
L’état, c’est nous 
 
Wat een gek stuk toch, die Edward II van Christopher Marlowe (1564-1593). Een warrige              
plot vol verbanningen en intriges, met in de hoofdrol een homoseksuele koning die liever              
wil liefhebben dan regeren. Maar de fijngevoelige regie van Jorre Vandenbussche en de             
speeldrift van de jonge ploeg van fABULEUS zorgen voor een kraakheldere lezing,            
geworteld in het nu. 
 
Het openingsbeeld is prachtig: hoog op zijn kille stalen troon zit Edward II, alleen, in een                
kleurrijke mantel die hem te groot om de schouders valt – een puber nog, die nu moet gaan                  
regeren en daarvoor de enige bij zich roept die hem nabij is: Gaveston. Vergeefs probeert               
koningin Isabella een plekje te bemachtigen naast het innige jongenskoppel. Rond de troon             
cirkelt een meute bloedhonden: edelen en clerus, die wisselende coalities aangaan om            
Edward – maar vooral zijn gehate geliefde – ten val te brengen.  
 
Edward Twee valt uiteen in twee delen. In het eerste deel staat de liefde centraal, met                
sobere maar tedere scènes tussen de koning (Casper Schoolmeesters) en zijn vriend (Karel             
Tuytschaever); in het tweede deel primeert het politieke spel. De moord op Gaveston is een               
echte haatmoord, vol walging en rancune, voorafgegaan door een eindeloze resem           
homofobe scheldwoorden. Maar de centrale vraag is: waarom moet Edward II weg? Wat is              
zijn misdaad?  
 
De uitgebeende tekstbewerking van Vandenbussche biedt het antwoord: omdat hij ‘vreemd           
gaat’: hij brengt het vreemde binnen, dat wat tegen de bestaande orde ingaat en die dus                
bedreigt. Edward moet dood omdat hij de heldere grenzen van een (nationale) identiteit             
overschrijdt, net zoals de white supremacists vandaag beweren dat ze ‘hun land’            
beschermen, maar ze bedoelen: het witte heteronormatieve gedeelte van dat land. L’état,            
c’est seulement nous. Dat Edward valt op mannen kan zelfs zijn grootste vijand Mortimer in               
wezen niet schelen, sterker: Mortimer is zelf niet ongevoelig voor mannelijke charmes.  
 
Het is een taaie klus om met dat discours een zaal vol pubers te blijven boeien. Dat dat toch                   
lukt is te danken aan sterk spel van de jonge cast en Vandenbussches poëtische, doordachte               
spel met licht, décor en dialoog. De troon waarop uiteindelijk Edward III plaatsneemt dient              
zijn gevallen vader als gevangenis – zo’n beeld vat in één oogopslag de wrede machinaties               
van de macht. Edward II zat in mijn herinnering als een wat oubollig stuk, maar fABULEUS                
slaagt erin me opnieuw de relevantie te tonen. Dat de ploeg kiest voor een alternatief einde,                
waarbij de piepjonge Edward III de generationele cirkel van wraak doorbreekt, maakt de             
lezing alleen sterker.  
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