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Of hij een Griekse tragedie wilde 
herschrijven met een sterke vrou-
wenrol op maat van actrice Sofi e 
Decleir? Dat vroeg Zuidpool twee 
jaar geleden aan de Nederlandse 
schrijver Ilja Leonard Pfeijff er, zelf 
classicus van opleiding. De theater-
groep uit Antwerpen staat bekend 
om haar gedurfde en eigenzinnige 
ensceneringen van klassiekers uit de 
theaterliteratuur. 

Het was Zuidpool in die zoek-
tocht ook opgevallen dat het klas-
sieke theatercanon weinig ruimte 
biedt voor sterke vrouwenrollen. Als 
vrouwen al een prominente rol spe-
len, is dat meestal ondergeschikt aan 
of ten dienste van een allesoverheer-
sende man, zoals in ‘Medea’.

De schrijver van ‘La Superba’ en 
‘Grand Hotel Europa’ kwam, een 
beetje tot verrassing van de Zuid-
pool-ploeg, uit bij een compleet 
nieuwe tekst over de MeToobewe-
ging.  Als je het over een vrouw hebt 
als gewilde of ongewilde protagonist 
kan je niet om de MeToobeweging 
heen, vond Pfeijff er. 

Dat is niet zonder risico. MeToo 
is gevoelige materie en wie de boe-
ken en columns van Pfeijff er heeft 
gelezen, weet dat ironie bij hem 
nooit ver weg is. Een van de grote 
problemen met die stijlfi guur is dat 
ze verkeerd begrepen kan worden. 

dramatische wending in zijn leven. 
‘De aanzegster’ levert twee inte-

ressante inzichten op die MeToo 
overstijgen. Ze zijn misschien niet 
helemaal nieuw, maar Pfeijff er ver-
werkt ze met veel prudentie en ver-
nuft in zijn tekst. De eerste is dat het 
vandaag bij zaken van groot maat-
schappelijk of economisch belang 
almaar minder draait om de waar-
heid, maar om hoe de waarheid door 
de verschillende partijen in de markt 
wordt gezet. Veel dialogen in het 
stuk draaien om fake news en hoe 
dat niet meer weg te denken is uit 
de spektakelarena die Twi� er en 
televisie zijn geworden, zoals wan-
neer Lulu en haar hyperactieve ma-
nager (knappe rol van Robby Clei-
ren) ruziemaken over waarheid en 
gerechtigheid. ‘Het gaat erom welke 
waarheid wordt geloofd. De media 
bepalen wie schuldig is.’

Een andere, eerder feministische 
gedachte: hoe goedbedoeld de Me-
Toobeweging ook was, seksisme en 
patriarchaal denken blijven diep 

ingebakken in onze maatschappe-
lijke structuren. 

In de epische eindscène komt 
Lulu tot die bi� ere conclusie, die ze 
vasthaakt aan de kritiek dat iets pas 
waar is als het in een frame past. ‘Ik 
kan nu nog wel een heel jankverhaal 
gaan ophouden over de positie van 
de vrouw in onze zogenaamd mo-
derne samenleving en de conclusie 
gaan trekken dat ik kapot ben ge-
maakt door het patriarchale bolwerk 
waartegen ik ten strijde ben getrok-
ken, maar dat zou een conclusie met 
geringe nieuwswaarde zijn.’

Pfeijff er excelleert zoals we hem 
kennen in licht barok taalgebruik 
en poëtische omschrijvingen van 
zowel diepe menselijke inzichten als 
primaire lustgevoelens. ‘Zal ik Oscar 
Wilde citeren?’, vraagt Lulu. ‘Alle 
dingen in het leven gaan over seks. 
Behalve seks. Seks gaat over macht.’

‘De aanzegster’ van Theater 
Zuidpool, op tournee tot eind mei. 
www.zuidpool.be

De vergeefse 
strijd tegen 
patriarchale 
bolwerken

Donald Krinzfi eld 
symboliseert de 
gevallen fi lmproducent 
Harvey Weinstein. 
Al is Krinzfi eld twee 
uur lang nergens te 
bespeuren. 

Sofi e Decleir maakt indruk in 
het al even fonkelende toneel-
stuk dat Ilja Leonard Pfeijff er 
schreef over de MeToobeweging.

THOMAS PEETERS

Het theaterstuk ‘De aanzegster’ speelt zich deels af in een televisiestudio. © KURT VAN DER ELST

In de eerste helft van de jaren 90 was 
de band Pavement de onbetwiste 
koning van de ‘slacker rock’, die al-
tijd meer een a� itude dan een gen-
re was. Een ontspannen no-nonsen-
se-instelling die vooral benadrukte 
dat het je eigenlijk allemaal niets 
kon schelen was daarbij essentieel. 
Een collega riep de tekstlijn ‘Don’t 
worry, we’re in no hurry’ (uit de 
Pavement-klassieker ‘Range Life’) 
ooit uit tot lijfspreuk van de slackers. 

Stephen Malkmus, de Ameri-
kaanse leadzanger van de band, zag 
het als zijn plicht om de sterke me-
lodieën en branievolle, sarcastische 
teksten die hij uit de losse pols 
schudde steevast te saboteren met 
weerhaken, noise en onnozelheid. 

Dat resulteerde in een even char-
mant als morsig lofi geluid, dat al-
bums als ‘Slanted and Enchanted’ 
(1992), ‘Crooked Rain, Crooked 
Rain’ (1994) en ‘Wowee Zowee’ 
(1995) domineerde en waar fans 
wereldwijd naar bleven uitkijken. 
Ook toen de band het in 1999 voor 
bekeken hield en Malkmus platen 
ging opnemen met zijn nieuwe 
begeleiders The Jicks. In 2010 waren 
er de eerste comebackconcerten. 
Deze zomer zijn er al nieuwe ge-
pland in Barcelona en Porto.

Het bindmiddel bij Pavement en 
op de nieuwe soloplaat is eens te 
meer de lusteloze stem van Malk-

mus, die haar monotone cadans 
deelt met die van Lou Reed. Na de 
experimenten met laptopelektro-
nica op voorganger ‘Groove Denied’ 
(2019) doet ‘Traditional Techniques’ 
precies wat de titel suggereert: de 
zanger terugkatapulteren naar zijn 
folk- en countryroots. 

Malkmus schreef de elf nieuwe 
liedjes op een 12-snarige gitaar. Op 
de achtergrond voegen sitar, tabla, 
pedal steel en houtblazers details 
toe. Het geheel krijgt zo een drome-
rige, psychedelische, sterk naar het 
Oosten lonkende sfeer. 

Maar Malkmus blijft Malkmus. Hij 
laat zijn liedjes nog altijd klinken 
alsof ze elk moment uit elkaar kun-
nen vallen. Een gestript ‘The Greatest 
Legal Own In History’ combineert een 
hypnotiserende slide gitaar met eru-
diete woordspelletjes. ‘Xian Man’, 
waarin een elektrische gitaarsolo ver-
stopt zit, blijkt uiteindelijk te verwij-
zen naar ‘Christian Man’. De album-
titel verwijst naar de Duitse fi losoof 
Adorno, die The Beatles in 1965 af-
schreef door te stellen dat ze ‘niet 
meer dan traditionele technieken in 
een gedegradeerde vorm’ gebruikten.  

Dat de slacker zich ook anno 
2020 nog kostelijk amuseert, daar is 
iedereen het over eens. Hij heeft een 
groeiplaat gemaakt, die de fans het 
nodige puzzelplezier zal verschaff en.

‘Traditional Techniques’ 
verschijnt vrijdag via Domino 
en wordt verdeeld door V2.

Voor hij deze zomer Pavement 
laat herrijzen brengt de zanger 
en gitarist Stephen Malkmus 
een soloplaat uit die doet 
waar hij altijd al het best in is 
geweest: ongepolijste indiefolk-
pop uit de losse pols schudden.

De folk- en countrypuzzel 
van Stephen Malkmus

Stephen Malkmus 
laat zijn liedjes nog 
altijd klinken alsof 
ze elk moment uit 
elkaar kunnen vallen.

TOM PEETERS

Stephen Malkmus (53): verslavend lusteloos.

Minister van Cultuur Jan Jambon 
(N-VA) is niet te vinden voor een 
apart museum over Panamarenko. 
Hij vindt het beter de werken en de 
nalatenschap van de overleden 
kunstenaar te ontsluiten in het 
SMAK en het M HKA.

Eind 2019 overleed Panamaren-
ko, een van de bekendste en meest 
spraakmakende Belgische kunste-
naars uit de tweede helft van de 
20ste eeuw. Als het van Vlaams 
Parlementslid Kurt De Loor (sp.a) 
afhangt, verdient Panamarenko 
een eigen museum of museum-
vleugel. Ook Eveline Hoorens, de 
echtgenote van de kunstenaar, was 
eerder al vragende partij voor een 
museum ter nagedachtenis van 
Panamarenko. 

‘Een museum of museumvleu-
gel met het verzameld werk van 
Panamarenko is niet alleen een 
grote culturele en toeristische troef. 
Het is onze plicht om de werken 
van Panamarenko te conserveren 
en goed te bewaren voor de volgen-
de generaties’, meent De Loor.

De Loor legde zijn voorstel don-
derdag voor aan Vlaams minister 
van Cultuur Jan Jambon (N-VA). De 
minister-president erkent het be-
lang van Panamarenko als kunste-
naar, maar loopt niet warm voor 
het idee van een apart museum. ‘Ik 
ben er niet van overtuigd dat een 
apart museum de beste manier is 
om de nalatenschap van Panama-
renko veilig te stellen en te ontslui-
ten’, aldus Jambon. 

Jambon ziet een pak mogelijke 
praktische en fi nanciële hindernis-
sen bij zo’n museum. Hij vindt het 
daarom een betere piste om de wer-
ken van Panamarenko op een kwa-
litatieve manier te ontsluiten in de 
twee musea voor hedendaagse kunst 
die nu al werken van de kunstenaar 
beheren, het Gentse SMAK en het 
M HKA in Antwerpen. BELGA

Jambon geen 
voorstander 
Panamarenko-
museum

Om het allemaal nog wat gewaagder 
te maken, liet Pfeijff er zich voor zijn 
16de toneeltekst inspireren door de 
zaak rond de Amerikaanse fi lmpro-
ducent Harvey Weinstein waaruit 
MeToo voortsproot.

Decleir vertolkt in ‘De aanzegster’ 
een geroemde Hollywoodactrice die 
ervoor kiest niet langer te zwijgen 
over haar verkrachting door een 
machtige fi lmbons. Na bijna 20 jaar 
heeft ze eindelijk de moed gevonden 
om met haar verhaal naar buiten te 
komen. Ze wordt wereldwijd een 
voorbeeld voor andere vrouwen en 
zet een beweging in gang die in alle 
gelederen van de samenleving voel-
baar is. Net zoals in 2017 gebeurde. 

‘De lijst met slachtoffers van 
Donald Krinzfi eld is uitgebreid en 
we hebben nog een nieuwe klinken-
de naam aan onze zijde: Angelina 
Jolie!’, joelt de manager van De cleirs 
personage in een van de vele eufo-
rische scènes van het stuk. 

Krinzfi eld symboliseert Wein-
stein, al is de gewraakte man twee 
uur lang nergens te bespeuren. Alles 
draait rond de actrice Lulu en een 
groep mannen die rond het drama 
cirkelen: haar manager, haar vriend, 
de advocaat van Krinzfi eld en de 
televisiepresentator bij wie Lulu 
haar bekentenis doet. Het persona-
ge van Decleir is gebaseerd op Asia 
Argento. Zij was in oktober 2017 een 
van de aanjagers van de MeToobe-
weging.

Maar het MeTooverhaal an sich 
is niet waarover het gaat in ‘De aan-
zegster’. Pfeijff er smokkelde zo veel 
fi ctieve ingrediënten in zijn tekst en 

absurde kronkels in zijn personages 
dat de Weinstein-aff aire vrij snel is 
vergeten. We zien op scène stuk voor 
stuk kleurrijke fi guren zonder in 
zware karikaturen te vervallen. 

Alleen het personage van Stijn 
Van Opstal, die een domme, onhan-
dige dj speelt en de vriend van Lulu, 
is misschien wat burlesk. Maar ja, 
het blijft Hollywood. En gelukkig 
wordt ook hij op het einde getrof-
fen door het lot in de vorm van een 
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