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Je kon het van ver zien aankomen. Eerst waren er een aantal acteurs die opriepen tot 
een groter middenveld dat repertoire speelt voor een breed publiek. Even later pakte 
Geert Allaert uit met de plannen voor een Publiekstoneel. Vervolgens keurde het 
Vlaams Parlement een motie goed waarin de regering wordt gevraagd om de aandacht 
voor het klassieke repertoire aan te zwengelen. Bert Anciaux, ten slotte, liet weten dat 
er op dit vlak een inhaalbeweging nodig is, want er bestaat blijkbaar in het theater een 
schroom om Shakespeare te brengen zoals de auteur dat zelf voor ogen had. 
 Het lijkt me nogal duidelijk welk soort toneel al deze mensen niet voor ogen 
hebben. Dat is, om maar enkele bekende voorbeelden te noemen, de Medeia die Jan 
Decorte op basis van Euripides maakte. Of de bewerking door Tom Lanoye van de 
koningsdrama’s van Shakespeare. Ze vertellen weliswaar het hele verhaal, maar het 
zijn niet de originals – niet de oorspronkelijke stukken dus. 
 Het is veel minder duidelijk welk toneel ons daarbij dan wel voor ogen zou moeten 
staan. Om te beginnen weten we niet eens hoe de auteur zijn tekst indertijd bedoeld 
heeft en wat voor opvoering hij daarbij in gedachten had. We weten maar heel weinig 
over hoe het toneel vroeger precies in zijn werk ging. Dat is dus vooral giswerk. 
 Ik hou heel veel van klassiek repertoire. Maar dat wil niet zeggen dat ik al die 
stukken ook wil opgevoerd zien zoals ze ons zijn overgeleverd. Ze zitten vol verwij-
zingen naar (maatschappelijke, culturele,…) zaken van toen die voor ons vandaag vol-
strekt onbegrijpelijk zijn en waar je bij het kijken nauwelijks wat of helemaal niets 
mee aan kunt. Spannend toneel is wel wat anders. 
 Hoe oorspronkelijk zijn die stukken trouwens? Op een enkele uitzondering na gaan 
alle bewaarde Griekse stukken terug op de verhalen rond het wedervaren van Oidipoes 
en zijn familie, en de Trojaanse oorlog. Shakespeare schreef bijna geen enkel stuk dat 
niet op bestaand materiaal teruggaat. Hij herschreef, voor zijn publiek in zijn tijd.
 Met hun bewerkingen en herschrijvingen doen Jan Decorte en Tom Lanoye alleen 
maar wat de oude meesters hen hebben voorgedaan. Ze variëren op oud materiaal, 
leggen andere klemtonen, herinterpreteren. Hoe meer je Shakespeare bewerkt, hoe 
dichter je – paradoxaal genoeg – bij zijn manier van werken komt te staan.
 Veel van die oude stukken mogen zoals ze ons zijn overgeleverd niet meer speel-
baar zijn, ze zijn meestal nog wel heel leesbaar. Toneel lezen is fijn. Want bij het lezen 
heb je het tempo zelf in handen. Je kunt terugbladeren, of stilstaan en dan weer 
verdergaan. Bovendien is er het ongelooflijke surplus dat je er je eigen regie bij kunt 
bedenken. (Met daarbij de fantasie van een cast in volle bezetting, wat in het toneel bij 
ons gewoon niet meer bestaat!)
 Daarom volgend voorstel. Kan er onder impuls en met de steun van de Vlaamse 
overheid niet eindelijk eens écht gezorgd worden voor een serieus fonds dat goedkope 
uitgaven op de markt brengt van (vertalingen van) klassiek repertoire? Kleine boekjes, 
zoals de Duitsers die gele van Reclam hebben. Voor maximum 2,5 euro per stuk. Die 
boekjes worden in theaters verkocht en zo kan het publiek – nadat het de bewerkin-
gen van antiek materiaal in bijvoorbeeld Atropa van Tom Lanoye heeft gezien – nale-
zen hoe het er bij Euripides staat. En hoe Goethe dat op zijn beurt bewerkt heeft, en 
daarna weer Claus, enzovoorts enzoverder.  
 Deze inhaalbeweging is nodig. Want hoe moeten theatermakers en hun publiek 
zich tot de klassiekers verhouden als ze niet eerst de teksten kunnen lezen? 
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