
van samengebalde thema's: lijden, 
doodsverlangen, levensleugens, 
familievloek, late liefde, zinloze 
hartstocht. Daar komt bij dat 
Sigmund Freud zich met het stuk 
heeft bemoeid. In een berucht essay 
over Rosmersholm, en met name 
over het derde bedrijf van het stuk, 
heeft hij de verscheurdheid van 
Rebekka West verklaard uit het ver-
moeden van een incestverleden. 

Van een dergelijk hineininter-
pretieren moet Peter Zadek niets 
hebben. Hij noemt Rebekka Wests 
'sogenannte tiefe psychische 
Verletzung, die aus dem Inzest ent-
standen ist' smalend 'eine Erfindung 
von Herrn Freud'. Dat is hem te 
eenduidig, mensen zitten ingewik-
kelder in elkaar, ze schuiven in 
Ibsens partituur ook steeds 
opnieuw de 'zwartepiet' naar een 
ander, niemand heeft 'gelijk', het zijn 
de innerlijke tegenstrijdigheden die 
deze Ibsen-karakters zo mateloos 
boeiend en intrigerend maken. 
Zadek vertrouwt op een steeds maar 
weer herlezen van de tekst, zoals 
Pohl het zegt, als een rabbijn die de 
talmoed bestudeert. Pohl in zijn 
dagboek: 'Dat leidt ertoe dat iedere 
dag van de repetities nieuwe, elkaar 
vaak volledig tegensprekende 
inzichten in de personages en het 
bouwwerk van dit stuk aan het licht 
komen. Maandag kan "de kwaaie" 
nog echt "de kwaaie" zijn en dins-
dag komt hij ons opeens als "de 
goede" voor.' 

Zo ongeveer ook hebben Zadek 
en zijn acteurs het derde bedrijf 
herlezen, waarin Sigmund Freud de 
'bewijslast' vond voor het incestver-
leden van Rebekka West. Hij leest 
het verhoor dat Rector Kroll in dat 
bedrijf aan Rebekka afneemt, als 
was het een proces-verbaal uit een 
politiedossier, voortdurend op zoek 
naar waar de personages wroeten en 
krabben, zichzelf prijsgeven en weer 
verstoppen. Zadek: 'Ik geloof dat 
Rebekka West zich gedraagt alsof ze 
Freud gelezen heeft. En Rector Kroll 
hééft Freud gelezen. Hij weet er alles 
van; toen het stuk geschreven werd 
vormden Freuds inzichten over het 

onbewuste nieuwe informatie. Met 
die nieuwe informatie zet Kroll 
Rebekka klem, en ze komt meteen 
met een bekentenis: ze gaat haar 
verschrikkelijke verleden zien door 
de ogen van haar verhoorder.' 

Praatjes vullen geen toneelgaat-
jes, en dat weet Zadek maar al te 
goed. Hij geeft zijn acteurs de volle 
ruimte om elkaar te bespieden, zich-
zelf bloot te geven (Angela Winkler, 
die Rebekka West speelt, doet dat op 
een paar welgemikte momenten in 
de voorstelling zelfs zeer letterlijk, 
abrupt en schaamteloos, maar met 
een superbe subtiliteit). Alle spelers 
in deze versie van Rosmersholm 
hebben kleine tics, die zo subtiel zijn 
dat je ze tijdens het spelen nauwe-
lijks bemerkt, maar achteraf blijken 
ze in de herinnering te zijn gestold 
(Peter Fitz, die Rector Kroll speelt, 
krabt voortdurend op zijn achter-
hoofd, het stoort nooit, het werkt). 

Het is niet simpel om over deze 
voorstelling te schrijven, omdat alles 
zó eenvoudig lijkt, dat je als toe-
schouwer niet weet wat je overkomt. 
Tegen het eind van het tweede 
bedrijf hebben Rosmer (Gert Voss) 
en Rebekka (Angela Winkler) een 
lang gesprek in de studeer- annex 
slaapkamer van Rosmer. Eigenlijk is 
dat een wanhopige liefdesscène. Voss 
en Winkler zitten samen op een boe-
kenkist. Het is een intiem moment, 
waarin je iedere seconde hun angst 
voelt zinderen, de schrik dat ze het 
niet zullen wagen uit te breken uit de 
gevangenis die ze voor elkaar hebben 
gebouwd - maar, mijn God, wat wil-
len ze het graag. Opeens vraagt 
Rosmer aan Rebekka of ze zijn 
'tweede vrouw' wil worden. Ibsens 
regieaanwijzing voor Rebekka luidt 
dan: 'Even sprakeloos, dan met 
woeste vreugde'. Dat gaat bij Zadek 
anders. Er is bij Angela Winkler een 
flits van iets dat op lachen lijkt, een 
fractie van een seconde daarna trilt 
er door het lijf van Rebekka een sid-
dering van schrik, en alles eindigt in 
een grijns die de glimlach van een 
dode is. Winkler toont het allemaal, 
niet smoezelig door elkaar gemengd, 
maar alles na elkaar geschakeld, het 

wrede panorama van een te jong 
ter dood veroordeelde. De Rosmer 
van Gert Voss kijkt alleen maar -
Zadek spreekt voortdurend van 
'der Rosmer-Blick' als uitdrukking 
van zijn dodende en uiteindelijk 
dodelijke moraal. En ook dat aan-
houdende kijken van Gert Voss is 
vol, groots, in al haar kaalheid en 
eenvoud. 

Acteurs en actrices die zijn 
omgeven door een dampkring en die 
een geheim met zich meedragen, die 
maken de toneelruimte klein en 
intiem, daarbinnen de personages 
groot en complex. Deze voorstelling 
van Rosmersholm wordt tot in de 
kleinste rollen gedragen door zulke 

ÜBUNG 

Waarom vertellen kinderen zo graag 
pikante moppen, waarvan de pointe 
hen ontgaat bij gebrek aan levenser-
varing? En waarom is het zo span-
nend om hen die moppen te horen 
en zien vertellen, liefst meerdere 
keren na elkaar? Met spanning tasten 
ze de reacties van elke nieuwe toe-
hoorder af. Woordkeuze, timing en 
intonatie worden beetje bij beetje 
aangescherpt. Oefening baart kunst, 
het succes stijgt navenant. Wat mij 
telkens opnieuw fascineert, is de 
metamorfose die een kind ondergaat 
tijdens zijn steeds preciezere vertel-
ling. Van onwetende buitenstaander 
evolueert het tot 'medeplichtige'. 
Moppen vertellen als inwijding in de 
wereld der volwassenen? Tot op 
zekere hoogte wel. Al vertellend 
ervaar je waar het spannend wordt. 
Je stuit op grenzen en manieren om 
die open te breken. Je raakt gevoelige 
plekken en ontdekt verborgen 
gehouden werelden. Via het repro-
duceren van taal scherp je je ver-
moedens aan. Taal maakt je alerter 
voor nieuwe ervaringen, maar kan 

acteurs en actrices. De oude vos 
Zadek heeft ze tot een raadselachtige 
grootsheid gebracht. Mis dit niet! 

Loek Zonneveld 
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de ervaring toch niet vervangen. Taal 
en ervaring zijn complementair. Taal 
structureert de ervaring en maakt ze 
'tastbaar'. Omgekeerd krijgt taal 
meestal pas betekenis als je ze 'invult' 
met ervaring. Al vertelt het kind de 
mop nóg zo goed, op de één of 
andere manier klinkt het gebrek aan 
ervaring door. Misschien is het wel 
dit kleine niemandsland tussen 
weten en niet-weten dat zo fascine-
rend is, voor verteller en toehoorder. 

'Ge waart 
aan 't übungen zeker?' 

üBUNG is een spel op de grens tus-
sen weten en niet-weten. Josse De 
Pauw schreef een filmscript over een 
burgerlijk stel dat een ander koppel 
en een vriend-dichter uitnodigt voor 
een etentje. Naast het obligate 
dienstmeisje is er nog het personage 
van een Oost-Europese violist die 
zich 'ten huize van' voorbereidt op 
de Koningin Elisabethwedstrijd. 
Naarmate de avond vordert, loopt 
één en ander uit de hand. De zorg-
vuldig gekozen, esthetiserend belichte 

In het kleine 
niemandsland tussen 
weten en niet-weten 
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