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In deze bewerking van Molières Tartuffe werden naast 

citaten uit de Bijbel, ook fragmenten uit het werk van 

Heiner Müller, Seneca, Koltès, e.a. opgenomen.

wim opbrouck, koen de sutter | gent 2012
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Pompom pompom – de familie van Orgon leeft het 
leven. Er is geld. Er zijn vrienden. Er zijn feestjes. 
En er is personeel om de rotzooi op te ruimen. Voor 
Orgons kinderen kleurt de toekomst roze. Dochter 
Mariane kijkt uit naar haar huwelijk met Valère. 
Zoon Damis naar een grote erfenis. Bij de ouderen 
daarentegen sluimert onrust. Orgons moeder, 
Pernelle, maakt zich druk over het gebrek aan 
devotie bij haar nageslacht. Orgons tweede vrouw, 
Elmire, heeft door haar huwelijk een klim op de 
sociale ladder gemaakt, maar beseft dat dit leven 
haar niet gelukkig maakt. En ook Orgon zelf lijkt last 
te hebben van een gemis. Dat blijkt wanneer zich 
een onbekende aandient.

Tartuffe. Hij weet Orgons aandacht te trekken 
door zijn altruïsme, zijn empathie voor de lijdende 
medemens en zijn verontwaardiging over de morele 
uitholling van de samenleving. Wanneer Tartuffe de 
christelijke waarden in herinnering brengt, knapt 
er iets in het hoofd van Orgon. Het is het begin 
van een spiritueel delirium. Hij schenkt Tartuffe de 
hand van zijn dochter, maakt korte metten met zijn 
zwager Cléante, onterft zijn zoon en schenkt zijn 
fortuin aan zijn gast. Orgons waanzin eindigt bruusk 
wanneer hij inziet dat Elmire op het punt staat te 
vertrekken. Maar dan is het te laat.

synopsis
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Dimiter Gotscheff (1943), één van Duitslands meest vooraanstaande 
acteursregisseurs, groeit op in socialistisch Bulgarije. Begin jaren 60 gaat hij in de 
‘zusterstaat’ DDR bij Benno Besson in de leer. Wanneer hij in 1983 Philoktet van 
Heiner Müller regisseert, ziet Müller het stuk. Hij schrijft een intussen legendarische 
open brief aan de regisseur, waarin hij diens vormtaal prijst. De brief betekent niet 
alleen het begin van een jarenlange vriendschap en samenwerking, maar wekt 
ook de aandacht van andere Duitse theatermakers. Theater Heute roept Gotscheff 
in 1991 uit tot regisseur van het jaar, een eer die hem vijftien jaar later opnieuw 
te beurt valt. In 2001 treedt hij in de volle schijnwerpers met een regie van Dejan 
Dukovskis Das Pulverfass (Het Kruidvat). Critici spreken van een tweede lente in 
de loopbaan van de bijna zestigjarige regisseur. Het werk van Gotscheff houdt 
zich ver van een al te opzichtige actualiteitsdrang. Zijn stukken onderzoeken de 
dieperliggende krachtenvelden van onze cultuur, waarbij duistere cultuurkritiek 
wordt afgewisseld met galgenhumor en melancholie.

Molière (1622-1673) richt zijn eigen gezelschap op, maar moet deze onsuccesvolle 
onderneming al snel weer opdoeken. Hij zwerft door Frankrijk en neemt het 
leiderschap over van een reizend spelersensemble. Prince de Conti ondersteunt 
het ensemble financieel, tot diens bekering tot een katholieke broederschap. 
In 1658 speelt hij voor Lodewijk XIV en wordt hem een plek als ‘hofleverancier’ 
aangeboden. Hij legt zich toe op het schrijven en spelen van komedies, waarbij 
hij zich meermaals hevige kritiek van de devoten op de hals haalt. In 1664 voert 
Molière de eerste drie bedrijven van Tartuffe op voor de koning: een onmiskenbare 
aanval op de hypocrisie van de heersende katholieke klasse. Het is het begin van 
de ‘affaire Tartuffe’. Het stuk wordt onder druk van de devoten verboden en gaat 
pas in 1670 in première.

dimiter
   gotscheff    regie

molière   auteur
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En Tartuffe?

Wie zijn raad volgt, zal de zielenrust smaken, 
En de ijdele wereld, als een mesthoop, verzaken.



Gotscheff tast met zijn interpretatie dieper in 
de onderbuik van onze westerse cultuur. Geen 
afrekening met een ontaarde religiositeit, maar 
met een ontaard mensbeeld, gebaseerd op 
ongelijkheid en onderwerping. De Duitse filosoof 
Hegel formuleerde dit in de dialectiek van meester 
en knecht, waarbij onderdrukker en onderdrukte 
hun bestaansrecht aan elkaar ontlenen. Het is 
in deze schijnbare harmonie dat Gotscheff de 
figuur Tartuffe binnensmokkelt. Hij is ontdaan 
van hypocrisie en kruiperigheid, en bezield met 
woede en eine ungeheure kriminelle Energie om 
een uitgeleefd beschavingsmodel te vernietigen. 
Tartuffe schildert het beeld van de beschaving met 
een openingsmonoloog die hetzelfde effect heeft op 
Orgon, vergelijkbaar met wat Julian Assange bij het 
grote publiek teweegbracht. Een wake up call. 

Schreef Molière een pikante verleidingsscène 
tussen Elmire en Tartuffe, dan wordt deze bij 
Gotscheff een geraffineerd eindspel tussen 
twee mensen die al spelend een wereld zonder 
daadkracht vaarwel wuiven. Bij Molière wordt 
Tartuffe in deze scène ontmaskerd. Bij Gotscheff 
betekent het de bevrijding van Elmire en een triomf 
voor Tartuffe. Niet de triomf dat hij de hand van 
Mariane krijgt, noch dat hij Orgons eigendommen 
verwerft of dat Elmire ingaat op zijn avances. 
Zijn triomf ligt in de emancipatie van Flipote, de 
onderworpene die door allen wordt gemanipuleerd. 
Heel anders vergaat het Dorine. Zij is niet in staat 
zich een andere wereld voor te stellen dan deze met 
een meester die ze moet dienen. Zij compromitteert 
zich uiteindelijk met Tartuffe, de nieuwe heer des 
huizes. In de figuur van Dorine leeft een eeuwenoud 
en uitgeleefd beschavingsmodel voort.

over tartuffe

koen de sutter, dimiter gotscheff | amsterdam 2012
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Katrin Brack is een van Duitslands belangrijkste 
scenografen. Ze maakt decors waarin de leegte 
ademt en de spelers centraal staan. Decors die 
grootsheid koppelen aan eenvoud, extravagantie 
aan minimalisme: een mistbank, een snipperregen, 
een sneeuwbui… Brack werkt met papier, schuim, 
rook, sneeuw – materialen die we allen kennen, 
maar die op een oneigenlijke manier worden 
aangewend. Daardoor dwingt ze de acteurs in 
extreme omstandigheden; de fysieke confrontatie 
met het decor is groot. Al spelend tasten zij het 
materiaal aan. Brack: ‘Ik maak geen scènebeeld. 
Ik geef de acteurs het materiaal. Zij scheppen het 
scènebeeld zelf.’ In deze regie van Tartuffe bestaat 
dat beeld uit confetti en serpentines, die over een 
leeg toneel worden uitgestort. Een pompeuze 
glamourwereld, die langzaam transformeert tot een 
apocalyptisch landschap dat herinnert aan een 
verlaten festivalweide of een uitgeblust carnaval. 
Een melancholisch beeld van een voorbije tijd.

 katrin brack
scenografie
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