
Veel vaart weinig tragiek bij Browning 
Voorstelling The Barretts of Wimpole 
Street gebaseerd op stuk van Rudolph 
Besier Gezelschap Trestle Theatre 

Company Bewerking en regie Toby 
Wilsher en Joff Chafer Spelers Janet 
Bamford Paula Garfield Georgina 
Lamb Kal Simmons en Jason Webb 
Plaats Posthuis Theater Heerenveen 
Toeschouwers 150 
HEERENVEEN - De Engelstalige 

lige productie van The Barretts 

of Wimpole 
Street’ 

toont een 

groot deel uit het korte leven van 

Elizabeth Barrett Browning een 

van Engelands beroemdste dichteressen 

teressen uit de negentiende 
eeuw Barrett heette haar vader 

die haar verbood om te trouwen 

Browning was de niet minder beroemde 

roemde dichter Robert Browning 

ning die haar meenam naar Italiº 

liº Een Victoriaanse geschiedenis 

nis over liefde onderdrukking 
en het enge keurslijf van vrouwen 

wen en mannen 

Het stuk is gebaseerd op een 

drama van Rudolph Besier uit 

1930 In die tijd verschoof de belangstelling 

langstelling voor Barretts senti- 

sentimentele 

mentele poºzie naar haar persoon 

soon Door de opstand tegen 

haar vader en haar vlucht naar 

Italiº werd ze gezien als een 

voorloopster van de moderne 

vrouwenbeweging Honderd jaar 
na haar dood in 1961 werden 
dat beeld herzien na de vtmdst 

van talloze brieven 

Elizabeth was ook op een ziekelijke 

lijke manier afhankelijk van haar 

vader En hij een weduwnaar 

had zijn kinderen nooit verboden 

den te trouwen hij vond alleen 

niemand geschikt De bewerking 
van de Trestle Company is gebaseerd 

seerd op een biografie van Margaret 

garet Foster uit 1984 waarin de 

nieuwe gegevens verwerkt zijn 

De vraag is hoeveel wijzer de 

toeschouwer na afloop is geworden 

den 

De Trestle Theatre Company is 

een dynamische groep acteurs 

die veel gebruik maakt van inventieve 

ventieve decors prachtige maskers 

kers en ’stil 
spel’ 

In deze voorstelling 

stelling spØelyde taal wel een dominante 

minante rol Met twee diqhters 
ligt dat voor de hand Maar gezwegen 

zwegen wordt er ook Er is een 

actrice die doofstom is zonder 

bijzondere reden WŁl een fan- 

fantastische 

tastische comedienne deze 

Paula Garfield 

De belangrijkste zwijger in het 

stuk is de vader die ook nog een 

zwaar asgrauw masker draagt 

Waarom zwijgt hij Wij zouden 
zo graag willen weten waarom 

hij zo tiranniek is en zijn kinderen 

ren voortdurend de voet dwars 

zet Misschien zijn de biografen 

er nooit achter gekomen en misschien 

schien Elizabeth zelf ook nooit 

De vader is de doodse stille tegenpool 

genpool van de levendige overrompelende 

rompelende Robert Browning 
Pas aan tiet eind i van het stuk als 

duidelijk woEdtJioe zijn dochter 
aan hem gehecht is krijgt de 

raadselachtige vader iets tragisch 

gisch Tragischer bijna dan Elizabeth 

beth 

Voor zo’n gevoel van tragiek 

geeft de voorstelling echter 
weinig 

nig ruimte Met veel anekdotische 

sche middelen wordt een complete 

plete levensloop uit de doeken 
gedaan Dat gaat met veel vaart 

personagewisselingen leuke en 

soms minder leuke grappen 

Alles wordt erg nadrukkelijk en 

nogal ouderwets uitgeacteerd 

waardoor de virtuositeit van de 

spelers de zeggingskracht van de 

scŁnes bijna overwoekert Het is 

knap en boeiend spel in een inventieve 

ventieve regie maar de tragiek 

van Elizabeth Barrett Tjlïjft onder 

der de oppervlakte om van haar 
poºzie nog maar te zwijgen 
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Humor en herkenning ’Maarten en 
Nicolien’ 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Maarten en Nicolien naar het 

werk van J Voskuil Spelers Marja 

Kok Shireen Strooker Helmen Woudenberg 

denberg Regie Marja Kok Bezoekers 

uitverkocht 

LEEUWARDEN - Het boek 

was toch mooier dan de 
film’ 

u 

kent de uitdrukking Bij 
’Maarten 

ten en Nicolien zou dat nog wel 

eens mee kunnen vallen De lezende 

zende toeschouwers zullen 

moeite genoeg hebben om het 

toneelproduct niet af te meten 
aan het boek maar de toneelbewerking 

werking wordt gekenmerkt door 
hetzelfde minutieus beschrijvende 

vende realisme als de romans 
van J J Voskuil 

Natuurlijk worden er maar enkele 

kele krenten weggepikt uit de zeven 

ven brooddikke pillen van ’Het 
Bureau’ 

plus het recent verschenen 

nen boekje ’De moeder van Nicolien’ 

colien’ 
Voor het toneel heeft 

men zich beperkt tot het thuis- 

thuisfront 

front aangevuld met enkele scŁ- 

nes bij de moeder van Nicolien 
terwijl ’Het 

Bureau’ 
zich voor 

het grootste deel afspeelt op en 

rond het Volkenkundig Instituut 
van Voskuils alter ego Maarten 

Koning 

Ook de structuur van het toneel- 

toneelstuk 

stuk is even los als die van de roman 

man meer een compilatie van 

wederwaardigheden dan een 

doortimmerd plot Langzaam 

verschuift de tijd in de aaneengeregen 

regen scŁnes We zien Maarten 
die voor het eerst naar zijn 

nieuwe baan moet en Nicolien 

die hem liever thuis wil houden 
Maarten komt met een bandrecorder 

corder thuis vertelt dat hij 
salarisverhoging 

risverhoging krijgt schaft zich 

een roeimachine (Voskuils eigen 
exemplaar volgens Woudenberg 

berg aan voor zijn conditie enzovoort 

zovoort 

Al die gebeurtenissen zijn aanleiding 

leiding tot heftige conflicten met 

Nicolien (Marja Kok Zij heeft 

niet alleen een afkeer van apparaten 

raten en van geld maar zelfs 

werken is voor haar verraad aan 

een hoogst persoonlijke opvatting 

ting van socialisme Onderhuids 

speelt angst voor de boze buitenwereld 

wereld mee in haar fanatiek antimaterialisme 

materialisme 

Als een driftig kind trappelt ze 

met haar beentjes en eist dat 

Maarten zijn salarisverhoging 
teruggeeft 

ruggeeft Die verdomt dat Woudenberg 

denberg speelt Maarten als een 

lijdzame lobbes Een lieve meegaande 

gaande man die toch zijn poot 

stijf kan houden Hij weet dat 

haar buien steeds overdrijven 

maar ondertussen zie je dat de 

voortdurende conflicten aan 

hem vreten 

Door de afwezigheid van een 

grote lijn is het moeilijk te vermijden 

mijden dat de confrontaties in de 

afzonderlijke scŁnes te veel gewicht 

wicht krijgen waardoor de 

hechte band tussen de echtelieden 

den op den duur te weinig uit de 

verf komt Het deel na de pauze 

waarin de aftakeling van de 
moeder 

der van Nicolien centraal staat 

heeft meer richting 

Met ’Maarten en 
Nicolien’ 

leveren 

ren drie oude rotten van het 

Werktheater een formidabele 

prestatie Vooral Shireen 

Strooker als de naïeve angstige 

moeder is zó ontroerend dat het 
moeilijk is om de ogen droog te 

houden Humor herkenbaarheid 

heid en het buitengewoon sterke 
spel zijn de troefkaarten van dit 

avondje genieten - ook voor niet- 

Voskuil-adepten 
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Heldere ’Maat voor 
maat’ 

Nationale Toneel 
Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling ’Maat voor 
Maat’ 

van William Shakespeare Gezelschap 

schap Het Nationale Toneel Regie Wilfricd 

fricd Minks Vertaling Benno 
Bernard en Peter Nijmeijer Spelers Rik 
van Utielen Lou LandrØ Angclique de 

Bruijnc Peter Tuinman e Plaats de 
Harmonie Leeuwarden Toeschouwers 
300 

LEEUWARDEN - 

Oog om oog 
tand om tand De puriteinse 

rechter Angelo heeft zijn macht 

misbruikt om de maagdelijke 

Isabella te verleiden terwijl hij 

haar broer voor een soortgelijk 

vergrijp ter dood laat brengen 

Wat is haar oordeel als na alle 

verwikkelingen in ’Maat voor 
maat’ 

die rechter zelf gevonnist 

moet worden Het kost de nodige 

dige zelfoverwinning maar dan 

bepleit ze toch dezelfde genade 
voor haar aanrander die ze vergeefs 

geefs voor haar broer had afgesmeekt 

smeekt Tegenover het oud-testamentische 

tamentische "oog om 
oog’ 

stelt 

Shakespeare zijn humanistische 
"maat voor maat Gouverneur 
Bush zou er nog wat van kunnen 
Ieren 

Je zou dit stuk uit 1604 een komedie 

medie over het recht kunnen 

noemen Zeker in de glasheldere 

productie die Het Nationale Toneel 

neel er onder leiding van de 
Tsjechisch-Duitse 

chisch-Duitse gastregisseur Wilfried 

fried Minks van gemaakt heeft 

In Duitsland is toneel altijd politiek 

tiek Een beetje drama confronteert 

teert het publiek met een moreel 

dilemma In deze voorstelling 
gebeurt 

beurt dat bijvoorbeeld door de 

terzijdes rechtstreeks te richten 

aan het publiek ’Wat kan ik anders 

ders ’Heb ik gelijk of niet 

vragen de personages Toch worden 

den de kwesties van recht of genade 

nade nergens moralistisch 

Dat is voor een belangrijk deel te 

danken aan de soepele cast van 

Nederlandse sterspelers die zorgen 

gen voor veel humor en relativering 

ring Niet alleen de komisch bedoelde 

doelde rollen zoals die van de 

amorele levensgenieter Lucio 

(Peter Tuinman maar ook de 

serieuzere personages zoals de 

strikte Angelo (Lou LandrØ en 

de even kuise als egocentrische 

Isabella (Angelique de Bruijne 

worden met subtiel komisch 
commentaar neergezet Vooral 

de Bruijne is een genot om naar 

te kijken Haar lijf beweegt even 

hoekig en heftig als haar verwarde 

warde gedachten Het open decor 

cor met een schuin-oplopend 
diagonaal speelvlak laat de spe- speIers 

Iers alle ruimte om van iedere 

scŁne een heldere en puntige 

stap in het verhaal te maken 

Dat verhaal is bijzonder ingewikkeld 

keld en veelkantig Het heeft iets 

van een sprookje en iets van een 

ver doorgevoerd experiment 

waarbij niet de waarschijnlijkheid 

heid telt maar het doorvoeren 
van bepaalde aannames (�stel 

een puriteinse rechter krijgt zelf 

last van de onderbuik Er zitten 

ten tragische elementen in - zoals 

de doodsstrijd van broer Claudio 
- en komische - zoals een beul die 

tegen een dronken veroordeelde 
zegt dat hij na de executie gerust 

verder kan slapen En tenslotte 

heeft het iets van een moraliteit 

waarin kwesties aan de orde komen 

men als recht en onrecht dood 

en leven 

Het is vlot gezegd dat zo’n ratjetoe 

toe toch een eenheid vormt 

dankzij het genie Shakespeare 
Het N toont dat met deze 

transparante voorstelling ook 

aan De briljante vertaling van 

Benno Barnard en Peter Nijmeijer 

meijer is daarbij van grote 

waarde (Wat boffen we toch dat 

Shakespeare geen Nederlander 
was want dan waren we zo’n vertaling 

taling mooi misgelopen 

Dankzij die heldere presentatie 

zie je dat Shakespeare vooral 
problemen voorlegt en nauwelijks 

lijks antwoorden heeft Je wandelt 

delt door de mist naar huis en 

denkt hoezo maat voor maat 

Wat is de maatstaf dan 
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Doorkijkjes met dubbele bodem in ’Polaroid 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Polaroid van Het Oranjehotel /? 

Theater van het Oosten Tekst en re 

Jeroen van den Berg Spelers Ad Knippels 

pels Trudi Klever Frans de Wit Ivar van 

Urk Boris van der Ham Christiaan Montanus 

tanus Herman van Keulen Toeschouwers 

wers uitverkocht 

LEEUWARDEN - 
’Polaroid’ 

is 

een onvermoed vrolijk afscheid 

van Het Oranjehotel Acht jaar 

heeft de groep van regisseurs 
Jeroen 

roen van den Berg en Ivar van 

Urk de toneelpodia verrijkt met 

oorspronkelijk en boeiend theater 

ter en hun laatste voorstelling 
een coproductie met het Theater 

van het Oosten is een fraaie bekroning 

kroning van die reeks 

Je vraagt je af waar het negatieve 

advies van de Raad van Cultuur 

in vredesnaam op gebaseerd is 

Met een kwaliteitsoordeel heeft 

het in weinig van doen Gelukkig 
lijkt het droeve einde van Het 

Oranjehotel de makers van ’Polaroid’ 

laroid’ 
niet al te zeer te deren Er 

wordt onbekommerd vrolijk en 

flitsend op los geacteerd in een 

stuk dat zich daar ook helemaal 

voor leent 

Bij tijd en wijle is er aan het verhaal 

haal - en vooral aan de wonderlijke 

lijke overgangen - geen touw vast 

te knopen maar je behoudt dat 
mooie gevoel datje het wel degelijk 

lijk zou snappen als je er iets langer 

ger over na had mogen denken 

Dat kan want de tekst van Van 

den Berg wordt in delen gepubli- 

gepubliceerd 

ceerd op de website www 
hotel 

De vraag is of nalezen veel helpt 

Van den Berg heeft met ’Polaroid’ 

roid’ 
misschien wel een van zijn 

mooiste theaterteksten (tot nu 

toe geschreven maar er zitten 

zoveel dubbele bodems in dat iedere 

dere ’diepere betekenis in het 

Droste-effect ten onder dreigt te 

gaan 

De vraag waar het stuk over gaat 

is een heikel punt In de eerste 

scŁne zien we een dikke man die 

in een keurig pak op de bovenste 

verdieping van een 
wolkenkrabber 

ber achter zijn bureau filosofeert 

over het zonnige leven aan de 

top 
- tot hij door de Øchte directeur 

teur op zijn nummer gezet wordt 

Maar wat is echt Voortdurend 

wordt het publiek op het verkeerde 

keerde been gezet De toespraak 

ter gelegenheid van het eerste 

lustrum is achteraf een repetitie 

geweest Stabiele managers zijn 

nerveuze wrakken Het hele bedrijf 

drijf blijkt na een tijdje zelfs een 
’soap’ 

te zijn Dat beweren ten 

minste sommige personages die 

overstappen naar een andere 

verhaallijn over een ijdele kroegzanger 

zanger (met een prachtige Marco 
Borsato-imitatie Maar niet alle 

personages uit het bedrijf maken 

die stap 

Het 
’bedrijfsleven’ 

en ’de 
kunst’ 

vormen zo een spiegelbeeld van 

elkaar waarin de een nog 
onechter 

ter overkomt dan de ander ’Polaroid’ 

laroid’ 
is vooral een satire op 

modieuze prietpraat op 
carri- 

Łremakers en op valse zelfbeelden 

den Van den Berg speelt daarbij 
niet alleen met de veranderlijke 

identiteit van zijn personages 

maar ook met hun beleving van 

de tijd 

Door middel van polaroidkiekjes 

jes worden ze zich bewust van 

wat ze ooit waren of van wat ze 

onherroepelijk worden Onder 

de luchtige verpakking van Van 
den Bergs ’alles kan hier’-dramaturgie 

turgie gaat een treurig fatalisme 

schuil De dubbele bodems in de 

doorkijkjes die hij de 
toeschouwers 

wers biedt zijn echter zo talrijk 

dat dodelijke relativering 
onvermijdelijk 

mijdelijk is 

Het is allemaal erg leuk en onderhoudend 

derhoudend maar kan het ook 

minder vrijblijvend Die vraag 
geldt overigens ook het publiek 

Het is prachtig dat dankzij het 

ckv-vak zoveel scholieren naar 

het theater kunnen maar wie 

kan hun duidelijk maken dat 

zo’n bezoek niet vrijblijvend is 

Geen enkele voorstelling 
verdient 

dient het om vergald te worden 
door respectloos publiek 
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Dood Paard irritant 

in bewerking Handke 
Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

ling 40 Sublime and beautiful thoughts 

ghts Gezelschap Dood Paard Met Kuno 
Bakker Gillis Biesheuvel Steve Green 
Manja Topper Iwan Van Vlierberghe 
Tekst Peter Handke Aantal toeschou- 

toeschouLEEUWARDEN 

LEEUWARDEN - Een litanie 

van honderden zinnen die allemaal 

maal met 
’ik’ 

beginnen er zit niet 

veel drama in Handke’s vroege 
toneelstukken 

’spreekstukken’ 

genaamd werden dan ook wel 

beschouwd als een vorm van antitheater 

titheater een poging om de conventionele 

ventionele theatervormen - met 
personages handeling en verbeelde 

beelde werkelijkheid - te demonteren 

teren 

In plaats daarvan stelt hij de taal 

centraal waarmee wij onszelf en 

onze omgeving definiºren ’De 
sprekers’ 

manipuleren die taal 

maar meer nog worden ze er 

door gemanipuleerd Drie jonge 
acteurs van Dood Paard hebben 
het aangedurfd om een van deze 
al bijna bejaarde avantgardeteksten 

sten van Handke uit de kast te 

halen en er iets eigens van te maken 

ken 

Uitgangspunt is het stuk ’Selbstbeschimpfung’ 

beschimpfung’ 
uit 1966 door 

Handke geschreven toen hij 
amper 

per 23 jaar was Dood Paard 

voegt daar kleine improvisaties 

video en vooral een uitgebreid 

geluidsdecor aan toe Voor dat 

laatste zorgt een d aan de rand 

van het toneeltje 

Vooral het eerste gedeelte van 

de voorstelling zal bij veel toeschouwers 

schouwers de nodige irritatie 

veroorzaakt hebben net als destijds 

tijds het beruchte ’Publikumsbe- 

’Publikumsbeschimpfung’ 

schimpfung’ 
De (soms zeer 

agressieve geluidseffecten en de 

uiterst trage microscopische 

close up van een naakt lijf op een 

enorm videoscherm hebben een 
vergelijkbaar effect als de eindeloze 

loze opsommingen van Handke 
een gevoel van boosheid en afweer 

weer omdat je geen greep krijgt 

op wat hier wordt aangeboden 

De herhaling en de monotonie 
van de tekst creºren een ritueel 

waartegen het ’beheersende 
denken’ 

zich verzet De zelfbeschuldiging 

schuldiging waar het in deze 

tekst om gaat richt zich voornamelijk 

melijk tegen ’de moderne 
mens’ 

die meent de natuur aan zich te 

kunnen onderwerpen maar die 

zich nooit aan welke regel dan 

ook houdt 

Bij D Paard ontstaat gaandeweg 

weg iets meer lucht in de kale 

ernst van Handkes tekst Als de 

groep zijn eigen gezicht laat zien 

wordt het verfrissend en leuk 

maar die humor beperkt zich 

jammer genoeg tot enkele 

schaarse momenten 
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Hollands voor jongeren: mooi, maar erg correct

Voorstelling: Hol land. Gezelschap: Het Filiaal. Spel: Ramses Graus en Pieter van der 
Sman. Muziek: Gabor Tarjan en Sandip Bhattacharya. Regie: Monique Corvers. Tekst: 
Patricia Kuiper. Aantal toeschouwers: 80. Plaats: De Lawei, Drachten.

DRACHTEN - Tachtig rumoerige kinderen tussen de acht en vijftien jaar zien vier jongens 
opkomen in te krappe jasjes. Ze maken rare, ritmische geluiden met hun mond en het 
geroezemoes neemt toe. Maar nog geen vijf minuten later is het stil en hebben de twee 
muzikanten en de twee spelers de zaal meegenomen in een sprankelend verhaal. 
De jeugdtheatergroep Het Filiaal is een club met een roeping. Het moet wel ergens over 
gaan, heeft men gedacht. ‘Hol land’ gaat over hoe Hollands Holland eigenlijk is. Over ‘wij’ en 
‘zij’,  de vreemdelingen. Het boek ‘De wensen van Gajes’ van Sjoerd Kuyper vormde de 
basis. 
Uitgangspunt is het idee dat iedereen hier eigenlijk ooit is aangespoeld, de één alleen wat 
eerder dan de ander. De nummer één is hier de hoofdpersoon van het verhaal. Hij heet Kajo 
en komt, natuurlijk, uit het Oosten. Daar was het droog en er was moord en doodslag. Dus 
liet Kajo zijn oude moeder achter en trok naar het Westen. Op een paar zandheuveltjes 
begon deze eerste Hollander zijn akkertje op een droog gevallen lapje grond. Maar dan 
strandt er een schip op de kust, boordevol vreemdelingen. Ze worden met open armen 
ontvangen, want alleen is maar alleen. Kajo wordt Koning Kajo. De lol is er echter snel af als 
iedereen wat te klagen en te zeuren heeft. 
Wat Kajo betreft kunnen ze allemaal doodvallen, nieuwe nieuwkomers incluis. Nu heeft Kajo 
zijn nieuwe land verworven met behulp van ‘de Glazen Man’, een Alladin-achtige geest, van 
wie hij drie wensen mocht doen. Kajo’s tweede wens wordt sneller verhoord dan de 
bedoeling was, helemaal als blijkt dat ook zijn moedertje het slachtoffer dreigt te worden. 
Gelukkig komt het door zijn laatste wens weer allemaal goed. De vreemdelingen worden 
weer Hollanders en Kajo wordt herenigd met zijn oude moeder. 
Het verhaal wordt snel en levendig verteld. Dialoog wordt afgewisseld door poëtische 
vertelling, vindingrijke beelden door leuke grapjes. De muziek, die wordt voortgebracht door 
een rijke verzameling percussie-instrumenten, vormt een wezenlijk onderdeel. Ze is 
begeleidend, suggestief en origineel. In de vloeiende combinaties van spel en klank wordt 
plezier gepaard aan perfectie. 
Al met al is het een boeiende voorstelling, waar het moralisme net niet te dik bovenop ligt. 
Maar een beetje minder politiek correct had wel gemogen. Misschien dat de zweem van 
braafheid die nu over de voorstelling ligt dan wat meer ruimte laat aan het genot van de 
ondeugd.
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Smullen bij Alibaba en zijn veertig rovers 
LEEUWARDEN - Niets is lastiger 

ger dan succes Na "Grimmige 
Sprookjes waarmee de Jeugdtheaterschool 

theaterschool ZuidHolland vorig 
jaar de Publieksprijs van het 

Amateur Theaterfestival behaalde 

haalde laat 
zij 

dit seizoen dezelfde 

zelfde formule los op de sprookjes 

jes van 1001 nacht Wie beide 

voorstellingen heeft gezien - en 

dat zullen er vast heel wat zijn - 

ontkomt niet aan een vergelijking 

king en die valt in het nadeel van 

deze laatste productie uit 

Het is allemaal net iets minder 
sprankelend en minder origineel 
De vertellingen zijn meer verbaal 

baal en minder theatraal De kin- 

kinderen 

deren liepen voor de pauze niet 

meteen warm Zeker voor de 

jongsten is de structuur van een 

kaderverhaal met daarin weer 

andere verhalen wel wat ingewikkeld 

wikkeld Maar bij ’1001 
nacht’ 

is 

dat nu eenmaal een gegeven 
jn 

het eerste en laatste verhaal 

komt die randvertelling het 

meest uitgebreid aan bod ’Er 

was eens lang geleden zo begint 

gint het een koning die zijn 

vrouw betrapte op ontrouw Hij 
was hierover zo teleurgesteld in 

het vrouwelijk "ras’dat hij 
voortaan 

aan iedere nacht met een andere 

vrouw trouwde die hij dan de 

volgende ochtend liet onthoofden 

den Animo voor een positie als 

gemalin neemt onder die omstandigheden 

standigheden snel af 

Maar dan meldt Sheherazade de 
dochter van de grootvizier zich 

vrijwillig als huwelijkskandidate 
Ze verleidt de koning nacht na 

nacht met verhalen die naar 

meer smaken Volgen vier van 

de 1 001 duizend verhalen "Hoe 

Abu Hassan een wind 
liet’ 

is 

minder opwindend dan de titel 

doet vermoeden "Het verhaal 

van de vrouw die niet wilde 
eten’ 

is al wat leuker om te zien al is 

het maar door de olijk kauwende 
echtgenote ’Het verhaal van de 

kleine 
bedelaar’ 

in Comedy Capers-stijl 

pers-stijl is nog een graadje 
lolliger 

ger 

Na de pauze wordt het pas echt 

smullen Het verhaal van Alispanning 

spanning afwisseling en humor 
waardoor je als toeschouwer eindelijk 

delijk eens meegenomen wordt 
Het dansen vormt in dit geheel 

een weldadige afwisseling 

vooral in het breakdancen zitten 

pareltjes Hier spettert het ensemble 

semble pas echt 

Jammer genoeg stammen dans 

en muziek uitsluitend van de geijkte 

ijkte patronen van MTV en TMF 
af Wat meer inspiratie uit bijvoorbeeld 

voorbeeld de moderne Noord- 

Afrikaanse muziek zou het verhaal 

haal Øn de oorspronkelijkheid 

zeker ten goede zijn gekomen 
Een pluspunt is dat veel talentvolle 

volle allochtonen de weg naar 

deze jongerenproductie hebben 
gevonden 

HANS BRANS 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Verhalen van HXI1 nacht 
Gezelschap 

schap Jeugdtheaterschool ZuidHolland 
Regie Theo Ham Bewerking Ada 

Ooms en Theo Ham Choreografie Ingrid 

grid Daalmeijer Belangstelling bijna 
uitverkocht 

verkocht 



Tussen zwart en wit mist kleur

Voorstelling: De familie Samuels. Gezelschap: Theater Cosmic. Spel: Victor Bottenbley, 
Mies de Heer, Paulette Smit, Manoushka Zeegelaar Breeveld. Tekst en regie: Fenneke 
Wekker. Plaats: Harmonie, Leeuwarden. Belangstelling: 100.

‘Nieuwe makers op tournee’ is het motto waarmee ‘De familie Samuels’ op pad is gestuurd. 
De voorstelling is geproduceerd door het Amsterdamse Theater Cosmic, dat multi-culturele 
kruisbestuivingen tot stand probeert te brengen. Het meest succesvolle product daarvan is 
het jaarlijkse toneelschrijffestival ‘Hollandse Nieuwe’. Ook ‘De familie Samuels’ van Fenneke 
Wekker komt daaruit voort. Van oorsprong actrice schreef Wekker niet alleen het stuk, maar 
regisseerde het ook zelf. 
‘De familie Samuels’ is een drama over de botsing van twee etnische achtergronden binnen 
één gezin. Plaats van handeling is het moderne woningkje van jongste dochter Ruth. 
Gespannen bereid zij zich voor op de komst van haar moeder, haar vader en haar zus. Ruth 
en haar moeder hebben haar vader en zus Jacky al tien jaar niet meer gezien. Wat een 
gezellige familie-reünie moet worden loopt - niet onverwacht - uit op een debacle. Eindelijk 
wordt uit de doeken gedaan waarom de verschillende achtergronden van moeder (wit) en 
vader (zwart), de oorzaak vormden van de scheiding. Moeder heeft dat nooit echt begrepen 
en koestert net als de overmatig geassimileerde Ruth de illussie dat een hereniging toch 
moet kunnen. De andere dochter, Jacky, is een echte dwarskop, die niets wil loslaten over 
haar verleden, maar wel de kant kiest van haar vader. Die is inmiddels hertrouwd. Als 
moeder het hopeloze van de onderneming inziet laat ze zich vollopen en braakt haar 
frustraties eruit. Dat is het startsein voor meer ontboezemingen en verwijten en hoewel papa 
luidt verkondigd dat hij van iedereen houdt wordt het met die hereniging natuurlijk niets meer.
Als Jacky zich aan het slot in de armen van haar zusje werpt lijkt dat vooral bedoeld als 
hoopvol teken voor een nieuwe generatie. Maar vanuit het karakter van Jacky is de 
ommezwaai moeilijk te plaatsen. 
Wekker heeft een groot thema bij de kop dat ze maar moeilijk klein krijgt. Ze schrijft vlotte 
dialogen en leuke situaties, maar haar personages zijn te mager voor de opvattingen die ze 
moeten torsen. Ze zijn vooral getekend naar de positie die zij in het gezin innemen tegenover
het probleem van aanpassen versus identiteit. Zo rukt Jacky op een gegeven moment de 
mobiele telefoon uit handen van haar zusje en laat triomfantelijk zien dat het ding nep is, net 
dus als de ‘zakelijke’ gesprekken van Ruth. Ruth moet nu toegeven dat ze iets probeerde op 
te houden wat ze niet is. Ze wilde zich aanpassen aan de cultuur van de blanken, maar 
verloochende haar afkomst. Maar Ruth is geen type voor nep-gesprekken. Het karakter 
wordt hier opgeofferd aan een plot-effect. 
De figuur van de vader en van de oudste dochter zijn nog schematischer dan die van Ruth 
en de moeder. De overdreven lievigheid van de vader en de overdreven hardheid van Jacky 
zijn de acteurs niet helemaal kwalijk te nemen: veel meer hadden hun personages niet in 
huis. Mies de Heer weet als de moeder in haar wanhopige hunkering zo nu en dan wèl te 
overtuigen en ook Manoushka Zeegelaar Breeveld als Ruth speelt sterk. Wat ontbreekt is de 
inkleuring van al deze personages.
HANS BRANS



Lezer leest schrijver te laat de les

Voorstelling: De onverwachte man. Schrijver: Yasmina Reza. Spelers: Linda van Dyck en 
Jules Croiset. Regie: Gijs de Lange. Plaats: De Lawei, Drachten. Aantal toeschouwers: 
300.

De trein van Parijs naar Frankfort is niet de meest uitgelezen situering voor een toneelstuk, 
zeker niet als de duur van de voorstelling de reistijd benadert. Twee mensen zitten zwijgend 
tegen over elkaar in een coupé. De een is een oud geworden schrijver, die de erkenning 
gesmaakt heeft, maar constateert dat hij verbitterd is. De ander een jongere vrouw, verwoed 
lezer van het oeuvre van dezelfde schrijver, met wie zij al lang vóór deze ontmoeting in 
discussie was - in gedachten dan. Van een gesprek is overigens niet meteen sprake. Het is 
negen uur en we zijn Straatsburg al zowat gepasseerd voordat de schrijver de eerste 
woorden tot haar richt: “Mag het raampje even open?” Zelfs daarna duurt het nog tot tien 
minuten voor het slot, voordat er echt een dialoog op gang komt. Al die tijd daarvoor worden 
we afwisselend bezig gehouden met de gedachtespinsels van de één of van de ander. Zo 
komen we aan de weet dat de schrijver Paul Parski op weg is naar zijn dochter die met een 
te oude vent getrouwd is. Dat de vrouw meer vriendschappen dan liefde heeft gekend en dat
ook die vriendschappen met pijn en teleurstelling gepaard gingen. We vernemen dat de 
schrijver niets op heeft met literatuur die een mening over de wereld wil uitdragen en dat de 
vrouw brandt van verlangen om de schrijver aan te spreken over alles wat haar bezighoudt. 
Ze heeft zijn laatste boek ‘De onverwachte man’ in haar tas zitten, maar durft het er niet uit te
halen. Zo drijft het stuk lange tijd - te lang - op die herkenbare spanning van twee 
onbekenden, die ieder de ander zou willen aanspreken en in het voortdurende uitstel de 
fantasie over het eventuele echte gesprek vast de vrije loop laat. 
Gelukkig bewegen de spelers zich bij hun ‘monologues intérieures’ vrijelijk over het podium, 
onopgemerkt door hun reisgenoot, alsof hun gestaltes samenvallen met hun ogen, die even 
associatief door de ruimte dwalen als hun gedachten. Zo gaat Martha zelfs even op schoot 
zitten bij haar geliefde schrijver, terwijl die suffig voor zich uit blijft kijken.
Rijk en fraai geformuleerd zijn de overpeinzingen uit de pen van de Frans-Iraanse schrijfster 
Yasmina Reza zeker, maar het blijft meer literatuur dan toneel. Er zitten passages in die je 
liever zou willen overlezen, dan voor een tweede maal zien. Als t.v. film, met close-ups en 
aanvullende beeldtaal, zou de rijkdom van de tekst beter tot zijn recht komen. Op het toneel 
weet zelfs het mooie, genuanceerde spel van Linda van Dyck en Jules Croiset het tekort aan
drama niet helemaal te compenseren. 
Pas aan het slot, als de vrouw het boek toch uit haar tas heeft gepakt en de schrijver haar 
eindelijk aanspreekt, wordt het weer een beetje spannend. Van schrik reageert ze koel, 
waarop hij zich niet als de schrijver, maar als lezer bekend maakt. Genadeloos begint hij de 
cynische bitterheid van de schrijver af te kammen. Het is jammer dat we juist in die ironische 
situatie de gedachten van de lezeres niet meer te horen krijgen. Het slot is er niet minder 
fraai om. Gepassioneerd haalt ze passages uit zijn boeken aan. “U beklaagt zich over het 
leven, maar ik zie in u het leven” zegt ze. “U heeft het recht niet om bitter te zijn.” Voor de 
schrijver komt die les als een bevrijding. Maar laat kwam die wel.
HANS BRANS



’Dodendans’ 
in de hel van August Strindberg 

Voorstelling 
’Dodendans’ 

van August 

Strindberg Plaats Harmonie Leeuwarden 

den Gezelschap Het Gevolg Regie [gnace 

nace Cornelissen Spelers Frieda Pittoors 

toors Dries Smits en Jacob Beks Belangstelling 

stelling Nagenoeg uitverkocht Herhaling 

ling 30 november in De Lawei Drachten 

LEEUWARDEN - Is het toneel 

niet bij uitstek de plaats om vermaakt 

maakt te worden met andermans 
ellende Strindbergs belangrijkste 

ste drijfveer was het waarschijnlijk 

lijk niet maar wel die van Het 

Gevolg in zijn productie van 
’Dodendans’ 

Van de zware pessimistische 

simistische kost van Strindberg is 

intrigerend speels en bij tijd en 

wijle luchtig theater gemaakt 

’Dodendans’ 
heeft een kaal verhaallijntje 

haallijntje Het strijdperk is de 

relatie tussen man en vrouw Hij 

is kapitein op een Zweeds eilandje 

landje Zij een vrouw die na vijfentwintig 

entwintig jaar nog steeds teert op 
de wrok van een misgelopen carriŁre 

riŁre als actrice Hij schimpt op 
iedereen in zijn omgeving zij 

vooral op hem Weinig reden om 

binnenkort een zilveren bruiloft 

te vieren maar wel aanleiding 
om met hernieuwde geestdrift elkaar 

kaar nog eens het bloed onder de 

nagels te halen 

Dan komt na vijftien jaar neef 

Kurt langs Voor zijn komst gaat 

hij flink over de tong maar als hij 

er eenmaal is knuffelen beide 

partijen hem beurtelings haast 

dood in een poging een medestander 

stander te vinden De buiten- 

buitenstaander 

staander Kurt is niet alleen het 

slachtoffer van de manipulerende 

rende echtelieden maar vertegenwoordigt 

genwoordigt in zekere zin ook de 

verbazing van het publiek dat 

een stortvloed aan feiten en meningen 

ningen hoort omtrent beider vijandschap 

andschap maar toch nooit de 

vinger kan leggen op de oorzaak 

Strindberg zelf probeert deze 
vijandschap 

andschap vaak als een universeel 

gegeven in de natuur van mannen 

nen en vrouwen voor te stellen 

Ook Het Gevolg spreekt over 

�een stuk waarin hij genadeloos 
afrekent met het samenleven van 
mensen binnen het huwelijk 

Die generalisering lijkt mij 
onzin 

zin 

Strindberg voert geen maatschappelijke 

schappelijke of persoonlijke om- omstandigheden 

standigheden aan die het denken 

ken en handelen van zijn personages 

nages zouden kunnen verklaren 
De toeschouwer wordt geen adelaarsblik 

laarsblik boven het slagveld gegund 

gund eenvoudigweg omdat de 

schrijver die zelf ook niet bezit 

Wel laat hij van binnenuit de 
mechanismen 

chanismen zien van bedrog en 

zelfbedrog van achterdocht en 

wraak van schuldgevoel en de 

neiging om schuld liever bij de 

ander te leggen Dat is niet iets 

universeels in de strijd tussen 

mannen en vrouwen maar het 

geeft de beleving weer van een 

doolhof in je hoofd 

De strijd op leven en dood gaat 

verder dan de strijd tussen de 

seksen Het is ook het eigen gevecht 

vecht om levenszin en doods- doodsangst 

angst De titel 
’Dodendans’ 

verwijst 

wijst niet voor niets naar rituelen 

waarin de mens gevangen zit tussen 

sen hier en hiernamaals 

Van dat laatste aspect is bij Het 

Gevolg weinig te merken De 

doodsstrijd is niet meer dan een 

strategisch middel in het wederzijds 

zijds bedrog Wat wel werkt in de 

regie van Ignace Cornelissen is 

de speelse ruimtelijke benadering 

ring waarin zwaarwichtige psychologie 

chologie vermeden wordt en het 

strijdperk van man en vrouw verrassende 

rassende theatrale vormen krijgt 
Aan soepele expressieve acteergrootheden 

grootheden als Frieda Pittoors 

en Dries Smits is zo’n dansje in 

de hel wel toevertrouwd 

HANS BRANS 



’Ivanov’ 
bij 

Strijards 

verfrissend verwarrend 
Voorstelling 

’Ivanov’ 
van Anton Tsjechov 

chov Gezelschap Art &  Pro Regie 

Frans Strijards Spelers Gijs Scholten van 

Aschat Maria Kraakman Han Romer 
Bezoekers uitverkocht Plaats Harmonie 

nie Leeuwarden Herhaling vandaag 
dezelfde plaats 

LEEUWARDEN - 
’Ivanov’ 

wordt niet gerekend tot Tsjechovs 

chovs grote voldragen stukken 

Het is na 
’Platonov’ 

het tweede 

avondvullende stuk dat hij 

schreef en het eerste dat werd 

opgevoerd Hij bleef de tekst 

ook daarna nog aanpassen 
omdat 

dat het publiek de titelheid naar 

zijn smaak niet begreep 

Van regisseur Frans Strijards en 

acteur Gijs Scholten van Aschat 

kan je dat niet zeggen ’Ivanov 

mag minder evenwichtig zijn dan 

Tsjechovs latere toneelwerk en 

minder realistisch vanwege de 

bombastische uitbarstingen de 

titelheid is in deze uitvoering 
intrigerender 

trigerender dan zijn 
nakomelingen 

gen 

Ivanov lijdt maar waaraan Hij 

is grootgrondbezitter gestudeerd 

deerd en getrouwd met de 

joodse Sarah die vanwege dit huwelijk 

welijk door haar ouders werd 

verstoten De rijke bruidsschat is 

Ivanov misgelopen De vernieuwingen 

wingen van zijn landbouwbedrijf 

liepen op niets uit hij zit 
tot over 

zijn oren in de schulden zijn 

vrouw heeft tuberculose gekregen 

gen en hij zelf is uitgeblust 

Ivanov zelf weet niet wat hem 

mankeert Uit zijn gedrag blijkt 

alleen onmacht Hij laat zijn 

zieke vrouw in de steek om bij de 

naburige Lebedevs de verjaardag 

dag van diens dochter Sasja te 

vieren Haar vader is een oude 

studievriend van Ivanov haar 

moeder zijn belangrijkste geldschieter 

schieter 

Het pandemonium op dit verjaardagsfeestje 

jaardagsfeestje laat zich niet beschrijven 

schrijven Drie paar oren zijn 

niet genoeg om het gekrakeel 

van alle verlopen en verknipte 

types uit elkaar te houden Terwijl 

wijl de spelers met windkracht 

elf over elkaar heen buitelen is 

het lastig om de verveling waar 

iedereen last van zegt te hebben 

als bron van hun kwalen te onderkennen 

derkennen Het is fascinerend 

maar te snel en te lollig om echt 

leuk te zijn Gelukkig wordt deze 

kluchtigheid na de pauze afgeremd 

remd zodat de humor de tragiek 

juist versterkt en er in feite meer 

te lachen valt 

Beetje bij beetje krijgen we meer 

greep op de ongrijpbare Ivanov 

Omdat hij zelf geen enkel inzicht 

heeft in zijn neerslachtigheid lijkt 

die aanvankelijk meer op de 

Weltschmerz van een adolescent 

dan op een midlifecrisis Vanaf 

het moment dat de verliefde 

Sasja hem komt opzoeken terwijl 

wijl boven zijn vrouw op sterven 

ligt begin je hem iets meer te 

doorgronden 

Door de opofferingen die zijn 

vrouw zich getroost heeft toen zij 
met hem trouwde en het idee dat 

hij daar niets tegenover heeft 
weten 

ten te stellen wordt Ivanov geplaagd 

plaagd door schuldgevoel Het 

enthousiasme en de idealen van 

zijn jeugd zijn ongemerkt veranderd 

derd in falen en zelfhaat 

De acteerprestaties in deze voorstelling 

stelling zijn onnavolgbaar 

Vooral Gijs Scholten van 

Aschat Han Romer en Maria 

Kraakman spelen weergaloos 

maar dat geldt ook voor de kleinere 

nere wat karikaturaal aangezette 

zette rollen Strijards weet je het 

mooiste van Tsjechov mee te geven 

ven het ene moment heb je ongelofelijk 

gelofelijk de pest aan een personage 

nage het volgende moment 

denk je hem volledig te 
begrijpen 

pen Die verwarring is 
verfrissend 

send en verontrustend 

HANS BRANS 

Op de voorgrond Gijs Scholten van Aschat in 
Tvanov’ 

van de groep 
Art &  Pro 



Versplinterde liefde 

Kasimir en Karoline 
Voorstelling Kasimir en Karoline van 

Ödön von Horvath Gezelschap RO 
Theater Regie Guy Cassiers Spelers 

Guus Dam Nadja HUpscher Mark Rietman 

man Chris Tielemans Plaats Harmonie 
Leeuwarden Belangstelling 150 

bezoekers 

kers 

LEEUWARDEN - We zijn op 

de Oktoberkermis in München 

rond 1930 Kasimir is net zijn 

baan als chauffeur kwijt geraakt 

en heeft geen zin zich te amuseren 

ren Zijn verloofde Karoline wil 

niets liever Ze laat zich op een 

ijsje tracteren door een vormelijke 

lijke verlegen wijsneus die 

meent dat liefde niet bestand is 

tegen werkeloosheid Karoline 

gelooft daar niets van maar ondertussen 

dertussen is dat precies wat zij en 

Kasimir ondervinden 

Door een aaneenschakeling van 
misverstanden lange tenen en 

gekwetste trots keren ze elkaar 

de rug toe Karoline gaat op stap 

met de wijsneus Eugen en ontmoet 

moet via hem twee heren uit de 
’betere’ 

stand een rechter en een 

directeur de baas van Eugen In 

de voorstelling van het RO 
Theater 

ater zijn het twee vet aangezette 

speknekken zelfgenoegzaam 
opportunistisch ranzig Dat 

Karolines 

rolines wensdroom om via deze 

grijpgrage heren hogerop te 
komen 

men als een ballon uit elkaar spat 

is onafwendbaar 

Ondertussen vertoeft Kasimir 

aan de andere kant van het sociale 

ale spectrum Ook zijn vriend 

het kwaadaardige crimineeltje 

Merkei Franz is door en door 

Opportunistisch Met hem loopt 

het nog slechter af dan met de 

twee hoge heren Een happy end 

zit er dan niet meer in Als Karoline 

line Kasimir weer ontmoet biedt 

ze hem haar excuses aan net zoals 

als hij dat eerder heeft gedaan 

Maar er is te veel gebeurd de 

liefde is kapot 

Het 
’volkstoneel’ 

van de HongaarsOostenrijkse 

gaarsOostenrijkse schrijver 

Odön von Horvdth smaakt bitter 

ter �En de liefde houdt nooit 

pp 
is het bijna cynische motto 

bij dit 
stuk Het geeft het niet aflatende 

latende verlangen aan naar 

liefde en erkenning ook al loopt 

dat steeds stuk op de harde economisch 

nomisch bepaalde werkelijkheid 

Von Horvath (1901-1938 

schreef volksstukkten die je tot 

een typisch Oostenrijkse traditie 

kunt rekenen en die loopt van 

Nestroy tot Kroetz en Schwab 

Meer dan gewone volksstukken 

zijn ze een satire op 
maatschappelijke 

pelijke verhoudingen maar wel 

met gevoel voor de tragiek van 
’kleine’ 

mensen 

Regisseur Guy Cassiers is er met 
een groep van vooral jonge acteurs 

teurs zeer wel in geslaagd om dat 

over te brengen Zijn mengeling 
van karikaturen en mensen van 

vlees en bloed werkt wonderwel 
Alle personages zijn authentiek 

en glashelder Vooral Nadja 

Hüpscher speelt een prachtige 

naïef zoekende Karoline 

Toch blijft het een harde voorstelling 

stelling om naar te kijken Voor 
een deel komt dat door de fragmentarische 

mentarische bijna filmische 

structuur waar bijna niet tegen 

op te ensceneren valt Die brokkelige 

kelige stijl hoort bij de thematiek 

van versplinterde verhoudingen 
in een maatschappij waar iedereen 

een voor zijn eigen hachje moet 
knokken 

Het onrustige toneelbeeld met 

veel videoen en lichteffecten roept 

perfect de sfeer van een kermis 

op maar heeft wel tot gevolg dat 

je achter in je stoel blijft zitten 

Door die afstandelijkheid verlaat 

je de zaal wat ongemakkelijk 
Maar ik kan mij zo voostellen dat 

dat precies is wat Von Horvath 

graag gewild had 

HANS BRANS 



Botsing fatalisme en 

hoop in 
’Nachtasiel’ 

Plaats Posthuis Theater Heerenveen- 

.Voorstelling 
’Nachtasiel’ 

van Maxim 
Gorki Gezelschap Het Ro Theater Regie 

gie en bewerking Alice Zandwijk Spelers 

lers Guus Dam Stefan de Walle Herman 

man Gilis Jack Wouterse Rogier Philipoom 

oom e Toeschouwers uitverkocht 
HEERENVEEN - Ruim twee 

jaar toert Het Ro Theater met 
’Nachtasiel’ 

van Maxim Gorki 

langs de Nederlandse theaters 
Dat zegt al bijna genoeg over de 
kwaliteit van de voorstelling een 

subliem gespeeld stuk spectaculair 

lair theater waarin dramatische 

uitersten elkaar in razend tempo 
opvullen Dat is niet niets voor 

een toneelstuk dat door de grote 

kenner van de Russische literatuur 

tuur Karel van het Reve ooit 

werd afgedaan als een gedateerd 

werk van een overschat schrijver 

Gorki schreef het in 1902 op 
34-jarige leeftijd Hij had zelf 

ruime ervaring op gedaan aan de 

troosteloze onderkant van de 

Russische samenleving voordat 

hij als verhalerischrijver bevriend 

raakte met Tsjechow en Tolstoi 
Aan de eerste ontleende hij de 

losse vrijwel plotloze structuur 

van zijn drama 

In 
’Nachtasiel’ 

zien we een haveloos 

loos groepje eenlingen in een tehuis 

huis voor daklozen dat bepaald 

niet uit liefdadigheid gerund 

wordt De beheerder is een miezerige 

zerige mannetje zijn vrouw een 

kwaadaardig monster dat haar 

minnaar probeert aan te zetten 

tot moord op haar man en uit jaloezie 

loezie haar halfzus in elkaar 

slaat Rond deze vier ontwikkelt 

zich iets wat op een verhaallijn 

lijkt Het eindigt in moord en 

doodslag 

Maar gelukkig blijven ook in 

deze voorstelling de 
’randfiguren’ 

ren’ 
het belangrijkst de fatalistische 

sche bontwerker Bubnov de 

harteloze ploeteraar Klesjts en 

zijn stervende vrouw Anna de 

toneelspeler-zonder-naam en de 

cynische valsspeler Satin Alcohol 

hol is koning Temidden van dit 

stel ongeregeld arriveert een 

oude man de mysterieuze Luka 
(Guus Dam die oogt als een 

verlopen Gorbatsjov 

Hij is de enige die kan luisteren 

die advies geeft zonder bijbedoeling 

ling en woorden van troost biedt 
- nooit als een dominee maar in 

de harde taal van de verschoppelingen 

lingen zelf Desondanks hebben 
sommigen al gauw de pest aan 

hem omdat hij illusies verkoopt 

en de harde waarheid schuwt 

Maar Luka doet iets anders hij 

weerspiegelt het innerlijk van de 

ander zijn vergeten wensen en 

angsten Als hij weer vertrokken 

is 
- en de minnaar de huisbaas 

om zeep heeft gebracht 
- blijft de 

rest verward achter In Slavische 

en dus met drank overgoten gemoedsexplosies 

moedsexplosies komen de uiteenlopende 

eenlopende reacties op Luka 
naar voren 

Wat Gorki in feite probeert is om 
de individuele mogelijkheid van 

hoop respect en verantwoordelijkheid 

lijkheid open te houden zonder 

iets af te doen aan de harde sociale 

ale kritiek die uit deze ’milieuschildering’ 

schildering’ 
spreekt Regisseur 

Alice Zandwijk weet dat evenwicht 

wicht in deze anarchistische 

voorstelling perfect te bewaren 
Met verve laat zij tien 

weergaloze 

loze acteurs balanceren tussen 

geouwehoer en diepzinnigheid 

tussen trivialiteit en tragiek 

Door humor en een straf tempo 
wordt de valkuil van het melodrama 

drama vermeden 

HANS BRANS 



Spetterend duet rond een kille seksmachine 
Voorstelling 

’Reigen’ 
van Arthur 

Schnitzler Plaats De Lawei Drachten 

Gezelschap De Paardenkathedraal Regie 

gie Dirk Tanghe Spelers Marie-Louise 
Stheins en Peter de Graef Bezoekers 
250 Nog te zien vandaag en morgen in 
de Harmonie Leeuwarden 
DRACHTEN - Precies honderd 
jaar geleden schreef Arthur 

Schnitzler het stuk waarmee hij 

na zijn dood het meest bekend 
zou worden 

’Reigen’ 
Als een 

ketting zijn tien scŁnes aan elkaar 

kaar geregen met telkens twee 

personages waarvan er ØØn 

doorgaat naar de volgende 

Het stuk begint met een hoertje 

die een soldaat oppikt daarna 

zien we de soldaat een dienstmeisje 

meisje versieren het dienstmeisje 

meisje wordt door ’de jonge meneer’ 

neer’ 
genomen enzovoorts 

graaf legt het uiteindelijk weer 

met het hoertje van de eerste 

scŁne aan en de cirkel is rond 

ScŁne voor scŁne doorlopen we 
de sociale ladder van de Weense 

samenleving in het fin de siŁcle 

Iedere scŁne heeft een ’natuurlijk’ 

lijk’ 
hoogtepunt in de daad maar 

het gaat om de gecompliceerde 

aanloop er naar toe en de treurige 

rige afloop van ingezakte verwachtingen 

wachtingen daarna 

Gezien het expliciete karakter 

van het stuk had Schnitzler ’Reigen’ 
gen’ 

nooit bedoeld als toneel- 

toneelstuk 

stuk eerder als een onderzoek in 
dialoogvorm naar de seksuele 

moraal van zijn tijdgenoten 

Toen het bijna twintig jaar later 

in Berlijn toch op de planken 

werd gezet kreeg Schnitzler 

prompt een proces aan zijn 

broek als ’erotomaan 

Regisseur Dirk Tanghe heeft het 

experimentele onderzoekende 
karakter van het stuk haarfijn 

aangevoeld Om te beginnen 

wordt het stuk niet door tien 

maar door slechts twee spelers 

gespeeld En wat voor spelers 

Marie-Louise Stheins en Peter 

de Graef trekken al hun registers 

open om tien zeer verschillende 

personages op het netvlies te toveren 

veren Juist omdat het dezelfde 

spelers zijn zie je zo scherp de 

verschillende strategieºn van ieder 

der personage om zich te hand- 

handhaven 

haven afhankelijk van zijn sociale 

ale positie 

De neiging tot het karikaturale 

geeft veel scŁnes iets hilarisch 

maar die tendens wordt ingeperkt 

perkt door de stileringen in de 

regie Zo raken de geliefden elkaar 

kaar nooit aan ook niet op het 

moment supreme Niet zelden 

bedraagt de afstand tussen de 

twee de halve breedte van het toneel 

neel 

Terwijl alle emotionele wendingen 

gen met realistische precisie getoond 

toond worden is de interactie 

dus kunstmatig Zo blijf je kijken 

naar twee individuen ieder op 
zoek naar genot maar ook naar 

erkenning respect en warmte 

Op het seksuele hoogtepunt van 
de scŁne geeft een walsachtige 

machine stoompluimpjes af die 

het overdadig gekreun tot een 

symbolisch einde voeren Niet 

zelden komt het finale gekreun 

van maar ØØn kant en zien we de 

partner staan wachten alsof zij- 

/hij de verkeerde bus voorbij ziet 

komen ’Reigen’ 
is geen veroordeling 

van ’lege 
seks’ 

maar een analyse 

van een verknipte burgerlijke 

moraal waarin het niet om seks 

maar om macht draait Het duidelijkst 

delijkst is dat in de centrale 

scŁne tussen de getrouwde 
vrouw en de getrouwde man Als 

een pasja op de bedrand van de 
echtelijke sponde doceert de 

man zijn ijzeren logica van de 

dubbele moraal In het daaropvolgende 

volgende climax zien we de machine 

chine heen en weer rammen als 

een hoestende tank Tanghe en 

zijn spelers schotelen het publiek 

een even vermakelijke als pijnlijke 

lijke voorstelling voor 
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ScŁne uit 
’Reigen’ 

met Peter de Raef en Marie-Louise Stheins 



Onvervuld verlangen 

in klank en beweging 
LEEUWARDEN - Alle stukken 

ken van de jong vermoorde Andalüsiºr 

dalüsiºr Federico Garcia Lorca 

gaan over onvervuld verlangen 

En altijd zijn het vrouwenfiguren 
die daarbij de centrale rol spelen 

dochters die de deur niet uit mogen 

gen een verloofde die jaren 

wacht op haar aanstaande een 
vrouw die met de verkeerde getrouwd 

trouwd is of - zoals in deze bewerking 

werking van 
’ Yerma’ 

- een vrouw 
die bij haar man geen kind krijgt 

Het is juist de dichter en de homoseksueel 

moseksueel Lorca die in deze 

vrouwen het brandpunt herkent 
van een spanning tussen de 

dwang van tradities en van een 

hard bestaan en de lokroep van 

het leven 

De Brabantse groep De Wetten 
van Kepler heeft van muziektheater 

ater waar taal beweging en 
muziek 

ziek een gelijkwaardige rol in 

spelen haar handelsmerk gemaakt 

maakt Het is een manier van 

werken die bij uitstek geschikt 

lijkt om de zintuiglijke poºzie en 

de onderhuidse passie van 
’Yerma’ 

vorm ||  geven Daarbij 
is de dramatische handeling tot 

het uiterste gere Het po- 

ºtische drama is een dramatisch 

gedicht in beweging en klank 
geworden 

worden 

De rol van de sprekende Yerma 

(Use van Kemenade wordt gedubbeld 

dubbeld door danseres Annemarie 

rie van Haren die alleen of in 

duetten met Thomas Falk (Yerriia’s 

riia’s man Juan het innerlijk verlangen 

langen en de frustratie van 

Yerma laat zien in korte abrupte 

bewegingspatronen die strak 

staan van bedwongen sensualiteit 

teit en toenemende agressie Die 
spannende dansfragmentŁn worden 

den afgewisseld met beknopte 
dialogen suggestieve instrumentale 

tale muziek en prachtige zang 
van Jan Willem Baljet en Esther 
Beima Baljet speelt daarbij de 

rol van jeugdliefde Victor bij wie 

Yerma steun zoekt maar bij we 

ze toch niet wil halen wat ze van 

haar man niet krijgt Beima’s rol 

als ver trouwelinge is mij niet erg 

duidelijk geworden - maar wat 

een stem 

De verschillende disciplines die 

De Wetten van Kepler willen integreren 

tegreren zijn in deze voorstelling 
misschien evenwaardig maar 

toch niet erg evenwichtig 
toegepast 

past Het drama trekt aan het 

kortste eind Al dat Spaans iri liederen 

deren en dialogen klinkt poº- 

tisch en je snapt wel dat Juan bedoelt 

doelt �naar binnen en �wat 

moeten de mensen wel niet denken 

ken maar de rest haalt de eerste 

ste 
rij niet 

Je blijft vooral m het ongewisse 

over wat er zich afspeelt in die 

harde boerenkop van Juan 

Houdt hij inderdaad van Yerma 

»i een man duiven Ijoudt 

WirWj niet met haar naar bed 

Wil hij geen kinderen Of kan hij 
ze niet bij haar verwekken Dat 

moge banale vragen zijn in deze 

wel erg esthetische voorstelling 
maar je wilt er toch graag een 

antwoord op Ze worden niet gegeven 

geven 

Kennelijk gaat het hier uitsluitend 

tend om Yerma om haar weigering 

ring het verlangen op te geven Łn 

om haar weigering om Juan op te 

geven Het mooiste van deze 

mooie gebrekkige voorstelling is 
misschien wel dat het aan de 

hand van de vloek van de kinderloosheid 

loosheid laat zien dat het ’onyervulbare 

vulbare 
verlangen’ 

niet enkel te 

wijten is aan de repressie van 

conventies maar dat het leven 

zelf verlangens oproept die het 

zelden vervult 
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Voorstelling 
’Yerma’ 

naar Federico 

Garcia Lorca Plaats Harmonie Leeuwarden 

warden Gezelschap De Wetten van 

Kepler Met Use van Kemenade Thomas 
Falk Annemarie van Haren Esther 

Beima Jan Willem Baljet Wim Berings 

Sacha Daniel en Wiebe Goting Regie 
Wim Berings Sacha Daniel Toeschouwers 

wers 125 



Wespenfabriek’ 
is horror in te veel woorden 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling De Wespenfabriek naar een roman 
man van Iain M Banks Gezelschap 
RO-Theater Bewerking Gerardjan 
Rijnders en Guy Cassiers Regie Guy 
Cassiers Spelers Steven Van Watermeulen 

len Joop Keesmaat Peter Paul Muller 
Toeschouwers nagenoeg uitverkocht 

Herhaling 7 november in De Lawei 
Drachten 

LEEUWARDEN - Iain M 
Banks is een in Nederland nog 
niet zo bekende Schotse cultschrijver 

schrijver die in zijn boeken heen 
en weer pendelt tussen sciencefiction 

fiction en 
’normale’ 

fictie ’The 

Wasp 
Factory’ 

uit 1984 was zijn 

shockerende debuutroman 
�Macaber surrealistisch bizar 

en wreed zijn de trefwoorden 
die het RO-Theater meegeeft 
aan zijn toneelbewerking van het 
boek 
Dat betekent geen gezellig 
avondje uit maar confronterend 
theater dat de moordenaar in jezelf 

zelf verbindt met de rauwe werkelijkheid 

kelijkheid van het journaal Inderdaad 

derdaad verlaat het publiek na 

afloop in gepast bedrukte 
stemming 

ming de zaal platgeslagen door 

het audiovisuele geweld maar 

vooral door de teksten óver geweld 

weld van Banks 
Wat is er gebeurd in die tussentijd 

tijd We worden de wereld ingeleid 

leid van Tom een zestienjarige 

puber die met zijn vader op een 

eiland woont Die vader is een 

voormalige hippie nu een teruggetrokken 

getrokken levend biochemicus 
die zijn zoon voortdurend bordjes 

jes pap toeschuift maar verder 

geen enkel contact met de jongen 

gen lijkt te hebben Een vage figuur 

guur die ook verderop in het 

stuk niet te doorgronden is De 

interactie tussen de twee is minimaal 

maal Plaats van handeling is de 

keuken met een reusachtig wit 

keukenblok dat tegelijk de achterwand 

terwand vormt voor videoprojecties 

jecties en lichteffecten 

Als pa er is zwijgt Tom dociel en 

eet zijn bordje leeg Dat is alles 

Maar zodra die zijn hielen heeft 

gelicht barst hij open en komen 
de verhalen en de fantasieºn los 

Stukje bij beetje bekent hij drie 

moorden op een neefje een 

broertje en een nichtje De verslagen 

slagen zijn doorspekt met rituelen 

len en complexe symboliek zoals 
je die in de gesloten wereld van 

de vroege Gerard Reve ook aantreft 

treft Een vereenzaamde jongen 
zet zijn machteloosheid om in 

woeste machtsfantasieºn Om 
zijn verwarde gevoelens te dempen 

pen worden die ten slotte omgezet 

zet in daden 

Bij die onthullingen blijft het 

jammer genoeg niet Daarna 
horen 

ren we nog dat al bij Toms 
ouders 

ders alles op een extravagante 

manier mis liep We krijgen een 

onwaarschijnlijke opeenstapeling 

ling van gruwelijkheden voorgeschoteld 

schoteld Als het nu alleen zou 

gaan om Toms fantasiebehoefte 

kan dat nog best boeien maar 
kennelijk wordt hier geprobeerd 
om een verklaring te geven voor 

zijn ongelukkige jeugd En als 

zodanig is dat tamelijk overbodig 
en ongeloofwaardig De beelden 

van non-communicatie tussen 

vader en zoon zeggen wat dat betreft 

treft heel wat meer 

Misschien heeft de toneelbewerking 

king van Gerardjan Rijnders het 
boek hier te dicht gevolgd toneelbeelden 

neelbeelden zeggen vaak meer 

dan romanwoorden ’De wespenfabriek’ 

penfabriek’ 
is een heftige voor- 

voorstelling 

stelling maar de horror zit hem 
meer in de vertelling dan in de 

beelden of in de gebeurtenissen 

op het toneel Vaak is de woordkeus 

keus van arme Tom die van een 

virtuoos auteur en blijft de toneelbewerking 

neelbewerking te veel een verteld 

teld boek Ondanks de ’verpletterende’ 

terende’ 
audiovisuele ondersteuning 

ning en ondanks het schitterende 
spel van hoofdrolspeler Steven 

van Watermeulen 
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ScŁne uit ’De wespenfabriek’ van het RO-Theater gisteravond in de Harmonie 



Deerniswekkende 

oudjes bij 
Carver 

Voorstelling Het Weer Gezelschap 
Carver Spelers Leny Breederveld Ria 

Eimers RenØ van ’t Hof Beppie Melissen 

sen Jim van der Woude Regie Mirjam 

Koen Bezoekers uitverkocht Plaats de 
Harmonie Leeuwarden 

LEEUWARDEN - Je wordt geboren 

boren je worstelt je door het gevecht 

vecht om liefde en geluk en dan 

ben je oud Daar zit je dan Wat 
moet je nou Dat is zo ongeveer 

het uitgangspunt van de jongste 

voorstelling van Carver Oud 
zijn Voor wie Carver kent begint 

gint de formule misschien wat 

overbekend te raken maar dan 

nog bevat deze voorstelling 
juweeltjes 

weeltjes die je niet wilt missen 

Op basis van improvisaties en 

aangevuld met gastspelers wordt 

stapje voor stapje geschaafd aan 

een voorstelling die wat meer 

mime is dan toneel maar eigenlijk 

lijk geen van beide 

Gasten zijn deze keer Ria Eimers 

mers en Jim van der Woude die 

op het laatste moment Wouter 

Steenbergen moest vervangen 

Na een drietal voorstellingen 

met Heimer Woudenberg is 
Mirjam 

jam Koen (van het Onafhankelijk 

lijk Toneel terug als regisseur 

Dat betekent ook dat "Het 
Weer’ 

weer wat minder aan de hand 

van een verhaallijn loopt en 

meer een associatieve aaneenrijging 

ging van fragmenten is waarin 

ieders persoonlijke inbreng 
duidelijk 

delijk is te herkennen 

De rol van Ria Eimers is hierin 

het meest uitzonderlijk of eigenlijk 

lijk moet je zeggen afzonderlijk 

Want terwijl de andere vier min 

of meer clichØmatige oudjes 

neerzetten met grijze tentrokken 

ken ouwemannenhoedjes 

stramme loopjes en emmerende 
conversaties blijft zij als 

nieuweling 

ling apart zitten in haar bruine 

mantelpak vol verbazing en afgrijzen 

grijzen over al die geestloze aftakeling 

keling Net als het publiek is ze 

waarnemer maar dan ØØn die 

net is aangekomen op de drempel 

pel van de ouderdom geplaagd 

door geheugenverlies en met 

angst voor die kortstondige en 

langdradige toekomst waarvan 

haar lotgenoten het voorland 

vormen 

De echte oudjes stelen ondertussen 

sen de show De manier waarop 
Jim van der Woude een kwartier 

bezig is om zijn portefeuille in 

zijn broekzak te krijgen hem laat 
vallen en dan samen met RenØ ’t 

Hof weer probeert op te rapen is 

humor onder een vergrootglas a 

la Toon Hermans maar dan visueel 

sueel Wat dergelijke scŁnes 

vooral zo hilarisch maakt is de 

perfecte lichaamsbeheersing 
waarmee krankzinnige capriolen 

worden uitgehaald door mensen 

die te stijf zijn om een simpele 

handeling te verrichten 

Ook in veel andere fragmenten 
staat de onmacht van het oud zijn 
centraal Het lichaam dat weigert 

gert het geheugen dat in de 

steek laat het onstilbare verlangen 

gen naar erotiek en tederheid - 

nog hulpelozer dan toen de wereld 

reld nog jong was Op het eerste 

gezicht lijkt de benadering van 

de personages door Carver erg 

uiterlijk en zoals gezegd clichØ- 

matig Een verleden hebben de 

figuren niet en daardoor ook 
nauwelijks een eigen persoonlijkheid 

lijkheid Ze zijn dan wel niet dement 

ment maar wel heel kinderlijk 

Ook ontbreekt wat misschien het 
belangrijkste gegeven van de ouderdom 

derdom is de eenzaamheid en 

het vooruitzicht van de dood 

Desondanks blijven de personages 

ges in hun waarde Hoe ridicuul 

ze zich ook gedragen altijd worden 

den ze liefdevol neergezet nooit 

op afstand 

Ook de buitenstaander komt tot 

de ontdekking dat ze deerniswekkend 

wekkend maar niet belachelijker 

ker zijn dan de rest van de mensheid 

heid Die indruk wordt versterkt 

door de plotselinge uitstapjes in 

de fantasie van de personages en 

door de meer theatrale onderbrekingen 

brekingen zoals de prachtige 

rolstoelendans Juist hierin laat 

Carver de schoonheid zien die 

schuilt in het menselijk tekort 

HANS BRANS 



Tiener als spiegel 

van haar omgeving 

Plaats de Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling ’Vermoorde 
onschuld’ 

naar de 
gelijknamige roman van Karin Overmars 

Gezelschap Hollandia /  Literair Theater 
Branoul Spel Carola Arons Regie Jan 

van den Berg Bewerking Carola Arons 
Jan van den Berg Toeschouwers bijna 
uitverkocht 

LEEUWARDEN - Als je Eva - 

zo’n etterige verwende tienerpuber 

puber met wie geen land is te bezeilen 

zeilen - na het sluiten van de disco’s 

co’s in het echt zou tegenkomen 
dan is de kans groot dat je je mateloos 

teloos aan haar ergert of op zijn 

minst met een grote boog om 

haar heen loopt Maar als Carola 

Arons deze Eva op het toneel zet 

dan zie je een verward gekwetst 

meisje van veertien dat in zichzelf 

zelf is opgesloten en niet meer 
weet waar ze het zoeken moet 
’Contactgestoord’ 

is het etiket 

dat Eva krijgt opgeplakt van de 

maatschappelijk werker die het 

gezin of wat daarvan over is na 

de scheiding van haar ouders 

weer ’op de 
rails’ 

probeert te zetten 

ten Eva onttrekt zich aan de regels 

gels sluit zich op in haar kamer 
gaat naar de verkeerde feesten 

laat zich in met verkeerde kerels 

en slikt troep waar ze niet beter 

van wordt Van haar wordt 

vooral aanpassing verwacht 

maar niemand laat zich echt met 
haar in niemand past zich aan 

haar aan 

De andere personen in haar omgeving 

geving komen nogal trendy en 

cabaratesk naar voren uit de 

woorden van Eva Vader is een 

’decision 
maker’ 

die alleen oog 
heeft voor zijn laatste vlam 

Moeder een drankorgel met de 

emotionele diepgang van een 

laag vernis en in het Limburgse 
accent van de maatschappelijk 

werker hoor je als het ware de 

geitenwollen sokken Natuurlijk 

gaat het hier om de beleving van 

Eva maar als die figuren inderdaad 

daad zo karikaturaal zijn blijft 

de maatschappijkritische lading 
een beetje steken 

Dat neemt niet weg dat Eva zelf 

op een indrukwekkende manier 

wordt neergezet Carola Arons 
speelt haar personage op een 

paar vierkante meter met een 

barstoel een geluidsinstallatie 

een video en een scherm Snel en 

onverwacht wisselt ze van stemming 

ming van situatie of van verhaal 

Ze beweegt hortend en stotend 

alsof haar hoofd haar buik en 

haar voeten niet altijd bij 
hetzelfde 

zelfde lichaam horen Meestal 

spreekt ze rechtstreeks de zaal 

in maar niet tot het publiek 

Soms spreekt ze tot zichzelf 

waarbij de camera en het scherm 
als een soort spiegel gebruikt 

worden Als ze het heeft over de 

mensen in haar omgeving of de 

bizarre situaties waar ze in verzeilde 

zeilde spreekt ze altijd in het verleden 

leden Dat brengt een solo al snel 

met zich mee maar vermoedelijk 

is de literaire bron van deze bewerking 

werking er ook debet aan De 

voorstelling komt daardoor niet 
veel verder dan een situatieschets 

schets Hoe levendig en 
levensecht 

echt Carola Arons de tiener Eva 

ook neerzet alles heeft al plaatsgevonden 

gevonden 

Toch is ’Vermoorde 
onschuld’ 

een boeiende voorstelling 
Arons schijnt geweigerd te zijn 

op de toneelschool maar dat 

moet wel haast omdat ze daar 

weinig meer te leren had 
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Vulkanische uitbarsting weinig overtuigend

Voorstelling: Vesuvius. Tekst: Oscar van Woensel. Gezelschap: Het Syndicaat. Spel: 
Herman van Baar, Olga Beemster, Mattijn Hartemink, Tirza de Jong. Regie: Daniëlle 
Wagenaar. Plaats: De Lawei, Drachten. Belangstelling: 120.

DRACHTEN. ‘Het begint!’ roept één van de vier spelers van ‘Vesuvius’ als met een hels 
gekraak en een harde fluittoon het zaallicht uitgaat en de voorstelling begint. Hij heeft het 
niet over de voorstelling, maar over de vulkaan die op uitbarsten staat. Vier jongeren hebben 
zich opgesloten in een blokhut op de helling van de Vesuvius, omdat ze een eind aan hun 
leven willen maken. Het wachten was op een uitbarsting en nu is het nog slechts een kwestie
van uren voor de lava toestroomt. Deze manier wordt vast niet aangeraden op die beruchte 
website. De Big Brother-achtige zelf-opsluiting schept echter een hogedruk-situatie met veel 
mogelijkheden. Die situatie is weliswaar gekunsteld, zoals ook het wit-grijze decor meer weg 
heeft van een kale galerie dan van een blokhut, maar juist het kunstmatige uitgangspunt 
biedt ruimte om hypothetische vragen te stellen. Stel, je wilt er een eind aan maken, hoe doe
je dat, waarom doe je dat, waarom doet een ander dat? Het is een moeilijk onderwerp dat 
liever onbesproken wordt gelaten om vooral niemand op ideeën te brengen. Aangezien heel 
veel jongeren op zijn minst wel eens met de gedachten aan zelfmoord spelen, getuigt de 
keuze voor dit thema van een moedige daad van Het Syndicaat.
Maar nu de uitwerking. Van de vier wil er meteen al één afhaken, maar dat beschouwen de 
anderen als verraad. Een liefdesverklaring van één van de twee meiden doet hem van 
mening veranderen, maar als het andere meisje dat kleffe handjeplak niet kan aanzien, blijft 
er van de ontluikende liefde al snel niets meer over. Volgen vier monologen, waarin ieder zijn
zegje doet over de achtergrond van zijn of haar besluit. De één had alles, maar voelde van 
binnen een grote leegte; de ander was seksueel misbruikt; de derde had te veel energie en 
de laatste kon er niet tegen dat iedereen altijd ‘sorry’ zei. Met nieuw geraas en gefluit uit de 
geluidsboxen kondigt de Vesuvius aan dat de tijd dringt. Met nieuwe verhalen over overleven
en de straf van een eeuwig leven sluipt de twijfel binnen. Desondanks komt de omslag aan 
het eind tamelijk onverwacht. Op een moeilijk na te vertellen wijze komen de vier tot het 
inzicht dat “niet weten hoort bij het leven”, en dat ze daarom de onzekerheid van het leven 
verkiezen boven de zekerheid van de dood.
Het valt niet mee om door die omslag of door de diepste frustraties van het viertal geraakt te 
worden. Daarvoor zijn de verhalen en de personages te inwisselbaar. Hun problemen 
wortelen nauwelijks in hun karakters en hun karakters wortelen niet echt in een verleden of 
zelfs maar in een consistent gedrag. De opbloeiende liefde aan het begin is wat dat betreft 
tekenend: alleen op dat moment heeft het een functie, maar voor de rest schijnt het voor 
geen van de personages nog van belang. In de kortademige teksten van Oscar van Woensel
wordt de dramatiek van de situatie voortdurend opgeofferd aan woordspelingen en moment 
effecten. Zelfs de humor in de tekst werkt zelden, omdat een pijnlijke tegenstelling als 
achtergrond ontbreekt. De regie versterkt de afstandelijkheid van de tekst nog eens. De 
personages zijn nauwelijks op elkaar betrokken en alles wat zweemt naar emotie wordt in 
een strakke, snelle vorm gegoten. Het hoge tempo wordt als één streep tot het eind toe 
volgehouden. Met verve gespeeld, dat wel, maar helaas gaat het schot over.
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Te veel respect 

voor Andromache 
Plaats Lawei Drachten Voorstelling 
Andromache Tekst Koos Terpstra Gezelschap 

zelschap Teneetcr Regie Arjo Viel 
Spelers Caroline Almekinders Noor 
Denteneer Arend de deus Manoushka 
Kraal Chris Tales Maureen Tauwnaar 
Toeschouwers 120 

DRACHTEN - Onder de titel 

"Andromache speelt de jeugdtheatergroep 

theatergroep Teneeter de eerste 

twee delen van de Troje-Trilogie 

gie die Koos Terpstra een jaar of 
zes geleden schreef voor Theater 
van het Oosten Het eerste deel 

heet Troje het tweede "Andromache 

mache In beide delen is Andromache 

mache de vrouw van de Trojaanse 

jaanse held Hektor het centrale 
personage 

Terpstra - van wie onlangs nog 
"Mijn 

Elektra’ 
werd gespeeld - 

haalt zijn stof voornamelijk uit 
Euripides Diens ontluisterende 
visie op mensen die gedreven 
worden door hun eigen kortzichtigheid 
tigheid schemert bij Terpstra nog 
wel een beetje door maar te weinig 

nig om dat nu zijn onderwerp te 

noemen 

Wat is het dan wel Ik ben er eerlijk 

lijk gezegd niet achter gekomen 
Daarvoor blijft hij te veel een naverteller’ 

Zijn "hertalingen 
volgen tamelijk getrouw het verloop 

loop van de klassieke tragedies 
De personages hebben dezelfde 
namen en dezelfde eigenschappen 

pen Drastisch veranderd is het 

taalgebruik dat fris modern en 

direct is 

Terpstra weet heel diep en genuanceerd 

anceerd in de angsten de schuldgevoelens 

gevoelens en de gedachtenkronkels 

kels van zijn personages door te 

dringen en er een heldere verwoording 

woording aan te geven Die helderheid 

derheid en het eigentijdse gevoel 
is wat het meest aanspreekt in 

zijn bewerkingen 

Logisch dat Teneeter meent met 

deze teksten ook jongeren te 

kunnen boeien Als je op een 

aansprekende manier wat van 

die oude Grieken wilt opsteken 
ben je hier aan het goede adres 
De helderheid van de tekst 

wordt door Teneeter doorgezet 
in een helder eenvoudig decor 
en een directe vlotte speelstijl 

Omdat het toneelbeeld niet verandert 

andert en ook de tekst in een gestage 

stage stroom door vloeit treedt 

gemakkelijk een verveling op die 
helaas zo vaak geassocieerd 
wordt met de term "klassiek 

Wellicht getuigt de wijze waarop 
Teneeter met deze teksten omspringt 

springt van te veel respect waardoor 

door juist de zwakke kant ervan 
naar voren komt 

Iedereen zegt precies en uitvoerig 

rig wat hij voelt en bedoelt Iedere 

dere emotie wordt omgezet in 

een argument Subtekst - het 

contrast tussen woord en gevoel - 

ontbreekt evenals de relativering 

ring door een kwinkslag of een 

knipoog Mag je de schrijver op 
die gebreken afrekenen als dat 
nu eenmaal zijn stijl niet is Misschien 

schien niet maar in de uitvoering 
zal daar dan wel wat tegenover 
moeten staan om het genietbaar 
te maken 

HANS BRANS 



De aftakeling komt in 

vermakelijke brokken 

Voorstelling Kortsluiting Auteur Haye 
van der Heyden Spelers Allard van der 
Scheer Nelly Frijda Riek Nicolet en 
Hymke de Vries Regie Christiaan Nortier 

tier Producent Gislebert Thierens Aantal 

tal toeschouwers 175 Plaats Posthuis 
Theater Heerenveen Nog te zien De 

IJsherberg Dokkum op 26 februari en 
De Lawei Drachten op 1 maart 

DRACHTEN - Een oude man 
die te maken krijgt met vergissingen 

gen versprekingen met woedeaanvallen 

aanvallen en achterdocht die 

kortom beseft dat hij dement aan 
het worden is Daarover gaat 
’Kortsluiting’ 

van Neerlands komedieschrijver 

medieschrijver bij uitstek Haye 
van der Heyden Hij schreef het 

voor zijn schoonvader Allard 

van der Scheer die met dit stuk 

zijn vijftigjarig jubileum aan het 

toneel viert 

Met zijn raspende stemgeluid 

bromt de 71-jarige acteur dat hij 

hier nu al weer 71 jaar rondloopt 

Van der Scheer heeft de rol die 

hem op het lijf geschreven is ook 

helemaal aangetrokken Boos 

betweterig komisch en aandoenlijk 

lijk beent 
hij 

stram over het toneel 

neel ten strijde tegen het onvermijdelijke 

mijdelijke 

Maar zo heel zwart is deze 

zwarte komedie nu ook weer 

niet Van der Heyden heeft 

mooie vlotte dialogen geschreven 

ven voor een reeks korte schetsmatig 

matig opgezette scŁnes vol pingpong 

pong replieken en steeds een 

fraaie pointe aan het slot Een 

plot is er nauwelijks Victor 

meent dat zijn vrouw hem opzettelijk 

telijk dwars wil zitten en papt 

met de buurvrouw aan Die is pas 

weduwe geworden en zit om 
mannelijk gezelschap verlegen 

Natuurlijk loopt dat op niets uit 

en nadat ook dochterlief na een 

tijdelijke scheiding weer terug is 
naar haar man verzoent Victor 

zich weer met zijn vrouw en met 
zijn lot 

Dat het stuk weinig verhaal heeft 

wil niet zeggen dat er weinig 
interessants 

ressants is om te zien Iedere 

scŁne geeft een impressie van de 

verschillende kanten van Victors 

verwarring en verzet en van de 

manier waarop zijn omgeving 
daarmee om probeert te gaan Er 
is meer aandacht besteed aan 

sprankelende dialogen en vrolijke 

lijke vondsten dan aan de karakters 

ters Diepgang heeft eigenlijk alleen 

leen het probleem waarmee Victor 

tor geconfronteerd wordt De 

humor maakt dat probleem 
schrijnend en zorgt er voor dat 

het relativerend en onsentimenteel 

teel benaderd wordt 

Het sobere toneelbeeld onderstreept 

streept het schetsmatige karakter 

ter twee tuinbankjes tegen een 

achtergrond van heg en wolken 
dat is alles Met uitzondering van 

de hoofdrolspeler is ook het spel 

aanvankelijk nogal vlak Dat zal 

te maken nebben met de kortebaanstijl 

baanstijl van Van der Heyden en 

de onuitgewerkte karakters 

waardoor de spelers niet veel in 

handen hebben Waar een lach 

gehaald kan worden pakken de 
spelers die perfect Pas gaandeweg 

weg krijgen hun personages 
kleur en beginnen ook de 

schaarse ontroerende momenten 
te werken 
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Najagen van wind in 

drieluik van Orkater 

Voorstelling Petomaan-necrofiel-trompettist 

pettist Gezelschap Orkatcr Auteur Jan 

Veldman Spelers Porgy Franssen 
Saskia 

kia Temmink Roef Ragas Muziek Olga 
Franssen Helenus de Rijke Esther 
Steenbergen Hein Franssen Eduard van 
Regieren Altena Bezoekers dik vierhonderd 

honderd Plaats de Harmonie Leeuwarden 
den 

LEEUWARDEN - Lucht zou je 

het verbindende element kunnen 

nen noemen in het morbide drieluik 

luik ’Petomaan - necrofiel - 

trompettist’ 
van Orkater Maar 

misschien moetje ook niet teveel 
zoeken achter de combinatie van 
de drie eigenaardige types die de 

hoofdpersoon zijn in de drie delen 

len 

Porgy Franssen kreeg een idee 

Jan Veldman werd gevraagd een 

tekst te schrijven Zijn stijl sluit 

perfect aan bij de muzikale 

speelsheid en de springerige verteltrant 

teltrant van Orkater 

De petomaan (Franssen zelf 

was een curiositeit in het Parijse 

variØtØ van voor de Eerste Wereldoorlog 

reldoorlog Een arme bakkersknecht 

knecht uit Marseille wil hogerop 
in het leven en traint zijn kringspier 

spier om roem te oogsten in de 

Parijse theaters met een variºteit 

aan reukloze winden Hij noemt 
ze flaters of 

"feesten’ 

Zijn loopbaan is zijn heilige roeping 

ping Zelfs het wegblijven van 

het publiek en het bericht van de 

dood van zijn zoon aan het front 

dringt niet tot hem door zo geobsedeerd 

obsedeerd is hij om de ’flater van 

de 
geschiedenis’ 

te produceren - 

met een anticlimax als finale Natuurlijk 

tuurlijk is het een geschiedenis 

met onderbroekenlol maar door 

de snelle verhaallijn en de muzikale 

kale begeleiding wordt het een 

rariteit met een treurig randje 

Alles is ijdelheid en het najagen 

van wind 

De wind die de necrofiel (Roef 

Ragas najaagt is de lijkengeur 

van rotting en bederf Het verhaal 

haal begint hier met het slot 

waarin de necrofiel zijn geliefde 

vermoordt om met haar de liefde 
te kunnen bedrijven De rest van 

de scŁne fungeert als relaas aan 

de rechters ter verklaring van 

’hoe het zo gekomen 
is’ 

Hoe je van zo’n onsmakelijk 

morbide onderwerp komisch 
theater kan maken zonder onsmakelijk 

smakelijk te worden laat zich 

niet makkelijk uitleggen maar 

Orkater toont dat het kan De 

humor overwint de grens die 

wordt opgeroepen door de gŒne 

over zo’n onderwerp Maar door 
het muzikale kader Łn door de 

snelle afwisseling in de vertelling 

ling ontstaat afstand tot de lol en 

begin je zowaar iets te begrijpen 

Het laatste deel is het hoogtepunt 

punt Ook hier eindigt het verhaal 

haal met het begin De trompettist 

tist is een lulletje rozenwater die 
in een bandje speelt Terwijl hij 
op het punt staat de vrouwelijke 

saxofonist het idee van zijn leven 
te laten horen in ØØn noot 

’waait’ 

hij het raam uit Chet Baker 

denk je dan 

ScŁnes met de achtergebleven 

handleden worden doorsneden 
met fragmenten waarin de trompettist 

pettist zijn laatste momenten 
overdenkt in een vertraagde val 
Zijn overpeinzingen zijn laconiek 

niek en diepzinnig Vooral hier 

evenaart Veldman het komische 
talent van Porgy Fransen dat 

ook altijd een randje vervreemding 

ding en ernst laat zien Maar ook 
het prachtige tegenspel van Saskia 

kia Temmink en Roef Ragas en 

de schitterende muziek maken 
van deze voorstelling iets 

bijzonders 

ders 
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Richard voor jeugd 

veel verbaal geweld 

Voorstelling 
"Richard’ 

naar Shakespearcs 

rcs Richard III Tekst Oscar van Woenscl 

scl Gezelschap Het Syndicaal Regie 
Danielle Wagenaar Spelers Herman van 
Baar Niet van der Horst Tirza de Jong 
Manon Nieuweboer en Gerold Guthman 

man Plaats Lawei Drachten Toeschouwers 

wers 50 Herhaling 13 november Leeuwarden 

warden 

LEEUWARDEN - Richard gaat 

over een absolute booswicht 

Een man die door en door slecht 

is en dat voor zichzelf ook graag 
wil weten Hij liegt bedriegt 

moordt verraadt en deinst er 

zelfs niet voor terug om de weduwe 

duwe van een door hem vermoorde 

moorde neef het hof te maken - 

en haar dan later ook om zeep te 

helpen 

Is dat interessant voor jongeren 

Nou en of moet Het Syndicaat 

gedacht hebben Geweld en 

slechtheid wijzen we af maar het 

fascineert wel Dat heeft te maken 

ken met roekeloosheid grenzeloosheid 

loosheid machtsfantasiºen en 

het omgaan met angst 

Oscar van Woensel vond in Richard 

chard III van Shakespeare een 
ideale slechterik Het bewerken 
van klassiekers voor jongerentoneel 

neel is in Je vangt er twee vliegen 

gen in ØØn klap mee het is een 

aardige introductie tot het oorspronkelijke 

spronkelijke werk en bovendien 
krijgt de auteur het verhaal en de 

thematiek al vast cadeau 

Of dat mes hier inderdaad aan 

twee kanten snijdt mag 
betwijfeld 

feld worden Van Woensel is 

geen slaafse navolger Hij doet er 

van alles aan om het onderwerp 
naar deze tijd toe te trekken 

Ook zijn eigen associaties met 

hel thema heeft hij rijkelijk op 

het papier losgelaten In de 

ruimte die dan nog over blijft op 
een voorstelling van goed anderhall 

hall uur moet ook nog het verhaal 

haal van Shakespeare verteld 

worden 

Dat is krap want het is een geschiedenis 

schiedenis barstensvol persona- 

personages 

ges en gebeurtenissen De vijf 

spelers hebben het dan ook razend 

zend druk Op een kaal toneel 

staat een kruisvormige verhoging 

ging met daar omheen een paar 

stoelen De acteurs vliegen de 

verhoging op en af en wisselen in 

een razend tempo van rol en van 

situatie Het verhaal over Richard 

chard is daarbij niet te volgen 

Waarschijnlijk is dat niet eens 

zo’n ramp omdat al die scŁnes 

vooral zijn slechtheid demonstreren 

streren Maar hoe kom je erachter 

ter dat iets dat je niet kunt volgen 

niet belangrijk is Ook de eigentijdse 

tijdse fragmenten lijden onder 

het straffe tempo en de al te 

vlotte speelstijl van acteurs die 

erg met zichzelf ingenomen zijn 

De slachtoffers komen al helemaal 

maal niet aan bod maar ook de 

bezetenheid met geweld wordt 

nauwelijks tastbaar gemaakt 
Zelfs de moordscŁnes hebben 

weinig impact Van Woensel 
schrijft her en der mooie interessante 

sante dingen op zoals de litanie 

over de liefde maar alleen op die 

rechtstreeks het publiek aanspreken 

spreken maakt het verbale geweld 

weld plaats voor een ongemakkelijk 

kelijk gevoel dat het hier om 

meer dan woorden gaat 
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Verzameld Werk mooi 

afscheid Ellen Vogel 

LEEUWARDEN - Als er ØØn 

gebeurtenis is die onder acteurs 

een generatiekloof gemarkeerd 
heeft dan was dat wel de Actie 

Tomaat in 1969 Veel spelers die 

voor die tijd naam gemaakt hadden 

den overleefden de mentale naschok 

schok van die actie niet of ternauwernood 

nauwernood Degenen die zich 

wel wisten te handhaven waren 
’sadder and 

wiser’ 
Ellen Vogel 

was ØØn van hen Ruim vijfenvijftig 

tig jaar is zij nu ’aan het 
toneel’ 

en er is eigenlijk geen beter stuk 

denkbaar waarmee haar jarenlange 

lange verblijf aan de top van de 

toneelkunst beter geºerd zou 

kunnen worden dan met ’Verzameld 

meld 
Werk’ 

Dit stuk gaat namelijk over precies 

cies die generatiekloof en over 

de manier waarop oudere en jongere 

gere kunstenaars met elkaar met 

hun vak en met hun integriteit 

omgaan Als je niet beter wist 

zou je denken dat dit stuk van de 

46 jaar oude Amerikaan Donald 
Margulies speciaal voor Ellen 

Vogel is geschreven 

Ellen Vogel speeljt de rol van 

Margot Jacobsen een gevierd 

schrijfster van korte verhalen 

die de eenzaamheid van het 

schrijven en van de ongehuwde 
staat probeert te doorbreken 
door les te geven EØn van haar 
leerlingen is Iris van der Meulen 
gespeeld door Roos Ouwehand 

De jonge schrijfster is volkomen 
idolaat van haar voorbeeld en 

ondanks ruwe pogingen van de 

gearriveerde auteur om haar bewondering 

wondering te ontnuchteren 

neemt ze zelfs het vacante baantje 

tje van assistent aan 

In een zestal scŁnes zien we vervolgens 

volgens hoe de relatie tussen 

Voorstelling Verzameld Werk Auteur 
Donald Margulies Spelers Ellen Vogel 
en Roos Ouwehand Regie Peter Oosthoek 

hoek Plaats de Harmonie Leeuwarden 

Belangstelling uitverkocht Nog te zien 

De Lawei Drachten op 19 december 

deze twee uiteenlopende vrouwen 

wen zich ontwikkelt van meester-leerling 

ter-leerling tot gelijken en 
vervolgens 

volgens van vriendinnen tot concurrenten 

currenten 

Met behulp van zijn gegeven talent 

lent en met hard werken maakt 
de kunstenaar iets moois maar 
voor de 

’vulling’ 
is hij afhankelijk 

van zijn omgeving Dat brengt 

opportunisme en hardheid met 

zich mee eigenschappen waar de 
oudere Jacobsen ruim mee is 

bedeeld 

deeld 

Maar aan de andere kant is 
integriteit 

griteit een absolute voorwaarde 
voor authentiek kunstenaarschap 

schap Door het verhaal van een 

pijnlijke jeugdliefde van haar 

leermeester te 
’jatten’ 

als stof 

voor haar eerste roman heeft de 
jonge Van der Meulen een grens 
overschreden 

Die bittere smaak die dat achterlaat 

laat past eigenlijk wel bij een 
afscheidsvoorstelling 

scheidsvoorstelling als deze Uit 

bewondering gunnen wij de 

oude rot graag haar lauweren 
maar hoe feestelijk is het om 

daarop te moeten rusten 

Natuurlijk is ’Verzameld 
Werk’ 

een staaltje ouderwets conversatietoneel 

tietoneel Maar door de curieuze 
relatie tussen toneel en werkelijkheid 

lijkheid en vooral door het samenspel 

menspel van Vogel en Ouwehand 

hand blijft het een avond lang 

onafgebroken boeiend 
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