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(tijd) - 'Blinde terreur; is een theaterstuk van D.
Ariisimov, in een pro4uctie van het nieuwe thea.
tergezel~chap Les Flamands.. Een man is na het
dririkenvan enkele glazen whisqvoor zijn televi-
sie in slaap gevallen. Zijn pantoffels staan naast
een fauteuil. Zijn vrouwi~ al naai bed; Zijn zoon is
met klasgenoten op stap. En dan gaat de deurbel
en st!iat de politie aan de deur; Zijn zoon is aaneen
bushalte overvallen, volgens getuigen door drie
Noord~Afrikaanse jongeren. De man spoedt zich
meïzijn Vrouw naar het ziekenhuis, waar zij een
lichtehartaa~val krijgt.

:Terug thuisg~komen begint hij in de ~enzaam-
heidvan de woonkamer te beseffen, davde dage-
~jkse routine het lang~aamwerkend gif is om de
liefde voor vrouw en kind aan het oog te onttrek-
ken. Dat besef doet het wraakgevoel dat elke mens
kent, maar dat door hetbeschavingswerk wor:dt
weggedrukt, weei~ntwaken. Hij schrijft een pro-
testbrief naar een krant, maar de brief belandi-in
verkeerde handen.'~ Ari4erendaiigs vindt hij;n zijn
brievenbus een anoniem schr:ijyen met de ,naam
van de opdrachtgever van de overval.. En dat de
overval deel ui~a~kt van een p.lan om vi.a
stadsterreurhet beleid van de overheid tedestabi-
liseren, en in het verlengde daaryan de westerse
cultuur een zoveelste ~l~g toe te brengen. Een
tw~ed~ brief brel)gt ~em opqet'spoor waa~hij de
opdrachtgever kan Vlnden..'Een derde levert hem
het wiipen w~armee hij de wraak kan voltrekken.

Hoe het aflo9pt? Auteur, ~egisseur{G~ido De
Craene) en acteur (Serge Adr:iaensen) hebben ge-
zor:gd voor een ruim anderhalfuuidurende triller.
De man vertelt het gebeuren als een flashback. In
alle rust begint hij aanzijn verhaal. Gaandeweg
drijft hij de spanning op, terwijl hijzelf nuchter
blijft. Waardoor de toeschouwer het chemische
proces meemaakt van een man die zijn verant-
woordelijkheid in het maatschappelijk bestel
weeryindt: hij komt immers tothetpésef dat elke
burger.. die getroffen werd door een aanslag op wát
hem dierbaar is.. niet meer maar ook niet minder
dan een potentieel gebruiksvoorwerp i~ van een
obscure politieke partij.

Vals trekje

, D~productie is een monoloog met een vals trek~

je. Want de anonieme brieven worden hardop
voorgelezen door een vrouw (Elke Roelsj, gezeten
in een hoekje aan een tafel met een laptop. Haar
stem is neutraal, de voordracht monotoon. Zij is er,
maar enkel symbolisch. Deze truc geeft extra
kracht aan het doel: een emotionele ontlading als
gevolgvan een plotseling inzicht in de machinaties
van politici.

Iedereen heeft een titel, maar niemand een
naam. Ook dàt is een voJ1dst die de spanning ten
goede komt. Omdat het verhaal op de keper be-
schouwd een gezelschapsspel is. De toeschouwer
moet zich een weg bànen door een doolhof met
maar één troef in haJ1den:de plaats van hetgebeu-
ren, Antwerpen. Gaandeweg vindt hij de naam van
de krant, het slachtoffer en de politieke partij.

Deze productie is een uitloper van het ooxspron-
kelijke doel van het klassieke theater: een protest-
beweging. Op maatschappelijk, sociaal en politiek
gebied.
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