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¨¨¨¨è
De  welwillenden
Toneelhuis  en  Toneelgroep 
Amsterdam.  Gezien  op  10/3, 
Bourla.  Tot  19/3.  30&31/3 
Vooruit  Gent;  2/4  CC  Hasselt; 
2>4/6  Kaaitheater  Brussel

Het  venijn  zit  in  het  begin.
Max Aue spreekt het publiek toe,
kalm en onbewogen. Hij wil over
zijn  oorlogsverleden  vertellen,
en  waarschuwt  ons  meteen  dat
wij exact hetzelfde zouden heb
ben gedaan. Meteen  zijn we op
onze hoede. Deze exofficier van
de SS zegt dan wel dat hij zijn ge
heugen wil  ordenen. Maar  gaat
dit  niet  eerder  de  kant  op  van
vergoelijken of begrip afsmeken?
De welwillenden, naar het ophef
makende boek van Jonathan Lit
tell uit 2006, focust op de zwart
ste bladzijden  van de  Jodenuit
roeiing. In zijn bewerking toont
regisseur  Guy  Cassiers  mes
scherp aan hoe het kwade aan
vankelijk de vorm aanneemt van
verhullende  en  manipulatieve
taal. De uitvoerders van het ‘Jo
denvraagstuk’  verschuilen  zich
achter  vage  begrippen  zoals  de
Duitse  Weltanschauung,  achter
Befehl of rammelende argumen
ten. Dit offer moet gebracht wor
den,  klinkt  het,  want  de  Joden
vormen een bedreiging. We vol
gen de kromme gedachtegang in
hoofdkwartieren en chique ach
terkamers,  waar  officieren  met
elkaar in de clinch gaan.
Aue,  een  intellectueel  die  van
Bach houdt, raakt in de oorlogs

machine verzeild vanuit zijn ob
sessie voor het radicale en abso
lute.  Op  zijn  vastberaden  mo
menten speelt Hans Kesting deze
onderkoelde durfal  verbeten en
droog. In monologen laat hij Aue
ook worstelen met zichzelf en de
waanzin  van  zijn  opdracht.  We
zien hem steeds meer greep ver
liezen op zijn omgeving. 
Gruwelbeelden of historische re
ferenties heeft deze gestileerde,
sobere voorstelling niet in petto.

De beschrijving van een massa
executie wisselt af met louteren
de, verstilde beelden.
Daarbij  geeft  Cassiers  de  Holo
caustclichés  een  nieuwe  draai.
De spoorrails, dwars over de scè
ne, zijn een obstakel waar officie
ren over struikelen, of een vehi
kel  waarover  Eichmann  zijn
cocktailkarretje  kan  rollen.
Schoenen,  zoals  die  massaal  in
Auschwitz achterbleven, worden
met  touwen  verbonden  tot  een

sculptuur als een stralenkrans. 
De  voorstelling  legt  andere  ac
centen  dan  het  boek.  Ze  focust
minder op de accumulatie van de
uitroeiing, op de Griekse mytho
logie, op de ontsporing van Max
Aue tot monster. In snel opeen
volgende scènes haalt De welwil
lenden  de  trauma’s  dichterbij,
zonder  ze  letterlijk  te  tonen.
Daarbij hoort de licht surrealisti
sche  uitvergroting  van  ideolo
gisch doortrapte figuren. Zo kan

de gluiperige cijferaar Eichmann
(een prachtrol voor Katelijne Da
men)  de  Reichsbahn  verwijten
dat ze de vervoersbewijzen voor
Joodse passagiers doorrekent. 
De  meest  verscheurende  mo
menten  zijn  de  verhalen  in  de
marge. Zoals dat  van het  viool
spelende Joodse  jongetje dat  in
bescherming  genomen  wordt,
maar het niet redt. Er valt alleen
even een korte stilte. 
GEERT VAN DER SPEETEN

Een stralenkrans van Joodse schoenen

De Holocaust
clichés zoals de 
treinrails geeft 
Guy Cassiers een 
nieuwe draai

‘De  welwillenden’  van  Guy  Cassiers  haalt  de  trauma’s  dichterbij  zonder  ze  letterlijk  te  tonen.  ©  Kurt  Van  der  Elst  |  kvde.be

Het mirakel 
van Pierre Audi
KLASSIEK  ¨¨¨¨è 

And  you  must  suffer
Gezien  op  10/3  in  het 
Kaaitheater,  Brussel.  Nog  op  12/3

Niemand die nog opkijkt van
een enscenering van Bach. Inte
gendeel, sinds kort stikt het van 
uitvoeringen die de passies om
toveren tot een potje toneelspe
len. Toch gaat And you must 
suffer veel verder. Pierre Audi’s 
versie van de Johannespassie 
stript de vertelling van haar 
evangelische boodschap, en stelt 
daar een ideeëntragedie voor in 
de plaats.
And you must suffer brengt een 
kluit ingrediënten samen: een 
subtiel deinende intro van An
nelies Van Parys, ontnuchteren
de röntgenbeelden van Wim 
Delvoye, een apocalyptisch clus
terkoor van Samir OdehTamimi 
en gestileerde handbewegingen 
van Mirjam Devriendt. Miracu

leus genoeg slaagde Audi erin 
de overkill aan extra’s op één 
lijn te brengen met Bach.
Alles cirkelde om het middel
punt: de koningstroon die 
steeds vacant wordt verklaard. 
Door jodenkoren en koralen op 
gelijke voet te behandelen, illus
treerde Audi bovendien dat bei
de geloofsgroepen Christus in 
de richting van het kruis du
wen. De briljante, ongedwongen 
manier waarop hij koren en 
aria’s mee in de vertelling be
trok, illustreerde hoe dit spiritu
ele lijdensverhaal uiteindelijk 
om menselijke belangen draait.
Alles volbracht? Niet helemaal. 
Zwakke schakel was het Poolse 
koor, dat de verbeelding miste 
voor Bachs superieure koralen, 
en bovendien rond de juiste 
toon waggelde. Het contrast 
met de excellente musici van 
B'Rock kon haast niet groter, al 
ging dirigent Andreas Spering 
voorbij aan de rauwe kantjes 

van de partituur. In de cast trok 
de bas Tomáš Král, die een 
menselijke Pilatus zong, het la
ken naar zich toe. Magnus Sta
veland bewees zich als een 
klemgezette Petrus, sopraan 
Grace Davidson zorgde voor be
koorlijke interventies en Jakob 
Pilgram bloeide open als een in
nemende evangelist.
Er viel heel wat te beleven, 
soms te veel misschien. Maar de 
videofragmenten over de restau
ratie van een altaarstuk van Ro
gier Van der Weyden was een 
vondst. Door het oog te con
fronteren met de ‘verkunsting’ 
van religie, creëerde Audi ruim
te voor afstand en reflectie. 
Want wat zegt het over ons dat 
we het lijden van Christus pas 
proeven via de schoonheid van 
muziek en schilderkunst? Het 
onthutsende, naar de verrijzenis 
hintende slotbeeld dat volgde, 
zette alle knellende vragen weer 
op scherp. TOM JANSSENS

Op  de  achtergrond:  beeld  van  Delvoye.  ©  Koen  Broos


