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Johan SimonS & Paul KoeK
nTGenT & De VeenfabrieK

KaSimir en Karoline

tekst Ödön von horváth regie Johan Simons, Paul Koek vertaling 
Paul Slangen (nederlandstalige versie), ann rogghe en Jean-Philippe 
bottin (Franse bewerking) taalcoach ann rogghe spel Wim opbrouck 
(kasimir), els Dottermans (karoline), reinout bussemaker (rauch), 
frank focketyn (speer), elsa may averill (liliputter), Judith Pol (elli), 
Yonina Spijker (erna), inke Trekker (Maria / Juanita), louis van beek 
(kelner / verpleger), Kristof Van boven (Merkl Franz), oscar Van 
rompay (schürzinger) muzikanten rik elstgeest, bo Koek, Ton van 
der meer, John van oostrum dramaturgie Paul Slangen decorontwerp 
bert neumann kostuumontwerp nina von mechow lichtontwerp 
lothar baumgarte geluidsontwerp Will-Jan Pielage opnameleiding 
marc Swaenen productieleiding Wilfried Van Dyck (nTgent), Sanne 
boersma (veenfabriek) regie-assistentie Katelijne laevens 1e inspiciënt 
Stefan Jansen podiumtechniek Gunther De braekeleer, eddy De 
Schepper, marijn Vlaeminck stellingopbouw Stageco belgium nV 
(wim Maes, luc dardenne) lichttechniek Dennis Diels, Jeroen Wuyts
klanktechniek arno lips, Will-Jan Pielage, merijn Versnel kleedster 
marie-Jeanne Van Damme, Katelijne laevens externe relaties 
Chantal matthys, benny D’haeseleer (nTgent), erica Smits 
(veenfabriek) publiekswerking Dirk Crommelinck productieassistentie 
elli De meyer assistentie decor luc Goedertier, Caroline rossle-
harper assistentie kostuums an De mol advies make-up Diane 
Van Der Cruys stage dramaturgie Sjoukje böing, hubertus mayr 
stage regie marcos rabello stage publiekswerking Christophe De 
Tandt coproductie festival d'avignon, deSingel, Grand Théâtre 
de luxembourg, festival van athene, Charleroi Pôle lyrique 
(Pba+eden)  met de steun van de franse Gemeenschap van 
belgië, Schauspiel Köln, Stadsschouwburg utrecht en de Vrede 
van utrecht 2013, Théâtre nanterre-armandiers

redactie programmaboekje deSingel, esther Severi
de voorstelling duurt ongeveer twee uur, zonder pauze.

gelieve uw gsM uit te schakelen

reaGeer
& Win

de inleidingen kan u achteraf beluisteren via www.desingel.be 
selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze.

op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, appreciatie, … 
betreffende het programma van desingel met andere toeschouwers delen. 
selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze. 
neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans om tickets te winnen.

bij elk concert worden cd’s te koop aangeboden door ’t klavervier, 
kasteeldreef 6, schilde, 03 384 29 70 > www.tklavervier.be

foyer de kunsthaven
enkel open bij avondvoorstellingen in rode en/of blauwe zaal 
open vanaf 18.40 uur 
kleine koude of warme gerechten te bestellen vóór 19.20 uur 
broodjes tot net vóór aanvang van de voorstellingen en tijdens pauzes 
 
hotel ramada Plaza antwerp (desguinlei 94, achterzijde torengebouw ing)

 restaurant hugo’s at ramada Plaza antwerp 
 open van 18.30 tot 22.30 uur

 gozo-bar 
 open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
 desingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw toegangsticket

reclamepanelen omringen de bouwwerf van desingel. de plaatsing van deze 
panelen levert extra middelen op om de bouwkosten  te financieren. de toelating voor 
het plaatsen van de advertentiepanelen geldt voor de periode van de bouwwerken. 
wij hopen op uw begrip.



het leven is altijd een tragedie. enkel in de afzonderlijke episodes is het 
een komedie. 

Ödön von horváth
© Phile deprez



SYnoPSiS

kasimir en karoline zijn op het oktoberfeest in München. zij wil zich 
amuseren, maar daar staat kasimirs hoofd nu niet naar: hij was chauffeur, 
maar is gisteren ontslagen en twijfelt eraan of zij bij hem zal blijven nu hij 
werkloos is. voor karoline is dat echter geen vraag. voor haar hebben die 
dingen niets met elkaar te maken. zij is nu op het oktoberfeest en wil in 
de achtbaan. omdat kasimir geen zin heeft, gaat ze alleen op pad. bij het 
ijskraampje ontmoet ze eugene schürzinger, een coupeur. samen gaan 
ze in de achtbaan. kasimir kijkt toe, vergezeld door Merkl Franz en diens 
vriendin erna. Merkl Franz is een oudcollega van kasimir, maar is in de 
criminaliteit terecht gekomen. hij zet de gedachte in het hoofd van kasimir 
dat karoline hem met schürzinger bedriegt. kasimir en karoline maken 
ruzie. waarop karoline met schürzinger weggaat. 
rauch, een industrieel, en speer, een rechter, komen aan op het oktober-
feest. de noordduitser speer is er voor het eerst en wordt door rauch 
rondgeleid. ze zijn vooral geïnteresseerd in de jonge meisjes die er rond 
lopen. karoline zien ze wel zitten. schürzinger blijkt werknemer te zijn in 
de fabriek van rauch. zo komen ze met elkaar in contact. dankzij het geld 
van rauch worden alle deuren van de kermis voor karoline geopend. zij 
kan op de paarden rijden in het hippodrome en kan de abnormaliteiten 
bezoeken. Toch lijkt ze het meest gecharmeerd door schürzinger, totdat 
die weigert het voor haar op te nemen in een provocatie van rauch. 
kasimir tracht zich met Merkl Franz, erna en twee meisjes, elli en Maria, 
te amuseren. zodra blijkt dat zijn geld op is, verlaten de twee meisjes hem 
echter meteen. zo versterken ze het gevoel dat het enkel om geld draait 
in de wereld. Merkl Franz probeert kasimir ertoe te verleiden om voor de 
criminaliteit te kiezen, maar erna behoedt hem daarvoor. Merkl Franz laat 
hen op wacht staan bij het parkeerterrein zodat hij in auto’s kan inbreken.
karoline valt intussen voor de verleiding van het geld. op uitnodiging van 
rauch gaat ze met hem mee naar huis. rauch krijgt er echter een hartaan-
val die hem in de ziekenboeg doet belanden. daar hoort karoline over de 
massale vechtpartij die uitbrak toen speer en de twee meisjes werden 
lastig gevallen door een stel pubers. speer brak er zijn kaak. bezorgd over 
eigen welzijn hebben de heren geen aandacht meer voor karoline die 
vereenzaamd over het terrein doolt.
Merkl Franz wordt op heterdaad betrapt en door de politie afgevoerd. 
kasimir en erna blijven alleen achter. op een bankje ontspruit een voor-
zichtige liefde. daar treft karoline hen aan. zij onderneemt nog een ver-
twijfelde poging om zich met kasimir te verzoenen.
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als zuivere vormexperimenten kan ik de stukken van brecht nog ver-
dragen, als onwerkelijke, maar toch aangrijpende kerstsprookjes, omdat 
ze mij een eenvoud en een orde laten zien die niet bestaan. ik geef de 
voorkeur aan Ödön von horvath met zijn chaos en ongestileerde senti-
mentaliteit. de verwarde zinnen van zijn personages doen mij schrikken, 
de patronen van boosaardigheid, hulpeloosheid en verwarring binnen een 
bepaalde samenleving worden bij horvath veel duidelijker. en ik houd van 
die onsamenhangende zinnen bij hem, zinnen die de sprongen en tegen-
strijdigheden van het bewustzijn laten zien zoals je dat verder alleen bij 
Tsjechow of shakespeare aantreft. 

Peter handke
© Phile deprez



oVer KaSimir 
en Karoline
Door Paul SlanGen

zich karoline die vanuit een zekere optimistische naïviteit naar een ander 
leven reikt: als ik het wil, dan kan het allemaal, drukt zij van begin af aan al 
uit. een levensovertuiging waarmee ze op dat moment misschien haar tijd 
vooruit is, maar die in onze tijd door vrijwel iedereen gedeeld wordt. wij 
zijn opgevoed in de overtuiging dat alles kan, als we maar willen. dat bete-
kent dat we maximaal verantwoordelijk zijn voor ons succes, en omdat dat 
succes al een fiks aantal decennia zo groot is, groeit ons zelfrespect met 
de dag. Mensen die geen succes hebben, treft in onze overtuiging ‘zelf 
schuld’. hadden ze maar andere beslissingen moeten nemen, hadden ze 
maar anders in elkaar moeten zitten. het is een voorstelling van zaken die 
voor kasimir onverdraaglijk is. zo redenerend zijn mensen ook zelf verant-
woordelijk voor hun ontslag, of voor ander ongeluk dat hen treft. 
Maar tegelijkertijd met de overtuiging dat de onsuccesvolle ander het 
allemaal aan zichzelf te wijten heeft, zijn wij dankzij ons eigen succes zo 
overtuigd geraakt van onszelf dat we ons nog maar nauwelijks kunnen 
voorstellen dat we zelf deel hebben aan een tegenslag die zich voordoet. 
elke tegenslag wordt graag uitgelegd als een ramp die ons door anderen, 
iets, of de omstandigheden aangedaan wordt. Maar dat is een eigenaar-
dige inconsequentie. als we in zo’n grote mate als we zelf geloven ver-
antwoordelijk zijn voor ons succes, omdat wij dat succes gewild hebben, 
en er hard aan gewerkt hebben (het succes komt ons dus toe, het is ons 
verdiende loon), dan zijn we ook verantwoordelijk voor de pech die ons 
overkomt. voor het ongeluk dat ons treft. het kan niet zijn dat wij wel ons 
geluk kunnen maken, maar niets met ons ongeluk te maken hebben. eén 
van de redenen waarom de griekse tragedie, die precies dit thematiseert, 
weer zo populair is. het drama dat zich in ‘kasimir en karoline’ afspeelt is 
dan ook van het formaat dat je ook in griekse tragedies aantreft. 

de mensen die handelen vanuit de volle overtuiging dat hun hele leven te 
maken valt, als ze maar willen (rauch, speer, Merkl Franz) zijn de grootste 
egoïsten. asociaal en crimineel. zij hebben het geld en manifesteren zich 
als winnaars. aan het slot eindigen ze echter allemaal als losers. alle drie 
fysiek beschadigd, ziek, zwak en alleen. hun verleidingen zijn echter maar 
moeilijk te weerstaan. het geld maakt een god van ons, en wie wil er geen 
god in zijn eigen leven zijn? in een wereld waarin alles te koop is (de kermis 
is een ijzersterke metafoor), is het kapitaal de sleutel in de deur die ons 
naar het paradijs kan leiden. karoline valt er voor, vanuit een grote ambitie 
om ook een zo hoog mogelijke positie op de maatschappelijke ladder te 
willen bereiken, en ook kasimir staat op het punt voor de methode Merkl 
Franz te kiezen. anders dan karoline heeft hij echter een beschermengel 
in de onvermoed sterke erna, die intelligentie aan sociaal gevoel weet te 
koppelen en als enige in staat is een ander voor het ongeluk te behoeden. 
Tracht schürzinger de demonen met een mechanische mantra te be-
zweren, biedt erna werkelijk soelaas door zichzelf prijs te geven en haar 

Je hebt een mens nodig
er zijn volgens horváth twee dramatische grondmotieven die aan al zijn 
stukken ten grondslag liggen: de eeuwige strijd tussen het onderbe-
wustzijn en het bewustzijn binnenin de mens, en het gigantische gevecht 
tussen individu en maatschappij dat nooit een staat van vrede zal kunnen 
bereiken. 
in al zijn stukken zijn mensen zichzelf en hun geliefden kwijt geraakt. 
verweesd lopen ze rond in een wereld waarin alles te koop is, maar niets 
te krijgen valt. rijk of arm, iedereen loopt met zijn ziel onder zijn arm en 
verlangt naar wat medemenselijkheid. 
“Jetzt möcht ich in deinen kopf hineinsehen können, ich möcht dir mal die 
hirnschale herunter und nachkontrollieren, was du da drinnen denkst” – 
zegt oskar in ‘geschichten aus dem wiener wald’. 
“aber das kannst du nicht”, antwoordt Marianne, waarna oskar conclu-
deert: “Man ist und bleibt allein.”
een stilte volgt. een stilte waarin volgens horváth het innerlijk conflict zich 
telkens openbaart.

ook in ‘kasimir en karoline’ voelen de personages zich gevangen tussen 
de keuze om een van de twee verlangens te bevredigen die elkaar in hun 
leven lijken uit te sluiten: het materiële verlangen om dankzij een carrière 
maatschappelijk succesvol te zijn waardoor ze een veilige haven kun-
nen binnenvaren, en het menselijke verlangen dat hen in hun ziel gelukkig 
maakt. ze zijn in de wereld waarin zij leven nauwelijks te combineren. het 
gevecht om een maatschappelijke positie wordt dagelijks gevoerd en de 
honger ligt altijd op de loer. het maakt dat het stuk zich in een ander tijd-
perk afspeelt. in een wereld die wij na de gruwel van de tweede wereld-
oorlog achter ons gelaten hebben. voor de europeaan is de combinatie 
van materiële welstand met persoonlijk geluk zeer wel mogelijk gebleken. 

de oplossing ligt, zo hebben wij de afgelopen decennia geleerd, in het 
geloof in de eigen, vrije wil. Maar de vrije wil is een eigenaardig fenomeen 
dat horváth in ‘kasimir en karoline’ thematiseert door mensen die kunnen 
doen wat ze willen (rauch, speer en Merkl Franz) tegenover mensen te 
plaatsen die zich overgeleverd voelen aan de omstandigheden waarin zij 
verkeren (schürzinger, kasimir en erna). Tussen beide groepen in bevindt 



diepste gedachten met kasimir te delen. reikt karoline naar de hemel, 
erna reikt naar de sterren waarin een spirituele verlossing ligt voor het 
materiële tekort dat zij haar hele leven zal ervaren. 

het is een belangrijke levenswijsheid die horváth hier toont. we kunnen 
streven naar het ideaal dat wij onszelf stellen, we zijn het misschien zelfs 
aan onszelf verplicht om te reiken naar het allerhoogste waar we onszelf 
toe in staat achten. uiteindelijk zal de realiteit ons echter tot een leven 
dwingen dat ons laat genieten van de voorspoed, maar dat ons ook wa-
pent om met tegenspoed om te gaan. een mens heeft een vrije wil, maar 
bereikt daarmee nog niet alles wat hij zich wenst. dat is geen nederlaag; 
dat is het leven in bescheidenheid aanvaarden. het is de kunst van het le-
ven om oog te hebben voor de kansen die zich in het leven aandienen. het 
streven naar idealen is gezond, maar blinde ambitie leidt tot halsstarrige 
overmoed waarmee de ergste rampen worden veroorzaakt, zo wisten de 
oude grieken ons al te vertellen. het is een les die wij op economisch en 
op politiek gebied ter harte kunnen nemen. want nadat de financiële elite 
ons een half jaar geleden in een afgrond stortte waarvan we de bodem 
nog niet hebben gezien, lijkt nu de politiek aan de beurt om ten dienste 
van de macht in oude fouten te vervallen. als de elite zich ter verkrijging 
van de macht van populisme bedient, ligt een totalitair regime op de loer, 
schreef hannah arendt in dezelfde jaren als horváth zijn stukken schreef. 
en ook al maakte hij in zijn teksten nooit direct gewag van de zwarte en-
gel, toch is zijn hele oeuvre als een waarschuwing tegen onmenselijkheid 
te verstaan. 

en de liefde houdt nooit op
‘en de liefde houdt nooit op’ is het motto dat horváth toevoegt op de 
titelpagina van ‘kasimir en karoline’. een hoopvolle gedachte waarmee hij 
het leven viert en ons aanmoedigt nooit de moed op te geven, wat ons 
ook overkomt. kasimir en karoline staat in het teken van het overleven. 
iets wat in de tijd dat horváth het schreef een moedige opdracht was. 
de economische zekerheid was uit de duitse samenleving verdwenen. 
Massa-ontslag en geldontwaarding versterkten elkaar. de politieke 
ontwikkelingen gaven ook weinig reden tot optimisme. de nationaal-
socialisten lieten zich van hun meest sociale kant zien, maar onderhuids 
waren de contouren van hun werkelijke ideeën duidelijk genoeg zichtbaar 
voor iedereen die zijn oren er niet voor sloot. om in die omstandigheden 
een stuk te schrijven waarin een tragische liefdesgeschiedenis resulteert 
in een hoopvol slotakkoord, is een daad een grote schrijver waardig. 
natuurlijk: kasimir en karoline verliezen de liefde van hun leven. hun 
gedroomde leven van altijd bij elkaar blijven en samen gelukkig zijn, valt in 
duigen. hun liefde blijkt niet bestand tegen de tegenspoed die hen treft. 
horváth laat hen echter niet eenzaam en alleen achter. aan het eind van 

het stuk hebben ze allebei een andere partner gevonden. nooit gedacht 
en toch gekregen, lijkt de onderliggende gedachte te zijn. karoline eindigt 
met de degelijke schürzinger die verdacht veel lijkt op de ambtenaar waar 
ze in het stuk zo vaak naar verwijst als ze het heeft over de huwelijkskan-
didaten die ze heeft laten lopen. vanwege haar liefde voor kasimir heeft zij 
vrijwillig en bewust afstand gedaan van haar eigen sociale klasse (haar va-
der was treinmachinist, zo blijkt uit door horváth geschrapte scenes; een 
treinbestuurder in overheidsdienst, zeker van zijn  pensioen, de laagste 
middenklasse misschien, maar toch nog altijd hoger dan de eenvoudige 
arbeider die kasimir is). voor haar bestaan de sociale lagen daarmee niet 
meer. zij heeft zich bevrijd van de stigma’s die daarmee samenhangen 
en beweegt zich aan het begin van het stuk vrij als een vogel door de 
wereld. dat het knakken van haar vleugels, de dramatische val die we in 
het stuk in opeenvolgende fases kunnen meebeleven, zoveel indruk op 
ons maakt, heeft precies daarmee te maken. het vrijgevochten individu 
lijdt een pijnlijke maatschappelijke nederlaag. dat is op zichzelf triest. het 
is daarom mooi dat horváth mededogen toont. hij laat haar niet, zoals in 
zoveel tragedies, alleen achterblijven of zelfs sterven. hij geeft haar een 
echtgenoot die ze nooit heeft gezocht. doorgaans geïnterpreteerd als een 
treurig eind. omdat schürzinger altijd als de verrader, als de onderkruiper 
wordt afgeschilderd. de benepen ambtenaar die geen spontaniteit kent 
en karoline verkoopt voor een betere positie binnen het bedrijf waar hij 
werkt.
ons inziens een bevooroordeelde interpretatie. schürzinger is juist opval-
lend eerlijk. Te eerlijk misschien voor de wereld waarin hij leeft. er zit maar 
weinig huid tussen zijn ziel en de wereld en hij geeft zichzelf (te) gemakke-
lijk prijs. zijn verlangen om contact te maken met een ander verraadt een 
enorme eenzaamheid, maar tegelijkertijd ook een enorm verlangen om 
samen te zijn, om te delen, om lief te hebben. hij voorvoelt gebeurtenis-
sen en heeft inzicht in de mens. de gelijkenis met de blinde ziener uit de 
griekse mythologie dringt zich op - weinig geliefde mensen vanwege hun 
gave om ook de onaangename dingen des levens te benoemen. 
in dat licht bekeken getuigt de scene tussen hem en rauch waarin hij 
zich gedwongen voelt afstand te doen van karoline, van inzicht in hoe de 
wereld waarin hij leeft werkt: alles blijkt te kopen en te verkopen. hij is niet 
in de positie karoline voor een misstap te behoeden: zij heeft de verleiding 
van de kapitalistische logica niet kunnen weerstaan en probeert van dat 
mechanisme gebruik te maken door zichzelf aan de hoogste bieder te 
verkopen in een poging zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder 
te eindigen. zij maakt de liefde tot handelswaar en is daarmee tot moreel 
verval gedoemd. Met het inzicht in een wereld te leven waarin alles, men-
sen, carrières, ja zelfs de liefde, gekocht en verkocht kan worden, trekt 
schürzinger zich gedesillusioneerd terug. en komt niet meer in het stuk 
voor totdat horváth hem aan het eind van het stuk, als de val van karoline 
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compleet is en de `gewone` tragedieschrijver een dramatisch slotakkoord 
had laten klinken, voor een verrassend eind laat verschijnen. in een laatste 
ontmoeting met karoline vallen schürzinger de schellen van de ogen. 
horváth schrijft het letterlijk: zijn ogen worden ontstoken: hij ziet het licht: 
van blinde is hij ziende geworden. hij ziet een medemens die hulp behoeft 
en treedt haar frank en vrij en vergevingsgezind tegemoet. Met een bal-
lon in het knoopsgat als een prachtige verwijzing naar de onbereikbare, 
sprookjesachtige zeppelin die boven hun hoofden gezweefd heeft en hen 
allemaal voor een aantal momenten betoverd heeft. schürzinger biedt 
karoline geen luchtkastelen, maar wel een verlicht leven in de realiteit.
kasimir komt in een gelijke situatie terecht. hij eindigt met erna. het onop-
vallende meisje dat op het eerste gezicht slecht opgewassen lijkt tegen 
het leven, maar een diepe wijsheid nastreeft. reikt karoline naar de hemel, 
erna reikt naar de sterren waarin toekomst en verleden geschreven staan. 
wat is een mens in vergelijking tot een ster, vraagt ze zichzelf af. zonder 
zich erin te verliezen. zij heeft daar houvast aan. het inzicht dat de mens 
het niet allemaal voor het zeggen heeft, maar moet omgaan met het leven 
dat hem ten deel valt, is haar op het lijf geschreven. het is niet toevallig 
dat horváth haar uitkiest om kasimir uiteindelijk, helemaal op het eind van 
het stuk, dan toch in beweging te krijgen. dromen zijn bedrog. illusies zijn 
niet de moeite van het nastreven waard. Tegenover de schijnbare eeuwig-
heid van het heelal, zijn wij allemaal dezelfde kleine mensen en hebben 
wij allemaal de mogelijkheid om gelukkig of ongelukkig te zijn. binnen de 
grenzen van het eigen leven zijn er genoeg keuzes te maken, is er vol-
doende bewegingsvrijheid voor een gelukkig leven. de omstandigheden 
vormen de mens, zegt kasimir, en hij heeft evenveel gelijk als ongelijk. in 
het denken zijn wij allemaal vrij. in het denken kunnen wij een geluk vinden 
dat onafhankelijk is van materiële welstand. de waarde van een mensen-
leven wordt uiteindelijk slechts door het eigen individu bepaald. kasimir 
leert van erna dat hij kan kiezen. dat hij tot leven in staat is ongeacht het 
ongeluk of de pech die hem treft. er is altijd een weg die we kunnen gaan. 
zolang we maar in staat zijn hem te zien. horváth laat hen samen eindi-
gen. zittend op een bankje zingen zij een lied: 

und blühen einmal die rosen
wird das herz nicht mehr trüb
denn die rosenzeit ist ja
die zeit für die lieb
Jedes Jahr kommt der Frühling
ist der winter vorbei
nur der Mensch hat alleinig
einen einzigen Mai.

een lief, hoopvol liedje met een melancholische ondertoon waarmee we 

het niet helemaal eens kunnen zijn. want ook al vertelt het liedje dat in de 
natuur zich alles telkens weer kan vernieuwen, terwijl de mens maar een 
enkele bloeiperiode kent, toch zijn wij er van overtuigd dat het ook in de 
winter gezellig kan zijn. horváth had vast dezelfde gedachte. de liefde 
houdt immers nooit op.

een eenheid van spel en muziek
Muzikaal is het stuk van horváth goed als partituur te lezen. het bestude-
ren ervan duidt op een weloverwogen gebruik van het arsis-Thesis-prin-
cipe. in de muziek zijn arsis en thesis twee verwante, maar tegengestelde 
begrippen. waar met de thesis de neergaande beweging bij het maatslaan 
wordt aangeduid, staat de arsis voor de opslag. deze opgaande handbe-
weging correspondeert met een licht, onbeklemtoond maatdeel, terwijl de 
thesis juist een accent aangeeft.

horváth hanteert dit principe binnen het gebruik van de taal. daar waar 
er in de woorden sprake is van het lichte maatdeel, laat hij het zware 
maatdeel doorklinken in de vele stiltes die hij in zijn dialogen verwerkt. 
het werkt als de in- en uitademing van de mens, waarbij de inademing als 
licht wordt ervaren, terwijl de uitademing het lichaam naar de aarde drukt. 
Proberen zijn personages in de taal een zekere luchtigheid te bewaren, 
in de stiltes ‘worstelt de mens met zichzelf en komt de eeuwige strijd 
tussen bewustzijn en onderbewustzijn aan de oppervlakte’, zoals hij zelf 
in een toelichting op kasimir en karoline schrijft. Muzikaal gezien vragen 
die bewustzijnsmomenten daarom om breekbare melodieën voor solo-in-
strumenten waarbij de stilte/ruismomenten de ruimte bieden om op deze 
melodieën te reflecteren.

een zelfde onderverdeling valt op te merken in de keuze voor de muziek 
die horváth in ‘kasimir en karoline’ voorschrijft. oude duitse volksliedjes 
die in zijn tijd zeer populair waren wisselt hij af met klassieke composities. 
de gezongen liedjes laat hij volledig uitklinken, terwijl de instrumentale 
composities vrijwel altijd abrupt moeten worden afgebroken: ‘und zwar 
mitten im Takt’ schrijft hij er telkens bij. het heeft de muzikanten van de 
veenfabriek doen besluiten om in verschillende stijlen te componeren. zo 
voegen we een dramatische laag toe die op een muzikaal niveau inzicht 
geeft in de zijnstoestand van de personages. in de instrumentele com-
posities is er onder andere gebruik gemaakt van zogenaamde Musique 
concrète: geluiden uit de werkelijkheid die muzikaal worden doorgecom-
poneerd, zoals in dit geval typische kermisklanken en straatrumoer. 
op de plaatsen waar hij aangeeft dat hij wil dat de personages met elkaar 
zingen, vervangen we zijn suggesties door nieuw gecomponeerde songs 
die thematisch in het verlengde liggen van de door hem voorgeschreven, 
originele volksliedjes. daarnaast hebben we ervoor gekozen om een aan-



tal liederen waarin de hoofdpersonages op hun situatie reflecteren, op-
nieuw te arrangeren naar de populaire muziek uit de jaren’80  (de synthe-
sizerpop of ‘die neue welle’): transparant, licht en met een swing op lage 
tempi. er is voor dit genre binnen de popmuziek gekozen, omdat in deze 
muziek het nieuwe optimisme van de jaren’80 doorklonk, een optimisme 
dat ook te horen is in het in de jaren’20 zeer populaire ‘und blühen einmal 
die rosen’ waarmee horváth het stuk laat eindigen.

er is één fundamenteel andere keuze die wij ten opzichte van horváth 
maken. Terwijl we de door hem voorgeschreven stiltes binnen de dialogen 
nauwkeurig naleven, overtuigd van zijn diepe inzicht in de menselijke ziel, 
laten we de muziek in één continue stroom klinken. Tegenover de ingreep 
van horváth die in het constante geluid dat zo specifiek voor de kermis is 
telkens geluidsdichte kubussen snijdt waarbinnen de acteurs hun dialogen 
kunnen uitspreken, laten wij het volle leven voortdurend aanwezig zijn. Ter-
wijl de mensen in hun gesprekken stilvallen, gaat de wereld gewoon door. 
de triestige eenzaamheid die een massaal feestelijke omgeving bij vlagen 
kan genereren, wordt zo voelbaar. en die ene keer waarop het daadwerke-
lijk helemaal stil is, wordt zo tot het ontroerendste moment van de avond. 

Paul slangen is dramaturg van ‘kasimir en karoline’.

uit: dossier gezelschap
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sinds het seizoen 2005-2006 is Johan simons (1946) artistiek leider van 
nTgent. hij regisseerde er onder meer ‘de asielzoeker’ ‘Platform’, ‘robin-
son crusoe, de vrouw en de neger’ en ‘het leven een droom’. in mei 2006 
waagde hij zich voor het eerst aan een opera uit het klassieke repertoire: 
hij regisseerde ‘simon boccanegra’ van verdi in de opéra bastille van 
Parijs. Johan simons (1946) volgde een dansopleiding aan de rotterdamse 
dansacademie en een acteursopleiding aan de Toneelacademie van 
Maastricht. in 1976 begon hij als acteur/regisseur bij de haagse comedie. 
daarna richtte hij achtereenvolgens de gezelschappen ‘het wespethea-
ter’ en ‘het regiotheater’ op die in 1985 samenvloeiden in ‘Theatergroep 
hollandia’. vanaf dan legde simons zich volledig toe op het regisseren. on-
der leiding van het duo Johan simons/Paul koek groeide hollandia uit tot 
één van de belangrijkste gezelschappen van het nederlandstalig theater. 
in vlaanderen werd het gezelschap voor het eerst geïntroduceerd in juni 
1992 door desingel met het locatieproject ‘kuschwarda city’. na de en-
scenering van een aantal griekse tragedies en de zogenaamde ‘boeren-
stukken’ eind jaren tachtig richtte simons zijn aandacht op uitgesproken 
politieke onderwerpen met voorstellingen als ‘Twee stemmen’, ‘de val van 
de goden’, ‘ongebluste kalk’ en ‘gen’.  in 2001 komt zT hollandia tot stand, 
een fusie van Theatergroep hollandia en het zuidelijk Toneel. vanaf 2000 
werd simons geregeld gevraagd als gastregisseur bij duitstalige gezel-
schappen. ‘anatomie Titus’ van heiner Müller dat hij voor Münchner kam-
merspiele regisseerde, werd in 2004 door Theater heute uitgeroepen tot 
regie van het jaar. ‘elementarteilchen’ kreeg de oostenrijkse theaterprijs 
nestroy en werd geselecteerd voor het berlijnse Theatertreffen 2005. nu 
gaat zijn laatste seizoen in bij nTgent vooraleer hij intendant wordt van de 
Münchner kammerspiele. 

Paul koek (1954) studeerde slagwerk aan het koninklijk conservatorium in 
den haag. hij maakte deel uit van tal van ensembles waaronder loos en 
hoketus, het muzikale ensemble dat hij o.a. met louis andriessen opricht-
te. daarnaast werkte hij samen met verschillende artiesten waaronder 
Peter greenaway, heiner goebbels en bob wilson. sinds 1991 doceert hij 
aan het beeld en geluid departement van het koninklijk conservatorium 
in den haag. in 1987 sloot Paul koek zich aan bij Theatergroep hollandia 
waar hij Johan simons vergezelde als artistiek leider. samen met dick 
raaijmakers maakte hij o.a. de legendarische voorstellingen ‘der Fall/dé-
pons’ (1993), ‘de val van Mussolini’ (1995) en ‘hermans hand’ (1996). binnen 
Theatergroep hollandia richtte hij de veenstudio op, een werkplaats die 
het mogelijk maakte om zijn ideeën over muziektheater verder te ontwik-
kelen. rond deze tijd maakte hij met Johan simons ‘de val van de goden’ 
(1999). bij de samenvoeging van Theatergroep hollandia en het zuidelijk 
Toneel tot zT hollandia verhuisde Paul koek mee naar dit nieuwe gezel-
schap. hier bleef hij zijn muzikale ideeën toepassen wat onder meer leidde 
tot de voorstellingen ‘bacchae’ (2002) en ‘sentimenti’ (2003). wanneer zT 
hollandia in 2005 als gezelschap ophoudt, richt Paul koek zijn nieuwe en-
semble op: de veenfabriek. hier regisseert hij o.a. de voorstellingen ‘dédé 
le Taxi’ (2004, co-productie met Theater antigone), voet (2005), ‘smeke-
lingen’ (2006), ‘sharing the same shade’ (2007 holland Festival). ook bij de 
veenfabriek blijft koek locatievoorstellingen maken: ‘licht is de Machine’ 
(2008) op vliegveld valkenburg en ‘haar leven haar doden’ (2007, geselec-
teerd voor het Theaterfestival 2008) in v&d. daarnaast maakte hij muziek 
in ‘zieke zielen’ (2006) en speelt hij in singsong en het improviserende 
slagwerkensemble ‘Track’. 

Johan
Simons

Paul
Koek
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desingel brengt hommage aan Pina bausch en Merce cunningham, 
die respectievelijk op 30 juni en 27 juli overleden. zij was 68, hij net 90. 
beiden brachten een immense revolutie teweeg in de wereld van de 
dans én het theater. Met haar tedere blik tekende de duitse choreogra-
fe uit wuppertal als geen ander de immer kwetsbare, gekwelde mens, 
steeds op zoek naar liefde. de choreograaf uit new york, vader van de 
postmoderne dans, veranderde voor altijd onze blik op beweging, op 
dans, op ruimte, op kunst. in desingel waren zij beiden een regelmatige 
gast en een jarenlange gesprekspartner. wij blijven vervuld van dank-
bare herinneringen aan deze onvergetelijke persoonlijkheden. 
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