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La Belle et la Béte
De vorm waarin de lezer Dag Monster van Pauline Mol onder ogen
krijgt, wijst er al op dat het hier niet
om een " n o r m a l e " theatertekst
gaat, die zonder meer door een ander gezelschap op het repertoire kan
genomen worden. Bij Dag Monster
vallen tekst en voorstelling eigenlijk
samen. Enkele basisgegevens voor
het stuk werden door Pauline Mol
aan speelsters en regisseuse Liesbeth
Coltof aangereikt, daar werkte en
repeteerde het ensemble mee, en in
een laatste fase schreef de auteur dit
scenario uit - op basis van het repetitiegebeuren en van observaties,
maar ook vanuit een strikt persoonlijke behoefte aan bepaalde themata. Het resultaat is een unieke variant op een overbekende verhaalstof,
een verhaal met wortels tot in de
Griekse mythologie, maar dat precies in deze variant —zeker omdat
het als theater zo sterk uitgebuit
w o r d t - w e e r zijn actualiteit, zijn
authenticiteit toont.

Dierbruidegom
Het verhaal dat aan Dag Monster
ten grondslag ligt, De Schone en het
Beest, behandelt, formeel-thematisch gezien, het motief van de dierbruidegom (of de onzichtbare bruidegom). Dit motief duikt op bij
Apuleius' fabel Amor en Psyche
(uit de 2de eeuw n.C.): het liefdegodje heeft zichzelf onzichtbaar gemaakt en bezoekt elke nacht de
beeldschone Psyche. Maar haar zusters zijn zo jaloers dat ze de betovering doorbreken en Amor verdwijnt
voorgoed. De versie die ons het best
bekend is, is La Belle et la Béte, zoals madame Leprince de Beaumont
dit verhaal in de 18de eeuw optekende voor de "jonge j u f f r o u w e n " bij
wie ze gouvernante was. Een versie
die hoogst moraliserend klinkt: een
jong meisje moet niet in de eerste
plaats zoeken naar beauté en esprit,

maar naar vertu, deugdzaamheid.
Deze zedenles kan echter niet de
veel fundamenteler t h e m a t i e k - h e t
archetypische
aspect,
waarover
straks meer —verdoezelen, en madame de Beaumonts variant blijft een
structureel goed bruikbare basis van
een bewerking als die van Pauline
Mol.
Het motief van de dierbruidegom
is overvloedig aanwezig in de
sprookjesliteratuur.
Om
alleen
maar enkele voorbeelden te geven
bij de gebroeders Grimm: Sneeuwwitje en Rozerood, waarin een beer
betoverd is door een lelijke dwerg
en bevrijd wordt door twee mooie
zusjes; Het ezeltje, een als ezel geboren jongen die van huis vlucht
maar ten slotte koning wordt, bevrijd door de liefde van een vrouw;
Hans-Egel, half egel/half mens, en
hem overkomt zowat hetzelfde; en
vooral Het zingende,
springende
leeuwerikje.
Hierin verloopt het
verhaal volgens dezelfde lijnen als
in De Schone en het Beest: vader
brengt, na een lange reis, voor de
jongste, liefste dochter een "vervloekt" geschenk mee, waardoor
hij moet sterven. Behalve als hij
datgene wat hij het meest bemint (of
het eerst ontmoet, zoals Grimm het
formuleert), wegschenkt aan de eigenaar van het vervloekte geschenk.
Dit " b e e s t " (bij Grimm een leeuw
die 's nachts mens wordt) wordt verliefd op de dochter, die uit liefde in
de plaats van haar vader was getreden, maar het beest afwijst als bruidegom. Tot zij vaststelt, na een kort
bezoek aan de vader, dat zij wel van
haar a a n b i d d e r - b e w a k e r houdt,
ondanks zijn verschijning. Het resultaat: de prins verschijnt, de betovering is doorbroken. In Grimms
variant moet het meisje echter, voor
ze " h a a r beest" wint, nog een aantal proeven afleggen om haar
oprechtheid te bewijzen.
Sprookjes worden, in wetenschap

en cultuurfilosofie, algemeen erkend als meer dan "vertelseltjes
voor kinderen": het zijn kristallisatiemomenten van waarheden en
waarden, met een mythologische dimensie en betekenis. In hun structuur liggen opvattingen vast over de
wijze waarop een individu deel gaat
uitmaken van een samenleving, welke eigenschappen hij/zij daarbij
dient te verwerven, welke waarden
hij/zij dient te respecteren. De Russische linguïst Vladimir Propp heeft
de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren
'20 op gang gebracht met zijn
Morphologie
du conté, een eerste
onderzoek over deze materie, waaruit zijn leerlingen een structuurmodel ontwikkeld hebben. Dit model
verloopt, grof geschetst, als volgt:
het Subject verliest een Object en dit
verlies kan enkel goedgemaakt worden door het verlies van een (ander)
Object bij een (ander) Subject, door
middel van een proef. Finaal is het
verlies bij het eerste Subject (de
Held) hersteld, al dan niet door tussenkomst van helpers. Dit schema
beperkt de vrijheid van de Verteller,
omdat het hier - zoals antropologen
als
Claude
Lévi-Strauss
stellen—gaat om structuren die eigen
zijn aan de mens, en waar het individu niet buiten kan.
Voor een toneelstuk als Dag
Monster is dan de vraag waarin een
eventuele aantasting van of variant
op
deze
grondstructuur
bes t a a t - e e n vraag die bij elke aanpassing van stof met een mythisch
karakter ontstaat. In de Vlaamse toneelschrijfkunst betekenden Alice
Toens bewerkingen van bekende
sprookjes - met De gelaarsde kat
(1969) als grootste s u c c e s - e e n mijlpaal. Toch leiden dergelijke experimenten - waarin kinderen mee het
verloop van de voorstelling bepalen
als poging tot emanciperend effect—ook vaak tot de vaststelling

Dag Monster, de
voorstelling, was
slechts één keer in
Vlaanderen te
zien dit seizoen:
op een
kinderzondag in
de Brusselse
Beursschouwburg. Zowel de
voorstelling als de
tekst, los
daarvan, zijn
bijzonder. Een
bevreemdende
esthetiek, een
rustige poëzie,
een sensuele
ervaring haast.
Dag Monster
bezit een
effectvolle
toneeltaal, die de
eigenste
theaterniiddelen
geraffineerd
uitbuit. En
daarom zo
geschikt is om te
publiceren, als
Etcetera liet over
de levendigheid
van het
kindertheater
heeft.
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