
Iedereen debutant,  
en op de rand

Theater Malpertuis mixte zes 
kortverhalen uit Raymond Carvers 
Beginners tot de gelijknamige 
voorstelling die u straks te zien 
krijgt. Een intrigerende keuze. 
Carver was een schrijver die amper 
vijf woorden gebruikte waar zijn 
collega’s er minstens vijftien nodig 
hadden. Een ‘minimalist’, maar ook 
een ‘dirty realist’ die personages uit 
de onderbuik van de Amerikaanse 
maatschappij opvoerde – mannen en 
vrouwen geplaagd door pech of in crisis, 
compleet met uitgedoofde huwelijken, 
dronken vrienden, uitzichtloze jobs 
en een pijnlijk onvermogen om te 
communiceren. Carvers Beginners liet 
ons onder meer kennismaken met de 
jonggetrouwde Jerry, vader van vier. 
De man muist er na een familiedag 
vol bier en barbecuevlees tussenuit, 
en ziet twee meisjes fietsen. Deze 
‘random’ ontmoeting slaat schijnbaar 
al even ‘random’ om in verkrachting 
en moord. En dan is er nog Scotty, een 
jongetje dat omvergereden wordt op zijn 
verjaardag. Terwijl hij vecht voor zijn 
leven, blijft de plaatselijke bakker – die 
een taart heeft gemaakt die (uiteraard) 
niet wordt afgehaald noch betaald – het 
antwoordapparaat van de gebroken 
ouders bestoken met dreigende 
boodschappen. Benieuwd welke van 
Carvers ‘beginners’ werden uitverkoren 
door cineast Nathalie Teirlinck en 
theatermaker Piet Arfeuille? U komt er 
snel achter!

De keuze voor Carver

Speurend naar materiaal voor een nieuwe 
voorstelling, stelden Arfeuille (sinds 2010 
artistiek leider bij Malpertuis) en Teirlinck 
(die onder meer Le Passé Devant Nous (2016) 
maakte en daarvoor twee Ensors kreeg) 
een lijstje op met verhalen waar een ‘grote 
dramatische kracht’ van uitgaat. Carvers ‘So 
Much Water So Close To Home’ uit Beginners 
was volgens Arfeuille ‘het eerste kortverhaal 
waarvan we zeker wisten dat we er iets 
mee wilden doen’. In dat verhaal stoten vier 
vrienden tijdens een weekendje vissen op het 
lijk van een vrouw, maar vindt de bende het 
niet de moeite om de trip te onderbreken en 
naar de politie te stappen, want ‘ze is toch al 
dood’. 

Niet alleen ‘So Much Water’, maar ook de 
andere Beginners-verhalen lieten een diepe 
indruk na op de theatermakers van Malpertuis 
– en ze zijn niet alleen, want klasbakken 
zoals Haruki Muraki en Jay McInerney geven 
in interviews grif toe door Carver te zijn 
geïnspireerd.  

Sigaretten en open wonden 

Nathalie Teirlinck voelde zich vooral 
aangetrokken door de twijfel die uit Beginners 
spreekt. ‘In een tijd als nu, waarin er 
duizenden manieren zijn om je eigen leven 
te leiden, ligt onzekerheid erg op de loer en 
worstelen we des te meer met vragen over hoe 
een zo vervuld mogelijk leven te leiden en wat 
het dan wel betekent om “een goed mens” te 
zijn.’ Dit is een issue waarmee bijvoorbeeld 
Claire, de echtgenote van een van de vissers 
(en lijkontdekkers) in ‘So Much Water’, serieus 
worstelt. Haar man ziet zelf het probleem niet. 
‘Er is niets gebeurd. Er is niets waar ik spijt 
van heb of me schuldig over voel. Heb je dat 
goed gehoord?’, bijt hij haar toe.

Daar komt nog bij dat Carver resoluut weigert 
om zijn personages verlossing te gunnen. 
Teirlinck: ‘De wonde is opengetrokken, de 
catharsis en transformatie blijven uit. Dat 
maakt zijn werk zo realistisch. Net op het 
moment dat er een inzicht neigt te komen, 
schrijft Carver een zin als “and then they 
reached for a cigarette”’. Een geloofwaardige 
anticlimax, want de meeste mensen zijn geen 

grote helden en hebben weinig inzicht in wat 
hen overkomt of wat ze anderen aandoen – 
laat staan dat ze uit dat magere besef dan ook 
nog eens Belangrijke Levenslessen weten te 
trekken. 

Less (and less and less) = more

Beginners werd gepubliceerd in 2009, meer 
dan twintig jaar na Carvers overlijden aan 
longkanker op amper vijftigjarige leeftijd. De 
uitgave herstelt het originele manuscript (mét 
de oorspronkelijke titel) van What We Talk 
About When We Talk About Love in ere, de 
verhalenbundel uit 1981 die Carver in een klap 
op de literaire kaart zette. 

What We Talk About werd alom geprezen 
voor zijn staccatostijl, het proza dat absoluut 
tot op het bot was uitgepuurd en de abrupte 
slotzinnen die de lezer naar de keel grepen. 
‘Als je iets kan schrappen, schrap het dan, 
want het maakt je werk sterker. Schrap, 
schrap en schrap dan nóg wat meer’, zo luidt 
een bekend Carver-advies uit 1986 – voor 
veel lezers een verademing ten tijde van 
de overvolle, epische romans van Thomas 
Pynchon en consoorten. 

Authentieke, herkenbare stem?

Er zat echter een luchtje aan dit ‘als auteur 
moet je schrappen’-refrein. De typische 
Carveresque stijl bleek immers het resultaat 
van ronduit drastische aanpassingen door 
redacteur Gordon Lish. Lish, een invloedrijke 
figuur met de bijnaam ‘Captain Fiction’, 
veranderde driekwart van de titels van 
Beginners, knipte tot 70% weg uit sommige 
verhalen (tot er absoluut geen spatje 
sentimentaliteit of melodrama meer in te 
bespeuren viel) en gaf andere een compleet 
nieuw einde. Het resultaat, What We Talk About 
When We Talk About Love, is nog altijd Carvers 
meest bekende werk. 

Carvers eerste verhalenbundel, Will You 
Please Be Quiet, Please? (1976), was hetzelfde 
redigeer-lot beschoren, maar op dat moment 
had de auteur andere zorgen. Zijn eerste 
huwelijk liep rond die tijd op de klippen, 
en zijn alcoholverslaving deed hem tussen 
1976 en 1977 maar liefst drie keer in het 
ziekenhuis belanden. De verzuchtingen van het 
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moederpersonage uit Malpertuis’ Hele dagen 
in de bomen (2016) – ‘Drinken is mijn lang 
leven, het vult het zwarte gat’ – zouden Carver 
destijds pijnlijk bekend in de oren geklonken 
hebben. 

Wankele personages

‘Soms hoor je lezers van Carver zeggen: “Wat 
een cynisme, wat een levensmoeheid”’, vertelt 
Teirlinck. Daar zijn zij en Arfeuille het echter 
niet mee eens. Arfeuille: ‘Het zegt iets over 
de tonaliteit’ – iets waarvoor Lish dus in grote 
mate verantwoordelijk was – ‘maar niet over 
de karakters.’ 

Zo gecontroleerd en emotieloos als Lish 
omging met Carvers woorden, zo chaotisch en 
diepmenselijk waren inderdaad de personages 
die Carver schiep. Carveresque karakters 
houden zich met moeite staande in het heden, 
overspoeld door enerzijds spijt om dingen 
uit hun verleden en anderzijds onbereikbare 
verlangens of zorgen om hun toekomst. Maar 
de wil om overeind te blijven is wél daar. En dat 
maakt hen net zo herkenbaar. 

Arfeuille: ‘Het probleem van verandering is 
iets waar we allemaal en te allen tijde mee 
worstelen. Het is een existentieel gegeven. Als 
ik naar mijn leven of dat van mijn vrienden kijk, 
zie ik ook hoe moeilijk het is om vastgeroeste 
patronen af te bouwen en nieuwe richtingen te 
kiezen.’ Ook Teirlinck is geïntrigeerd door dat 
‘grote verlangen van de mens naar verandering 
en tegelijkertijd de moeilijkheid om van dat 
verlangen echt werk te maken’. We willen 
vasthouden aan wat we kennen, maar zijn 
tegelijk bang dat we op die manier niet alles 
uit het leven halen wat erin zit.

Verzonken in stilte

‘We mankeren het overzicht te midden van 
onze eigen geschiedenis’, gaat Arfeuille verder. 
‘En dat gebrek aan overzicht proberen we vaak 
te dichten met een roes, een verzonkenheid 
die de personages van Carver kenmerkt.’ 
De mannen en vrouwen in Beginners lijken 
inderdaad amper te vatten wat hen overkomt, 
en erover praten loopt al helemaal moeilijk. 
Sommige dialogen zijn vervangen door twee 
koppig volgehouden monologen die elkaar 
toevallig kruisen.

Voor Arfeuille is die situatie maar al te 
herkenbaar. Ten tijde van De zaak, een stuk dat 
hij in 2011 met Malpertuis maakte, zat hij naar 
eigen zeggen ‘midden in een crisis. Ik schrijf, 
ik lees elke dag, zonder lezen ga ik dood. En 
toch was ik gefrustreerd over de taal, omdat ik 
er antwoorden van verwachtte, terwijl je in taal 
juist verstrikt kunt raken.’ In ‘So Much Water 
So Close To Home’ krijgt Claire’s echtgenoot 
bijvoorbeeld maar niet uitgelegd waarom hij 
en zijn vrienden niet meteen naar de politie 
gegaan zijn. Claire wordt achterdochtig en 
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houdt zich schuil op de rand van het bed, zo 
ver mogelijk van zijn ‘behaarde benen’ en zijn 
‘dikke vingers’ vandaan. 

Associatief-alcoholische roes

Carvers kortverhalen zijn al eerder bewerkt 
voor film en theater, onder meer door 
regisseur Robert Altman (Short Cuts, 1993). 
Maar Arfeuille en Teirlinck zijn er wel 
uitzonderlijk goed voor geschikt. Carver zou 
zich bijvoorbeeld wellicht thuis gevoeld hebben 
in hun toneelstuk Yesterday (or how we felt 
about the rumour) (2011), dat een maximum 
aan karakter, verhaal en emotie opwekt met 
slechts een minimum aan woorden en beelden. 
De legende gaat dat Teirlinck ooit tegen 
Arfeuille heeft gezegd dat film verbeelding kan 
opwekken door dingen niet te tonen, terwijl dat 
in theater onmogelijk is, maar met Yesterday 
bewees ze zelf het tegendeel.

Het publiek van Beginners krijgt evenmin 
alles op een schoteltje aangeboden. Net zoals 
de personages in Carvers verhalenbundel de 
start van hun eigen leven gemist hebben, of 
gaandeweg uit de bestuurszetel gesukkeld 
zijn (meestal omdat ze zich dagelijks een 
ongeluk drinken), heeft de voorstelling van 
Malpertuis iets van een roes. Zo verbinden de 
makers beelden, muziek en tekst bewust op 
een eerder associatieve manier met elkaar. 
Teirlinck verwijst naar het resultaat als een 
‘droomstructuur’: ‘Geluiden en beelden 
roepen connotaties op en gaan dan weer over 
in andere situaties. Flarden van levens en 
fantasieën en terloopse gedachten.’

Gevestigde waarden en jong geweld

De cast die in die droomstructuur rondwaart, 
is behoorlijk indrukwekkend. Arfeuille en 
Teirlinck slaagden erin talent te strikken als 
Els Olaerts (u zeker bekend als onder meer 
de vrouw van Witse in de gelijknamige serie), 
Ariane Van Vliet (vooral bekend van vele 
Toneelhuisproducties), Karlijn Sileghem (die 
hoge ogen gooide met haar hoofdrol in de tv-
serie Katarakt), Stefan Perceval (de algemeen 
directeur van het Turnhoutse HETGEVOLG; 
hij speelt een thuismatch) en Frans Van 
der Aa (al in de jaren tachtig actief in het 
intussen legendarische Merlina). Ze worden 
vergezeld door jong geweld als Vincent Van 
Sande, Tim Taveirne, Naomi van der Horst, 
Marlies Bosmans, Sebe Buermans, Leonard 
Lambrecht. 

Nestel u. Beeld u in dat u op de 
passagiersstoel van een aftandse pick-
uptruck zit terwijl de trailer parks, de verlaten 
tankstations en de motels voorbij denderen. Of 
dat u op een kruk kleeft in een neonverlichte 
diner, wachtend tot de serveerster uw kop 
koffie bijvult. En geniet.

Lies Xhonneux


