
Zoals beloofd had de notaris 
die door Emily L. geschreven en 
voor de jonge oppasser bestemde 
brief gelezen. Hij had hem onge-
vaarlijk gevonden. Z e schreef het 
volgende : 'Ik ben de woorden 
vergelen waarmee ik het u wilde 
zeggen. Ik wist ze, en ik ben ze 
vergeten, en ik spreek hier tegen 
u terwijl ik die woorden vergeten 
ben . In tegenstel l ing tot elke 
schijn, ben ik geen vrouw die zich 
met hart en ziel aan de liefde voor 
één enkel wezen uitlevert, al was 
het degene die haar het allerdier-
baarst op aarde is. Ik ben iemand 
die ontrouw is. Graag had ik de 
woorden te ruggevonden die ik 
apart had gehouden om u dat te 
zeggen. Nu schieten me er toch 
weer een paar te binnen. Ik wilde 
u zeggen wat ik denk en dat is dat 
je steeds voor jezelf, daar heb ik 
het, nu weet ik het woord weer, 
een plek, een soort eigen plek, dat 
is het, moet openhouden, om er 
alleen te zijn en lief te hebben. 
Om lief te hebben zonder dat je 
weet wat, ook niet wie of hoe, ook 
niet voor hoe lang. Om lief te 
hebben , en nu her inner ik mij 
opeens alle woorden weer... om 
in jezelf een plaats vrij te houden 
voor een wachten, je weet het 
maar nooit, het wachten op een 
liefde, op een liefde terwijl de per-
soon er misschien nog niet is, 
maar daarop en daarop alleen, op 
de liefde. Ik wilde u zeggen dat u 
dat wachten was. U bent in uw 
eentje de buitenkant van mijn le-
ven geworden, de kant die ik zelf 
nooit zie, en zo zult u blijven : de 
belichaming van dat onbekende 
van mij dat u geworden bent, tot 
mijn dood toe. Schrijf mij nooit 
terug. Bewaar geen enkele hoop 
dat u mij terug zult zien, alstu-
blieft. Emily L. ' 
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van die verhalen slechts flarden te zien. 
Schijfjesemoties. Discontinue brokjes 
en scherf jes verhalen. Niet van dé 
vrouw, maar van vele vrouwen. Vele 
verhalen, van vele vrouwen tegelijk, 
gelijk en verschillend. 

Wat de wijze betreft waarop deze 
brokkelige bundeling aan ons voorge-
speeld wordt door de vijf dansers, lijkt 
het symfonisch gedicht voor 100 me-
tronen a l scesuur te werken. Het is een 
soort nulmoment waarin het theater 
het meest zijn realiteit benader t . Wat 
er gebeurt, is niet méér maar ook niets 
anders dan wat er gebeurt . Het staat 
voor zichzelf en is tegelijk zichzelf. Dit 
symfonisch gedicht stelt voor één mo-
ment de vervaging van het onderscheid 
tussen het reproduceren van spel (hoe 
goed ze 'acteren') en het produceren 
van realiteit (gaat het over hen zelf ?) 
expliciet in het middelpunt van de aan-
dacht. Of is dit te zeer vanuit een be-
hoefte aan eenheid gedacht ? 

Het andere luisteren 

Luisteren naar het andere 

De complexiteit van een voorstelling 
als Stella lijkt mij om een andere kijk-
en luisterwijze te vragen. 

Op het niveau van de muziek vraagt 
de densiteit van de onderscheiden rit-
mes binnen Ligeti's pianostudies om 
een aparte benadering. Zelfs in een 
eerste waarneming van cle muziek bin-
n e n d e v o o r s t e l l i n g va l t h e t 
on(be)gr i jpbare van het samengaan 
van muziek en beweging op : de mu-
ziek was er al even voor ik ze echt 
gehoord had; de dans ging nog net 
even door voor ik begrepen had dat de 
muziek ergens moest gestopt zijn. 

Op het niveau van de vele deelver-
halen vraagt deze voorstelling 0111 een 
houding die ee rde r meerduidigheid 
opzoekt dan enkelvoudigheid. Mis-
schien moeten we deze verhalen met 
Lyotard 'micrologieën' noemen, 'deel-
verhalen die uitgaan van discontinuï-
teit, die geen doel of oorsprong voor 
ogen hebben, die geen eenheid of orde 
veronderstellen'. Z e laten zich niet af-
lezen als eenduidige (auto-)biografi-
sche verhalen. Ze ont t rekken zich aan 
lezingen die alle onderdelen in één 
groot verband willen denken. 

'Men zou met een ander oor naar 
haar moeten luisteren, als naar een 
'andere betekenis' die altijd bezig blijft 

zich te weven, die voor tdurend cle 
woorden omhelst, maar zich daarvan 
ook losmaakt om niet te verstijven, te 
stollen. Want als 'zij' dat zegt. is het 
niet, al niet meer, identiek met wat zij 
wil zeggen. Het is overigens ook nooit 
met iets identiek, het is eerder aan-
grenzend. Het raakt (aan) . ' 

Met dit citaat van Luce Irigaray wil 
ik een voorzichtige poging doen om hel 
vrouwelijke van deze voorstelling recht 
te doen. 

Stella werkt voor mij met emotione-
le inhouden, die telkens slechts even 
aangeraakt worden en die alleen waar-
gemaakt worden indien ze bij de toe-
schouwer de wissel op het eigen emo-
tioneel geheugen kunnen openzet ten. 
Hoe hierover te spreken zonder te ver-
vallen in cle platitudes van het thera-
peutisch drama ? H o e hierover te 
spreken zonder te vervallen in achter-
haalde d icho tomieën als ra t ionee l -
mannel i jk . emot ioneel-vrouwel i jk ? 
En toch wil deze bespreking ontsnap-
pen aan een al te gemakkelijke catego-
risering van Stella als vrouwenvoorstel-
ling, waaraan in het najaar een 'man-
nengedeel te ' toegevoegd wordt. Ont-
snappen aan de lezing van Stella als de 
voorstelling van vrouwen en hun (te-
genstrijdige) emoties, waarbij aan het 
'mannengedeelte' als aan een tegenge-
wicht wordt gedacht. 

Wat Stella ons kan lonen is het al-
l a n g - n i e t - m e e r - g e d a c h t e , het nog-
niet-gedachte, dat al achter ons ligt of 
nog voor ons en dat we wel kennen 
maar even vergeten waren. Dat we 
kennen op die bijzondere manier . Die 
manier die geen behoefte heeft 0111 alle 
puzzelstukken van de voorstelling lot 
één grote tekening bij elkaar te den-
ken. Die manier van kennen die weel 
heeft van een veelheid en die veelheid 
tegemoet gaat met veelsoortige mid-
delen. mannelijke en vrouwelijke : in-
tuïtie, verstand, emotie, herinnering, 
observatie, deelneming enz. E11 die zo 
op het publiek afkomt. 

Wie durft de vele wegen naar deze 
voorstelling te gaan ? 

An-Marie Lambrechts 
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