
GEKLEURD

DeMorgen. MAANDAG 08/02/2016 21

‘D’Ardennen’
gelauwerd
metMagritte

Cultuursector
vraagt een beetje
vertraging

De culturele wereld heeft nood
aan “watmeer vertraging”, zo
bleek gisteren op het allereerste
Cultuurparlement van de Lage
Landen. Op dat initiatief van
rekto:verso en het Nederlandse
Transitiebureau konden
vijftig gewone Vlamingen en
Nederlanders voorstellen indienen
voor een betere cultuursector.

Uit een eindstemming bleek dat er
vooral vraag is naar een rustiger
tempo voor cultuurmedewerkers.
Daarnaast werd ook gepleit voor
een Vlaams-Nederlandse bond
voor culturele flexwerkers, die nu
niet verenigd zijn. Als derde idee
kwameen app of digitale tool uit
de bus, waarmee cultuurwekers
hun kennisenkring kunnen tippen
over niet temissen culturele
activiteiten.
“We geven onszelf een jaar tijd om
deze voorstellen verder uit te wer-
ken”, vertelt initiatiefnemerWouter
Hillaert, die zich niet wil laten vast-
pinnen op concrete resultaten. (LB)

Ivo vanHove graaft in deHollandse psyche
llllm

DE STILLE KRACHT
Theater

PIETER T’JONCK

Ivo van Hove scheert hoge
toppen metLazarus in
New York ofAView from
the Bridge in London. Toch
verliest hij ‘zijn’ Holland niet
uit het oog. Deel 1 van de
trilogie rond het oeuvre van
Louis Couperus (1862-1922),
is een tour de force.

De stille kracht is het verhaal van
de neergang van Otto Van
Oudijck (Gijs Scholten Van
Aschat), Hollands bestuurder in
Indië.Deprincipiële,daadkrach-
tige ambtenaar wil ‘zijn’ volk, als
waren het irrationele kinderen,
beschavingendisciplinebijbren-

gen.Hijmerktechterniethoezijn
eigen gezin aangestoken is door
irrationele driften. Theo en
Doddy, kinderen uit zijn eerste
huwelijk, lopen elk op hun
manieramok.Zijntweedevrouw,
Leonie (Halina Reijn) verwaar-
loost haar taken en gaat chro-
nisch vreemd. Ze doet het zelfs
met Theo en met Addy, het
inheemse liefje van Doddy.

Als de oude Indonesische
regent sterft, komen de zaken in
een stroomversnelling. De
nieuwe regent plooit zich niet
meer naar de Hollandse regels.
Er breken schandalen uit en het
volk komt in opstand. Dat werpt
zo’nsmetopVanOudijckdatzijn
positie niet langer houdbaar is.
Hij moet vertrekken en verliest
daarbijalles, totenmetzijnfami-
lie.

In het stuk, net als in het boek,
spelen de tropen zelf een hoofd-
rol, als een mysterieuze, broei-
erigeaanwezigheiddieallesaan-
tast. De scenografie van Jan
Versweyveldroeptdiemagistraal
op. Ze bestaat slechts uit drie
witte wanden en een houten
plankenvloer, maar felle kleur-
projecties markeren de schrille
sfeerwisselingen. Filmbeelden,

zoals een zee die wild op de kust
inbeukt, roepen de radeloze
gedachtenopdiemalenindekop
van de Nederlanders.

Het is echter vooral een inge-
nieuze watermachinerie die de
tropen in je kijkerskleren laat
kruipen.Eerstruistregengestaag
naar beneden op het podium.
Dan stijgt er damp op tussen de
planken. Ten slotte ontketenen
regenenwindmachineseenware
storm.Dat‘klimaat’vreetletterlijk
de kledij én de moraal van de
Hollanders aan.

Muzikant Harry Dewit doet
daar een schep bovenop: hij ver-
tolkt klassieke muziek op een
piano en percussie-instrumen-
ten. De muziek ontaardt zo tot
obsederende oosterse klanken:
ook zo halen de tropen de
‘beschaving’ onderuit.

Het zijn tijdeloze beelden. Het
gaat hier dan ook niet om het
Indonesië van 1900: wat je ziet
doetgriezeligactueelaan.Doddy
en Theo zijn in alles hitsige tie-
nersvannudiemetzichzelfgeen
blijf weten. Gijs Scholten Van
Aschat is het prototype van de
hardwerkende bestuurder met
een bedroevend laag EQ, Halina
Reijneenhedendaagsevrouwdie
de trappers verliest.

Hetacterenwordtnogstraffer
met ‘de Indiërs’ erbij. Hun
gedweeë dienstvaardigheid kan
zomaaromslaaninpurerazernij.
Die altijd aanwezige dreiging
maakt Van Oudijck radeloos.
OnvergetelijkisMariekeHeebink.
Als echtgenote van de overleden
Indische regent komt ze bij Van
Oudijck genade afsmeken voor
haarzoon.Zelaateralhaarwaar-
digheid vallen voor een hysteri-
sche smeekbede. Die laat je zo
perplex achter dat je plots inziet
hoedeNederlandershetbestaan
om licht xenofobe vaderlandse
hymnen aan te heffen. Dit is niet
1900, dit is de realiteit van
vandaag.

Van 11 tot enmet 14 februari
in deSingel, Antwerpen

Het gaat hier niet
om het Indonesië

van 1900:
wat je ziet

doet griezelig
actueel aan

► Toneel-
en opera-
regisseur
Ivo van
Hove.

De filmD’Ardennen van Robin
Pront, heeft zaterdag de prijs
voor de beste Vlaamse film
gewonnen tijdens deMagritte
du cinéma, de filmprijzen van
Franstalig België, in de Square in
Brussel. Ook de VlamingenWim
Willaert (beste acteur), Veerle
Baetens (beste actrice) en An
Pierlé (beste originelemuziek
voor Le tout nouveau testament)
vielen in de prijzen.
De andere genomineerde
Vlaamse filmswaren
Brabançonne van Vincent Bal,
Cafard van Jan Bultheel en
Waste Land van Pieter Van Hees.
Degrotewinnaar van de avond
is de film Le tout nouveau testa-
ment van JacoVanDormael, die
vier prijzen (beste film, beste
regisseur, beste scenario en
beste originelemuziek) in de
wacht sleepte. De film Alleluia
van Fabrice DuWelz won vier
technische prijzen: bestemon-
tage, best decor, beste geluid en
beste beeld. (BELGA)

gewone Vlamingen en
Nederlanders konden
voorstellen indienen voor
een betere cultuursector
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In het weekend is de
cultuurconsumerende Belg
op zijn best. Daarom trok
onze fotograaf Wouter
Van Vooren naar Aalst,
waar een aloude culturele
traditie met veel kleur en
bier afgetrapt werd.

De carnavalsstoet van Aalst is
feitelijk hoogbejaard, met zijn
88 edities, maar naar goede
gewoonte werd er een gezonde
portie levenslust getoond. De
stoet – Unesco Werelderfgoed
trouwens – werd door maar
liefst 80.000 toeschouwers
gevolgd. Die zagen Prins
Carnaval (Dennis De Wolf heet
hij dit jaar) en lieflijk uitgedoste
kinderen, maar natuurlijk ook

Femke Van Den Driessche die
samen met Volkswagen sjoe-
melt met motoren, het rijdend
café Allah-Ak ‘bar’, een delega-
tie uit Molenbeek en K3, nu ja,
Gerts ‘nieve mokke’. Uit luide
speakers weerklonken non-
stop Aalsterse carnavalsliedjes
met daaronder een platte beat.

Aan de zijlijn en doorheen
de stad dus tienduizenden
bezoekers, onder wie velen met
slipjes over lange broeken,
pruiken, clownspakken en
bloempothoeden. Bekers en
flesjes behoorden eveneens tot
de standaarduitrusting, de fles-
sen wodka en andere sterke-
drank waren er voor sommige
carnavalisten iets te veel aan.
(LB)

Voil
jeanetten,
platte beats
en véél bier
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