
TROUW, vrijdag 6 november 1992 «t 

In het achterhoofd 
van Rosa staat 
de bijl nog rechtop 

t h e a t e r 

AMSTERDAM - Rosa was een van 
de dertien dienstmeisjes die in het 
Wenen van de jaren tachtig in de 
vorige eeuw door de seriemoor
denaar Hugo Schenk werden ver
moord en in de Donau gegooid. 
Wanneer in de lunchpauzeproduk-
tie van Theater Bellevue 'An der 
schonen blauen Donau' de vries
kist met haar lichaam wordt ge
opend, staat de bijl nog rechtop in 
haar achterhoofd. 

Het stuk is geschreven en geregis
seerd door Paul Feld, in 1990 afge
studeerd aan de regieopleiding van 
de Amsterdamse Theaterschool. Te
rugdenkend aan Felds vorige pro-
duktie, 'De Séance' bij Fact, zie ik 
een opmerkelijke overeenkomst. 
Feld is een opkomend talent dat in 
de gaten gehouden moet worden. 
Dat verdient hij niet alleen vanwege 
de stijlvastheid van zijn voorstellin
gen. Net als in 'De Séance' wordt in 
deze voorstelling scherp en precies 
geacteerd, zijn de dialoog en de 
mise-en-scène van een aangenaam 
doorgewinterd vakmanschap. Nog 
treffender is de manier waarop Feld 
het medium van het theater ge
bruikt. De theatrale werkelijkheid 
onttrekt zich bij hem rigoreus aan 
elk idee van 'waarschijnlijkheid' op 
een wijze die doet denken aan het 
absurdistisch theater, maar dan 
toch van een ander kaliber. 
In 'An der schonen blauen Donau' is 
het vooral de begrenzing van de tijd 
die op vele manieren wordt door
broken. De joodse arts Dobbs moet 
Schenk, die al dood is en zwaar toe

getakeld in de lijkenkamer ligt, 'ver
bouwen' voor zijn openbare te
rechtstelling op zo'n manier, dat het 
Weense publiek niet de indruk krijgt 
dat er een lijk aan de galg wordt 
geknoopt. In de gesprekken tussen 
de levende Dobbs en de dode 
Schenk mengen zich Rosa met de 
bijl, het dienstmeisje Klara dat veer
tig jaar op Schenk heeft gewacht, 
maar tenslotte in haar bed is gestor
ven, zij het dat haar mevrouw, Jose-
fine, met een kussen haar levensein
de bespoedigd heeft, en deze Jose-
fine. Hoewel het stuk in 1884 
speelt, reikt de dialoog moeiteloos 
over naar de gaskamers van Ausch-
witz en de tijd erna, wanneer de 
nazi's al weer bijna lijken te zijn 
vergeten. 

Schenk is door de politie opgepakt 
omdat het tenslotte niet alleen 
joodse dienstmeisjes waren die hij 
onder het mom van een huwelijks
aanzoek met hun spaargeld naar de 
Donau lokte en aan het eind van het 
stuk is het Dobbs die wordt opge
hangen. Dit bittere commentaar op 
de échte werkelijkheid lijkt nauwe
lijks verdraagbaar met de komisch 
onderkoelde toon waarin voortref
felijk (ik zei het al) wordt gespeeld 
door Herman Egbers als Dobbs als
ook door Simone Delorme, Marian 
Morée, John Serkei en Oda Spelbos. 
Toch is de Frankenstein-achtige am
biance slechts de buitenkant van 
een driftige, maar gedisciplineerde 
poging vat op de werkelijkheid te 
krijgen. Het is boeiend, en knap on
begrijpelijk tegelijk. Maar laat die 
Paul Feld z'n gang maar gaan. 

Hans Oranje 

Amsterdam, Bellevue, t / m 2 9 / 1 1 . 



TELEGRAAF, dinsdag 3 november 1992 

Warrig gedoe in 
lunch-eenakter 

Beter een massamoorde
naar met mooie emoties dan 
een binnenvetterende dokter. 
Dit, of iets dergelijks, schijnt 
beweerd te willen worden in 
'An der schonen blauen Do 
nau', een lunchvoorstelling 
van en in het Amsterdamse 
Theater Bellevue. 

Dat we het zó moeten begrij
pen, heb ik overigens slechts 
uit de begeleidende papieren. 
De voorstelling zelf geeft, 
vrees ik, weinig houvast voor 
welke conclusie ook. Behalve 
dan dat schrijver-regisseur 
Paul Feld een half uurtje to
neel heeft volgepropt van met 
van alles en nog wat, van het 
genre: geen touw aan vast te 
knopen 

Stuurloos 
Vermoedelijk is het de be

doeling geweest om op een leu
ke manier zinnige dingen te 
zeggen over de liefde. Voor 
zover daarvan iets is gelukt, is 
het mij geheel ontgaan. Dat de 
spelers op de been blijven in 
zoveel warrig, stuurloos gedoe 
is een prestatie op zich. Slechts 
aan hen is het te danken, dat je 
op schaarse momenten bevan
gen wordt door de twijfel of 
het misschien tóch ergens 
over gaat. 

P.L. 



HET PAROOL, maandag 2 november 1992 

Modieuze dramaturgie 
T O N E E L 

Lunchvoorstelling: An der schonen 
blauen Donau; tekst en regie Paul 
Feld. Gezien Bellevue, Amsterdam, 
aldaar t/m 29 nov 

door HANS VAN DEN BERGH 

Paul Feld is een gestudeerd ie
mand: hij heeft een letteren-ach-
tergrond en een graad in algeme
ne literatuurwetenschap; boven
dien heeft hij de regie-opleiding 
aan de Amsterdamse Theater
school gevolgd. 

Het is de vraag of al dat stude
ren hem niet een beetje in de 
weg zit om onbekommerd kun
stenaar te zijn. 

Bij de lunchvoorstelling die hij 

nu voor Bellevue gemaakt heeft, 
dringt de geleerdheid door alle 
kieren van tekst en voorstelling 
heen. Het thema van An der scho
nen blauen Donau is al dadelijk 
behoorlijk trendy. Een Oosten
rijkse seriemoordenaar heeft 
dertien dienstmeisjes van geld en 
leven beroofd en in de rivier ge
gooid. 

Maar ook de uitwerking geeft 
blijk van grote vertrouwdheid 
met modieuze dramaturgie. We 
nemen geen enkele regel van lo
gica, chronologie of waarschijn
lijkheid in acht; doden herrijzen 
of het niets is; personages nemen 
eikaars plaats in en het enige wat 
uiteindelijk nog duidelijk lijkt is, 
volgens mij, dat Feld het maar 
moeilijk acht de tussenweg te 

vinden tussen gepassioneerd be
minnen tot de dood er op volgt 
en de totale onthouding van een 
koele kikker. 

De theatrale vormgeving is 
overigens voorbeeldig. Er wordt 
met name door Herman Egbers 
luimig en gedreven toneel ge
speeld, er is een ingenieus decor 
dat door Jeroen Kriek prachtig is 
belicht en er is bloedstollende 
grime, zoals we dat sinds de da
gen van het echte Grand-Guig-
noltheater nauwelijks meer te 
zien hebben gekregen. 

Maar juist die uitgekiende af
werking doet het verlangen 
groeien naar een stuk dat zelf 
ook iets echt dichterlijks, span
nends of zinvols te vertellen 
heeft. 



VOLKSKRANT, 2 november 1992 

Liever seriemoordenaar 
dan een saaie dokter 

i 

THEATER 
An der schonen blauen Donau. Tekst 
en regie Paul Feld. Theater Bellevue, 
Amsterdam. Tot 30 november. 

Uit de mooie, blauwe Donau worden 
dertien lijken opgevist. De verminkte 
lichamen van vrouwen, die vroeger al
lemaal dienstmeisjes zijn geweest. De 
seriemoordenaar die dit allemaal op zijn 
geweten heeft, heet Hugo Schenk. Een 
man die de gave had de meisjes het 
hoofd op hol te brengen en hen te ver
leiden naar die mooie plek aan de Do
nau te komen. 

Het schijnt echt gebeurd te zijn, deze 
serie moorden in Wenen 1884. Paul 
Feld schreef er nu een stuk over, An 
der schonen blauen Donau, dat de ko
mende maand als lunchvoorstelling in 
het Amsterdamse theater Bellevue te 
zien is. Al met al duurt het net een half 
uur en in die korte tijdsspanne haalt 
Feld een boel overhoop. 

Van de vermoorde dienstmeisjes stij
gen er twee uit de dood op. Dat moet 
althans de verklaring zijn voor het feit 
dat ze bijlen op hun hoofd dragen. Serie
moordenaar Hugo Schenk wacht bont 

en blauw geslagen op de voltrekking 
van de doodstraf en zijn behandelend 
arts dokter Dobbs twijfelt aan de zin van 
zijn bestaan: liefde of geen liefde? 

Daarover wil Paul Feld het naar aan
leiding van deze gruwelijke anekdote 
vooral hebben. Is het niet beter een 
hartstochtelijk moordenaar of desnoods 
slachtoffer te zijn, dan een saaie dokter 
die niet in staat is zijn emoties te uiten. 
'Liefde is je bestaansrecht uit handen 
geven', zegt een van de dienstmeisjes en 
de dokter vraagt of dat een citaat van 
Schiller is. Nee, dat is van haarzelf, dat 
heeft ze proefondervindelijk vastge
steld. 

Leven en dood, man en vrouw, harts
tocht en kilte, — tegenstellingen die 
Paul Feld verklaren wil. Dat hij dit alle
maal onderbrengt in een komisch-ab-
surdistische thriller is begrijpelijk. 
Want hoe absurder het verhaal, des te 
meer is er over nagedacht, niet waar? 

Nu, die vlieger gaat niet op. In dit 
stuk gaat het alle kanten uit, maar nooit 
de goede. Een dramatische lijn ont
breekt volledig en wat overblijft zijn vijf 
getalenteerde acteurs die volslagen hul
peloos zo gek mogelijk doen. 

HEIN JANSSEN 



AAT ai as -.r IT e d IT ?C 

Samenstelling: Martin Hendriksma 

theater 
Amsterdam 
Bellevue (020-6247248) An der schonen 

blauen Donau van Paul Feld. 'In onze 
tijd wordt over romantiek vaak 
sceptisch gedaan. In het Wenen van 
1884 was de romantiek een cultu
reel geaccepteerd verschijnsel', aldus 

de auteur. En dus belanden we in 
een Weens mortuarium, waar 
hoofdpersoon Dobbs de taak heeft 
de naast hem liggende lijken nog wat 
op te lappen. Geen geringe taak, 
want Wenen wordt in die dagen in 
de ban gehouden door de serie
moordenaar Hugo Schenk; reeds 
dertien naar liefde en romantiek 
snakkende dienstmeisjes werden uit 
de Donau opgevist. Paul Feld greep 
het (waar gebeurde) verhaal van de 
Weense Donaumoorden aan voor 
een prachtige lunchvoorstelling van 
amper een half uur. Als in een stoe
lendans draaien acteurs en persona
ges om elkaar heen, waarbij de tallo
ze rolwisselingen het zicht voor de 
toeschouwer regelmatig troebel 
maken. Pas achteraf blijkt hoe inge
nieus plot en personages zijn ont
worpen in een wervelende carrousel 
van liefde & dood, leven & geleefd 
worden. Tot en met 29/11 in Belle
vue (behalve zaterdag & maandag), 
12.30 uur. Beslist kijken! 



K E N N I S & K U N S T 

Toneel met 
broodje kaas 
O p een doordeweekse dinsdagmiddag 

om half één met een broodje kaas naar 
toneel, dat is in Nederland nooit écht 

ingeburgerd geraakt. In Londen begint het 
theater bij wijze van spreken al bij de koffie, 
hier speelt het zich — op een enkele uitzonde
ring na — in de avonduren af, zoals het hoort, 
na het werk en het avondeten. Zo'n uitzonde
ring is Bellevue in Amsterdam, het actieve 
theatercentrum in de luwte van het Leidse-
plein waar al sinds jaar en dag tussen de mid
dag korte voorstellingen worden gegeven. 
Zonder veel poeha, in een achterafzaaltje dat 
je via een kleine zij-ingang bereikt en waar 
plaats is voor zo'n vijftig mensen. Het is waar
schijnlijk de kleinste openbare theaterwerk
plaats van dit land en het neemt een unieke 
plek in, nu lokaties als Mickery en het Shaffy 
voorgoed verleden tijd zijn. 

Afgelopen week zag ik in Bellevue An der 
schonen blauen Donau van Paul Feld. De 
schrijver heeft zijn kleine toneelstuk van ruim 
een half uur zelf geregisseerd en er samen met 
vijf jonge acteurs een Grand Guignol-achtige 
voorstelling van gemaakt. Het stuk is geïnspi
reerd op de dienstmeisjesmoorden die ruim 
een eeuw geleden, in 1884, Oostenrijk op stel
ten moeten hebben gezet. Dertien onschul
dige, naar romantiek snakkende jonge werk-
stertjes zijn met al hun geld naar een plek aan 
de blauwe Donau gelokt om daar, behalve van 
hun bezittingen, ook op een gruwelijke manier 
van het leven beroofd te worden. 

In de voorstelling is daar niets van te zien, 
maar wordt verhaald van de wederopstanding 
van twee bodes die, als levende lijken met hak
messen en pumps in de schedels, alsnog hun 
geschiedenis proberen te verklaren. Daar
naast maken we kennis met de onttakelde se
riemoordenaar zelf en met zijn behandelend 
geneesheer dokter Dobbs. Deze arts speelt in 
het stuk de sleutelrol, omdat hij staat voor de 
reconstructie van een van de moorden èn de 
man is die — altijd omringd door lijken — een 
paar dwingende levensvragen moet beant
woorden. 

Dit alles levert een niet overal 
even heldere dialoog op en zeker 
geen pasklare oplossingen. Daar
voor is het allemaal te compact en te 
fragmentarisch. Aardig en bij vla
gen flitsend is het spel van de vijf 
jonge spelers, die binnen de marge 
van deze minispeelplaats een sterke 
acte de présence geven. 
Deze kleinste activiteit van de thea-

F010 BEN V1HDUIN 

Scène urt An der schonen blauen Donau 

tercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar past 
heel goed in de steeds beter functionerende 
sandwichformule van het Amsterdamse com
plex. Onder energieke leiding van Hanneke 
Rudelsheim is daar een aangenaam evenwicht 
bereikt tussen experiment en vrije produktie, 
tussen cabaret en toneel, tussen Willem Breu-
ker en zijn Kollektief en het puikje van de 
stand up comedians met hun Balde of the 
One Liners. Toneelgroep Amsterdam brengt 
er zijn kleine-zaalprodukties, Freek de Jonge 
neemt er zijn Oudejaarsconference op en in 
het Nieuwe de la Mar loopt de nieuwste kome
die van Annie M.G. Schmidt, We hebben sa
men een paard. 

Zo is de grote Annie van vroeger en nu 
deze weken helemaal terug in Bellevue. Want 
iedere zondagmorgen van twaalf tot half één 
zendt de VPRO-radio daar live een remake 
uit van haar legendarische hoorspel De Fami
lie Doorsnee, met Rijk de Gooijer en Olga 
Zuiderhoek in de hoofdrollen. 

En waar lunchtheatertoe kan leiden weten 
we als woensdag 25 november de première is 
van Boven het dal, het eerste avondvullende 
toneelstuk van Moniek Kramer. Ze regisseert 
de voorstelling zelf bij Toneelgroep Amster
dam. Moniek Kramer schreef een paar jaar 

terug een hilarisch toneelfeuilleton 
Een tot nog toe onvervuld verlan
gen, waarmee ze debuteerde in het 
lunchtheater van Bellevue. 

Jan Paul Bresser 

An der schonen blauen Donau door 
Paul Feld. Theater Bellevue, Amster
dam. Tot en met zondag 29 novem
ber, om 12.30 uur, iedere dag behalve 
zaterdag en maandag 

- E L S E V I E R - 14-11 -1992 



Levenslessen van dode 
dienstmeisjes voor een 
jaloerse V^eense arts 
Voorstelling: An der schonen 
blauen Donau Tekst en regie: 
Paul Feld. Spel: Simone 
Ddorme, Herman Egbers, 
Marian Moree, John Serkei, Oda 
Spelbos. Grime: Eugenie 
Dicteren. Gezien: I /11 Theater 
Bellevue, Amsterdam. T/m 
29/11 (niet op za en ma) aldaar, 
aanvang 12u30. 

Door ANNERIEK DE JONG 
„In de bloei van zijn leven is men 
geen toeschouwer meer. Men 
neemt deel en kent zijq positie. 
In zijn tijd, in zijn wereld, in zijn 
heelal." Zoals Johann Strauss Ju
nior al bij de opmaat tot An der 
schonen blauen Oonau het cen
trale motief van zijn magistrale 
wals aangeeft, zo verklapt Paul 
Feld is de openingszin van zijn 
geiijtaériige toneelstuk al om 
welk probleem het hem te doen 
is Want wat betekent dat: deelne
men, aan het leven? 

Ironisch genoeg staat dokter 
Dobbs, de bloedserieuze hoofd
persoon die deze sleutelzin uit
spreekt, zelf helemaal niet midde
nin het leven; zijn wereld bestaat 
alleen uit doden. Het is zijn taak 
mensen die door geweld om het 
leven gekomen zijn wat op te lap
pen voordat zij definitief de kist 
in gaan. We bevinden ons in het 

ollectie 
Tegelijk met Rijksooest is in 

de Hannema-de Stucrs Fundatie 
te Heino Beauty of the last mi-
nute te zien, de laatste in de reeks 
tentoonstellingen van rijksaanko
pen die sinds 1984 jaarlijks wer
den gehouden. Het budget van de 
Rijksdienst Beeldende Kunst gaat 
«aar een centraal fonds voor de 
aankoop van Nederlandse kunst 
door de musea. Hiermee verdwij
nen ook de catalogi van rijksaan
kopen die door hun uitvoerige do
cumentatie onmisbare naslagwer
ken zijn. Helaas pakken weinig 
musea de catalogisering van hun 
bezit even grondig aan als de 
Rijksdienst. 

De selectie uit de schilderijen, 
foto's en toegepaste kunst die in 
1991 zijn aangekocht, heeft in 
Heino een evenwichtige tentoon
stelling opgeleverd zonder hoog
te- of dieptepunten. De verschil
lende stromingen en persoonlijk
heden - van het romantisch realis
me van Siert Dallinga en Ernst 
Voss tot Jef Diederen, RW. van 
de Wint en Pieter Kusters - krij
gen elk de ruimte zonder dat er 
wrijving of discussie ontstaat. Bij 
de toegepaste kunst lopen de va
riaties uiteen van de verantwoor
de gordijnen die Johan van Loon 
voor Weverij De Ploeg ontwierp 
tot een kookset van Cubic3 De
sign bestaande uit winterwortels 
en vergulde gehaktballen. De pot!-
ziealbum-varkentjes van Roland 
Beming, die toepasselijk in het 
keurige cafetaria zijn opgehan
gen, wekken niet meer dan een 
glimlach op. In een hoek van het 
cafetaria staat Charlotte van Pal-
landts monumentale gipsen beeld 
van Koningin Wilheïmina onbe
wogen door deze invasie op haar 
vaste plek. 

' 
jaar 1884; Wenen is in de ban van 
een serie dienstmeisjesmoorderi 
Sinds er onder de slachtoffers ook 
enige niet-joodse dienstmeisjes 
vielen heeft de politie de jacht op 
de moordenaar verscherpt. Met 
succes: een van de danig door de 
dienders toegetakelde lijken die 
de Britse arts moet repareren is 
dat van de seriemoordenaar. « 

Aan het rimpelloze leventje 
van dokter Dobbs komt een 
abrupt einde door het bezoek van 
het dienstmeisje Klara. Het h#d 
niet veel gescheeld of ook zij was 
van haar geld en leven beroofd en 
vervolgens in de Donau gewor
pen, maar dat lijkt allemaal totaal 
niet tot haar door te dringen. Zij 
wacht nog steeds op haar moord
dadige minnaar, die zich toen hij 
nog leefde voor een Poolse vqrst 
uitgaf. Sinds zijn kennismaking 
met Klara beschouwt dokter 
Dobbs de moordenaar als zijn ri
vaal. Hoe is het mogelijk dat 
vrouwen verliefd worden op zulke 
schurken? 

In een reeks droombeelden 
tracht de jaloerse Dobbs dat ge
heim te ontraadselen. Zijn poging 
tot reconstructie van een van de 
dertien moorden levert een aantal 
bizarre scènes op. Een dódd 
dienstmeisje, om het leven ge
bracht met behulp van een bijl 
die akelig goed zichtbaar in haar 
schedel is blijven vastzitten (knap 
werk van de grimeur), stapt mon
ter uit een vrieskist en doet de 
ontmoeting met haar moordenaar 
nog eens dunnetjes over. Een der
mate ontluisterd Tte files pakt' tffi y''" 
niet vaak in het theater: de vrouw 
met die vreselijke bijl tussen haar 
krullen, de man met een blauw 
geslagen tronie zonder neus en 
ogen. 

Daar zit veel meer achter dan 
alleen maar een voorliefde voor 
'special effects' en pulproma/is 
Regisseur-auteur Paul Feld I n t 
de doden ook een didactische 
functie toe. Van hen leert de dor
re dokter Dobbs dat het laf is $m 
niets dan een buitenstaander, een 
voyeur te zijn. Deelnemen aan 
het leven, zo brengen uitgerekend 
de doden hem bij, betekent harts
tochtelijk leven. Liegen, bedrie
gen en doodslaan, mits met v^ür 
bedreven, lijkt altijd nog beter 
dan braaf en gevoelloos aan de 
kant te staan. Het is uiteindelijk 
dan ook niet de moordenaar, maar 
de arts met zijn klinische blik die 
voor een tribunaal van louter 
overledenen wordt aangeklaagd. 

Even klinisch als de visie van 
de hoofdpersoon is de presentatie 
van het stuk. Het decor oogt kaal 
en lelijk en de regisseur doet géén 
enkele moeite om een Weense 
sfeer op te roepen. Dat is echter 
geen al te groot bezwaar, want de 
talloze dubbele bodems, rolwisse
lingen en sprongen in de tijd ei
sen toch al de volle aandacht van 
de toeschouwer op. En dan zijn 
daar ook nog de acteurs, die de 
tekst met subtiele gebaren van 
commentaar voorzien. 

An der schonen blauen Donau 
is zo compact en flitsend dat je 
deze lunchvoorstelling eigenlijk 
twee keer moet gaan zien wil, je 
er echt iets van begrijpen Het 
heeft alleen geen zin om boter
hammen mee te nemen, want de 
aanblik van zoveel doden op het 
podium is niet bepaald bevorder
lijk voor de spijsverteringi t 

J f / / / / ^ 2 N£C 
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N I K U W I P R O D U K T I I V A N 'VERLOREN Z O O N ' PAUL F ILD KRIJOT UTRECHTSI VOORPREMIERE 

Of de liefde, of de haat 
'An der schonen, blauen 
Donau'; is de zevende produk-
tie van de van oorsprong 
Utrechtse theatermaker Paul 
Feld. Tegenwoordig reizen de 
voorstellingen die hij met 
theatergroep Growing up in 
Public maakt, het hele land 
door. Déze produktie is echter 
speciaal gemaakt als lunch-
voorstelling voor Theater 
Bellevue in Amsterdam. Maar 

* .- 'Serst mag het Utrechtse pu
bliek ervan genieten in 
Theater Kikker, het theater dat 
Paul Feld in 1988 de kans gaf 
om als regisseur en toneel
schrijver te debuteren. 
'An der schonen, blauen 
Donau' is gebaseerd op een 
waar gebeurde historie over 
een Weense seriemoordenaar 
die dienstmeisjes in de Donau 
gooide. Net als alle andere 
stukken van Feld gaat het over 
de verhouding tussen mannen 
en vrouwen. En ook dit maal 
moet de levensernst het afleg
gen tegen een lichtvoetige hu
mor die het leven voorstelt als 

Sèn bizarre droom. "In het 
theater kan alles", is het credo 
van Paul Feld. Dus laat hij op 
het toneel de doden uit hun 
kist stappen om ruzie te ma-

'An der schonen, blauen Donau': 
Komische thriller over passie 

Foto:,Arlene Gottfried 

ken. En de hoofdpersoon, 
Dobbs, spreekt over fascisten 
terwijl alles zich in 1884 af
speelt. Als zijn tegenspeelster 
van dat moment, Josefine, 
hem zegt dat ze niks van fas
cisten weet, antwoordt Dobbs: 
"Maar u kunt het zich voor
stellen:" 
De mensen in de stukken van 
Paul Feld zijn geen helden, of 
het moeten striphelden zijn. 
De humor lijkt op die van het 
stripblad MAD. Josefine: "Ik 
wil eens met u alléén zijn, 
Dobbs." Dobbs: "Ik kan het 
niet, mevrouw." 
In deze diaoog is het belang
rijkste thema van het stuk sa
mengevat. De Weense arts en 
immigrant Dobbs durft geen 
emoties te uiten. Hij kan niet 
liefhebben en niet haten. 
Dobbs professie bestaat uit het 
oplappen van doden. Op zijn 
snijtafel liggen twee doden die 
wèl konden wat hij niet kan, 
namelijk: gepassioneerd leven. 
Het zijn de serie-moordenaar 
Hugo Schenk, die door de po
litie 'per ongeluk' is ver
bouwd, en het dienstmeisje 
Rosa, dat door Hugo Schenk is 
toegetakeld. Rosa laat duide
lijk merken dat zij haar moor
denaar spannender vindt dan 
de saaie Dobbs. Hugo Schenk 
begrijpt tenminste dat de lief
de bedrogen wil worden; hij 
geeft zich uit voor een droom-
prins, die niet-bestaande Pool

se vorst Wilopolsky. Het stuk 
heeft nog twee andere perso
nages, die net als Dobbs niet 
gepassioneerd hebben geleefd. 
Dat is het dienstmeisje Klara, 
dat veertig jaar lang tevergeefs 
op haar minnaar ("Vorst Wilo
polsky") heeft gewacht. En dat 
is Josefine, de yuppige, ver
veelde werkgeefster van beide 
dienstmeisjes. 
Eigenlijk wil de saaie Dobbs 
graag op de moordenaar Hugo 
Schenk lijken. En de verveelde 
Mevrouw Josefine wil liever 
op haar dienstmeisje Klara lij
ken: Klara heeft tenminste 
haar hele leven een droom ge
had. Daarom verkleedt Jose
fine zich als Klara, en begint 
ze een spelletje met Dobbs. Ze 
doen net of Dobbs haar gelief
de en moordenaar is. 
Daarmee staan dus in dit to
neelstuk de ware gepassio-
neerden, Hugo Schenk en Ro
sa, tegenover degenen die de 
passie als spelletje opvoeren, 
Josefine en Dobbs. Maar zelfs 
de passie als spelletje vindt 
Dobbs te gevaarlijk. Onder 
protest van Josefine haakt hij 
af, en tot overmaat van ramp 
neemt Klara zijn rol wèl seri
eus. Zij vindt dat hij moet han
gen voor zijn daden. 

Luchtballon 
Niet Hugo Schenk, de serie
moordenaar, maar dokter 
Dobbs is in dit stuk de eigen

lijke beklaagde. Liever een ge
passioneerde slechterik of een 
gepassioneerd slachtoffer dan 
een kleurloze angsthaas, lijkt 
het thema te zijn. Maar wat is 
de betekenis van het vijfde 
personage, Klara? 
Deze vraag leg ik voor aan de 
bedenker van dit alles. Paul 
Feld: "Klara gaat mij het 
meest ter harte. Zij vertegen
woordigt de liefde als droom, 
als luchtbel, en toch houdt zij 
er haar hele leven aan vast. Op 

een gegeven moment zegt 
Klara: "Ik ben nooit echt kapot 
geweest, al mijn verlangens 
zijn van mijzelf gebleven." Zij 
weet dat haar liefde een lucht
ballon is en zij lijdt eronder, 
maar er is geen alternatief." 

Moet een stiik als dit zich per 
se afspelen in het Wenen rond
om de laatste eeuwwisseling, 
kan dat niet net zo goed in het 
jaar 1992 zijn gesitueerd? 
"Ik wilde een stuk over ro
mantiek maken. In onze tijd, 
na de wereldoorlogen, hebben 
wij de verschrikkelijke scha
duwzijde van de passie leren 
kennen in het fascisme. In on
ze tijd wordt over romantiek 
vaak skeptisch gedaan. In het 
Wenen van 1884 was de 
romantiek een cultureel ge
accepteerd verschijnsel." 

Wie een toneelstuk van Paul 
Feld gelezen heeft, weet nog 
niet genoeg: veel hangt af van 
de manier waarop hij er een 
voorstelling van maakt. Paul 
Feld verwerkt veel woordspel
letjes in zijn tekst, en laat zijn 
acteurs op hun beurt spelen 
met de tekst. Zo krijgt het ac
teren een eigen boodschap, die 
vaak tegenstrijdig is met de 
tekst en die voor verrassend 
nieuwe betekenissen zorgt. 
Het leven is bizar, en dat kun 
je alleen op en speelse en ver
rassende manier laten zien, zo 
lijkt het theater van Paul Feld 
te zeggen. Dat is precies wat 
zijn voorstellingen de moeite 
van het bezoeken waard 
maakt. 

Christien Boer 
'An der schonen, blauen Donau' 
op 23, 24 en 25 okt. in Kikker 


