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Edward Albee (1928-2016), auteur van de theaterklassieker ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf ?’

HEIN JANSSEN

Waarschijnlijk zal hij op
den duur enkel worden
herinnerd vanwege dat ene
toneelstuk,Who’s Afraid
of VirginiaWoolf? uit 1962.
Maar deAmerikaanse
toneelschrijver Edward
Albee is een leven lang de
chroniqueur van de
moderne tijd geweest.

Albee debuteerde in 1958 met
The Zoo Story, waarin twee
mannen op een bankje in het
park bijna Beckett-achtig over
het leven filosoferen. Vier jaar
later beschreef hij in Who’s
Afraid of Virginia Woolf? de
oorlog tussen de echtelieden
Martha en George in alle
hevigheid en zo onomwonden
dat zijn latere werk altijd een
beetje in de schaduw van dat
ene stuk is blijven staan.

Het stuk begint om twee
uur in de nacht en eindigt drie
uur later, wanneer het ochtend
wordt. De drank is dan op, de
glazen zijn kapot, de gasten
gaan uitgeput naar huis en
George en Martha hebben tot
bloedens toe hun rituele veld-
slag gevoerd.

Als het goed is, wordt bij
iedere nieuwe opvoering
van Virginia Woolf een

Brits gezelschap
werkt aan brexit-
theaterstuk
het londense National theatre
is van plan om het veelbespro-
ken brexitreferendum in een
toneelstuk te gieten. Dat meldt
de BBC. momenteel is het
gezelschap bezig aan een reeks
interviews met Britten in tien-
tallen steden, om een beeld te
krijgen van hoe zij de leave-
uitslag verwerken. “Wemoeten
doen wat we kunnen om de
stemming, die wijst op een
gebrek aan vertrouwen in ons
systeem, onder de aandacht te
brengen”, zegt artistiek leider
Rufus Norris. “ik weiger te
geloven dat 17,5 miljoen Britten
racisten of idioten zijn. ik wil
luisteren naar de beweeg-
redenen van leave-stemmers.
We moeten te weten komen
hoe Britten denken over hun
land.” (eWC)

Wales viert 100
jaar Roald Dahl
met spektakel

De Welshe hoofdstad Cardiff
vierde afgelopen weekend de
honderdste verjaardag van
jeugdauteur roald Dahl, die in
Cardiff werd geboren. In totaal
werden zo’n 6.000mensen
gecast in visuele spektakels,
lezingen en performances, die
allemaal geïnspireerd waren op
de auteur van De GVR,Matilda
en Sjakie en de chocoladefa-
briek. het hoogtepunt was de
parade waarbij de reuzenperzik
uit James & the Giant Peach de
grote blikvanger was. er stond
ook een kussengevecht met
1.200 mensen op het program-
ma. het event werd geregis-
seerd door Nigel Jamieson, die
in 2000 ook de openingscere-
monie van de Spelen in Sydney
in goede banen leidde. (eWC)

Eén stuk voor de eeuwigheid
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DE DINGEN
DIE VOORBIJGAAN
Tot 24/9 op Ruhrtriënnale (Duitsland),
in oktober in Toneelhuis Antwerpen

PIETER T’JONCK

De dingen die voorbijgaan
is het tweede luik in een trilogie van
IvoVanHove rond hetwerk van Louis
Couperus. In het eerste deel toonde
VanHove hoe actueel Couperus’
beschavingspessimisme nog steeds is.
Deze keerwordt de toon genadeloos.

Dedingendievoorbijgaan ishettweedeluikineen
trilogievanIvoVanHoverondhetwerkvanLouis
Couperus. In het eerste deel, De stille kracht,
toonde Van Hove hoe actueel Couperus’ bescha-
vingspessimisme nog steeds is. Deze keer wordt
de toonvanhet stukgenadeloos.

Couperus schreef Van oude mensen, de dingen
die voorbijgaan in 1904, maar het verhaal ver-
scheen pas in boekvorm in 1906, toen Couperus’
ster als auteur sterk taande. Misschien verklaart
dat de donkere toon van het boek. Alles is er in
verval.

Het speelveld van Jan Versweyveld is als een
wachtzaal: een kale, lege ruimte met aan weers-
zijdenlangerijenstoelenenglazenmuren.Ophet
uiteindeeenspiegelwaarinvijftienwachtenden,
in de grauwgrijze, zakkerige kostuums van An
D’Huys, kijkennaar zichzelf en hunmiserie.

Centraal zit een hoogbejaard koppel, meneer
Takma (Gijs Scholten van Aschat) en Ottilie
Derckz (Frieda Pittoors). Ze hebben samen een
kind,ookeenOttilie (KatelijneDamen).Maardat
mag niet geweten zijn, want zij is de vrucht van
een overspelige relatie en een misdaad. Takma
vermoordde zestig jaar eerder in Indië de man

► Edward Albee
voerde vaak perso-
nages op die aan
zelfbedrog lijden.
© Belgaimage

vanOttilie, ophaaraanstoken.
Zewerdennooitbetrapt,endusnooitberecht,

maar dat was net de zwaarste straf. Hun passie
moest geheim blijven. Hun leven één lang, bang
wachten en zwijgen. Eén lang verval. Toch ettert
het geheim, het ‘ding’, voort. Want Harold (Hans
Kesting), zoon van Ottilie, zag als dertienjarige
alles.Ookhij bleef zwijgen, tot hij op zijn 73e een
neurotischwrak is.

IJdele hoop
Dehelefamilielijktwelgeïnfecteerddoordatgrote
zwijgen.DeanderekinderenvanOttilievluchten
in geheimen en perversies. De pedofiele Anton,
de godsdienstwaanzinnige Thérèse of de aan-
dachtziekeOttilieII.Nadriehuwelijkeneenoude,
bittere vrouw die van haar twee zoons de liefde
wildiehaarmannennietopbrachten.EnkelDaan
lijkt zenogopeen rijtje tehebben.

Totinhetderdegeslachtisdefamilieontwricht.
Sommigen zijn geobsedeerd door geld, andere,
zoals de derde Ottilie, vluchten in exotische
romances in het buitenland. Ze lopen maar wat
rond over het podium, hebben nauwelijks iets
meer tedoendanwachten.

EvenlijkthetalsofLot(AusGreidanus),dezoon
van Ottilie II, de keten zal verbreken door zijn
huwelijkmetElly(AbkeHaring).Zij isvastbesloten
omvandeweifelendeauteureensuccestemaken.
Zeontsnappenookecht aande familie doorhun
vertreknaarhetbuitenland.

Maardat blijkt ijdele hoop. InParijs belanden
zebijOttilieIIIenhaarwelgevormdetoyboyAldo.
Datduodraagtalsenigeninhethelestukkleurige
kledij. Maar al na de eerste exuberante vrijpartij
slaan paniek en wanhoop bij Lot toe. Is dit liefde
ofisditalleenmaareenvluchtuitdeeenzaamheid,
een uitstel van het gruwelijke verval dat al zijn
lelijke tronie laat zien? Van Hove zet dit koppel
tegenover het eerste, stokoude koppel als om te

tonenhoegenadeloosdegeschiedeniszijntoleist.
Zo draait de hele bende kringetjes rond de

grootmoederenhaarminnaar.Wachtendenzwij-
gend. De waarheid over ‘het ding’ hebben ze
ondertussenlangachterhaald.Hethelestukiséén
lange reeks van zinloze rituelen van mensen die
onafwendbaaronheilmethocuspocusproberen
af teweren.Hallucinanthoogtepunt:alsopbevel
stekenalleneenparapluopals iemandbijhet lijk
van Takma de komende sneeuw aankondigt.
Waaropzwarte sneeuwuit de luchtneerdaalt.

VanHoveverteltdatallesineenmeedogenloos
strakritmevanhaastchoreografischeprocessies.
Nadat de zwarte sneeuw gevallen is, trekken ze
sporen op de grond, als de grafiek van een dode-
lijke ziekte. Met telkens die momenten waarop
een of ander personage de benauwde stilte ver-
scheurt met zijn rauwe passie of lillende angst.
Diespanningtussenabstractieenrauwrealisme
toont hoe relevant, zelfs visionair dit werk van
Couperusnog steeds is.Niet temissen.

Hetdramavandrie
ontwrichte generaties
Ivo Van Hove toont dat Couperus nog steeds relevant, zelfs visionair is

nieuwe laag aangeboord, als
een rijke diamant die zijn
geheimen stukje bij beetje
prijsgeeft. Daarom is het stuk
zo belangrijk voor de moderne
toneelliteratuur.

Bij Dirk Tanghe (Theater
Malpertuis, 1994) was vooral
het verglijden van de tijd en
het voorbijgaan van de jeugd
de motor tot een nietsont-
ziende en adembenemende

oorlog tussen Martha en
George. In de tegendraadse
versie van Sam Bogaerts uit
1986 met Viviane De Muynck
en Kees Hulst werden gaande-
weg de voorstelling alle meu-
bels weggesleept en werden
aan het eind smartlappen
gezongen.

Soms dient het stuk alleen
maar als vehikel voor twee
acteurs die eens een lekker

potje acteren willen laten zien,
zonder dat daaraan een visie
ten grondslag ligt. Alleen dan
bestaat het gevaar dat Virginia
Woolf een relikwie wordt uit
een voorbij verleden.

KenmerkendvoorAlbee is
datbijnaal zijnpersonages lij-
denaanzelfbedrogenzich
bedienenvan leugensomde
waarheid temaskeren.George
enMartha fantasereneenzoon

omhunhuwelijk inhoud te
gevenenhun levensdrift aan te
wakkeren.OokvoertAlbee
vaakbuitenstaandersopomde
boel los tewrikken– in Virgina
Woolf is dathet stelNick en
Honey, in The Goat, or Who Is
Sylvia? wordtdemanmateloos
verliefdopeengeit – als absur-
distischemetafoor voor een
ongrijpbare, buitenhuwelijkse
affaire.

Ivo Van Hove
vertelt alles

in een
meedogenloos
strak ritme

► Hans Kesting als neurotisch wrak Harold. © rv

► Elizabeth Taylor
en Richard Burton
in de filmversie van Virginia
Woolf uit 1966. © Photo12

‘VirginiaWoolf ’
is een diamant

die stukje bij beetje
zijn geheimen
prijsgeeft


