
Iloor, ketter. 
Bij al je leenmanplichten, hoor 

naar me 
Omdat je ons onze eed wou laten 
breken 
-Iets ongehoords- en met 
misplaatste trots 
Je tussen ons besluit en onze 
macht drong 
Wat onze aard noch onze rang 
kan dulden, 
Zal ik weer heerser zijn : ontvang 
je loon. 
Vijf dagen gunnen wij je om te 
zorgen 
Voor wat je tegen 's werelds nood 
beschut; 
Om op de zesde je gehate rug 
Ons rijk te hebben toegekeerd : 
tien dagen 
En je verbannen lijf treft men hier 
aan 
Het zal je dood zijn. Weg ! Bij 
Jupiter, 
Herroepen wordt dit niet. 

Bij Bogaerts (e.a.) luidt deze 
passage: 

Luister, ketter! 
Wij gunnen je vijf dagen om te 
zorgen 
Voor wat je tegen 's werelds nood 
beschut 
Om op de zesde je gehate rug 
Ons koninkrijk te hebben 
toegekeerd. 
Als na tien dagen je verbannen lijf 
Wordt aangetroffen, is je dood 
een feit. 
Bij Jupiter. Ook dit wordt niet 
herroepen. 

Komrij laat de Engelse aanspreekti-
tels onvertaald. Bogaerts speelt mee 
en gaat daarin nog verder. Sommige 
personages gebruiken Engelse uit-
drukkingen als tussenwerpsels of als 
uitroepen ("Is Ihis nol lypical ? " en '7 
see the business"). Bogaerts laat Bur-
gundy een komische mengeling van 
Frans en Engels spreken: "Pardon me, 
royalSir, geen electie in zo'n condities." 
De acteur die de koning van Frankrijk 
speelt is een franstalig acteur. Een van 
de dienaars vertaalt voordurend naar 
het Nederlands. Bogaerts speelt graag 
met taal. Gloucester herhaalt als een 
soort van tic in de eerste scène telkens 
de laatste zin van zijn repliek. De nar 
van Lear s tot ter t : zijn spitsvondigheid 
en zijn ontmaskerende verbaliteit ko-
men daarmee enigszins op de helling te 
staan. 

Te veel resten 

Het lijkt erop alsof Bogaerts in al die 
kleine verschuivingen een soort van 
commentaar heeft willen geven op de 
verbaliteit van het stuk. Alsof woor-
den uiteindelijk ontoereikend zijn. En 
gaat het stuk daar uiteindelijk niet 
over? Cordelia vindt de juiste woor-
den niet en zwijgt. Lear luistert naar 
de verkeerde woorden. De laatste re-
pliek van het stuk vat dit alles samen. 
Bij het lichaam van de dode Lear zegt 
Edgar: "Speak what we feel, not what we 
ouglit to say." Deze passage is in de 
voorstell ing weggevallen. In plaats 
daarvan richt Kent zich tot het publiek 
en probeert iets te zeggen, raakt ver-
strikt in zijn woorden en geeft het ten-
slotte op. Waarop een voorbijgaande 
dienaar laconiek opmerkt: "Wittgen-
stein ! ?", wellicht verwijzend naar diens 
bekende uitspraak: waarover men niet 
spreken kan, moet men zwijgen. De 
voorstelling eindigt weliswaar niet in 
stilte, maar wel met het slotkoor uit 
Mozarts Die Zauberflöte, 

In een interview met de N R C zegt 
Ton Lutz dat het "filosofisch concept" 
achter de Lew-voorstellingen het af-
breken "van de façade van het koning-
schap" is. Veralgemeend kan men stel-
len dat King Lear over een démasqué 
van de mens gaat. Janine Brogt heeft 
het in de inleiding op de tekstuitgave 
over "een afdaling in een aards inferno, 
waar geloof, hoop en liefde geen toe-
gang meer hebben, maar waar, para-
doxaal, waarheid en waardigheid ge-
vonden worden." Die beweging van 
een démasqué naar waarheid en waar-
digheid zie ik op een aantal momenten, 
bij een aantal figuren (Gloucester, Ed-
gar), maar het is niet dat beeld dat ik 
overhou aan deze King Lear. Ik kan 
niet precies zeggen welk beeld ik over-
hou. Er gebeurt ontzettend veel op de 
scène dat moeilijk met elkaar te rijmen 
valt. Dat moet ook niet per se. Hel 
verrassende, het onsystematische, de 
stijlbreuk komt de levendigheid van de 
voorstelling alleen maar ten goede. De 
vermomde Kent die opschrikt wan-
neer hij zijn naam meent te herkennen 
in woorden als "gekend" of "bekend" is 
een mooie vondst. Alleen : er lijkt zo-
veel commentaar in de marge gegeven 
te worden, dat het onduidelijk wordt 
waarop. Zo nemen het duo Ileyn van 
der Heyden en Gijs de Lange, in pand-
jesjas en gymschoenen, een hele reeks 
van bijrollen voor hun rekening : rid-
ders, officieren, boden, dienaren, ho-
velingen, tolken ... In iedere scène dui-

ken ze wel ergens op bij één van de 
verschillende partijen. In de ene scène 
dood, in de volgende weer springle-
vend, vertegenwoordigen zij een soort 
van groteske vitaliteit. Bogaerts houdt 
van het groteske, het banale, de slap-
stick, de stijlbreuk. Hij houdt ook van 
decorvondsten. In Vrijdag kwam bijna 
het hele decor in beweging. In King 
Lear gebruikt Bogaerts ook enkele 
technisch vernuftige truukjes met het 
decor, vooral tijdens de eerste scènes, 
om daarna de scène de leegte te geven 
die haar toekomt. Ook hier misschien 
een démasqué. Op het einde van de 
voorstelling gebeuren dan weer een 
aantal dingen die haaks op die sober-
heid staan. De strijd tussen hel Engelse 
en het Franse leger wordt 'uitgebeeld' 
door een live- muziekuitvoering (met 
veel trompet en slagwerk). De voor-
stelling eindigt met een zangstuk. Tij-
dens de zang valt het achtergronddoek 
naar beneden en wordt een hemels-
blauwe wand zichtbaar. De laatste tien 
minuten zijn tekenend voor deze 
Lear : een mengeling van stijlen, van 
grotesk tot romantisch, een mengeling 
die een beetje de indruk geeft dat alles 
kan en alles mag. 

De figuur van Lear lijkt dan ook 
veeleer een contrapuntische figuur tot 
het 'chaotische' van de scène. De Lear 
van Ton Lutz is geen oude, vermoeide 
en lastige man, maar een nog vitale 
zestiger die, na zichzelf te hebben ont-
slagen van alle plichtplegingen die sa-
menhangen met de machtsui toefe-
ning, met een kleine groep getrouwen 
wil genieten van een aantal privileges 
zonder verantwoording te moeten af-
leggen. Lutz speelt ingetogen en be-
heers t . W a n n e e r Cordel ia op zijn 
vraag haar gekende antwoord geeft, 
valt er een lange stilte. Een onbewo-
gen en zwijgende Lear die des te meer 
prijsgeeft van wat er op dat ogenblik 
aan ontgoocheling en verdriet in hem 
woedt. Een moment waarop de scène 
gevuld wordt door datgene wat niet 
gezegd en niet getoond kan worden. 
Ook de waanzin scène op de heide is 
een ingehouden moment : de storm 
woedt in Lears hoofd. 

Deze King Lear van Bogaerts voegt 
zich op één of andere manier niet sa-
men. Niet dat de stukjes zich moeten 
samenvoegen tot een affe puzzel, maar 
de stukjes moeten wel tot dezelfde 
puzzel behoren. Dramaturge Janine 
Brogt over de onmogelijkheid om van 
King Lear een eenduidige interpretatie 
te geven: "De bodem van King Lear is 
een reeks paradoxen en dat betekent 
dat er geen bodem is en dat is dus nog 
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