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Kruispunt theater 

De Golf (KJT) 

Kruispunt theater. Oversteekplaats 
voor talloze dwarsende lijnen. Li-
chaam en blik. Ik en de ander. Indivi-
du en gemeenschap. Tekst en geschie-
denis. Leugen en waarheid. Fictie en 
werkelijkheid. Doen en denken. Af-
stand en nabijheid. Verleden en toe-
komst. Tijd en ruimte. Het theater 
als wrijfpunt. Snijlijn. Schuurplek. 

In het venstergat tussen ik en wij 
kantelt het theatraal kader voortdu-
rend. Aarzelend tussen reflectie en 
vergezicht. Nu eens op zoek langs de 

poriën van het lichaam, dan op de tast 
naar wat zich elders in de kamer af-
speelt. Tussen de tijd van het individu 
en de ruimte van de wereld, zoekt het 
theater een betrekking. En vraagt 
voortdurend betrokkenheid. 

Wanneer de wereld zelf een spekta-
kelstuk geworden is, waarbij je van het 
ene hoogtepunt in de andere climax 
tuimelt, waarin de tijd zich verdicht in 
een helse opeenvolging van dramati-
sche taferelen, en de ruimte steeds 
weidser wordt doordat alle muren ge-

sloopt worden, staat het theater stil. 
Als essentiële tegenkracht van het rit-
me van de realiteit kan het ook niet 
anders. De plankenretoriek haalt het 
niet bij de pathos van het plein. Bewe-
gingen van massatonelen doen altijd 
onder voor de dynamiek van de mani-
festatie. Het is niet de taak van het 
theater de wereld achterna te hollen, 
maar te vragen naar het doel en de 
richting, te peilen naar verlies en ver-
dringing, de mechanismen te tonen die 
leiden tot stilstand en terugval. 
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PSYCHOLOGIE EN HET ( O N ) V O LT O OID E KUNSTWERK 

Revolutie 

In december '89 was de produktie 
La Mission/Au peiroquet vert van de 
ex-Oostduitser (maar zijn ze dat bin-
nenkort niet allemaal ?) M. Langhoff 
in Brussel te gast. Het tijdstip is inte-
ressant : het stuk La Mission (DerAuf-
trag) van H. Müller uit 1979 behandelt 
de naweeën van de Franse revolutie : 
de beslissing in 1794 van de Parijse 
Conventie tot wereldwijde afschaffing 
van de slavernij, wordt hier in praktijk 
gebracht door de export van de revolu-
tie naar Jamaica. D e komst van Napo-
leon doorkruist echter één en ander en 
de revolut ionai re opd rach t vervalt . 
Moeiteloos herstel len zich de o u d e 
machtsverhoudingen tussen blank en 
zwart. Maar de mislukking is niet ab-
soluut : de tekst laat nog een sprankel 
hoop op een andere , zwarte, revolutie. 
De tekst van A. Schnitzler Au peiro-
quet vert (Der grime Kakadu) uit 1898 
speelt zich af op die bewuste quatorze 
juillel, in een groezelig cabaret waar de 
adel zich komt vermaken met het spel 
van een aantal aan lager wal geraakte 
acteurs-bandieten. Thea te r en reali-
teit worden hier in tegenover elkaar 
s taande spiegels e indeloos gereflec-
teerd. 

De dubbeiprodukt ie van Langhoff 
was opgezet ter ere van de Franse Bi-
centennaire, de viering van tweehon-
derd jaar Liberté, Egalité et Fraternité. 
In Brussel kreeg het stuk nog een nieu-
we dimensie : het speelde tegen de 
fond van de omwente l ingen in het 
Oostblok en spectaculaire wijzigingen 
in de DDR-s t ruc tuur . 

Oostduitser zijnde, is Langhoff on-
verbiddelijk cynisch : zijn tweeluik kan 
als een bijtend manifest gelden over de 
vraag naar zin en impact van revoluties 
als ze de zoveelste Wende zijn in een 
eeuwig verhaal van onderdrukking . 
De sfeer is koud en troosteloos in Ja-
maica : het begint met een paar strip-
teaseusesdie verveeld hun pasjes doen 
voor ongeïnteresseerde soldaten, en 
eindigt met de hoeren Vrijheid, Gelijk-
heid en Broederlijkheid die als stariets 
hun waar verkopen. De revolutie is 
een goedkoop produkt en betekent 
niets. Helemaal zwartgallig wordt het 
wanneer de zwarte Jamaïcaanse slaven 
daarna de rol van aristocraten spelen 
bij Schnitzler : de onderdruk te wordt 
o n d e r d r u k k e r , enke l zijn k o s t u u m 
dient aangepast . Het masker is de cen-
trale metafoor van deze fascinerende 
dubbeiprodukt ie : het masker waar-
mee de revolutie zich prosti tueert , het 

masker waarmee het theater zich affi-
cheert . 

Volk 

Naar het schijnt is de Kafkaiaanse 
liftmonoloog die als scharnier in het 
stuk DerAuftrag van Müller verwerkt 
zit, geïnspireerd op een bezoek van de 
au teur aan de Oostduitse partijchef E. 
Honecker , nu afgedankt en opgesloten 
wegens hoogverraad, verpulverd on-
der de massale leus WIR SIND DAS 
VOLK waarmee de recente geschiede-
nis van de D D R herschreven werd. 
Wir sind das Volk brak muren en dic-
ta tuur , met Wir sind das Volk onder-
handelt Modrow nu in Bonn met Kohl 
over een Duitse hereniging. 

Het volk kwam in opstand tegen de 
dictatuur die in naam van het volk ge-
voerd werd. Problematisch is dat be-
grip alleszins. Bij Gorki betekent volk 
nog vanze l f sprekend het Russische 
proletariaat, waartoe de massa van de 
mensen gerekend wordt. In zijn stuk 
Zomergasten (1911) klaagt hij de ver-
vreemding aan van de intellectuele eli-
te, die haar tijd verdoet aan relationele 
probleempjes en prutsl i teratuur. Hij 
pleit voor een voorhoedeposi t ie als 
voorvechter van een nieuwe revolutie 
die er enkele jaren later ook zal komen 
en waarin Gorki als held ingehaald 
wordt, en onder het oog van vadert je 
Stalin het socialistisch realisme zal pre-
diken. 

Opmerkelil jk bij de produktie van 
de Blauwe Maandag Compagnie is dat 
dit volk geen rol meer spee l t : het kri-
tisch vermogen van de opzieners wordt 
door Joosten als onverstaanbaar ge-
mummel gedebiteerd. Vooral is dit 
duidelijk in de coupure van de cruciale 
monoloog van Marja Lwowna die de 
'bekentenis ' van Warwara "wij zijn en-
kel zomergas ten , we horen nergens 
bij..." sociaal fundeer t : "Ik geloof dat 
Warwara gelijk heeft . Wij moeten an-
dere mensen worden, zeker. Wij, wie 
zijn wij ? Kinderen van wasvrouwen, 
kokkinnen en arbeiders. En wat doen 
we ? We sterven van verveling en af-
keer... Dat mag toch niet. Nooit eer-
der heef t ons land zo veel gevormde 
mensen gekend die uit de massa van 
het volk opgestaan zijn. Zijn wij verge-
ten hoe deze mensen zich dag aan dag 
af jakkeren en bijna verstikken in duis-
ternis en smerigheid - en dat zijn onze 
bloedverwanten ? Wij zijn met huid en 
haar aan hen verbonden, en deze ver-
wantschap moeten wij levend houden. 

Bij de B M C blijft enkel een zich in 
liefdesverdriet on tb indende groep van 
individuen over, losgeslagen, zonder 
enig perspectief. He t volk bestaat niet 
meer . 

Fascisme 

Volk is in de twintigste eeuw een 
verdachte term geworden. Al te pro-
pagandistisch gebruikt , is het syno-
niem geworden voor de ijzingwekken-
de raszuiverheid waa rmee het nazisme 
de wereld opdee lde en decimeerde. 
H o e kon dat gebeu ren , dat zoveel 
mensen daarin mees tap tcn en mede-
plichtig werden aan een moordend re-
gime ? Dat is de centrale vraag die in 
De Golf, door K J T dit seizoen herno-
men, gesteld wordt . Z e komt van één 
van de leerlingen tijdens een les ge-
schiedenis. D e leraar zal het empirisch 
bewijzen. Hij start op de nietsvermoe-
dende school een beweging die geba-
seerd is op enthousiasme en inzet, o rde 
en groepsgevoel. Ongemerk t laten de 
leerlingen zich meeslepen, worden uni-
formen aangetrokken , badges opge-
speld, leden geworven, en wie niet 
mees tap t wordt ui tgestoten. In de 
slotscène wordt de parabel voor iede-
reen onthuld, en beseffen de leerlingen 
hoe licht het is om gemanipuleerd te 
worden, hoe gevaarlijk ook. 

Een handig politiek stuk, deze Golf, 
met verve gebracht door KJT, op het 
levensritme van jongeren afgestemd, 
duidelijk in zijn karakter tekening en 
herkenbaar in zijn milieuschets. Maar 
schokkend was, hoe gewillig het pu-
bliek zich o p s leeptouw liet nemen, 
mee affiches van de golfbeweging hielp 
ophangen, en badges kocht. En als 
verontschuldiging dan maar een staan-
de ovatie gaf voor het theaterspekta-
kel. De wereld verandert , maar de 
mens leert moeizaam. Het theater kan 
soms niet politiek genoeg zijn. 

Luk Van den Dries 
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