
stuur achter op de binnenplaats? van George Perec. In haar beginselverklaring zegt 't Barre Land
dat het een voorkeur heeft voor teksten 'met haken en ogen'.

Inderdaad: de monoloog van Perec vertelt het verhaal van iemand die geen verhaal kan vertellen.
De verteller wil verhalen over een Fransman die van zijn vrienden verlangt dat ze zijn arm breken,
opdat hij niet in het leger hoeft te vechten tegen de Algerijnen. Dat verhaal duurt maar voort. De
verteller treedt in detail, waar hij haast zou moeten maken. Hij valt voortdurend in herhaling. En
de naam van de hoofdpersoon van zijn verhaal kan hij zich niet eens herinneren: 'Karawo?
Karawasch? Karawiel?'

Nieuwerf speelt zijn rol perfect. Zijn laconieke en arrogante houding werken op de lachspieren.
Terwijl de tekst natuurlijk ook naar serieuze zaken verwijst. Niet voor niets is juist de naam van
de held van het verhaal vergeten, hij is een soldaat in een onmenselijke oorlog.

Na de pauze speelde 't Barre Land Nijinski.Dagboek.Fragmenten. Hier spreekt Vincent van den
Berg de dagboekfragmenten uit van Vaslav Nijinski. De danser schreef deze tijdens een psychose.
Over de dunne scheidslijn tussen genialiteit en waanzin gaat het nu bij 't Barre Land. Maar de
bizarre tekst gaat niet leven, omdat hij veel te robotesk wordt opgedreund.
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Op het tafeltje staan tientallen flessen wijn en de man die erachter zit schenkt zichzelf steeds bij.
Ook het publiek wordt niet vergeten. De ene fles na de andere geven de toeschouwers aan elkaar
door en zo horen wij erbij: bij de vriendenclub waarover Martijn Nieuwerf van t Barre Land
vertelt.
Zijn personage is een van die vrienden die elkaar in Parijse cafés ontmoeten. Intellectuelen zijn
het, theoretici - maar op een dag gaan zij tot actie over. Ze zijn van plan een soldaat zodanig te
verminken dat hij niet hoeft te vechten, in Algerije, waar het oorlog is. En op weg naar de trieste
ontknoping valt er veel te lachen.
Want de tekst van Georges Perec (1936-1982) is iets ongehoords. In de letterlijke betekenis van
het woord. De Franse taalvernieuwer speelde met stijlfiguren, syntax en spelling en zijn vroege
prozawerk Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de binnenplaats? zit vol
grappen over de naam van de soldaat. Het was een man die Karamanlis heette of iets dergelijks.
Karawo? Karawasch? Karawiel? Affijn Karadinges. Karanoia, Karadigma en Karakiri komen ook
nog als opties voorbij.

Maar de pret om al die verbale capriolen kan een serieuze vraag niet overstemmen: wat voor
houvast biedt een naam die onder elke nieuwe heerschappij verandert? Wat is dat voor een
ontwrichtend tijdsgewricht?
Nieuwerf doet het relaas met de ironische distantie van iemand die niet geraakt wil worden.
Intussen raakt hij je toch - door zijn duidelijke liefde voor dwarsligger Perec.

't Barre Land wil zich niet aan een strak speelplan binden. Het eigenzinnige Utrechtse gezelschap
duikt onverwachts in theaters op met verrassend repertoire. Verbaas mij, riep de balletmaker
Sergei Diaghilev tegen talenten die bij hem kwamen. 't Barre Land heeft zich dat motto ter harte
genomen en het combineert nu de tekst van Perec met proza van Diaghilevs grootste ontdekking:
Nijinski.
Nijinski. Dagboek. Fragmenten is een bijna-solo van acteur Vincent van den Berg, naar de
verwarrende aantekeningen van de danser. Nijinski kalkte ze ademloos neer, op de hielen gezeten
door zijn eigen waanzin en door de herinnering aan een verwoestende oorlog - we schrijven het
jaar 1918. Over geloof, macht, geld, geweld, liefde, kunst en dood gaan die dagboeken, en Van den
Berg vindt een mooie mix van agressie en poëzie.

En alweer is het de liefde van t Barre Land voor de kronkelingen en de krochten van de taal die
het meest ontroert.

De genialiteit en de waanzin
-Parool, 18 september 2006 - door Maartje den Breejen

Ergens halverwege zijn monoloog deelt Martijn Nieuwerf rode wijn uit aan het publiek. Hij wordt
daarbij geholpen door Peter Kolpa, een collega van het collectief 't Barre Land. Dat soort
opheffing van de afstand tussen publiek en spelers hebben we lang niet meer meegemaakt in het
theater. Het doet bijna ouderwets aan, maar ook knus.

Andermaal wordt duidelijk hoezeer 't Barre Land de toneelwetten van toneelgroep Discordia hoog
houdt: herinner jezelf en het publiek voortdurend aan het feit dat je 'toneelspeelt', en speel
ondertussen steeds met de grenzen tussen rol en acteur. Vandaar dat Anouk Driessen, ook van 't
Barre Land, zomaar het toneel over wandelt. Ze rookt een sigaretje, pakt een blaadje, trekt haar
broek uit, en ploft in haar onderbroek neer op de grond. Daar zal ze rest van het stuk blijven
zitten.

Maar de wijndistributie, de opkomst van Driessen en ook de onverstaanbare conversaties die
Kolpa en Nieuwerf tussen de bedrijven door voeren, zijn de randverschijnselen van de
voorstelling. Nieuwerf speelt de hondsmoeilijke monoloog Wat voor brommertje met verchroomd


