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dans in Limburg staat garant voor de programmering van een 30-tal voorstellingen hedendaagse
dans op 4 podia. dans in Limburg coproduceert, zet
projecten op & geeft danspublicaties uit.

Eric Raeves – Sterk Water

21, 22 en 23 september 2008 om 20.15u.

| Cultuurcentrum Genk

Cie Listopadance/ Michael Lazić – A Body in Translation
Wo. 15 oktober 2008 om 20.15u.
Za 18 oktober 2008 om 20.15u.

Australian Dance Theatre – G

Di. 18 november 2008 om 20.00u.

| cc maasmechelen
| Cultuurcentrum Genk
| Cultuurcentrum Hasselt

Grace Ellen Barkey & Needcompany – The Porcelain Project
Wo. 19 november 2008 om 20.30u.

Vincent Dunoyer / Rosas – Sister
Za. 6 december 2008 om 20.15u.

Voetvolk – Birth of Prey

Wo. 10 december 2008 om 20.30u.

La La La Human Steps – Amjad
Wo. 17 december 2008 om 20.00u.

| De Velinx Tongeren

| Cultuurcentrum Genk
| De Velinx Tongeren
| Cultuurcentrum Hasselt

meer voorstellingen & info op www1.limburg.be/dansinlimburg/

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, B–3500 HASSELT

limburg.be

a non spoken TRISTERO performance

LIVING
&(q&)q&*q&-q&.q'%q'&q''CDK:B7:G
>C;DI>8@:IH%'$'%&*.*.

lll#`VV^i]ZViZg#WZqlll#ig^hiZgd#WZ

58

etcetera 113

We hebben een/het
boek (niet) gelezen
stan, discoRdia, de koe,
dood pa aRd & WiLLem de WoLf
Thomas Mann zou het ongeveer zo
omschrijven: ‘om een doodsimpele toedracht niet kunstmatig te vertroebelen,
en een eenvoudig oordeel niet oneindig in te wikkelen, is het niet nodig
om meer ruimte in beslag te nemen
voor iets dat niet veel tijd nodig heeft:
de makers van deze theatrale bewerking van De Toverberg hebben het boek
wel degelijk erg goed gelezen.’ Als de
toeschouwers dat ook hebben gedaan
– en het gaat tenslotte om één van die
boeken die men gelezen moet hebben –
valt er voor alle betrokken partijen erg
tegenstrijdig plezier te beleven aan We
hebben een/het boek (niet) gelezen.
Er is maar één mogelijkheid om
echt trouw te blijven aan een ironische
roman als De Toverberg: de tekst moet
verraden worden. Alleen een dergelijke bewerking is geloofwaardig. Als
een auteur niet herhaald wordt, maar
bekritiseerd, geïroniseerd, omgekeerd, verplaatst –betekent dat inderdaad dat de bewerking zich ophoudt
binnen de horizon van het ironische
boek. Dus, opnieuw: ‘wij hebben het
boek niet gelezen’ – en handelen naar
die uitspraak – is de beste manier om
te zeggen: ‘wij hebben het boek wel
gelezen en wij hopen van u hetzelfde.’
Daarom is deze romanbewerking door
Willem de Wolf en leden van Dood
paard, De Koe, Discordia en Stan
zonder twijfel de beste romanbewerking van de laatste jaren – en het zijn
wat dat betreft rijke jaren geweest.
De asielzoeker, Platform, De Geruchten,
Bezonken Rood, Auster – wat zij bovenal
gemeen hadden was een trouwe, herkenbare, realistische bewerking van
de literaire tekst, met hier en daar wat
afwijkingen, grapjes, postdramatische stukjes. We hebben een/het boek (niet)
gelezen gooit De Toverberg van Thomas
Mann schijnbaar achteloos weg – de
tekst keert op het eind als een boemerang terug, maar het is de vlucht van
de boemerang waar het om gaat. De
acteerprestaties, de nieuwe tekst, de
theatrale codes, maar vooral de conceptuele keuzes zijn in staat om die vlucht
tot een interval van de tijd te maken dat
een heel precieze ruimte vormt.
En toch gebeurt er – en dat hebben
De Toverberg en We hebben een/het boek
(niet) gelezen gemeen – bijna niets.
Net zoals bijna alle modernistische
literatuur is bij uitstek dit boek van
Thomas Mann uit 1924 erop gericht

om vast te stellen dat er naarmate
de moderne geschiedenis vordert,
in burgerlijke levens steeds minder
gebeurt. De Eerste Wereldoorlog
(waarin De Toverberg uitmondt) was een
laatste poging tot een ‘major event’
dat alles nieuw zou maken, de Tweede
Wereldoorlog zou een krankzinnig en
afschuwelijk punt achter de geschiedenis zetten. In De Toverberg wordt aan
de hand van enigszins bordkartonnen
literaire figuren onderzocht hoe de
wenteling in afgezonderde ledigheid
toch tot een dik, spannend en mooi
boek kan worden gemaakt. Daartoe
worden het gebeuzel, het gepraat, de
beschrijvingen, het gefilosofeer, de
wandelingen, de schranspartijen, de
drinkgelagen en de medische onderzoeken van de vroege twintigsteeeuwse burgerij overgenomen in het
boek zelf, maar met de nodige kritische
afstand – het is zo dat ironie ontstaat.
Hetzelfde geldt voor We hebben een/
het boek (niet) gelezen. De nieuwe theatertekst is opgebouwd uit enerzijds
deconstructivistische, eigentijdse, diepgang suggererende maar uiteindelijk
ondoorgrondelijke dubbelzinnigheid
(zoals in de titel), en anderzijds populistische, vervlakkende, lekker klinkende,
pseudo-ironische en wegwerpbare
blasé oneliners (zoals op Canvas of in
De Standaard). Het merkwaardige aan
zowel de roman als de theatervoorstelling is dat de auteur en de acteurs zich
die uitspraken zo eigen maken (en zo
vertrouwd naar de lezer of het publiek
brengen), dat niemand nog precies weet
wat spel is en wat ernst.
Is, bijvoorbeeld, De Toverberg werkelijk zo dik en onleesbaar? Al snel
een vijftigtal keer wordt het in deze
voorstelling beweerd of althans in
vraag gesteld. Zoals de bewoners van
het sanatorium in de roman eindeloos
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