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Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren

De Slegte ontdekt onbekend handschrift
De vondst is opmerkelijk. Sinds het verschijnen van het Verzameld Werk in de
jaren vijftig werd er immers geen onbekend literair werk van van Ostaijen meer
gevonden. Bovendien was tot op heden niet geweten dat ‘Zot Polleken’ zich ook
aan toneelwerk heeft gewaagd.
Het toneelstuk is niet volledig bewaard gebleven. Een titel wordt nergens vermeld,
maar de vier bewaard gebleven bedrijven in het typische handschrift van de
dichter laten geen ruimte voor twijfel: dit is vintage van Ostaijen. Net zoals in zijn
baanbrekende grotesken gaat ook in dit stuk de logica op de schop. Personages als
de bankier, de vrouw, enkele heren en de dichter spelen hun rol, waarna er – heel
modernistisch - commentaar komt op het gebeuren door een vijfstemmig koor.
Dat van Ostaijen dit stuk echt wel op de planken wilde, is te merken aan de vele
regie aanwijzingen. Van het opkomen van de personages tot de belichting, van
Ostaijen geeft aan hoe het moet.
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Beschrijving van het handschrift:
Paul VAN OSTAIJEN - [zonder titel : 3de/ 4de /5de & 6de
bedrijf] – handschrift in zwarte inkt. 11 beschreven bladen
21,5 x 27,5 cm, genummerd door de auteur ‘6’ t.e.m. ‘16’.
* Kladversie van een (deel) van een toneelstuk. Ietwat slordig
handschrift met vele correcties, alles in de hand van de dichter.
Bewaard bleven het 3de t.e.m. het 6de bedrijf. De bedrijven spelen
zich af op een stationsperron (3), in Monte Carlo (4), in een tuin
(5), aan zee. met als personages: ‘De vrouw (van de bankier)’, ‘De
stationchef’, ‘De vriendin’, ‘1ste Heer’, ‘2e Heer’, ‘De Bankier’, ‘De
Dichter’, ‘Alibi’ & ‘De Kapitein’. an het einde van elk bedrijf telkens
een ‘Kommentaar’ van stemmen ‘A’, ‘B’, ‘C, ‘D’, ‘E’. De titel van
het stuk is niet overgeleverd, ook het einde ontbreekt.
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