucas Vandervost. 

Honger wordt nog gespeeld op 
5 april in Delft , 13 april Maastricht, 
12 mei Eindhoven, 17 mei Leiden, 
16 juni Aalst. 

Van verliefdheid 
en vertwijfeling 

Bedenkingen bij Arme Cyrano en 
vele andere stukken. Ik doe mijn best 
maar het lukt me niet: ik ben 
blijkbaar één van die mensen die op 
geen enkele manier geraakt worden 
door Anne Cyrano. Een knappe 
voorstelling, dat wel, maar ze raakt 
me niet. En niet omdat de problemen 
erin aangesneden tot het verleden 
zouden behoren. Neen. Het verlan-
gen is van alle tijden, 't Zijn niet de 
problemen die weigeren een emotie 
op te wekken, maar wel de manier 
waarop ze worden behandeld. Naar 
het einde van de voorstelling toe voel 
ik wel wat het zou kunnen en moeten 
zijn. Die relatie tussen Roxanne en 
Christian b.v.: ik voel ze niet, ik zie 
tussen hen geen enkele sensualiteit. 
Waarom begrijp ik wel die sterk 
verlangde maar afwezige sensualiteit 
in DecorlesScènes/SprookjesfWaar-
om beweegt mij de ontluikende en 
met intelligentie geladen sensualiteit 
van Isabelle Pousseurs Je voudrais 
encore dire qttelqite chose, ma is quoi?? 
En waarom hebben mijn gevoelens 
eveneens geen enkel probleem met 
'het ontbloten van schouders binnen 
een mathematische s t ructuur ' in Anne 
Teresa De Keersmaekers Rosas danst 

Rosasl Soms denk ik, dit heeft iets 
met generaties te maken: Tillemans 
ouder, Decorte jonger, Pousseur en 
De Keersmaeker zo jong dat zij al 
kunnen teruggrijpen naar waarden 
van 'mijn ' 68-generatie. En waar 
plaats je dan de omhelzing van die 
man en die vrouw in Café Miiller van 
Pina Bausch? Soms denk ik ook : die 
drie laatstgenoemden zijn vrouwen 
(en ook nog: Etcetera zou een stuk 
persoonlijker moeten zijn). 

Verliefdheid en vertwijfeling, de 
dingen die voorbijgaan. En anders 
worden met de tijd. Ne me quitte pas 
of Je veux de l'amour. Omdat voor de 
enen Hoop wel degelijk een principe 
is. En voor de anderen niet. Omdat 
Arme Cyrano de verplichting in de 
huidige maatschappij om wat het ook 
kost (geformaliseerd) gelukkig te zijn 
(niet snotteren als je verdriet hebt, de 
dood en zijn angsten verbergen, maar 
ook je vreugde kanaliseren,...) niet 
echt in vraag stelt. De anderen wél. 

Verliefdheid en vertwijfeling, 't 
zijn dingen die voorbijgaan. Arme 
Cyrano! 

Marianne Van Kerkhoven 

R E P L I E K 

Genot en NTG 
In Etcetera 4 lazen wij in een 

open brief van de vzw G E N O T 
onder meer dat het N T G , ik citeer: 
". . . door eigen vrije beslissingen als 
enige niet tot de vereniging 
toetrad" (als vereniging is hier 
bedoeld GENOT) . 

Wij zijn wel ten zeerste verbaasd 
over deze bewering. Daarom ben ik 
zo vrij — ter staving van de 
uitlating — te vragen of de 
vereniging zo vriendelijk zou willen 
zijn ons dringend de nodige 
kopieën van de brieven te willen 
bezorgen waarin het NTG ooit 
werd uitgenodigd lid te worden van 
de vzw G E N O T , plus een kopie 
van de brieven waarin één of 
meerdere verantwoordelijken van 
het N T G zich uitspreken liever aan 
dat l idmaatschap te verzaken. 

Ook wil ik erop wijzen dat, na 
het lezen van diezelfde brief in 
Etcetera de benaming en hier-
uitvolgend ook de bedoeling van de 
vzw, ons zeer onduidelijk zijn 
geworden. Wij dachten dat 'Geno t ' 
stond voor Gentse Met Officiële 
7"heaters'. 

Wij zouden het dan ook ten 
zeerste waarderen mocht de vere-
niging ons de gevraagde stukken 
willen bezorgen en ons tegelijk over 
een en ander wat opheldering willen 
geven. 

Jef Demedts, 
Directeur N T G 
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