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P O D I U M

DE KOTELETTENMOORD
Lazarus’ Met voorbedachten rade is een satirisch eerbetoon 
aan rechercheurs die er al eens met de pet naar gooien. Klein verschil:
Lazarus gooit niet met een pet, maar met soepgroenten en koteletten.

A
ha, er wordt voor ons gekookt, denk je wanneer je de
theaterzaal binnenkomt en de geur van knapperig ge-
bakken varkenskoteletjes je in de neus waait. Tegen de
achterwand van de scène hangt een gigantische lap-
pendeken van aan elkaar genaaide wandtapijten. Er-

voor staat een acteur koteletten te bakken, terwijl een col-
lega gehaktballetjes als pareltjes aan een snoer
rijgt. Ondertussen zijn twee andere spelers in
de weer met rauwe ham om er een gipsen
borstbeeld, dat veel wegheeft van Stalin, mee
te behangen. Dit spelen met vlees is de perfecte
samenvatting voor Lazarus’ versie van Witold
Gombrowicz’ absurde verhaal A Premeditated
Crime (1928). Het is een satire op politie -
verhalen waarin nors kijkende mannen met
een badge in de binnenzak ‘mensenvlees
 keuren’ en de moordenaar in een oogopslag
herkennen. 

Het verhaal speelt zich af in het huis van een
moeder en haar volwassen kinderen die de
dood van hun echtgenoot/vader ontdekken.
Net dan komt een bevriende rechter op bezoek
die – al koteletten vretend – vermoedt dat het
een ‘verdacht’ overlijden’ is. Dit wordt span-

nend, denk je dan, maar dat wordt het hoegenaamd niet.
De plot heeft weinig meer om het lijf dan wat we zonet
 beschreven, ook al heeft het verhaal oedipale neigingen
aangezien de zoon wordt verdacht van de moord op zijn
vader. Gombrowicz toont hoe makkelijk het is om iemand
verdacht te maken, en hoe dit er vervolgens toe leidt dat de

persoon in kwestie zich ook zo gaat gedragen.
Het levert wel een fijn verhaaltje op, maar voor
de Lazarusheren, die stevige Russische klassie-
kers moeiteloos tot wervelend theater bewer-
ken, blijkt dit te armtierig vertrekmateriaal.

Ter compensatie van de lichtheid van het
verhaal gooien ze er extra ‘versiering’
 tegenaan: ze rekken elke scène uit door ze op
te leuken met grotesk, stil spel. Ondertussen
vliegen de verdachtmakingen als preien en
selders door de lucht en worden de koteletten
met veel gevoel voor drama opgediend, veror-
berd en weer uitgespuugd. Jazeker, dat levert
geestige scènes op. Zo redden de vier acteurs
hun stuk en krikken ze het nét op tot het
 niveau van vermakelijk theater. Weliswaar
met een verhaal dat zo mager is als een ontvet
varkenslapje. E L S  V A N  S T E E N B E R G H E

MET VOORBEDACHTEN RADE
Lazarus
Tot 10/05 op reis door Vlaanderen

lazarusvzw.be

★★★★★

HET REKWISIET
Dit borstbeeld is een
knipoog naar Jan Fabre
die de zuilen van de
Gentse universiteitsaula
‘versierde’, maar ook naar
het gewetenloze ‘gestoei’
met (mensen)vlees in
criminele milieus én
daarbuiten.

Mediargus 
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[DE SCHETS]
HAMLET VS HAMLET
‘De setting van Roman Polanski’s film Macbeth beïnvloedde het ontwerp van deze
labyrintische burcht-in-verval’, vertelt Ief Spincemaille. Guy Cassiers vroeg hem
een installatie te ontwerpen voor Hamlet vs Hamlet. ‘Het ontwerp moest het
verval van Hamlets wezen en wereld uitademen, het moest het ontdubbelen van
de acteurs mogelijk maken én er moest een projectiewand in verwerkt worden.’
Die beperkingen inspireerden. ‘Ook Lilienthal Zamora’s installatie met tl-buizen
in een kale ruimte inspireerde. Het lijkt een abstracte burcht.’ Net als
Spincemailles burcht, die ook nog eens beweegt. ‘Mijn decors bewegen letterlijk
mee met de verhaalsfeer. De toren bestaat uit beweegbare palletten. Voor de
pauze zie je een metalen spiegeltoren op een verhoogde vloer. Na de pauze
wordt dat een vervallen landschap. De toren zal deformeren en de vloer zal
worden overwoekerd door (bos)afval.’ ( E . V . S . )

HAMLET VS HAMLET
Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam
Van 19/03 tot 13/06 op tournee door Vlaanderen en Nederland
iefspincemaille.com, toneelhuis.be, tga.nl

[NU IN HET THEATER]

HERNEMING 

STUDY 3 / N.N.N.N. 
The Forsythe Company
Eerst vertolken vier dansers
het menselijke brein, vervol-
gens trakteren kleurrijk uit -
gedoste dansers u op hun visie
op Puccini’s muziek. Zo viert
William Forsythe zijn dertig -
jarige carrière als choreograaf.

desingel.be 
theforsythecompany.com

PREMIÈRE 

DE WET
Wunderbaum / KVS
Tijd voor een nieuwe wereld,
vinden ze bij Wunderbaum.
Dus bouwen, tekenen, musi-
ceren en schrijven ze deze
week een nieuwe wereld op
de KVS-scène, voorbij de
grenzen van elke wet. 

kvs.be 
wunderbaum.nl

PREMIÈRE 

WAGNER EN LIGETI
Albert Quesada
Hoe ziet een wagneriaanse,
melancholisch trillende
 melodielijn eruit? En hoe 
oogt  ligetiaanse passie? 
Die  vragen trachten zes
 dansers met handen en
 voeten te  beantwoorden.

monty.be 
veraalbert.wordpress.com
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[DE AVANT-PREMIÈRE]
DE LAATSTEN 
DER ONVERSTANDIGEN

‘Zijn ondernemers
haaien? Sommigen
misschien’, bedenkt
Sara De Bosschere,
lid van de Roovers
die Peter Handkes
tragikomedie 
De laatsten der

 onverstandigen opvoeren. Baldadig
theater over ondernemers, op de
 affiche prijken haaien. 
SARA DE BOSSCHERE: Haaien omdat
het hoofdpersonage zich afvraagt of
hij en zijn collega’s prijsafspraken
kunnen maken om de concurrentie
uit te schakelen. Handke schreef de
tekst na twee ‘ervaringen’: hij liep
door een stad vol reclameborden,
waarop hij besloot een shakespeare-
aanse tragedie over het bedrijfsle-
ven te schrijven, én hij zat op de
tram waar een vrouw haar tong
naar hem uitstak. 
Verwerkt Handke deze ervaringen 
in het stuk?
DE BOSSCHERE: Niet letterlijk. We
kozen voor dit stuk omdat het een
zakenman portretteert die slingert
tussen zelfzekerheid en melancholie.
Dit is het tweede luik van onze Dol-
larcyclus, een trilogie waarin we re-
pertoireteksten ensceneren die in-
zicht geven in onze crisiswereld.
Naast nog ander werk van Handke
lazen we ook Paul Verhaeghes De
neoliberale waanzin en bekeken we
Four Horsemen, een heftige docu-
mentaire over machtswellust, geld-
en hebzucht. 
Klinkt zwaar.
DE BOSSCHERE: Dat is het niet. Het
wordt vinnig theater vol satire en
spelplezier. De personages bekok -
stoven niet enkel zaakjes, ze ver-
knoeien ook hun privéleven. Zo be-
seft het hoofdpersonage tot zijn ver-
bazing dat hij zijn minnares liever zag
toen ze nog niet van hem hield. ( E . V . S . )
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DE LAATSTEN DER ONVERSTANDIGEN
de Roovers
Van 13/03 tot 10/05 op tournee 
door Vlaanderen en Nederland
deroovers.be

Mediargus 


