
Le diable au corps 
(De Wille Kraai) 

- Foto Keoon 
Paul Pourveur studeerde 
Beeld-Geluid-Montage aan het 
R1TCS te Brussel en volgde een 
scenariocursus in Los Angeles. 
Hij schreef scenario 's voor: 
BRT: De Nand-functie, 
Gallaxenon, Nena (prijs van de 
tv-kritiek, 1986), Adriaan Brouwer 
film: De koersmachine (ism Peter 
Simons), De onheilsbode 
(ism Robbe De Hert) 
theater: Tyrannie der hulpverlening 
(De Witte Kraai), Le diable au 
corps (De Witte Kraai) 

Herinneringen 

Altijd zeulen acteurs herinneringen 
met zich mee. Hun lichamen zijn ge-
tekend met sporen van vroegere per-
sonages, door hun stemmen hoor je 
de stemmen van anderen. Bart Sle-
gers bijvoorbeeld zal, voor mij, wel 
altijd de verscheurde kommandant 
zijn uit Russische openbaring 
(H. Muller): zijn gescheurd lichaam 
trillend van angst, dampend van in-
gehouden razernij en een stem die 
van hier tot in de bergen reikt. En 
Chris Nietvelt hoor ik in Het park 
(B.Strauss) nog altijd zeggen " Ik 
ben nogal nief hier. Ik weet nog niet 
wat ik doe. Ik kem een goe gevuul." 
Kort rokje, Mickey Mouse T-shirt, 
lange benen: een verschrikte vogel, 
tegelijk erg arrogant. Over dat beeld 
schuift een ander beeld uit De Ham-
letmachine/Ego/iel (Müller/Bo-
gaerts): naakt, besmeurd met vuile 
troep, vernederd, tot object ge-
maakt door een vies kereltje, 
spreekt ze de Ophelia-monoloog, 
woorden als messen, onderwijl een 
gevecht leverend met een overall. 
Een mengeling van gekrenkte trots 
en zieligheid, van afschuw en zinne-
lijkheid. Een beeld dat ik niet licht 
zal vergeten. 

Deze twee jonge acteurs, die veel 
van het voorbije seizoen goedmaak-
ten, spelen samen met Frank Focke-
tyn Le diable au corps, een stuk dat 
zich aankondigt als banaal sprookje 
over de liefde. Paul Pourveur (sce-

nario): "We wilden iets maken over 
liefde. Maar het probleem daarbij is 
dat 99% van de wereldliteratuur 
daar ook over gaat. Liefde is veeleer 
een literaire dan een wezenlijke er-
varing: als je verliefd bent schrijf je 
je altijd in een bestaand verhaal in, 
onbewust loop je in de voetsporen 
van een bepaald archetype. Vandaar 
dat we ook gekozen hebben voor de 
sprookjesondertoon." 

Uitgangspunt was de roman van 
Radiguet, hoewel daar weinig van 
overgebleven is. Lucas Vandervost 
(regie): "Eigenlijk is alleen de titel 
overgehouden, en wel om de smeri-
ge commerciële reden dat, wanneer 
je zoals de Witte Kraai voor twee 
derde op Nederland bent aangewe-
zen, zo'n titel natuurlijk schitterend 
is: ze zijn geil op franse woorden die 
ze niet begrijpen. Daarnaast hebben 
we ook de onderhuidse commentaar 
van Radiguet op de liefde overgeno-
men: hij gebruikt zijn geliefde om 
commentaar te leveren op de ro-
mantiek." 

Een sprookje rond het verhaal 
van de liefde, met op de achter-
grond de romantische commentaar 
van Radiguet en verder nog auteurs-
verwijzingen naar Petrarca, De Sa-
de en Grimm. Het resultaat is een 
heerlijke mengelmoes met kwaken-
de kikkers, een wolvin die twee kin-
deren zoogt, een appel en een boom 
en een liefde van twee jongens voor 
een meisje die, hoe kan het anders, 
tragisch zal blijken. Daarnaast geeft 
de tekst ook aanhoudend commen-
taar: op het discours van de liefde 

(de rozengeur en maneschijn, het 
mooie blonde meisje te paard, 
enz.), op de worsteling van de 
schrijver om een verhaal steeds een 
begin, midden en einde te geven, en 
op het discours-tout-court: er zijn te 
veel woorden, en te veel woorden 
hebben te veel betekenissen, zodat 
er tussen bedoeling, mededeling en 
interpretatie altijd wel een kink in 
de kabel loopt, zeker met zoiets pre-
cair als de liefde. Voor je het weet 
vaar je mee op de stroom van be-
staande verhalen of raak je verloren 
in het labyrint van woorden. Het 
stuk eindigt dan ook zoals het be-
gint: "waarin de wereld ineenstort 
onder het gewicht van woorden." 

Gewichtigheid is gelukkig de en-
scenering vreemd. Overheersend is 
de sprookjessfeer: een wijds pla-
teau, feeërieke belichting, een mooi 
blond meisje-zonder-paard-, en 
twee onschuldige prinsen. Centraal 
staat een prachtige boom die het 
midden houdt tussen een paradijs-
exemplaar en een Beckettboom. In 
echte sprookjes gebeuren altijd vre-
selijke dingen, zo ook hier loopt het 
meisje weg, geven de jongens me-
kaar de schuld en komt er geruzie 
van. Het scenario wordt als spelma-
teriaal gebruikt: wat op papier soms 
moeizaam leest, komt pas echt tot 
leven en betekenis in het spel van de 
acteurs. In Le diable au corps, 
wordt het woord vlees smakelijk, 
sappig en pikant. Opn ieuw-he t is 
een waarmerk van Witte-Kraai-
regisseurs - worden acteurs geleid 
tot prachtig spel. Chris Nietvelt 
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