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Kortom, waarom zou je Angels
in  America  vandaag  nog  opvoe
ren? ‘Omdat de grote thema’s uit
het  toneelstuk  universeel  zijn’,
vindt Van Opstal.  ‘Lijden, angst,
sterven. Maar ook de kracht van
mensen om  te veranderen en  te
overleven.  En  de  discrepantie
tussen wie  je  zou willen  zijn  en
wie je maar blijkt te zijn. Daarop
ligt onze focus.’

De periode van hoop die in de
jaren 90 begon, lijkt volgens Van
Opstal  nu  inderdaad  voorbij.
‘Maar  tegelijk  treedt  ook  een
nieuwe  strijdvaardige  generatie
aan. Overal broeit de hoop op ver
andering. Als Angels op dat vlak
wat verouderd klinkt, voel je als
toeschouwer net ook welke evo
lutie we sindsdien wél hebben af
gelegd.  Ook  daarin  schuilt  voor
mij de kracht van klassiek reper
toire.’

Die status heeft Kushners the
aterepos zeker bereikt. Er werd in
2004  een  opera  van  gemaakt  in
Parijs. Vorig jaar bracht het Lon
dense National Theatre een nieu
we versie, die opnieuw volle zalen
trok  op  Broadway.  Bij  die  gele
genheid  vroeg  The  New  York
Times zich zelfs af: welk toneel
stuk  uit  de  voorbije  kwarteeuw
kan tippen aan Angels in Ameri
ca?

Trumpiaanse tijden
Angels  draait  om  de  lijdens

weg  van  twee  met  hiv  besmette
mannen uit Manhattan: de advo
caat Roy Cohn en de jonge Prior
Walter.  Als  Prior  zijn  ziekte  op
biecht aan zijn joodse lief Louis,
verlaat die hem uit angst voor de
dood. Later beleeft Louis een af
faire met Joe, een mormoonse ju
rist en leerling van Roy Cohn. Het
is de eerste keer dat Joe toegeeft
aan  zijn  homoseksuele  verlan
gens: hij heeft er zijn vrouw, de
labiele  Harper,  voor  verlaten.
Joes moeder Hannah ziet dat ech
ter niet zitten: zij laat alles vallen
in Salt Lake City en verhuist van
de mormonenhoofdstad naar het
liberale  New  York,  in  de  hoop
haar zoon op andere gedachten te
brengen.

Ondertussen  komen  de  twee
gedumpten, Prior en Harper, el
kaar  tegen  in  hun  hallucinaties
en  koortsdromen,  getriggerd
door de verdovende middelen die
ze  slikken.  Prior  is  eenzaam,
maar  wordt  gesteund  door  zijn
beste  vriend  Belize,  een  zwarte
exdragqueen  die  werkt  in  een
ziekenhuis  als  verpleger  van  de
aftakelende Roy Cohn. En zo zijn
alle lijntjes verbonden.

Olympique Dramatique verza
melde een sterke cast om alle per
sonages – en de vele, vaak gender
overschrijdende dubbelrollen – te
vertolken. Evelien Bosmans speelt
de engel die Prior bezoekt tijdens
zijn erotische hallucinaties. Film
acteur Tijmen Govaerts debuteert
op  de  planken  als  de  arme  Joe,
geklemd tussen zijn geloof en ge
luk. De Amerikaanse acteur Dar
ryl  Woods,  die  het  tijdperk  uit
Angels aan den lijve ondervond in
het New York van de jaren 80, ver
tolkt Belize. Peter Van den Begin
mag zich opnieuw uitleven als de
ultieme slechterik. Hij speelt Roy
Cohn, de homohater die tot op zijn
sterfbed in 1986 bleef ontkennen
dat hij seks had gehad met man
nen en dat hij leed aan aids.

Kushner baseerde dit persona
ge  op  de  échte  gewetenloze  en

M
et  Angels  in
America
schreef  Tony
Kushner  (nu
63) een calei
doscopisch

portret  over  de  ruige  jaren  80,
waarin progressieven en conser
vatieven, mensen en engelen, ras
sen en religies elkaar bekampen.
‘Angels is één grote aanklacht te
gen dat tijdperk,’ zei Kushner in
2004 aan het tijdschrift Vrij Ne
derland. Een decennium waarin
de vrije markt vrij spel kreeg, en
een nieuwe ziekte opdook: aids.

President Reagan had de epi
demie  jaren genegeerd, uit elec
toraal gewin. Zijn entourage om
schreef  de  ziekte  schamper  als
‘the gay plague’ die de brave bur
ger niet moest vrezen. Preventie
en  onderzoek  naar  medicatie
werden afgeremd. Pas in 1987 gaf
Reagan, op aansporen van actrice
Elizabeth  Taylor,  zijn  eerste
speech  over  de  aidscrisis.  Eind
dat jaar hadden al 50.000 Ameri
kanen  aids  gekregen,  slechts
2.000 van hen waren op dat mo
ment nog in leven.

Kushner  begon  te  schrijven
aan Angels onder Reagan, nadat
een danser op wie hij verliefd was
overleden was aan aids. Het eer
ste deel ging in première in San
Francisco  in  1991,  ten  tijde  van
het  presidentschap  van  George
H.W. Bush. Op dat moment was al
één miljoen Amerikanen besmet
met  hiv.  Zicht  op  behandeling
was er niet. 

In 1993 verhuisde het tweede
lige, zeven uur durende epos naar
Broadway in New York. Het werd
een enorme hit en won de Pulit
zerprijs  en  de  Tony  Award  voor
het beste toneelstuk. Dat was niet
toevallig  in het  jaar waarin met
Bill Clinton nog eens een Demo
craat  president  werd,  zei  Kush
ner in Vrij Nederland. ‘Alle opge
kropte woede over de passiviteit
van  de  vorige  regeringen,  die
geen  enkel  mededogen  aan  de
dag hadden gelegd met slachtof
fers, kwam toen pas tot uiting. Er
ontstond een soort publieke rouw
in de VS.’

Naïef of universeel?
Dat je het toneelstuk moeilijk

kunt  loskoppelen  van  die  tijd
geest, weet ook Stijn Van Opstal
van Olympique Dramatique. Hij
legt samen met coregisseur Tom
Dewispelaere de laatste hand aan
de  eerste  professionele  Vlaamse
versie van het stuk, bij het Ant
werpse  Toneelhuis.  ‘Het  is  een
tijdsdocument,  geschreven  in
diezelfde tijd’, aldus Van Opstal.
Kushner zat er middenin. In zijn
toneelstuk werden mensen beter
geïnformeerd dan in de kranten.’

Maar  nu  zijn  we  bijna  dertig
jaar  later.  ‘De bordeauxrode kus
van  de  engels  des  doods’,  zoals
Kushner in Angels de symptomen
van aids omschrijft, betekent niet
langer een doodsvonnis. De aan
vaarding  en  levenskwaliteit  van
homo’s  is  drastisch  verbeterd
sinds de jaren 80. 

Ook  de  epiloog  van  het  stuk
klinkt  wat  gedateerd.  Daarin
springen we naar 1990: de Koude
Oorlog is net voorbij, alle perso
nages blaken van hoop en geloof
in  de  toekomst.  Het  toneelstuk
nu op die manier afsluiten, met
onze  kennis  van  de  recente  ge
schiedenis,  klinkt  dat  niet  be
hoorlijk naïef?

Hoe relevant is ‘Angels in America’ nog?

Een 
bordeauxrode 
kus die blijft 
nazinderen

Olympique Dramatique is het eerste professionele
Vlaamse gezelschap dat zich waagt aan ‘Angels in 

America’, de epische theatermozaïek van auteur Tony
Kushner over aids, angst en verzet in de VS onder 
Reagan. ‘Anno 2019 kun je het stuk lezen als een 

vicieuze cirkel: alles is de hele tijd in beweging, maar
niets verandert ooit echt.’ FILIP TIELENS
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toch een beetje toe te slaan.  ‘De
omvang, alle thema’s die Kushner
erin aansnijdt, het magisch rea
lisme. Het is enorm beangstigend
om te kiezen voor dit stuk (lacht).’

Eerst wilde Olympique Drama
tique  het  integraal  opvoeren  als
marathon, maar daarvoor vonden
ze  niet  alle  bedrijven  spannend
genoeg. En dus mikken ze op min
der dan vier uur, korter dan alle
eerdere  opvoeringen  in  de  Lage
Landen. Guy Cassiers regisseerde
in 1995 bij het RoTheater in Rot
terdam nog het volledige  toneel
script, als een snedige soap (en is
deze keer als artistiek  leider van
Toneelhuis adviseur). Ivo van Ho
ve klokte in 2008 bij Toneelgroep
Amsterdam af op vijf uur, met zijn
kale  enscenering  en  veel muziek
van  David  Bowie  –  lang  voor  er
sprake was van hun musical Laza
rus.  Marcus  Azzini  van  Toneel
groep  Oostpool  uit  Arnhem  ein
digde in 2014 op vier uur en speel
de in kleine vlakkevloertheaters.

‘Naar  verluidt  waren  dat  tel
kens  legendarische  gebeurtenis
sen’,  weet  Van  Opstal.  ‘Jammer
genoeg heb ik die versies niet ge
zien. Of misschien gelukkig maar,
want nu ga ik niet gebukt onder
hun gewicht.’ De nabijheid, waar
onder  meer  Azzini  zo  op  mikte,
beoogt  Van  Opstal  ook  in  de
Bourla.  ‘Scenograaf  Stef  Stessel
heeft  een  podium  gebouwd  tus
sen het publiek. Angels is dan wel
deels bigger than life, maar tege
lijk ook kamertoneel.’

Meryl Streep
En vooral een waar feest voor

acteurs,  met  dank  aan  de  lange
scènes  en  snelle  dialogen.  Kijk
maar naar de met Emmy’s overla
den  televisieserie  van  HBO  uit
2003, met glansrollen voor Al Pa
cino  (als  Roy  Cohn)  en  Meryl
Streep  (als  Joes moeder). Dat  is
ook waar Stijn Van Opstal en Tom
Dewispelaere voor vielen, toen ze
na  hun  eerdere  publiekssucces
sen Augustus (ergens op de vlak
te) en Risjaar Drei op zoek gingen
naar  een  nieuw  toneelstuk  voor
een grote cast.

Mogen we bij Olympique Dra
matique ook kunst en vliegwerk
verwachten, net zoals in de HBO
reeks die zwaar  leunde op bom
bastische  scènes  en  special  ef
fects – denk aan de engel (Emma
Thompson)  die  plafonds  deed
openbreken? Zien we weldra en
gelen neerdalen uit de nok van de
Bourla? ‘Nee, dat is niet onze taal’,
zegt  Van  Opstal  lachend.  ‘Wij
gaan voor sober. In die visioenen
worden  net  de  angsten  van  de
personages  verbeeld.  Daarmee
spelen  trekt  ons  méér  aan  dan
een echt vliegende verschijning.’

‘Angels in America’ gaat  op 
7  november  in  première  en  speelt
tot  16/11  bij  Toneelhuis  in 
Antwerpen.  Daarna  op  tournee 
tot  22/2.

corrupte  advocaat  die  in  de  ja
ren  50  Joseph  McCarthy  assis
teerde tijdens zijn jacht op Ame
rikaanse  communisten.  Later
ontpopte Roy Cohn zich als de fa
voriete  fixer  voor  wie  niet  al  te
koosjere bedoelingen had én als
favoriete  schietschijf  van  links
Amerika.  Onder  zijn  cliënten  in
de jaren 70 bevond zich ook een
vastgoedmagnaat  die  –  zoals  te
zien  in de  recente docu Where’s
my Roy Cohn? – het later nog zou
schoppen  tot  president  van  de
VS: Donald Trump.

‘Anno  2019  kun  je  Angels  in
America  lezen  als  een  vicieuze
cirkel’, vertelt Van Opstal. ‘Alles is
de  hele  tijd  in  beweging,  maar
niets verandert ooit echt. Dat met
Reagan een filmacteur president
kon worden van de VS, leek toen
een hallucinante klucht. Het slot
van het stuk, in 1990, straalt dit
ook uit: hopelijk zijn we daaraan
voorbij. Maar kijk nu. De situatie
in  de  VS  lijkt  op  beangstigend
veel vlakken op de jaren 80.’

Magisch realisme
Maar  Angels  in  America  is

meer dan alleen een stuk over ho
mofobie  of  rechtse politiek. Het
gaat ook over joods en mormoons
zijn en het verweeft het hier en
nu met het verleden en het hier
namaals. Bij Van Opstal lijkt, een
week voor de première, de twijfel
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