Ceci n'était pas un opéra! C'était épique!
The Beggar's Opera. Wat een vervreemdende titel
moet dat geweest zijn voor het Londense publiek in
1728, toen een voorstelling met die titel in première
ging. De schrijver van dat stuk, John Gay, ageerde
tegen de vigerende opera-praktijk in de Italiaanse
traditie. Het ging altijd om aristocraten,
mythologische of heroïsche figuren die op een
tragische manier aan hun einde kwamen.
Maar in de Beggar's Opera werden de hoofdrollen
vervuld door zwervers, prostituées en
kruimeldieven. En heroïsch gezang in een coherent
gecomponeerd geheel ontbrak. In deze "opera"
werd vooral veel gesproken en de muzikale
nummers waren losse volksliedjes, hymnes of
populaire aria's uit beroemde opera's. Gay spotte
met het verwachtingspatroon van zijn publiek. De
paradox van de titel vond een parallel in de inhoud
en de vorm. En de moraal? Die was niet naar de zin
van de machthebbers. Het vervolg (getiteld Polly)
werd dan ook verboden.
Exact tweehonderd jaar later zette Bertolt Brecht zijn
versie op de planken van een Berlijnse schouwburg.
Hij noemde het die Dreigroschenoper. In vijf jaar tijd
werd dit stuk 10.000 (!) keer opgevoerd. De jazzy
muzieknummers van componist Kurt Weill werden
hits, waarvan Mack the Knife de beroemdste werd.
Ook het nazi-regime vond de boodschap van dit
bedelaarsspektakel niet te pruimen. Want Brecht
had er nog een paar scheppen bovenop gedaan met

rol en spreken het publiek toe. Ze verbreken
daarmee expres de betovering van de voorstelling.
Ook met andere schokeffecten probeert Brecht het
publiek continu te laten beseffen dat het naar iets
kunstmatigs kijkt, een schouwspel. En vooral de
laatste scène wordt ruw verbroken door een wel erg
confronterende deus ex machina, zodat het lang
verwachte einde bruut wordt verstoord door, dat
dan weer wel, een zoetige (of heet dat tegenwoordig
policor?) boodschap die je vooral aan het denken zet
over je eigen clichés en verwachtingspatronen.
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Maar er wordt in die Dreigroschenoper meer
omgewoeld dan ideologische orthodoxie,
burgerlijke vooroordelen of het cliché van wat een
opera is. Ook het theater zelf wordt gesloopt, en wel
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overspelen. Maar dat is niet gebeurd. Op 9 en 10
maart 2016 gebeurde in de theaterzaal op de 4e
verdieping van het Cygnus iets moeilijks,
ongemakkelijks, onverwachts, paradoxaals, maar
vooral iets heel moois.
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Een beetje, maar vooral bijna in mijn broek gepist

Een zeer sterk staaltje van het doorbreken van de
denkbeeldige barrière (die Vierde Wand dus) tussen
spel en publiek is het optreden van collega Thomas
Peters, die als toeschouwer maar vooral als Duitse

van het lachen. ;-) En terwijl ik dit typ, neurie ik nog
altijd: "mine, mine, mine, mine, mijn, mijn . . .
Mijntje!"
Eric Schneiders

