
In hel tuinhuis 
(Globe) - Foto's 

Son E.I.Haas 

"Ja , dat is de reden waarom ik 
zo gefascineerd ben door het werk 
van Jane Bowles. Dat mensen plots 
over dingen beginnen die helemaal 
niet aan de orde zijn, zonder zich 
daar vragen bij te stellen. Maar dat 
ervaar ik niet als iets merkwaar-
digs, maar iets heel gebruikelijks in 
de realiteit zoals ik die om me heen 
waarneem." 

Hoe bouw je zo'n stuk op ? 
"Als ik al notities maak voor 

stukken die ik wil schrijven, dan 
zijn het meestal gesprekken die ik 
opvang. Als ik er bij het schrijven 
niet uitkom, grijp ik naar die 
notities en laat iemand eens zo 
praten. Dan kan ik weer verder. De 
neuroloog De Bono heeft een boek 
over de werking van de hersenen 
geschreven, waarin hij dat fenomeen 
beschrijft. Het meest kritische 
moment in het denken heb je 
volgens hem als mensen, die voor 
een probleem staan dat blijkbaar 
binnen een bepaald kader op te 
lossen is, plots op een heel andere 
plaats gaan zoeken, en daardoor een 
deur openen. In de geschiedenis van 
de wiskunde en de logica zie je dat 
het dan vaak lukt. Zo werk ik ook 
vaak. Met een logische dramaturgie, 
wetmatigheden kom je ook wel 
verder maar dan wordt de 
voorstelling voorspelbaar en ver-
velend. Het kan mij niet schelen 
waar iets vandaan komt, ik ga 
gewoon door en voel wel of het 
'klopt'. Ik wil ook niet weten hoe 
mijn stukken aflopen. Achteraf 
herschrijf ik het wel, structureer ik 
wat." 

Waar staal 'structureren' dan 
voor ? 

"Herschikken of iets extra's 
doen. Tot ik denk: dat is het. Soms 

is informatie die ik aan het publiek 
wil geven niet echt duidelijk —als 
het b.v. belangrijk is te weten hoe 
oud een figuur is —dan schrijf ik 
dat er wel even bij." 

Je schrijft hel liefst komedies. Is 
dal omdat daarin het niet overeen-
stemmen van denken en handelen, de 
gaten in hel bewustzijn, het scherpst 
naar voren komen ? Is dat de essentie 
van humor ? 

"Ja , dat zeker. Maar je schrijft 
natuurlijk altijd een toneelstuk over 
jezelf, en ik heb niet het lef om 
serieus over mezelf te schrijven. Als 
ik maar een houvast heb, of alibi's, 
dan kan ik ook nog iets over mezelf 
kwijt raken. Eczeem b.v. is op een 
aantal vlakken letterlijk autobiogra-
fisch. Ik heb een alibi nodig om iets 
te maken dat afgezien van de 
autobiografie ook nog voor de 
mensen interessant is. Ik heb de 
behoefte aan respons uit de zaal in 
de vorm van gelach. Ik vertrouw 
mezelf niet toe dat ik die respons 
krijg in de vorm van huilen. Je kan 
die afstand ook creëren door uit te 
gaan van een welgeformuleerde 
levensvisie, of een ideologie, en daar 
de voorstelling aan aanpassen, zoals 
Karst Woudstra doet. Maar dat kan 
ik niet. Zo schrijf ik niet, en zo 
regisseer ik niet. Ik doe hoe dan 
ook wel een mededeling over mezelf 
in mijn stukken, maar vraag me niet 
wat die mededeling dan wel is. Dat 
moeten anderen dan maar doen, als 
ze daar zin in hebben." 

Je gebruikt veel teksten van 
anderen. Dollie b.v. begint als een 
stuk van Tennessee Williams. Is dat 
een persiflage, of is het iets dat je 
écht gebruikt en verwerkt ? 

"Nee, ik heb eigenlijk vanuit 
mezelf weinig aan te dragen, 

behalve als ik dat stevig inbed 
tussen modellen die ik pik. Het is 
dezelfde reden als waarom ik geen 
tragedies kan schrijven, behalve als 
ik mij verschuil achter mensen als 
Wolfson en Schreber." (3) 

Of een streepje 
Je zou kunnen zeggen dal 

Rosemary Clooney's Baby je meest 
realistische stuk is, in tegenstelling 
lol b.v. Eczeem dat veel meer in de 
verbeelding speelt. 

"Dat is natuurlijk de vraag: wat 
is realiteit? Daar zal ik me niet in 
bewegen. De Rhinestone Queen (= 
Rosemary n.v.d.r.) is het meest 
realistische stuk in die zin dat je je 
kan voorstellen dat het misschien 
inderdaad nog een keer plaatsvindt. 
Maar op dat niveau ben ik er 
absoluut niet mee bezig geweest. Ik 
zie het puur als constructie voor het 
theater." 

Zowel de tekst als hetgeen op de 
scène komt wil je dus zien als een 
autonome werkelijkheid, die enkel 
realistisch is in die zin dal hij niet wil 
nabootsen wat er is, maar gewoon 
dingen loont? 

"En er dus wel naar verwijst. 
Maar dat verwijzen moet dan maar 
in de breinen van de toeschouwers 
gebeuren." 

"Als een schrijfster b.v. zegt 'Ik 
wil een tuin', dan vind ik het heel 
lui om als decorontwerper of 
regisseur zomaar een tuin neer te 
zetten. Die op een tuin lijkt alleen 
maar omdat dat gevraagd wordt. 
Dan moet het of meteen een ruïne 
zijn, of een woestijn, of helemaal 
niets, of een streepje." 

"Inhoud ontstaat niet zonder dat 
er een brein aan te pas komt. Het 
theater waar bij één of andere 
relevante uitspraak meteen de 
uitroeptekens aanflitsen, het illustra-
tieve theater, dat interesseert me 
niet. Dat is het verschil tussen 
didactiek en esthetiek." 

Zoals Barthes die in Dire Racine 
als grote fout bij de Racine-
opvoeringen aanwijst dal er altijd 
'betekenisvolle' accenten worden 
gelegd. 

"Daar lig ik vaak met acteurs 
mee in de clinch. In die zin dat ze 
mij dwingen als regisseur om een 
zin te interpreteren, terwijl ik het 
liefst iedere zin zoveel mogelijk 
betekenissen zou geven, en de 
toeschouwer laten kiezen. Het 
gevaar is dat het op een gegeven 
moment totaal betekenisloos is. 
Zelfs heel kleine technische dingen, 
daar heb je dat mee. Met acteurs die 
geschoold zijn in de klassieke zin, 
zoals Elisabeth Andersen, heb ik 
daar voortdurend conflicten over. 
Op een eerlijke manier. 'Nee, ik wil 
niet die beklemtoning die het 
verklaart.' Terwijl zij zegt: 'Ja 
maar, daarvoor heb ik mijn vak 
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