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standige verhalen, vier aspecten van 
het leven van Wagner willen tonen, 
en op die manier naar personages 
kunnen evolueren. Maar dat is niet 
zo: het is één verhaal, één personage 
dat zich ontplooit, en dat, wat mij 
betreft, steeds holler, bedenkelijker, 
gevaarlijker wordt. Oninteressant 
gevaarlijk : Wagner is geen kunste-
naars-Macbeth, hij is enkel een es-
thetisch alibi voor dodelijke onver-
draagzaamheid. Wagners steeds te-
rugkerende bezorgdheid om tegen-
stellingen - esthetisch, filosofisch, 
politiek - met elkaar te verzoenen, 
leidde tot het vernietigen van het 
principe van de tegenslelling-als-
creatieve-kracht, van het dialecusch 
principe m.a.w. en dus tot vernieti-
ging van het leven zelf. Zoals de 
7 i a « / / a / - e n s c e n e r i n g d i e P e t e r 
Mussbach vorig jaar maakte in de 
Munt enkel bewees dat Wagner de 
vrouw minachtte en uit was op het 
negeren van al het vrouwelijke in de 
cultuur. Ook Van Wagner zet Ri-
chard Wagner als 'universeel kun-
stenaar' en als omhooggevallen cul-
tuurfilosoof weer in zijn hemd. Al-
leen als musicus blijft hij groot : zijn 
passie voor Beethoven is echt, gaat 
diep, zijn 'uitvinding' van het orkest 
als instrument in handen van de di-
rigent is ook een belangrijke ver-
nieuwing, en vooral de revolutionai-
re wijze waarop hij de harmonie 
heeft herdacht : Wagner is de eerste 
moderne componist, die tonaliteit in 
vraag stelt en muziek als pure ab-
stractie gaat beschouwen, als een 

spel van toonladders en verschillen 
in toonafstand, zoals Malevitch een 
kwarteeuw later schilderkunst als 
een streng spel van lijnen en vlakken 
is gaan zien. Tot deze essentie van 
het 'personage ' Richard Wagner 
dringen de vier acteurs wel door. 
Maar toch is hun inzet, de ernst 
waarmee zij dit personage ontleden 
een inspanning die een betere zaak 
waardig is. En vooral : het is niet 
evident dat theater, ook dit theater 
niet, het geschikte medium is om 
deze analyse te maken. Natuurlijk, 
het levensbericht van de kunstenaar 
Richard Wagner is slechts de 'eerste 
laag', de oppervlakte van Van Wag-
ner. Maar het verhaal stokt waar het 
de neiging vertoont iets anders dan 
dit bericht te vertellen: de revoluties 
van 1848, de meeslepende roman-
tiek van de straatrellen en voort-
vluchtige anarchis ten, plots lijkt 
Wagners leven opwindend actueel. 
Maar het dooft elke keer uit. Er 
blijkt geen 'tweede laag' zichtbaar 
gemaakt te kunnen worden, Wagner 
is door de burgerlijke cultuur - de 
pseudo-religie van Bayrculh en an-
dere winstgevende smakeloosheid -
gerecupereerd, omdat hij zelf zo ge-
noot van die recuperatie. En daar-
voor gaat de voorstelling bijlange na 
niet vergenoeg: ze ontmantelt niets, 
ze geeft nergens aan waarin zo'n re-
cuperatie kan bestaan. Terwijl we 
elke dag meemaken hoe elk authen-
tiek streven, elk radicaal gebaar, 
maatschappelijk of artistiek, tot een 
aanvaardbare vorm, tot onschade-

lijk, politiek han tee rbaa r gedrag 
wordt herleid. Hoe een discussie 
over een potentieel artistiek medi-
um zoals televisie herleid is tot een 
rangschikking van kijkcijfers, hoe 
architectuurbeleid in een 'gehaven-
d e s t a d ' een p s e u d o - a r t i s t i e k e 
schaamlap is voor meedogenloos ei-
genbelang, en ga zo maar door . 
Hierover niets, ook niet onder het 
biografisch vernis. Toch luisterde ik 
geboeid, zoals ik naar BRT-3 luister: 
geen artistieke ervaring echter, geen 
andere kijk op de wereld. 

Enkel nog dit: in een gesprek over 
Van Wagner zegt Jan Ritsema dat de 
studie van Richard Wagner een goe-
de remedie is tegen een gemakzuch-
tige indeling van de wereld in goed 
en slecht, omdat Wagner zelf zo'n 
val vol tegenstellingen is. Hij illus-
treerl dit door naar Oost- Europa te 
verwijzen, waar al ons gejuich eigen-
lijk bestemd is voor - in zijn woorden 
- een 'opstand der lafaards ' , die 
voordien hun mond niet open de-
den. Misschien gewoon een nco-
stalinistischc.s/i/)of thelongue, maar 
tegelijk getuigend van groot onbe-
grip. De Oosteuropese volksdemo-
cratieën hebben precies hel dialec-
tisch materialisme op een bruiaal-
leugenachtige manier gebruikt om 
elke maatschappelijke tegenstelling 
te kunnen wegideologiseren. 1 Iel 
socialisme ging func t ioneren als 
burgerlijke ideologie, in al zijn re-
pressieve grijsheid : dié leugen is 
weggehoond, en dat is geen opstand 
van lafaards, wel van vrije geesten. 

In de mate dat ze niet verslikt zijn 
door de zwarte lucht die over Dres-
den hangt, waar Wagner in 1848 de 
opera zag branden, als romantisch 
oordeel voor een opstandige kunst. 
Wat meten wij ons een oordeel aan 
over hun lafheid of hun moed ? 

Klaas Tindemans 

VAN W A G N E R 
G e z e l s c h a p D i t o ' D i t o ; tekst 
Dito 'Ditoen Jan Ritsema, op ba-
sis van de Wagner-bibliografie; 
regie Jan Ritsema; decor Her-
man Sorge loos ; ac t eu r s Guy 
Dermui, Els Olaerts, Willy Tho-
mas, Micke Verdin. 
Gezien op 18 januari 1990 in de 
Beursschouwburg, Brussel. 

Oud Huis Stekelbees 
Gent 

Stukken I en II 
Oud Huis Stekelbees kondigde 

Snikken aan als een parade van ar-
licslen waarmee het huis een artis-
tiek liaison wil aangaan. De arties-
ten worden beschouwd als verwan-
ten in het zoeken naar communica-
tie buiten de taal om. En dat resul-
teerde in twee voorstellingen. In 
Snikken / werkte Peter Zegveld, Ne-
derlands performer-plastisch kun-
stenaar, samen met Ryszard Turbi-
asz, Belgische Pool met doctoraal 
theoretische wiskunde opzak en cel-
list. Zegveld zette samen met I lar-
rie I Iageman QVoont hier A. llitlcr ? 
en God's summum) performances 
op, dynamilecrde liet strand van 
Schevcningcn om een nieuw 'land-
schap' te boetseren, creëerde een 
choreografie voor amazone te paard 
en een auto (verborgen onder een 
kartonnen doos). Grools en eigen-
zinning. Recent liep Kombuis, zijn 
ee r s t e p rodukl ie voor kinderen. 
Turbiasz trad aan als acleur in Need 
to know van Needcompany, Ave mie 
en Flip Side van Steve l'axton, Mar-
clic Funèbrepour cliat van De I lol-
lander, Van Dijck en Turbiasz. Dil 
Polen-Holland voor twee heren re-
sulteerde in een uiterst grappige, on-
weerstaanbare collage van gags en 
vondsten, zeer aprës- Radeis. 

Snikken II. Voor dit dansstuk le-
kenen maar liefst vier 'begeleiders'. 
Negen jonge dansers van de Oplei-
ding Nieuwe Dansontwikkeling in 
A r n h e m w o r d e n begele id d o o r 
Mary Fu lke r son (ex-Dar l inglon 
College of Arts in Engeland), Jaap 
F l i e r ( e x - d i r e c t e u r N e d e r l a n d s 
Dans Theater), componist John Gil-
berl Colman en regisseur Guy Cas-
siers (beiden OIIS). Samen onl-
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