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TONEELGROEP STAN FRIST DE HAROLD PINTER-KLASSIEKER ‘BEDROG’ OP

De leugen van het geheugen
Met ‘Bedrog’
haalt Stan een
klassieker van
stal. Wat een
reeks banale
gesprekken lijkt,
is een gelaagde
voorstelling over
waarheid en
leugen.
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

WOUTER HILLAERT
ANTWERPEN Het mooiste

aan
Bedrog van TG Stan is wat er achteraf van overblijft: een troepje
wijnglazen, bierglazen, whiskyglazen, cognacglazen op de podiumrand. Halfvol zijn ze nog. Of halfleeg? Ze zijn steeds talrijker geworden, maar voor hun drinkers
steeds minder gaan betekenen.
Dat is wat tijd doet met het leven.
Steeds meer alledaagse prullen
blijven over, terwijl de meer betekenisvolle dingen zijn vervlogen.
Bedrog, Harold Pinters klassieker
uit 1978, is het relaas van een overspelgeschiedenis tussen de getrouwde Emma en de literair agent
Jerry, de beste vriend van Emma’s
echtgenoot Robert en ook uitgever. Later bleek dat deze ménage à
trois op ware feiten is gebaseerd:
Pinters eigen affaire met de tv-presentatrice Joan Bakewell.
Pinter schuift elk moreel vraagstuk opzij om in te zoomen op het
kleine bedrog in de wisselende
dialogen tussen twee of drie personages. Wie weet wat? Wie weet wat
wie weet? Het gaat om de bedoelingen achter de woorden en ieders onzekerheden daarover. Wat
is waar, wat verwrongen? Dat er
een ultieme waarheid zou bestaan,
blijkt nog het grootste levensbedrog.
In zijn kern gaat Bedrog immers
over de leugen van het geheugen.

In ‘Bedrog’ worden de glazen steeds talrijker, maar ze gaan voor de vrienden Robby Cleiren (l.) en Frank Vercruyssen (r.) steeds minder betekenen.

Zo heeft Pinter de chronologie van
zijn stuk simpelweg omgedraaid.
De eerste scène is de laatste ontmoeting tussen Jerry en Emma. En
de laatste scène toont hun eerste
liefdescontact, negen jaar voordien. Het heden voorspelt het verleden: terwijl de voorstelling vooruitgaat, keert het stuk in de tijd terug. De herhaalde anekdotes,
waarop Pinter zijn verhaallijntje
spant, krijgen steeds weer een andere lading.
Van zo’n rijkdom aan betekenissen

Wie weet wat?
En wie weet
wie wat weet?
in wat nochtans een reeks banale
gesprekken lijkt, kan je op scène
flink in de knoop raken. Jolente De
Keersmaeker, Frank Vercruyssen
en de gastacteur Robby Cleiren

kiezen voor de meest eenvoudige
aanpak: gewoon fris spelen wat er
staat, en alle complexiteit overlaten aan de natuurlijke suggestie
van het moment.
Naïef en argeloos

Een toon hebben ze wel bepaald.
Anders dan de koele weemoed die
Peter Van Kraaij in 2005 bij Toneelgroep Amsterdam aan het
stuk gaf, regeert een montere, bijna naïeve argeloosheid. Zeker De
Keersmaeker charmeert met haar

kort geding
THEATER

Helden in de sport
Karl Vannieuwkerke en Les Soupapes
Gezien op 23 oktober in CC Het Bolwerk,
Vilvoorde
Op tournee tot eind februari

★★✩✩✩

Dit is de vierde theaterproductie van Karl
Vannieuwkerke en Les Soupapes, een voortreffelijke groep muzikanten rond de zanger/gitarist Wigbert van Lierde. Zij verzorgen de soundtrack bij de teksten die Vannieuwkerke schrijft en de beelden die hij
uitzoekt. Elke held krijgt een toepasselijk
liedje mee: ‘Perfect’ voor Nadia Comaneci,
het meisje van de perfecte tienen op de
Olympische Spelen, ‘Mrs. Robinson’ voor
Joe DiMaggio, omdat hij met Marilyn
Monroe trouwde, ‘Chain gang’ voor Tiger

Woods, omdat hij zwart is en Vannieuwkerke herinnert aan de slavernij, ‘Hit me
with your rhythm stick’, voor Greg Louganis, de schoonspringer die met zijn hoofd
tegen de springplank sloeg, ‘Return to sender’ voor Ayrton Senna, omdat hij net als
Elvis Presley eeuwig voortleeft – een wel
erg geforceerd bruggetje, en ten slotte ‘Heroes’ van David Bowie, het thema van de
voorstelling, ‘just for one day’. Les Soupapes interpreteren de nummers op hun eigen verfijnde manier, met zachte strijkers,
saxofoon, kleine percussie en mooie mannelijke en vrouwelijke stemmen. De thema’s van de songs vloeien over in subtiele
begeleidingsmuziek bij woord en beeld,
soms overdreven filmisch en dramatisch,
zoals dat tegenwoordig ook vaak gebeurt
op tv. Maar dat mag ook wel, in een productie die voor de rest geen enkele theatrale
meerwaarde biedt.

Op de planken heeft Karl Vannieuwkerke
niets te zoeken. © rr

Zeker, het getoonde videomateriaal is fantastisch en behoort tot het collectieve geheugen van elke sportliefhebber. Het ongeluk van Senna, de memorabele WK-goals
van Maradona, Mohammed Ali tegen JeanPierre Coopman, de malheuren van Eddie
‘The Eagle’ Edwards en van Eric Moussambani, de Afrikaanse zwemmer die op de
Olympische Spelen helemaal alleen
100 meter moest afhaspelen. Lachen!
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bijna meisjesachtige verwondering.
Nee, deze personages bedriegen
elkaar niet. Ze kampen met het bedrog van het leven zelf: het is vergankelijk, ongrijpbaar, ijl in zijn
liefdesbelofte. Maar daarover
treuren hoeft niet.
‘Bedrog’ van TG Stan
27 en 28 oktober in de Kaaistudio’s,
Brussel (02/201.59.59), daarna op
reis tot 17 december.

★★★✩✩

Verrassen doen die lange beeldfragmenten
echter zelden, net omdat ze al zo vaak getoond zijn op tv. Samengevoegd zouden ze
een mooie sportdocumentaire opleveren,
maar die bekijken wij nog altijd het liefst
vanuit de luie zetel. In feite zit je een aanzienlijk deel van de voorstelling gewoon
naar een grote tv te kijken, naar beelden
die je bovendien tegenwoordig overal kunt
opvragen (als ze al niet voor de zoveelste
keer worden uitgezonden.)
Nog voorspelbaarder en clichématiger zijn
de elf brieven die Karl Vannieuwkerke zogezegd geschreven heeft aan zijn sporthelden. De teksten staan bol van de clichés die
worden afgewisseld met foute en stuntelige zinsconstructies. ‘Er ging een opwindende gloed door het stadion.’ Relativeren
doet Vannieuwkerke op geen enkel moment, zelfs niet het bij belachelijk serieuze
golfcommentaar dat schreeuwt om een
grapje. Zo ernstig neemt deze man zijn vak,
en dat siert hem. Toch als sportjournalist.
Op de planken heeft hij niets te zoeken.
KAREL MICHIELS

