
K 
D E 

R 
K I N D 

O 
E R E 

N 
N 

I 
V A N 

E 
H E T 

K 
S L I J K 

Volkstheater 
Wien 

Krankheit oder 

Moderne Frauen 
Mozart. Mooie muziek. Een geo-

pend gordijn, een vallend wit vlak 
voor een blauwe achtergrond, soms 
voorzien van een volle zon. Rechts 
bovenaan s taan vier reusach t ige 
slagtanden met daaronder een klei-
ne pa t e rnos t e r van piemeleikels . 
Linksonder in een gat gaapt de leeg-
te van een gynaecologische stoel : de 
plaats voor de vrouw. In haar "011-
staat veel", maar ze is vooral "mak-
kelijk reconstrueerbaar." Wij, man-
nen, "reiken van onder naar boven", 
wij groeien naar hogerop. 'Omdat 
jij bent zoais alle vrouwen, hoef ik 
helemaal geen andere uit te zoeken." 
Mannentaal . "Samen aan het uri-
noir staan. In de rij. Niet spioneren. 
Vrolijk staren we voor ons uit. Allen 
voor één. Eén voor allen." U wil nog 
een citaat ? Deze keer van man tot 
vrouw : "Weet je , Emily, ik kan 
steeds onmiddellijk herkennen dat 
ik van je hou. Ik kijk langs mezelf 
naar beneden, zie je, zo ! en deze 
kleine hande l sve r t egenwoord ige r 
van mezelf roert zich al dan niet." 

Op zulke zinnen is men in ons 
aards paradijs van beleden gelijk-
heid tussen man en vrouw niet altijd 
zo verlekkerd, zeker niet als dat 
aardse paradi j s Oos t en r i j k heet . 
Voeg daarbij nog de blasfemische 
boosdoenerij die de tekst Krankheit 
oder moderne Frauen van Elfriede 
Jelinek teistert, haar verdichte maar 
schitterende schriftuur, de negatie-
ve kritieken ('geen stuk'/ 'abnorma-
liteit '/'n est be vuilste r ' / 'on ve r t ee r -
baar') en we begrijpen de artistieke 
onthouding voor Jelineks theater-
stukken. Misschien heeft de publici-
teit rond haar jongste roman Lust 
(waarvan Krankheit soms wel het 
voorspel lijkt) ertoe bijgedragen, dat 
dit s tuk nu toch in het W e e n s e 
Volkstheater wordt opgevoerd in 
een regie van de Oostduitser Piet 
Drescher. Aan het Burg- of Acade-
mietheater is er voor Jelinek voor-
alsnog geen plaats. Naar verluidt 
vormen Peymann en Jelinek niet het 
beste koppel. 

Dat het stuk uitgerekend in het 
Volkstheater loopt, hoeft niet zo Ie 
verbazen. Het Volkstheater is zo-
wat de tegenhanger van het Burg-
theater (cfr. Staats- versus Volks-
oper) en de komst van Peymann zou 
ook hier een indirecte impuls ver-
oorzaakt hebben. Daarnaast leent 
Jelineks satire zich uitstekend tot 
een groteske benadering. Kenners 
hebben er al op gewezen dat dil thea-
terstuk zich bij het volkstheater aan-

sluit (de Grand Giiignol b.v.), terwijl 
iemand als Heiner Müller het stuk in 
de traditie van het barokke Kasper-
letheater situeert. Bovendien luidt 
het motto dat het Volkstheater voor 
dit seizoen koestert : 'Henschaft-
Liebscliaft-Leidenschaft', een p ro -
gramma waarin alleen Oostenrijkse 
auteurs werden opgenomen en waa-
rin Jelinek wonderwel past. 

De tand- en vrouwenarts Heid-
kliff stelt zich in hel begin van het 
stuk met mannelijke zelfzekerheid 
voor, eigent zich terloops de ver-
pleegster Emily als verloofde toe, als 
"reservoir voor iemand die graag en 
goed ademt." Maar, zo verwittigt hij. 
zijn liefde is niet grenzeloos. Emily 
is vampier en ze vraagt de arts haar 
een instrument te bezorgen waar-
mee ze haar hoektanden naar belie-
ven kan uitschuiven, zichtbaar ma-
ken : "Ik wil een gelijkaardig appa-
raat als jullie mannen. Ik zou graag 
imponeren. Ik zou graag lust tonen." 

Ondertussen is het paar Benno en 
Carmilla Hundekoffer met kroost 
gearriveerd. Carmilla is zowat de 
vleesgeworden projectie van het tra-
ditionele vrouwenbeeld : "Ik spreek 
de moedertaal en leer ze ook aan." 
Haar man spijst haar. Toch is ze op 
zoek naar haar identiteit : "Ik heb 
een probleem: niets heb ik verhin-
derd. (...) Ik ben niets half en niets 
heel. Ik ben daartussen. Ik ben van 
een b e m i n n e l i j k e o n b e d u i d e n d -
he id . " V r o u w e l i j k e p r i e t p r a a t , 
meent Hundekof f e r : "Ik verdien 
goed. (...) Een raadsel, wat er zich in 
je hoofd afspeelt. Je bent zoals een 
mooie namiddag. Men beleeft hem 
wel, maar achteraf zou men bij God 
niet weten waarom." 

Carmilla sterft bij de geboorte 
van haar zesde kind (de zoveelste 
H u n d e k o f f e r - r e p l i c a ) , m a a r ze 
krijgt van Emily via een beet hel 
vampierenleven toebedee ld . De 
vampier, "dat wezen dal niet hele-
maal sterft en niet helemaal leeft, 
dat steeds opnieuw opduikt en dus 
met het vrouwelijke principe over-
eenstemt" (Jelinek). Kort na tien 
uur verlaten ze hun graven en zui-
gen ze de lichamen van Carmilla's 
kinderen leeg. De vrouwen vernieti-
gen het leven dal ze hebben gebaard 
: "Niet meer baren, maar begeren." 
Saillant detail : als de vampieren hun 
tanden in de hals van hun mannen 
s t o t e n , v inden ze a d e r s z o n d e r 
bloed. Het mannendom is bloede-
loos, daarom ook zo sterk. Zelfs 
wraak wordt de vrouwen niet ge-
gund. 

Z o ' n g e p e r v e r t e e r d v rouwen-
beeld is voor mannen een gruwel en 
stuit dus op een patriarchaal veto : 
'Wees net. Wees verzorgd. Wees 
een agentschap. Laat onze lust op-
nieuw de vrije loop. Geef iets van 
jullie ! Verbind je met ons. Wees 

vrouwelijk. (...) Word weer leeg. 
Wij of jullie ! " Wanneer de kolonie 
o n a f h a n k e l i j k dreigt te worden , 
wordt het wingewest veilig gesteld, 
de oorlog der geslachten krijgt lijfe-
lijke vorm. De mannentaal degene-
reert tot een merkwaardig dialect 
met fascistoïde en militaire inslag : 
"de opstand tegen het wijf is een 

creatieve daad." 
Carmilla vindt uiteindelijk een 

mogelijke identiteit door het zieke 
tegenover het zogenaamde gezonde 
te stellen : "Ik ben ziek, dus besta ik." 
Alleen omdat ze ziekte suggereert 
wordt ze herkend. "Zonder ziekte 
zou ik niets zijn", in dat besef speelt 
Emily wellicht ook vampier. Zo-
d o e n d e ensceneer t en regisseer t 
Carmilla zichzelf. Het theater als 
ziekenhuis, het ziekenhuis als thea-
ter. Helaas, zelfs deze identiteit van 
de "moderne" vrouw wordt door de 
mannenwereld moeiteloos gerecu-
pereerd : "Jullie zijn één enkele ge-
schiedenis van ziekte. Jullie geven 
het zelf toe." Als lichaam kan de 
vrouw slechts in een verziekte vorm 
kruipen, Emily's en Carmilla's cel-
len groeien samen, een kankerge-
zwel dat uitgeroeid moet worden. 
De mannen nemen de regierol op-
nieuw in handen, overtroeven zelfs 
de regisseur en beslissen dat het pu-
bliek moet ophoepelen : 'Nu a.u.b. 
weggaan. (...) Licht aan en opstap-
pen. Onmiddellijk eruit ! (...) Pres-
to weg !" 

Piet Drechser is erin geslaagd van 
deze moeilijke tekst een grappige 
voorstelling te maken, zonder dat 
Jelineks ideeën in de grappen en 
grollen verdwijnen. Toegegeven, 
soms wordt het er allemaal een beet-
je dik opgelegd, maar de enig juiste 
benadering van deze sarcastische sa-
tire lijkt toch de groteske. Omdat de 
personages in hele tekstfragmenten 
zichzelf trachten Ie definiëren ("Ik 
ben ik" - "Ik lijd. en ik voel me goed." 
- "Wij zijn een factor, waarmee men 
geen reken ing hoef t te houden", 
enz.), is een zekere vorm van tauto-
logie tussen tekst en handeling on-
vermijdelijk. Dat weet Jelinek na-
tuurlijk ook. Een al te vanzelfspre-
kende verdubbeling van taal en han-
deling is daarom niet opportuun en 
dus grijpt ze in de regie- aanduidin-
gen naar de hyperbool, om zo tot de 
kern van de zaak door te dringen, om 
zo de "schone schijn" te doorprik-
ken. 

Na C a r m i l l a ' s beval l ing haalt 
Heidkliff nogal wat placentas uil 
haar lichaam en jonast ze de scène 
over : vrouwenvlees wordt inflatoir. 
Zelfs haar hart wordt weggenomen 
en vaart als een ballon ten hemel, 
waar het zonder twijfel een plaatsje 
vindt. En dat terwijl de vampier 
Emily in rood-witte kleuren rond-
loopt, de kleuren van het Alpenland. 
Zo schudt Drechser nog een aantal 
beklijvende beelden uit zijn mouw. 
Tegen het einde van het stuk vallen 


