
stroom, bestaande uit malcontenten, diege-

nen die zogezegd hun buik vol hebben van 

'zo'n oubollige theaterpraktijk'. Het gaat hier 

over een volkje betweters en vermeende ver-

nieuwers die, toen zij de theaterwereld betra-

den, vol afschuw ontdekten in wat voor senie-

le bedoening de theaterpraktijk was ontaard. 

Die burgerlijke, gezapige toneelspelerij was 

wel het laatste wat zij verwachtten toen zij -

tientallen jaren geleden - hun geschilder, hun 

geschrijf, hun gefilm verlieten en op het podi-

um klommen of theater gingen organiseren. 

Het is op dat moment dat een theaterhaat 

werd geboren, tegelijkertijd met hun theater-

kunst - en dat kon, want een echt publiek be-

koren was allang niet meer nodig. Stel u nu die 

nieuwe podiumkunstenaar voor, geboren in 

een tijd die geen echte podiumkunst meer kent: 

diep in zijn binnenste beschaamd en gedegou-

teerd over zijn schanddaad gaat hij op het po-

dium staan, vol excuses en gelul om dat staan 

in de schijnwerpers goed te praten. Stel u een 

podiumkunstenaar voor die, vergetend dat 

theater een vorm van goed praten is, denkt dat 

podiumkunst goedgepraat moet worden en 

die beweert dat hij niet speelt, of dat hij slechts 

voor zichzelf speelt, dat hij maar een middel is 

voor een eerder geschreven tekst, een doorge-

ver van ervaringen, een weergever van 'een 

werkelijkheid', kortom, dat hij het over iets 

heeft. Bovendien, zo beweert hij, doet hij dat 

niet om de toeschouwer te plezieren, vooral 

niet, hij doet het omdat het moet, omdat de 

goede zaak hem verplicht, of, bij gebrek aan 

goede zaak, omdat hij zichzelf is, vrij van iede-

re vorm van behaagzucht, onafhankelijk van 

toekijkende ogen, een podiumkunstenaar die 

zijn schijnpubliek wijsmaakt dat hij, al is hij 

saai, eerlijk is en, al is hij fascinerend, hij dat 

niet bedoelt! Stel u dus die Tartufferie voor 

die, concurrerend met de oude garde, het sub-

sidiërende Versailles aanpraat dat er een ander 

'kijkgedrag' wordt ontwikkeld, gelijkend op 

het kijkgedrag dat bij de beeldende kunsten 

past (je mag kijken waar je wil, wanneer je wil, 

en je mag ook naar buiten om een pintje 

gaan), of dat lijkt te passen bij de bioscoop- en 

videopraktijk. Dat 'slecht zijn' moet kunnen, 

dat prestatie- en premièredwang uit den boze 

zijn, dat er 'veel tijd' (lees: veel geld) nodig is 

om zonder 'productiedwang' te kunnen expe-

rimenteren, onderzoeken, improviseren (lees: 

geen moer uit te richten). Dat de themata, het 

'werkproces', de onderwerpen, de acteurs als 

'authentieke persoonlijkheden' belangrijk zijn, 

dat de tekst, de inhoud belangrijker is dan die 

zo ontwende, geminachte, verafschuwde, ge-

vreesde poppenkastkunst, die al te lichte, naar 

het oudste beroep riekende, oudste kunstvorm: 

die kuren van een acteur voor zijn publiek. 

Ziehier de podiumkunstenaars die, uit angst 
om als komediant door de mand te vallen, of 
uit sluwheid om in de gratie te komen, zich 
proberen te verstoppen op de scène: zij hou-
den hun masker a.h.w. op de rug, camoufleren 
hun komedie met een vermeende waarheid of 
met een ander goed in de markt liggend voor-
wendsel. Het lijkt er wel op dat zulke prote-
stanten erop uit zijn om het theater voor eens 
en voor altijd te kelderen, en dat unieke van 
deze suggestietechniek te deporteren, gelijk te 
schakelen met andere, toelaatbare kunsten. Zij 
zijn eraan toe om die o zo schaamteloze pros-
titutie des geestes te vervangen door een zedi-
ge onanie, en in plaats van te verrukken, staan 
ze te rukken. 

Het motief tot deze moraal is diametraal in te-

genspraak tot haar principe want aandacht en 

présence hebben met echtheid niets te maken. 

Door theatermakers met 'echtheid', 'waarheid' 

en 'goedheid' om de oren te slaan verplicht 

men hen net niet te doen wat in hun aard ligt 

en waar ze groot in zijn: de illusie te verheerlij-

ken en vergetelheid te schenken. Men dwingt 

hen tot ontnuchtering i.p.v. tot vervoering, 

om 'zichzelf' te spelen - alsof zo'n 'zelf' ook 

maar zou bestaan! In één woord: men dwingt 

hen tot artistieke oneerlijkheid. Ha, 'echtheid' 

op de scène, 'authenticiteit' voor de ogen van 

honderden toeschouwers, ha, de levensgrote 

decors, de echte rekwisieten, het echt lopend 

water, de flakkerende vuurtjes en (al even flak-

kerende) televisieschermen, ha, dieren en kin-

deren, motorisch en mentaal gestoorden, war-

me maaltijden, geschreeuw, ontlasting, salon-

dansen (o ja), meppen in het gezicht en bloed, 

zwaartekracht en brekend glas, locatietheater 

en auto's, daglicht en geslachtsdelen, Green-

wichtijd, actualiteit, hedendaagsheid, ha, het 

moderne, het naast de kwestie! Waar in gods-

naam is het theater tout court, het theater uit 

tijden dat er nog een publiek was dat verveling 

onverbiddelijk bestrafte, waar is de theater-

voorstelling van altijd? 

Want daarin maak ik me sterk: het gebeu-

ren tussen een podiumkunstenaar en zijn pu-

bliek is een tijdloos tijdbedrijf - in tegenstel-

ling tot de voorwerpen van de beeldende kunst 

(en ook een film is uiteindelijk een voorwerp) 

die, doordat zij lang nablijven, historisch wor-

den. Zo nooit de theatervoorstelling die een 

daad is, geen ding, en die slechts dunne lucht 

achterlaat. Zo vluchtig als de theatervoorstel-

ling is, zo eeuwig is zij, in essentie onverander-

lijk, verbonden met de oudste, diepste zielsbe-

wegingen van de mens. Oef! Want de reactie-

snelheid van het menselijk gedrag, de opmaat, 

suspens, pointe van de vertelling, de timing 

van het komische en de spanningsboog van de 

tragiek zijn van altijd. De beat van de hartslag, 

het andante van de wandelpas, de frasering 

van de ademhaling, de sprong van verbazing, 

de epidemische werking van emotie, de zoete 

schokgolf van de lach, al die onstuitbare meta-

morfosen van een schouwende geest: van 

immer en altijd! Zo eenmalig een theatervoor-

stelling slechts tijdens zichzelf bestaat, zo eeuwig 

zijn haar wetten van aandacht (vanuit de don-

kere zijde) en présence (vanop het podium). 

Tijden veranderen, timing niet. De beeldende 

kunsten, de tekst en de cinematografie hebben 

geen acute aandacht nodig, zij 'verdingen' hun 

creativiteit en blijven opgezadeld met voor-

werpen die, als kunst, vastgeschroefd zitten op 

de lopende band van het historische, verge-

lijkbaar met, reagerend op, zich ontwikkelend 

vanuit, onderhevig aan de kunst- en cultuur-

productie van vorige tijdperken, scholen, ten-

densen, modes, smaken. Een ijdele dwaling 

(of een leugen) om te beweren dat dit voor het 

drama (voor 'de handeling' dus) ook opgaat. 

Het oerverhaal van vechtende, vliegende, val-

lende mensen sluimert al sinds het paleolithi-

cum in 't merg van elke toeschouwer - aan de 

podiumkunstenaar de kunst om er avond na 

avond weer leven in te blazen. 

De Groot inqu is i teur 
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