
[iele meubilair opstapelt, als in een 
rommelkamer of goederenlift . Deze 
leCjjggang was trouwens al aangezet in 
l i e t tweede bedrijf met het verdwijnen 
van het bankstel, waardoor de perso-
nages het centrale punt in de ruimte 
moeten missen. Beide ruimtelijke in-
grepen (spiegelsymbool en depouille-
ring) zorgen dus voor een desoriënte-
ring, in de perspectief of in het ruimte-
lijk houvast. Uiteraard visualiseren ze 
(aangezien deze elementen geen rea-
listische onderbouw hebben, in die zin 
a |s teken ook nogal grof zijn) de 
psychische ontwikkeling van de figu-
ren: het afkrabben van de leugens, 
volslagen destabilisering, de regressie 
in het verleden. Daarnaast wordt er 
ook een symbolische laag gelegd (bv. 
de spiegel: narcisme, kwetsuur, venij-
nige terugkeer naar de moeder-
schoot?) die eveneens verwijst naar 
dit spiegelkabinet van verwrongen ge-
voelens, psychische storingen, gekrak-
te verhoudingen. 

De scenische ontwikkeling (in de 
zin van ruimtelijke ontmanteling) lijkt 
toch een aardverschuiving vergeleken 
bij de minieme dramatische schake-
ring. Het is wel zo dat Charlotte 
inderdaad op het einde John verlaat 
en dat ook Monica op scheiding 
stuurt, maar voor hetzelfde geld staat 
Charlotte straks weer aan de deur, 
gooit Monica het op een nieuw ak-
koord. Beide figuren worden extreem 
onzeker voorgesteld, er zijn geen aan-
wijzingen dat dit op het einde anders 
zou zijn, dat er een psychische veran-
dering zich voorgedaan zou hebben. 
Dat geldt ook voor de anderen: funda-
menteel verandert er niets, de verhou-
dingen waren krom, ze blijven het. In 
de KVS-versie is er geen ontwikkeling 

in de personagetekening noch in de 
interactie. Van bij het begin is de 
karakteriële bandbreedte gegeven, 
het palet bepaald waarmee de perso-
nages het emotionele leven kunnen 
kleuren. De drankhoeveelheid (tot 
het delirium) en het tijdstip (de nacht-
wake) zorgen enkel voor verheviging, 
versnelling en uitvergroting. 

Z o is en blijft John (Dirk Buyse) de 
cynicus die nooit ontdooid raakt, alles 
en iedereen op afstand houdt: de 
anderen nooit aankijkend tenzij on-
verholen sarrend, bulderend lachend 
zonder plezier, meliodieuze curven 
volgend en tegelijk blaffend, soepel 
beweeglijk en emotioneel stijf. Een 
onaanraakbare, ongenaakbare Char-
lotte (Ingrid De Vos) doet nochtans 
verwoede smeltpogingen: ze biedt zich 
aan, of juist niet, laat anderen in haar 
kruis kijken; een vrouw met vele lij-
ven, constant vervellend, absoluut wis-
selvallig. Een lichtjes pathetische fi-
guur, gestipt dravend, zwiepend 
zwaaiend met de voorarmen, sopraan-
gekwetter. Constant schakelend tus-
sen gieren en overdrive. Het andere 
paar is nog extremer geprofileerd: hij 
(Alan, Ronnie Waterschoot) domi-
nant bulderend, snoevend en snau-
wend, zij (Monica, Chris Lomme) on-
derdanig en stil. Van bij het begin zijn 
de componenten aanwezig die door 
uur en drank slechts uitgedistilleerd 
worden: Allens ontreddering ter wille 
van haar overspelige gedrag, Monica's 
neurotische staat ter wille van jaren-
lange psychische verdrukking. 

Deze psychologische galerij wordt 
realistisch geportret teerd en volgt 
daarbij conventionele scholing. Dat 
betekent dat de middelen weinig ver-
rassen, al is het resultaat (de invulling 

en presentatie door de acteurs) meer 
dan behoorlijk: zelfs een achtergrond-
figuur als Monica blijft door haar 
volgehouden afbladderende normali-
teit voortdurend boeiend om volgen. 
Enkel John is naar mijn smaak iets te 
eenduidig als cynische figuur gety-
peerd : een extreem koele figuur, 
maar het is een koude zonder pijn, 
een diepvrieskast vol van hetzelfde. 

De Decker is genadeloos in de 
behandeling van deze figuren. Tracht 
geen verzachtende omstandigheden in 
te roepen, geen sympathie te wekken 
voor s tandpunten of (ver)houdingen. 
Eerder accentueert hij het failliet van 
dit kwartet, beklemtoont hij de onmo-
gelijkheid tot verder leven en het toch 
niet anders kunnen. Scherpt hij de 
tegenstellingen aan, versterkt de ne-
gatieve kleuring: John telefoneert met 
zijn dochter vanop drie meter afstand, 
in opperste woede begint Charlotte te 
stotteren of krijgt haar aansteker niet 
aan, Alan is gewoon zielig, Monica 
ziek. In de verdeling van antipathie 
(wat de conflicten hun herkenbaar-
heid niet ontneemt) moet Charlotte 
het het sterkst ontgelden: haar lange 
tirades worden onhoorbaar gemaakt 
door de muziek, of ondermijnd door 
het gedrag van John die de muur 
opklimt om Charlottes zin te illustre-
ren ("niemand zoekt me op waar ik 
ben"), haar regressie naar puberale 
toestand in het derde bedrijf maakt de 
hysterische tekening verder af. 

De KVS eindigt met leegte. De ziel 
is uitgewrongen, maag en lever zijn 
binnenste buiten gekeerd. De lange 
nacht van analytisch wroeten en wrie-
melen, van eindeloos geruzie is afge-
lopen. De batterijen zijn op. Ook de 
scenische ruimte, als weerspiegeling 

"Ik vind daI je naar een dokier moei gaan als 
je weer thuis bent." 

Monica 's brief 


