Waarom Shakespeare?
_________________
In de lente van 2019 trok ik me terug op het platteland met enkel de tragedies van Shakespeare in
mijn boekenkoffertje. Ik heb de laatste dertig jaar verschillende stukken van Shakespeare bewerkt en
geënsceneerd. Maar de tijden veranderen snel en drastisch. Shakespeare herlezen is altijd een les in
nederigheid, dacht ik. Maar na enkele dagen intensief lezen werd het me zwaar te moede. Is het
boegbeeld van de westerse literatuur, de grootmeester van de Engelse taal, mijn mentor, dan toch
een monster? Een psychopaat die zijn gelijke niet kent? Een misogyne idioot? Een rabiate racist?
Verslaafd aan geweld en seks? Honderden moorden, zelfmoorden. Tientallen slachtpartijen,
kannibalisme, incest, kinderverkrachting.
Wat betekent het extreem gewelddadige in Titus Andronicus? Een moeder die haar twee zoons vraagt
een meisje langzaam te verkrachten met de belofte dat diegene die het slachtoffer de meeste pijn
doet haar liefste zoon wordt?
Waarom staan de vrouwen in de oorspronkelijke credits altijd helemaal onderaan de pagina? Zelfs als
ze een hoofdrol krijgen toebedeeld zoals Cleopatra? Portia zegt tegen Brutus: ‘ik ben maar een
vrouw…’
Eén van de weinige zwarte hoofdrollen, Aaron, zegt: ‘Een zwarte hond bloost niet. Ik vervloek elke dag
waarin ik niet slecht was. Een mens vermoordde, een maagd verkrachtte, of een onschuldige
aanklaagde, meineed zwoer, twee vrienden tot dodelijke haat ophitste, het vee van een arme boer de
nek te breken, huizen in brand te steken en eigenaars toeriep: blus het met je tranen. Vaak groef ik
lijken op en zette ze aan de deur van hun vrienden juist als hun leed bijna vergeten was. En met een
mes kerfde ik dan in hun huid: al ben ik dood, onsterfelijk is uw verdriet. Ik zou nog veel erger dingen
begaan als ik mijn zin kon doen. Deed ik één goede daad in mijn leven dan betreur ik die uit het diepst
van mijn hart. ‘
Ik raakte in paniek. Ik had beloofd aan het Catalaanse Nationale theater om de tragedies te bewerken
tot een avondvullende voorstelling. Too big for the stage, jazeker, dat wist ik al door mijn ervaring met
de vijfde act van King Lear in 2001. Of too perverse for the stage? Is Shakespeare het bewijs dat de
Westerse cultuur reeds honderden jaren de foute weg op gaat? Hebben sommigen gelijk om de
boeken van die Westerse witte oude mannen te verbranden?
Door Black Lives Matter, de noodzakelijkheid van de Metoo-beweging, de teloorgang van de politiek
met Trump en Poetin als boegbeelden, de wankele houding van Europa, terreur, fundamentalisme,
klimaatverandering en daarbovenop een pandemie eist men ook van de kunsten om helder en direct
te zijn. Klare taal. Eenduidige taal. Maar ook eenduidige lezingen. Kunst moet als een ware wetenschap
oplossingen bieden. Ik geef mijn lot liever in de handen van gedreven wetenschappers dan van
activistische kunstenaars. Of heeft de zinloosheid van een tot kunst verheven reddingsvest van Ai
Weiwei een poëtische kracht die meer mensenlevens redt dan een echte reddingsvest? Alleen al de
laatste vraag getuigt van een gevaarlijk cynisme waar de weerloosheid van kunst niet tegen op kan.
Ik ga te rade bij mijn zoon Victor die zelf reeds enkele Shakespeare-stukken bewerkte en uitgevoerd
heeft met zijn gezelschap Kuiperskaai. Hij stelt voor om de innerlijke onrust van Shakespeare zelf als
basis te nemen. Bitter door het verdriet om zijn overleden zoontje en zijn zeer moeilijke relatie met
zijn vrouw. (En die relatie was heftig! In zijn zorgvuldig opgesteld testament laat hij haar alleen maar
een schamel tweede bed na. En op zijn graftombe staan de laatste verzen die hij geschreven heeft:
‘Goede vriend, in Jezus naam verzaak het om naar het stof te graven dat hier begraven ligt. Gezegend
is de man die deze stenen niet aanraakt en vervloekt is hij die de beenderen verwijdert.’ Notoire

Shakespeare kenner Stephen Greenblatt suggereert in ‘William en de wereld’ dat Shakespeare dit
schreef opdat men nooit zijn graf zou openen om de botten van Anne bij zijn botten te leggen.)
Bovendien moesten de theaters in Londen sluiten door de pest-pandemie en was er de kleine ijstijd
die zorgde voor hongersnood.
Het is noodzakelijk om de geschiedenis in het gelaat te spugen en nooit te negeren. Boekverbranding
is laf. Ik vraag Victor of hij de tragedies wil bewerken. En zo gebeurt het. Ik voel me schuldig: een
jongeman van in de twintig moet zich nu een jaar lang wentelen in de zwartste literatuur uit de
geschiedenis. Tien tragedies die eigenlijk een zelfportret zijn van een man die de strijd moest aangaan
met een zeer gewelddadige maatschappij die leed onder de vulgariteit van de heersende klasse, een
radicale klimaatsverandering en een wereldwijde pandemie. De 21ste eeuw lijkt wel een spiegel van
de 17de eeuw. Met het grote verschil dat God toen nog bestond en een prachtig excuus was. Denken
we maar aan de gruwelijke terechtstellingen in naam van God: de katholieke mentor van Shakespeare,
Campion, die naakt door de straten van Londen werd gesleurd door zijn protestantse beulen,
opgehangen voor de Tower, levend gecastreerd, de ingewanden uit zijn buik gesneden en in brand
gestoken opdat hij levend de hel zou aanschouwen. Tot groot jolijt van de massa. Ach… Deze beelden
zien we vandaag in het avondnieuws en als ze daar gecensureerd worden vinden we ze wel op
YouTube. Maar vandaag hebben we het Gods-excuus niet meer. De vulgariteit van onze tijd ligt
precies daar. We zouden de schuld van de teloorgang bij onszelf kunnen leggen maar we schuiven ze
van ons af. Steken een moraliserende vinger op: naar de vorige generatie, naar het andere ras, naar
de bekrompenheid van een singuliere identiteit, naar de religies. We barsten kapot door
zelfmedelijden. En dat is precies waar Shakespeare het over heeft en zijn tijd dus ver vooruit was.
Toen ik de eerste versie van Victors tekst te lezen kreeg begreep ik onmiddellijk dat er geen enkele
poging gedaan is om het mysogine, racistische of gratuit-brutale te verbloemen, te vergoelijken of te
bekritiseren. In zijn tekst ziet men duidelijk dat de 17de eeuw heel wat gelijkenissen vertoont met de
21ste eeuw. Door de historische context weg te laten worden de teksten simpelweg hedendaags.
Shakespeare is een uitgesproken globalist. Of hij zijn stukken nu in Venetië, Engeland of Denemarken
laat afspelen, of het nu Romeinen of Marokkanen zijn, wit, zwart, man of vrouw: hij weigerde als
kunstenaar elk keurslijf. Deze nieuwe bewerking plaatst de tragedies niet tegenover een
allesbepalende historische situatie of een geografische beperking maar voert een kaalslag uit: de
tragedies zijn samengebald tot een intense dialoog tussen een man en een vrouw. Shakespeare is een
kunstenaar die de waarheid verdicht tot zijn waarheid en door zijn genialiteit overstijgt hij elke
eenduidige lezing: de waarheid is wat niet gezegd wordt. Kunst is de verdichting die het zijn en het
niet zijn als vraag aanvaardt zonder het antwoord te willen zijn. En daarom blijft hij 400 jaar later
noodzakelijk. Hij is geen politicus, geen wetenschapper maar een dichter.
Billy’s Violence is daarom een stuk dat volledig dwarsligt op zijn tijd. We zoeken met dit werk naar het
obscure en meerduidige. We hebben vandaag met kunst geen antwoorden te bieden maar moeten
betere vragen stellen. Kunst kan er zijn om het verzet te illustreren, troost te bieden, schoonheid te
geven maar ook onrust op te wekken. De tekst van Victor maakt me onrustig: ik weet nu al dat we er
bij de première weer van overtuigd zullen zijn dat de verdichtingen van Shakespeare noodzakelijk zijn.
Omdat ze altijd tegen de tijd zijn. Hoezeer we ze ook naar onze hand proberen te zetten.
(Jan Lauwers, 12 september 2020)

