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"Utopie betekent uiteindelijk niet dolen, maar thuiskomen. W e zijn niet veel thuis, we zijn niet genoeg thuis. 
Toch zoeken we het nog steeds ei gens buiten, want we zi jn l iefdeloos en trouweloos, niet opgewassen tegen 

het meest nabije en het heden.(. . .) 
De oorspronkel i jke goede geest der utopie wordt maar al te gemakkel i jk een deserteur en vijand van de 

mens, wanneer hij alleen maar de ogen sluit en zich in de verte vermeit , wanneer hij niet de strenge mystiek 
is van de dichtsbijzi jnde , nuchtere dingen." (Joachim Schumacher ) 

" H e t o n d e r w e g z i j n , z o n d e r v a s t e p l a a t s - h o e h e e f t m e d a t s t e e d s o p n i e u w in 

v r a a g g e s t e l d - g e l u k k i g m a a r . " ( P e t e r H a n d k e , Das Spiel vom Frageti) 

I .In de laatste van de Zestien Scènes 
verschijnt Jan Joris Lamers temidden 
van een koff iedrinkend gezelschap 
met een kinderkroon op het hoofd. 
Hij doet veel te veel klontjes suiker in 
zijn koffie. De anderen, glimlachend, 
niet begrijpend, gegeneerd, kijken toe. 
Lamers als allegorie van de theaterma-
ker in onze moderne, nog steeds bur-
gerlijke samenleving : de outcast, maar 
dan niet in de gedaante van de revolu-
tionaire beeldenstormer, maar wel in 
de gedaante van de clown, diegene van 
wie men niet weet welk verdriet hij 
achter zijn masker verbergt. De kun-
stenaar als kind, clown, als eeuwige 
thuisloze die voortdurend rondhangt 
waar mensen zijn, maar temidden van 
hen zijn plaats niet meer kent. "Noem 
mij de mannen en vrouwen en kinde-
ren, die mij zoeken zuilen, mij. hun 
verteller, voorzanger en toonaangever, 
omdat ze mij nodig hebben, meer dan 
wat ook ter wereld."(Peter Handke, 
DerHimmel iiberBerlin) De scène als 
verlangen naar gemeenschap. 

2. Tegenover de eindscène van Zes-
tien Scènes, de beginscène van Das 
Spiel vont Fragen in de Monty (Ant-
werpen). Acht acteurs komen op. Sle-
pen een grote reiskoffer naar het mid-
den van de scène. Dan trekt iemand de 
stekker uit. Volslagen duisternis. 
Geen echte paniek. Wel verwarring op 
de scène. Geroezemoes. Opnieuw 
licht. Opluchting. De scène, het speel-
vlak is in de Monty omsloten door bak-
stenen muren. We zitten binnen, op-

gesloten. Als hier het licht uitvalt, is 
het donker, nachtzwart. De reiskoffer 
en de duisternis : haast cliché-beelden 
van onderweg zijn en verloren zijn. 
Dat zijn de metaforen die Maatschap-
pij Discordia gebruikt bij het begin van 
de enscenering van Handkes nieuwste 
stuk Das Spiel vom Fragen oder die 
Reise ziim sonoren Land (1989). Net 
zoals Handkes "pelgrims" zijn de ak-
teurs van Discordia op weg, met iedere 
scène dieper doord r ingend in het 
"Achterland", op zoek naar de juiste 
plek om Het spel van de vragen te spe-
len. De scène als plaats van afzonde-
ring, bezinning, bevraging. 

3. Tegenover de beginscène van 
"Das Spiel vom Fragen" in de Monty, 
dezelfde scène in 't Stuc (Leuven). 
Geen bakstenen muren hier en geen 
volslagen duisternis. De grote ramen 
aan de zijkanten worden niet met doe-
ken afgedekt. Eén van de ramen staat 
zelfs open. De warme lenteavond kan 
zo naar binnen. Wat er buiten ge-
beurt, maakt op een of andere manier 
deel uit van liet gebeuren op scène. En 
omgekeerd kan de voorbijganger niet 
anders dan naar binnen kijken. De 
scène als plaats ergens tussen binnen 
en buiten, als bemiddelaar tussen ver-
beelding en werkelijkheid. 
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Het "daarbuiten" van 

de wereld 

"De kunst vervalt snel mijn kind 
als de kunstenaar nalaat 
zich begoochelen laat 
ook maar een ogenblik nalaat" 
(Thomas Bernhard, Minetti) 

Discordia : het gezelschap draagt de 
tweedracht, de discussie, de confronta-
tie, het zoeken, de vraagstelling expli-
ciet in zijn naam. Na Zestien Scènes 
stelt Discordia met Handkes DasSpiel 
vom F ragen de vraag naar het vragen. 
Zestien Scènes komt tot stand in een 
periode van politieke, intellectuele en 
emotionele verwarring. De dramati-
sche gebeurtenissen in het Oostblok 
tussen september en december 1989 
slaan een wereld(-beeld) aan scherven. 
Tesamen met de Muur valt de Oost-
West opdeling met een snelheid die 
niets of niemand kon voorzien. Dis-
cordia laat haar theaterwerk in die 
stroom van politieke actualiteit te-
rechtkomen. De voorstelling formu-
leert een eerste aarzelend antwoord op 
vragen als : hoe hou je als theaterma-
ker de scène open voor het heden ? 
Hoe laat je het "daarbuiten" van de 
wereld inslaan in het "hierbinnen" van 
scène ? Hoe betrek je als acteur een 
dergelijke ontwikkeling in je acteren ? 
Hoe kan de scène in het aangezicht van 
een plots totaal veranderd wereldbeeld 
nog actualiteit, i.c. politiek, produce-
ren ? Welke middelen zijn daartoe 
geëigend, zowel artistiek als produk-
tioneel ? 

Zestien Scènes is een poging tol ant-
woord. Niet met een tekst uit het be-
staand toneelrepertoire (geen enkele 
schrijver zou op dat ogenblik hebben 
kunnen vatten wat er gebeurde), maar 
met tekstfragmenten, waarvan Discor-

dia sommige al lang met zich mee-
draagt. Zestien Scènes is een zeer per-
soonlijke voorstelling in alle betekenis-
sen van het woord. Hoewel de ensce-
nering begint en eindigt met de hele 
groep op scène, is de collectiviteit dit 
keer slechts het kader waarbinnen de 
acteurs meer dan ooit in eigen naam 
spreken : in een bijna drie uur durende 
voorstelling nemen de Discordianen 
om beur t , hetzij alleen, hetzij met 
twee, het woord. In tijd en intentie ver 
uit elkaar liggende teksten van Be-
cket t , Goet l ie . Warhol , Bernhard , 
Claus, Dickens, Sophocles,... worden 
opgeladen met een persoonlijke (en 
dus maatschappelijke) actualiteit. Zo 
krijgt b.v. de obscene passage uil 
Claus' Serenade door Frieda Pittoors 
in de omgeving van fragmenten Bern-
hard en Dickens en in de context van 
het politiek wereldgebeuren een veel 
s u b v e r s i e v e r e i n h o u d d a n in 
Clatts/Scrihe. Zestien Scènes is een 
zelf-uitspraak op een gemarkeerd mo-
ment in de tijd : toen gemaakt en op 
dat ogenblik relevant. 

Pelgrimage naar het 

achterland 

Met Das Spiel vom F ragen staat op-
nieuw de groep, het gezelschap centra-
al. Treden op : een jonge toneelspeler, 
een jong toneelspeelster, een oude 
man, een oude vrouw, een spelbeder-
ver, een Mauerschauer, Parzival en een 
inheemse. In dat bonte gezelschap 
brengt Handke een heel aantal verwij-
zingen naar theater, literatuur en filo-
sofie samen. Das Spiel vom Fragen is 
een lappendeken van genres. Handke 
draagt zijn stuk op aan "Ferdinand 
Ra imund , Anion Tschechow, John 
Ford und die anderen" en verwijst 
daarmee al onmiddellijk naar een aan-
tal invalshoeken : de Oostenr i jkse 

volkse theatertraditie uit hel begin van 
de negentiende eeuw, Tsjechovs thea-
ter van de burgerlijke impasse, de in-
tellectuele en emotionele patstelling, 
de westerns van John Ford en het 
Amerikaanse landschap dat op Hand-
ke een blijvende fascinatie uitoefent. 
Het stuk opent met een citaat uit Dan-
te en plaatst zich daarmee in de traditie 
van de middeleeuwse allegorische 
zoektocht : Das Spiel vom Fragen als 
een moderne Elckerlyc ? De figuur 
Parzival verwijst naar de Graallegende 
en in de moeizame manier waarop hij 
tol spreken komt. draagt hij elementen 
in zich van Kaspar, één van de vroegere 
Handke-figuren. 

Zoals Handke zich een weg zoekt 
doorheen de literaire traditie, zo gaat 
het gezelschap op zoek naar een vraag, 
de vraag, het vragen. Een tocht die van 
het "lawaaierige Voorland" leidt naar 
het "stille Achterland" : een symboli-
sche reis naar de rand van de bescha-
ving ? Het koffiedrinkende gezel-
schap uit de Zestien Scènes is vervan-
gen door een groep van "pelgrims" die 
met iedere scène dieper het "Achter-
land"binnendringen. Totdat zij uitein-
delijk de plek bereiken, het pelgrims-
oord waarvoor de tocht werd aangevat. 
Op die plek : de vragenmuur, liet rad 
der vragen, het vragenpaleis. Het is de 
plaats waar de "vraag-vertelling" kan 
overgaan in het "vraag-spel". niet an-
dere woorden de plaats waar het "pra-
ten" kan overgaan in het "doen". Het 
is het moment waarop de toneelspeler 
en de toneelspeelster hun kunst kun-
nen tonen : het toneelspel als de kunst 
van het vragen. Maar verder dan een 
vragen-travestie komen ze niet. De 
spelbederver, die zich opwerpt als re-
gisseur. raakt evenmin verder dan een 
vrij vage omschrijving van liet vragen-
spel en kan geen aanwijzingen geven 
om dat spel aanschouwelijk te maken. 
Hi j moet concluderen : "Und unser Al-
lerleheiuligstes also - es hat für sich kei-
ne Form '.' Ist für sich nicht spielbar ?" 

Das Spiel vom Fragen stelt de vraag 
naar het theater, naar het speelbare. 
Die vraagstelling naar het theater blijkt 
al uit de mise-en-scène. De sinds enkel 
jaren vertrouwd geworden fragmen-
ten van een burgerlijk interieur (fau-
teuils, zetels, stoelen, tapijten, kamer-
schermen, zilveren dienblad en ser-
vies) hebben plaatsgemaakt voor een 
houten vloer (een soort van verdubbel-
de scène) die door twee rijen voetlich-
ten opgedeeld wordt in een voor-, mid-
den- en achterplan, enkele verspreide 
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trapladdertjes, vooraan een grote reis-
koffer, achteraan een tafel met lamp 
voor de regisseur, een lichtpaneel, een 
synthesizer en een wat desolaat uit-
ziend boompje dat toebehoort aan de 
inheemse en dat de enige concrete ver-
wijzing is naar het natuurlandschap dat 
Handke in zijn neventekst beschrijft. 
Maar, zo vermeldt Handke zelf met 
een ironie die van Discordia zou kun-
nen zijn, "Die Szeiienangaben sinci 
nicht unbedingt Szenenanweiswigen." 

Bij de aanvang van de voorstelling 
leest Jan Joris Lamers, het tekstboek 
in de hand, met een beredeneerde slor-
digheid en in vrij hoog tempo de regie-
aanwijzingen en stelt de personages 
voor. De acteurs reageren soms niet. 
soms glimlachend, soms verbaasd op 
de hen toegeschreven reacties, bewe-
gingen of attributen. Van een realisti-
sche invulling van die gegevens is geen 
sprake. Jan Joris Lamers neemt plaats 
achter aan de regisseurstafel en be-
dient het lichtpaneel. Gedurende de 
voorstelling probeert hij talrijke licht-
stander! uit waardoor de acteurs ge-
noodzaakt zijn het licht te zoeken. 
René Eljon bedient een synthesizer : 
alle geluiden die Handke in de neven-
tekst vermeldt, van het geween van een 
vrouw tot het geluid van een scheeps-
toeter, van gefluit tot de "diepst moge-
lijke toon" worden electronisch gesam-
pled. In tegenstelling tot de Zestien 
Scènes zijn de acteurs voortdurend 
aanwezig. Wanneer zij niet onmiddel-
lijk bij het spel betrokken zijn, stappen 
zij van de houten vloer en volgen van 
opzij onopvallend maa r geconcen-
treerd het gebeuren. 

Typisch Discordiaans : 

theoretisch intermezzo 

De hierbeschreven werkwijze krijgt 
vaak het etiquette 'typisch Discordia-
ans ' opgep lak t , waa rmee bedoeld 
wordt dat het om een soort van raster 
zou gaan dat op iedere tekst kan toe-
gepast worden. Wanneer men echter 
'tekst' niet beperkt tot het louter ge-
schrevene, maar begrijpt als het geheel 
van al dan niet expliciete (ook en voor-
al ideologische) thea te rcodes , dan 
wordt duidelijker wat de inzet is van 
dat 'typisch Discordiaanse'. 

Het 'typisch Discordiaanse' is in de 
eerste plaats politiek. Niet in de zin van 
'politiek van inhoud', maar in de zin 
van een reflectie op de manier waarop 

betekenis op de scène tot stand komt 
en hoe die betekenis zich verhoudt tot 
allerlei maatschappelijke codes. Het 
negentiende eeuwse theaterrepertoire 
en de burgerlijke komedie (Dumas, 
Sribe. Sardou, Wilde, Shaw, Coward) 
vormen een belangrijk onderdeel van 
Discordia's onderzoek naar de nor-
men en waarden die nog steeds de 
maa tschappi j en binnen die maat-
schappij het theater bepalen. Voor-
stellingen als Lady Windermere' s Fan, 
Shaw/W iidelSardou en Private Lives 
maken glashelder hoe een 'dubbele 
m o r a a l ' de mensel i jke verhoudin-
gen.i.c. man-vrouw verhouding, re-
geert. In het transparant maken, het 
tonen van maatschappelijke mechanis-
men, heeft het 'typisch Discordiaanse' 
iets Brechtiaans. 

Het is een constant zoeken naar een 
vorm van ensceneren en acteren waa-
rin zowel acteur, personage en tekst 
zichtbaar worden. Een zoeken naar 
een 'tussenruimte' tussen 'spelen' en 
'lezen'. Het ' lezen'(bij Discordia vaak 
letterlijk) is een poging om de theater-
schriftuur zichtbaar te maken en niet 
te verhullen achter een realistische 
speelstijl. Het klassieke theater is altijd 
gedomineerd door de tekst. Men zou 
de souffleur de centrale figuur van de 
traditionele theaterstructuur kunnen 
noemen. De souffleur zegt, leest een 
tekst die aan de scène, aan de acteur 
voorafgaat en waarvan de bedoeling, 
betekenis of intenties de scène en de 
acteur bepalen. Maar het klassieke 
theater ontkent deze afhankelijkheid : 
de souffleur blijft verborgen, onzicht-
baar . De illusie van werkelijkheid 

wordt gehandhaafd in een zo natuur-
getrouw mogelijke weergave van de 
zichtbare werkelijkheid en in een psy-
chologische duiding van de menselijke 
natuur. Deze (uiteindelijk burgerlij-
ke) werkelijkheidsopvating heeft in het 
theater veel langer standgehouden dan 
in de andere kunstvormen. In de post-
moderne schilderkunst wordt het figu-
ratieve opnieuw gehanteerd, maar nu 
niet langer in de naturalistische tradi-
tie, maar als onderdeel van een veel 
c o m p l e x e r en g e d i f f e r e n t i e e r d e r 
mens- en wereldbeeld. De illusie van 
een realistisch afbeeldbare werkelijk-
heid wordt door Discordia systema-
tisch ontmanteld. Discordia verdub-
belt op een bepaalde manier de hoger-
beschreven afhankeli jkheid van de 
tekst, namelijk door de tekst en de 
souffleur (vaak in de persoon van Jan 
Joris Lamers) zichtbaar op de scène 
aanwezig te stellen. Door het verdub-
belen. het expliciet maken, wordt de 
klassieke structuur uiteraard niet op-
geheven, maar ze verliest wel haar van-
zelfsprekendheid. De Discordia-ac-
teur toont zichzelf tegelijkertijd als 
personage en als souffleur van dat per-
sonage en tussen beide komt er ruimte 
vrij voor de persoonlijkheid en de bio-
grafie van de acteur zelf. 

Het 'typisch Discordiaanse' is datge-
ne wat zich aan een overkoepelgnde 
betekenis, een interpretatie onttrekt. 
Datgene wat de Discordiavoorstellin-
gen zo moeilijk te beschrijven maakt. 
Doorheen het verhaal, de plot, worden 
talloze andere draden geweven die een 
'verstrooiende' werking hebben, dra-
den die niet binnen de gangbare thea-
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tercodes gevat kunnen worden : de de-
corelementen die ogenschijnlijk weinig 
met de voorstelling te maken hebben 
en vaak verwijzen naar vroegere voor-
stellingen, de regisseur die met het 
tekstboek in de hand de voorstelling 
volgt, de acteurs die niet spelen maar 
toch op de scène aanwezig blijven, de 
dure meubelen en de al even dure kle-
ren, het zichtbare spelplezier van de 
acteurs, het commentaar dat zij op hun 
rol geven, de individuele tics, het toeval 
dat in iedere voorstelling wel een kans 
krijgt, de aanpassing van iedere voor-
stelling aan een nieuwe ruimte, , . . 
Deze tussenruimte tussen spelen en 
lezen is bij uitstek de plaats van de 
Discordiaanse ironie, ook zo typisch. 

De acteur als doorkijk 

Het spel, het acteren, het aanschou-
welijk maken van het "allerlevendig-
ste". zoals Handke de toneelspeel-
kunst zo prachtig omschrijft, staat cen-
traal in Das SpieI vom Fragen, dat als 
een theateressay kan gelezen worden. 
De toneelspeler en de toneelspeelster 
beklagen zich erover dat zi j niet langer 
in staat zijn om "met een juiste bewe-
ging op de juiste plaats een wereld te 
omspannen", dat hun lichamen enkel 
nog "in hun kooi lokkende apen" zijn 
en niet meer "de stilte naar zich toe 
(kunnen) t rekken , waarin de toe-
schouwers zich samen kunnen vinden", 
dat hun bewegingen "enkel nog naar 
onszelf verwijzen, in plaats van naar 
buiten in een ruimte." De woorden 
waarmee de grote oude verhalen ver-
teld worden, en waarzonder er geen 
verhalen bestaan (Zegen. Vloek. Lief-
de, Toorn, Meer, Droom, Waanzin, 
Woesti jn, Verdr ie t , Zou t , Ellende, 
Vrede, Oorlog) kunnen zij enkel nog 
als vreemde woorden uitspreken. Ze 
missen de kracht de lange, verstrengel-
de zinnen uit te spreken waarin deze 
woorden opnieuw hun frisheid terug-
krijgen. Handkes messcherpe analyse 
van een toneelspeelkunst op een mo-
ment van crisis. Wat betekent het to-
neelspel nog in een tijdperk gedomi-
neerd door technologie, consumptie, 
media en massaspektakel ? Welke 
verhalen kunnen nog op het theater 
verteld worden ? De toneelspeler en 
de toneelspeelster missen de "door-
laatbaarheid" van de ware acteur, "zo-
dat op het einde niet hij. maar de toe-
schouwers zelf als toneelspeler naar 
huis gaan, en wel alsof overtuigd van 
hun toneelspelerschap, omdat zij pas 
door hem, de doorlaat-scheppende, 

begrepen hebben dat ook zij dit altijd 
belichamen en slechts in deze toneel-
spelersogenblikken zichzelf en hun 
verwanten als de helden en eenzamen 
ervaren, die wij, onze moeder, onze 
vader, onze broer, onze buur in wezen 
toch zijn." 

Het zou verkeerd zijn hierin louter 
een terugverlangen te willen zien van 
Handke naar een oudere vorm van 
theatermaken, ook al noemen de beide 
toneelspelers zich "spookbleke navol-
gers van onze voorgangers". Het verle-
den, de traditie krijgt bij Handke niet 
zelden een mythische dimensie. Van-
daal de tot in den treure aan hem ge-
richte verwijten van realiteitsvlucht, es-
thetisering van de werkelijkheid, con-
servatisme, mystiek, pseudo-filosofi-
sche pathetiek,... Het zijn commenta-
ren die aan de inzet van Handkes 
schrijven voorbijzien. Handke zoekt 
naar een spreken, een taal waarin op-
nieuw ter sprake kan komen wat op dit 
ogenblik in onze cultuur onbesproken 
blijft. De natuurervaring is een van de 
belangrijke ervaringen waarvoor onze 
samenleving nog nauwelijks woorden 
heeft (om de simpele reden dat er bijna 
geen natuur meer is, laat staan natuu-
rervaring) en die Handke de laatste 
tien jaar in ieder boek opnieuw 'ter 
sprake' laat komen. De stilte, de lang-
zaamheid, de duur, de afwezigheid,..., 
zijn andere dergelijke vergeten erva-
ringen die allen op een bepaalde ma-
nier naar een vorm van 'passiviteit' en 
'ontvankelijkheid' verwijzen. Vanuit 
dat oogpunt is Handke een politiek 
schrijver en de bitsige controverses 
rond iedere nieuwe publicatie bewij-
zen dat hij dat ook is. 

Wat heeft dit uiteindelijk met 'acte-
ren' te maken ? Alles. Is het immers 
niet de taak van de toneelspeler om het 
'allerlevendigste' vorm te geven, speel-
baar te maken ? De houding waar het 
Handke om te doen is, is een houding 
van 'vragen'. Waarmee geen encyclo-
pedische nieuwsgierigheid bedoeld 
wordt, geen vragen naar feiten, data, 
samenhangen, evenmin staat het vra-
gen voor een metafysisch verlangen 
("Vragen en openbaring spreken el-
kaar ook tegen"). Handkes persona-
ges gaan op zoek naar "de ontdekking 
van een vraag" : "Geen hogere steige-
ring van de werkelijkheid dan door het 
ontdekken van een vraag", zegt de 
spelbederver, en verder nog : "Ook de 
tijd van de orakels is voorbij, niet ? 
Niet 0111 op een vraag een antwoord te 
krijgen, zijn we immers op weg gegaan. 

maar om in de stilte van vroegere ora-
kelplaatsen uit te zoeken wat vragen 
betekent." Het gaat niet om het geven 
van antwoorden, maar om het hebben 
van vragen. 

Schauen 

'Vragen' als een vorm van openheid, 
van 'verwondering'. Een manier van 
omgaan met de dingen die er niet op 
gericht is de verklaren, maar die de 
dingen laat 'zijn' : "En hoe beschrijf ik 
het schone ? Met één woord : Daar". 
Geen pogen. 0111 te begrijpen (dat al-
tijd functioneel is) maar een vorm van 
belangeloos tonen. Hoe kan de acteur 
deze openheid, dit "zuivere, stille vra-
gen-hebben, vraag-zijn en gevraagd-
zijn"spelen ? Opeen bepaald ogenblik 
roept één van de personages wanhopig 
uil : "Mijn God. moet ik dan spelen '? 
Bovendien weet ik dat ik iemand ben. 
die het niet leren zal, goed te spelen, 
dat mijn enige weg het niet-spelen is." 
Vindt de acteur in het 'niet-spelen' op-
nieuw de verwondering, de openheid, 
de manier waarop een kind omgaat 
met de dingen ? Kan hij in zijn niet-
spelen de "apenkooi" openbreken en 
opnieuw naar buiten wijzen ? Wordt 
hij dan de door Handke beschreven 
"doorlaat" op onszelf, op de werkelijk-
heid, de bemiddelaar tussen binnen en 
buiten ? 

Bij het lezen en herlezen van deze 
passages bij Handke heb ik steeds va-
ker zitten denken aan uitspraken van 
Jan Ritsema en aan voorstellingen als 
Hel Heengaan en Willgenslein. Aan 
andere voorstellingen van Discordia 
en meer recent aan Slella van Anne 
Teresa de Keersmaeker. Voorstellin-
gen die op een of andere manier, hoe 
verschillend ze onderling ook mogen 
zijn. de grenzen tussen acteren en niet-
acteren verwarren en in hun lichame-
lijkheid en zinnelijkheid ook de blik 
van de toeschouwer verwarren. Voor-
stellingen die niet alleen van de acteurs 
een andere manier van acteren vragen, 
maar ook en vooral van de toeschou-
wers een andere manier van kijken ver-
langen. Het afstandelijke kijken (ge-
richt op interpretatie, betekenis, be-
grijpen) wordt vervangen door een 
participerende blik die zich verliest in 
hetgeen hij ziet. die zich verwondert. 
Een voorstelling als HeI Heengaan 
krijgt alleen gestalte in deze blik van 
verwondering. De openheid van de ac-
teurs heeft zijn spiegelbeeld in de 
openheid van de toeschouwer. 
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Das Spiel vom Fragen (Maatschappij Discortlia) Foto Bert Nienlmis 

Schaliën noemt Handke deze ma-
nier van kijken die bemiddelt tussen "al 
te nabij en al te ver" : "Het belangeloze 
kijken waarin een ding alle andere ver-
tegenwoordigde. De afwezigheid waa-
rin ik des te meer aanwezig was." Zijn 
de voorstellingen van Discordia geen 
oefeningen in dat Schauen, die andere 
manier van kijken ? Niet alleen naar 
het personage, maar ook naar de ac-
teur, niet alleen naar het decor, maar 
ook naar de objecten, niet alleen naar 
het stuk, maar ook naar de schriftuur? 

In het Schauen ligt een ethiek beslo-
ten. Wanneer men Handkes schrijven 
een mystiek schrijven wil noemen, dan 
in elk geval de "mystiek van de dichts-
bijzijnde, nuchtere dingen" waar Jo-
achim Schumacher hel in hoger geci-
teerde passage over heelt. Een mys-
tiek van het concrete, het materiële, 
het zintuiglijke, het lichamelijke, het 
menigvuldige, het kleine, het nabije... 
De scène is bij uitstek de plaats van een 
dergelijke mystiek, als ontmoetings-
plaats tussen de concreet lichamelijke 
aanwezigheid van de acteur en de con-
creet lichamelijke aanwezigheid van de 
toeschouwer. Das Spiel vom Fragen 
eindigt dan ook met een aanspreking 
van het publiek in de vorm van een 
vraag : "Warum ? Warum ? Warum ? 
Die Rose ist ohne warum ? Und du ? 
Unddu ? Und du ?" Theater is datge-
ne wat gebeurt tusen de blik van de 
toeschouwer en de blik van de acteur. 
In die wisselwerking wordt de toe-
schouwer op zijn beurt toneelspeler. 

Atopie 

Het "Achterland" is geen naïef uto-
pische ruimte, geen vlucht uit de wer-
kelijkheid naar een plaats waar alles 
beter zou zijn. In plaats van een 'uto-
pie' zou men Handkes Achterland met 
een term van Roland Barthes een 'a-
topie ' kunnen noemen. De utopie 
schildert een wereld die in zijn vol-
maaktheid radicaal tegenover de onze 
staat. Achter de utopie wordt het ge-
loof zichtbaar de bestaande werkelijk-
heid volledig te kunnen veranderen. 
In zijn extreme vorm kan het utopische 
denken leiden tot een naïef optimisme. 
De 'atopie' is bescheidener in haar op-
zet, meer betrokken bij de concrete 
dingen en precies daarom misschien 
een haalbare strategie : "De atopie is 
geen uitweg uit de werkelijkheid, maar 
een opening in een vastgelegde wereld 
van betekenissen." (1) De atopie als 
een ruimte tussen ergens en nergens, 
niet tegenover, maar binnenin en toch 
buiten. Het "Achterland" als een ato-
pische ruimte waar het "vragen" een 
poging is om op een andere, concrete-
re, zintuiglijkere, lichamelijkere ma-
nier naar de werkelijkheid te kijken, te 
schauen. 

Ook de politieke dimensie van het 
theater van Discordia kan als een 'ato-
pie'beschreven worden. Het gaat Dis-
cordia niet om een frontale aanval op 
het burgerlijke theater, op de burger-
lijke ideologie, maar om een subtielere 

vorm, een complexere strategie van 
kritiek : de ironie. De ironie als atopie 
: "dat wil zeggen dat men bewust doet 
alsof men binnen dat bewustzijn (= 
het burgerlijke bewustzijn, EJ) blijft en 
het van geval tot geval ondergraaft, 
afbreekt en omverwerpt, als een sui-
kerklont je dat in water wordt ge-
doopt." (2) Met de metafoor van het 
suikerklontje kom ik terug bij hel uit-
gangsbeeld van dit artikel : Jan Joris 
Lamers met kinderkroon op het hoofd 
en teveel suikerklontjes in zijn koffie 
temidden van een burgerlijk gezel-
schap. 

"Een man kan niet opnieuw kind 
worden, of hij wordt kinderachtig. 
Maar is hij niet verheugd over de naïvi-
teit van het kind, en moet hij er niet zelf 
weer op een hoger niveau naar streven 
zijn waarheid te reproduceren ?" (Karl 
Marx, Grundrisse der Kritik der politi-
sclien Okonomie) 

Erwin Jans 

Noten : 

1. J.F. Vogelaar, Teivgsch rijven, Bezige 
Bij. A dam, 1988, p. 244. 
2. Roland Barthes,geci teerd in J.F. Voge-
laar .idem. 
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