
De grote geschiedenis 

drukt de kleine opzij 

Voorstelling De Tweeling naar Tessa 
de Loo Spel Els Ingeborg Smits Trudy 
de Jong Wivineke van Groningen en 
Yvonne van den Hurk Bewerking Moniek 

niek Merkx Regie Mette Bouhuys 
Plaats de Koornbeurs Franeker Toeschouwers 

schouwers 450 (uitverkocht 

FRANEKER - Twee rijzige grijze 

vrouwen rechts en links vooraan 

aan op het toneel Daarachter 
twee kleinere in het zwart ook 

links en rechts ook elk aan een 

eigen tafel Het begin van ’De 
tweeling’ 

naar het boek van 

Tessa de Loo zet de toeschouwer 

wer even op het verkeerde 
been de tweelingzussen zijn 
niet de vrouwen die op elkaar 

lijken maar de zwarten en de 

grijzen Ze vormen ØØn tweeling 

ling gespeeld door vier actrices 

ces 

De verdubbeling van de personages 

nages lijkt vooral een effectief 

middel om de vertelling van de 

levens van deze twee zussen 
gevarieerder te maken Inhoudelijk 

delijk is er geen verschil tussen 

de twee Anna’s of de twee Lottes 

tes 

Anne en Lotte zijn Duitse zusjes 
die ergens rond 1920 vlak na elkaar 

kaar hun ouder ve Meteen 

teen daarna wórden ze van elkaar 

kaar gescheiden Lotte heeft 

tbc en belandt in een Nederlands 

lands pleeggezin bij verstokte 

communisten Anne wordt bij 

haar grootvader ondergebracht 

bracht en als die sterft verdwijnt 

dwijnt ze naar de boerderij van 

een hardvochtige oom waar ze 

wordt geslagen en vernederd 
De brieven van haar zuster bereikten 

reikten haar nooit 

Het relaas van het pijnlijke gemis 

mis hun treurniswekkende 
jeugd en de diepe wonden van 
de oorlog krijgt de toeschouwer 

wer in brokken te verwerken 
als Lotte en Anna elkaar jaren 

na de oorlog bij toeval 
ontmoeten 

ten in het kuuroord Spa 

Met die herkenningscŁne begint 

gint de voorstelling De wederzijdse 

zijdse onthullingen van hun 

verscheurde levens nemen 
daarin een beduidend grotere 

plaats in dan het hier en nu in 

dat hotel De verwerking van de 
confrontatie van de twee zussen 

sen op dit moment in die eetzaal 

zaal blijft daardoor onderbelicht 

licht maar het dramatische element 

ment ontbreekt niet geheel 

Vooral de 
’Nederlandse’ 

Lottes 

hebben grote moeite om hun 

Duitse zus te accepteren Keer 

op keer vereenzelvigen zij de 

Anna’s met 
’de’ 

Duitsers en de 

Duitsers met ’de 
daders’ 

Dat is 

het voornaamste struikelblok 

voor een verzoening van de 

vervreemde bloedverwanten 
Het is de grote geschiedenis die 
de kleine geschiedenis tot het 

laatste moment opzij drukt 

Ondanks het zware accent op 
het verleden is ’De 

tweeling’ 

een indrukwekkende voorstelling 

ling Trefzeker schakelen de 

vier actrices Trudy de Jong 

voorop over van heden naar 

verleden van vertelling naar 

herbeleving van hun eigen personage 

sonage naar een figuur uit hun 

verleden De spanning op het 

toneel is permanent voelbaar 
en de associatieve videobeelden 

den en geluiden verhevigen dat 

nog eens 

HANS BRANS 



Postume Hank Williams boeit vooral muzikaal 
Plaats Harmonie Leeuwarden VoorrtdHng 
Hank Gezelschap De Wetten van Kepler Tekst 
Herman van de Wijdeven Spel &  muziek Cindy de 
Quant Herman van de Wijdeven Frederik Felix en 
Gerton Zeilstra Regie Wim Berings Compositie 
Wim Seiles en Frederik Felix Toeschouwen 100 

LEEUWARDEN - De tragiek van het individu 

vidu daar gaat het bij De Wetten van 

Kepler naar eigen zeggen vooral om De 

titelheid van hun nieuwste voorstelling 
is Hank Williams een countrjiegende 

die in 1953 op zijn negenentwintigste het 

lØven vaarwel zei op de achterbank van 

een Cadillac Het was nieuwjaarsnacht 

en het sneeuwde 

Bij dat uitgangspunt zie je een filmbeeld 

in zwart-wit op je netvlies staan omlijst 

door een tearjerker van Williams zelf 

Maar dit gezelschap kiest niet voor 
makkelijk 

kelijk melodrama in plaats van de Cadillac 

lac zien we een pluche salon met halfronde 

ronde banken rode lampjes en stemmige 

ge gordijnen 

Argeloos stapt Hank hier zijn hiernamaals 

maals in Natuurlijk is de muziek in deze 

hemd - of hel - geïnspireerd op Hank 
Williams maar ook in de reacties van de 

drie muzikanten herkent hij de spaanders 

ders en scherven van zijn eigen leven 

’Een gelogen 
biografie’ 

is de ondertitel 

van 
’Hank’ 

Veel kom je helaas niet te weten over het 
leven van Williams verzonnen of niet 

Hij herbeleeft tets van de laatste rit in 

die auto de afhankelijkheid van zijn 

moeder het gepest óp school de haat- 

!  met zQn vrouw Eigen- 

Eigenlijk 

lijk kan je het nauwelijks herbeleven 

noemen Er wordt 
vooral’ 

over dat verleden 

den gesproken achteraf op een nogal 
wazige manier in een stijl die je associatief-poºtisch 

tief-poºtisch kunt noemen 

Een rijke beeldtaal kan schrijver 

Herman van de Wijdeven daarbij niet 

ontzegd worden maar op een bepaald 
moment gaan de eindeloze opsommingen 

gen irriteren en verlang je naar meer 
concrete informatie en confrontatie 

Het tegenspel dat Hank krijgt van Cindy 
de Quant die een stem moet geven aan 
de schimmen in Hanks hoofd loopt 

maar zelden uit op een echte botsing 
Haar pesterig gegiechel en sexy 

maniertjes 

tjes zijn na een tijdje even irritant als de 

riedels van Hank omdat onduidelijk 

bUjft wat dit gedrag nu eigenlijk met zijn 

leven of zijn persoon te maken heeft Het 

leeft dus niet echt in deze hemel en in 

het theater mag je dat ook de doden 
kwalijk nemen 

Meer leven zit er in de muziek Dezelfde 

Cindy 
de Quant kan adembenemend 

mooi zingen en de overige twee spelers 

zijn op hun best met een instrument in 
hun handen Door verschillende geluidseffecten 

luidseffecten krijgt de muziek net dat 

vleugje vervreemding mee dat de 

schrijver bedoeld moet hebben 

Hank was ongelukkig en zat zichzelf in 

de weg Maar hoe en waar hij klem kwam 
te zitten wordt helaas niet duidelijk De 
tragiek blijft daardoor moeilijk navoelbaar 

baar 
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Strak gestileerde 

horror naar Marlowe 

Voorstelling The massacre at Paris 

Gezelschap Toneelgroep Amsterdam 
Tekst Hafid Bouazza naar Christopher 
Marlowe Regie Ivo ten Hove Spel Titus 

tus Muizelaar Kitty Courbois Lineke 
Rijxman e Toneelbeeld Jan Verwweyveld 

weyveld Muziek Harry de Wit Kostuums 

tuums Walter van Beirendonck Plaats 
de Harmonie Leeuwarden Toeschouwers 

wers 300 

LEEUWARDEN - Slachtingen 

zijn van alle tijden Ze vervullen 

de brave burger met afschuw 
en verbijstering van welke gezindte 

zindte hij ook is Maar juist die 
gezindte vormt de krachtigste 

motor als het er om gaat ketters 
in bloed te smoren Vooral in 

handen van gewetenloze types 
is 

’overtuiging’ 
het scherpste 

wapen voor hun ambities 

De Hitler in ’The massacre at 
Paris’ 

heet de hertog van Guise 

Hij was de aanstichter van de 

beruchte Bartholomeusnacht 
in 1572 toen honderden protestantse 

testantse edelen over de kling 
werden gejaagd die in Parijs het 

huwelijk wilde bijwonen van de 

protestantse Henri van Navarra 
en de katholieke koningsdochter 

ter Marguerite van Valois 

Ivo ten Hove heeft voor zijn eerste 

ste productie als artistiek leider 
van Toneelgroep Amsterdam 
naast de voltallige troupe een 

keur van toptalenten uit de kast 

gehaald op het gebied van 

vormgeving muziek kostuums 
en bewerking Voor de laatste 

tekende de Nederlands-Marokkaanse 

kaanse schrijver Hafid Bouazza 

za een taalkundig genie dat in 

bloemrijke overvloed het origineel 

neel van Marlowe naar de 

kroon steekt 

Hoewel de acteurs via zendermicrofoons 

microfoons spreken in de statisch-rethorische 

tisch-rethorische stijl die we 

sinds Reijnders van Toneelgroep 

groep Amsterdam gewend zijn 

is de tekst lang niet altijd even 

makkelijk te volgen Voor een 

deel ligt dat aan de functionele 

herrie van Harry de Wit die een 

permanente sfeer van onrust 

en bedreiging weet te creºren 

maar het komt ook door het ge- 

gebrek 

brek aan dramatische handeling 

ling 

Dat wil niet zeggen dat de beklemming 

klemming over die zinloze wederzijdse 

derzijdse afslachtingen niet 

voelbaar wordt Het is alsof een 

gigantisch mechaniek de mensen 

sen dwingt hun wreedheden tot 
de laatste man uit te leven De 

enorme kerkklokken op het toneel 

neel de vliegwielen aan het plafond 

fond de orgelpijpen de reusachtige 

achtige bollen waarin de vrouwelijke 

welijke personages (als in hoepelrokken 

pelrokken gevangen zitten en 

ook de statische meinier van 

spelen - al die elementen zorgen 

gen voor een beklemmende atmosfeer 

mosfeer waarin je de stompzinnige 

nige wreedheden als onontkoombaar 

koombaar beschouwt 

Daar staan dan weer andere 
dingen tegenover die de heftige 
’impact’ 

van het stuk onderuit 

halen Moeten de mannelijke 
acteurs nu echt van die mallotige 

ge maillots aan met letters op 
hun borst a la Zorro Moeten 
die moorden nou zo infantiel 

als kinderen die cowboytje spelen 

len 

’De slachting in 
Parijs’ 

zoals 

het stuk in de vertaling van 

Bouazza in gewoon Nederlands 
heet levert een wisselende 

voorstelling op Je gaat erin 

mee of je haakt af 
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Labij speelt een Valentine die zich terugvindt 
HEERENVEEN - 

�Jij was toch Shirley 
Valentine vraagt de bewonderde rijke 

ke klasgenote van vroeger aan de verregende 

regende huismoeder van vijfenveertig 
Was In de verleden tijd van dat ene 

woordje zit het verloren en verlepte leven 

ven van Shirley Valentine Getrouwd 
kinderen de deur uit een geestelijk afgestorven 

gestorven echtgenoot en niemand anders 

ders om mee van gedachten te wisselen 

len dan de keukenmuur 

Willy Russell schreef met deze monoloog 

loog over een Britse arbeidersvrouw 
die probeert los te breken uit de sleur 
van alledag een ook verfilmd kassucces 

ces Twaalf jaar na Anne-Will Blankers 

en twee jaar na de uitstekende Friese 
versie door Leny Dijkstra kruipt nu 

Trudy Labij in de huid van Shirley Ze 

doet dat op een geheel eigen manier 
maar met een allure alsof het stuk voor 

haar geschreven is 

Plaats Posthuis Heerenveen 

Shirley Valentine Tekst Willy Russell Spel Trudy 

dy Labi Regie Robert Prager Vertaling Ger 
Thijs Toeschouwers 280 Nog te zien Drachten 
16 november Dokkum 17 november 

Zij laat wat minder de treurige naïeve 

arbeidersvrouw zien Hier zien we een 

lekker gek mens droogkomisch en 

goed gebekt Een gekooide tijger maar 

wel een die uit haar vel kan springen 

van woede Die rolopvatting maakt het 

niet altijd even makkelijk om te begrijpen 

pen hoe zo’n zelfbewuste ogenschijnlijk 

lijk weerbare vrouw zich zo heeft laten 

inpakken 

Valentine vraagt zich dat zelf ook af 

waarom ben ik niet bij die waardeloze 

vent van mij weggegaan Waarom heb 

ik zo weinig gedaan met al die dromen 
wensen en verlangens met al dat ’on- 

’ongebruikte 

gebruikte 
leven’ 

Het antwoord op die 

vraag wordt eigenlijk gegeven door de 

zwijgende muur die in dit decor nadrukkelijk 

drukkelijk in beeld gebracht is het is 

de angst voor het onbekende aan de 

andere kant van die muur voor het 

verlies aan zekerheid 

De Valentine van Trudy Labij komt het 

beste tot haar recht als ze zich verzet 

tegen haar omgeving haar dochter die 

het 
’walgelijk’ 

vindt dat haar moeder 

zomaar met een vriendin naar Griekenland 

land wil Het sterkst komt die 
’vrije’ 

kant naar voren in het tweede deel als 

Valentine de sprong gewaagd heeft en 

zonder haar man op de hoogte te 
stellen 

len naar dat Griekse eiland is vertrokken 

ken Daar zit ze dan Alleen want die 

vriendin heeft haar meteen Jaten schieten 

ten voor een vrijer 

Teruggeworpen op zichzelf krijgt ze 

nieuwe kracht en hervindt ze iets van 

haar oude levenslust van dat meisje 

dat zomaar van het dak sprong Die 

strijdbare Valentine ligt Labij het best 

Schijnbaar moeiteloos weet zij iedere 

lach bij haar publiek te krijgen die er 

maar te halen valt zonder te schmieren 

ren 

De krachtige zelfbewuste persoonlijkheid 

heid van de actrice strookt dan wel niet 

helemaal met die van de ondergesneeuwde 

sneeuwde huisvrouw toch speelt de 

comedienne haar personage nergens 
van de vloer Ze laat niet zozeer een 

realistische Valentine zien de vrouw 
die ze nu Is maar des te meer de vrouw 
die ze ooit was die zichzelf begint terug 

rug te vinden en die heel diep van 
binnen 

nen nooit is weggeweest 
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Zwijgt weinig 
stilte na het ruimen 
LEEUWARDEN - Strobalen varkenskotten 

kenskotten een oude leunstoel 
en een huisaltaartje met Moeder 

der Maria Een morsige Joop 
Wittermans in manchesterbroek 

broek en bretels komt de trap 
afgesjokt De Bres - onder de 

artistieke leiding van diezelfde 

Wittermans - opent zijn deuren 
met een fel-realistiscn boerendrama 

drama zo lijkt het Schijn 

bedriegt 

Schrijfster Frouke Fokkema 
heeft een levenslange fascinatie 
met het boerenbestaan dat 

voor haar vooral te maken 
heeft met eenzaamheid stroefheid 

heid en het koppig vastzitten 

met twee poten in de grond 

Met dezelfde stugge vasthoudendheid 

dendheid van de boer die 

voortploegt probeert zij als 

schrijfster en buitenstaander 
door te dringen tot die verdoemde 

doemde wereld van het platteland 

land Realisme is daarbij niet 

toereikend Weliswaar ademt 
de entourage in deze voorstelling 

ling de geur van stro en stront 

maar wat telt is de overvloedige 
woordenstroom waarin het 

hoofdpersonage Fimme vat 

probeert te krijgen op zichzelf 

en zijn situatie 

Juist hierin is ’Zwijgt veel theatraler 

traler dan 
’Kracht’ 

de film die 

Fokkema ruim tien jaar geleden 

met Theu Boermans maakte en 

die qua onderwerp een sterke 

overeenkomst vertoont met dit 

stuk De taal van Fimme (Joop 
Wittermans is plastisch maar 

ook barok en rijk aan snedige 

formuleringen Niet direct de 

taal van een varkensboer 

Toch is het de vraag hoe erg het 

is dat je in de taal van Fimme 

soms meer de schrijfster hoort 

dan het personage Zij leent als 

het ware haar eigen rijke woor- woordenschat 

denschat aan het gesloten 

innerlijk van boer Fimme En 

Voorstelling Zwijgt Tekst en regie 
Frouke Fokkema Spel Joop Wittermans 

mans en Floor Feenstra Plaats De Bres 
Leeuwarden Bezoekers 70 (vol Nog 
te zien 20 21 en 23 mei in De Bres 

aangezien Fokkema mooi kan 

schrijven mag Fimme zich daar 

gelukkig mee prijzen Wittermans 

mans weet er wel raad mee hij 

speelt zijn personage met een 

fraaie balans tussen vettig 
realisme 

lisme en literaire weelderigheid 

heid 

Meer moeite levert de actualiteit 

teit op waarin de auteur het 

drama heeft gesitueerd Vanwege 

wege de tongblaar hebben de 

�plastic duivels van de overheid 

heid al zijn vee geruimd Het gat 

waarin hij nu is gevallen geeft 

aanleiding tot bespiegelingen 
en beschuldigingen Het is 

mooi om te beseffen dat het de 

wensen van de stadsmensen 
zijn die geleid hebben tot de 

beestachtige toestanden in de 

stallen En de vergelijking door 

Robert Long van veeboeren 
met kampbeulen is misschien 
inderdaad infaam Maar het 

drama van de boer krijgt door 

dit soort verwijzingen wel wat 
pamflettistische trekken 

Ook het slot is mooi maar 
geforceerd Gedreven door 

schuldgevoel en frustratie 

wurgt Fimme zijn eerste campeer-bezoekster 

peer-bezoekster in bad Zonder 
die Hitchcockwending was 

Fimme niet minder geloofwaardig 

dig geweest 

Wat misschien nog wel het 

meest gemist wordt in deze 

gedreven tirade is de pijnlijke 

stilte van het gat waarin Fimme 
gevallen is Er wordt over 

gesproken maar je hoort hem 
nauwelijks 
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Alex’ 
Blokhut stort met vrolijk geweld inelkaar 

Plaats de Harmonie Leeuwarden Voorstelling 
Blokhut Gezelschap Alex d’Eleclrique Auteur Ko 
- Henrik Stohl - van den Bosch Regie Ko van den 
Bosch Spel Aal Ceelen RenØ van ’t Hof Raymonde 

monde de Kuyper en Raymond Spannet Zaak Uitverkocht 

verkocht Nog te zien 14 maart in Amicitia Sneek en 
17 april in het Posthuis Theater Heerenveen 

LEEUWARDEN �’Blokhut’ 
is een 

nieuw stuk van de jonge Noorse schrijver 
Henrik Stohl coming man van de snel opkomende 

komende Scandinavisiche golf Dat 

meldt het persbericht bij de nieuwste 
productie 

ductie van Alex d’Electrique dat ons verder 

der wil doen geloven dat het stuk al meer 

dan een jaar speelt in het Brainspaltertheater 

theater in Oslo 

Het splijten van breinen is een activiteit 

die je wel met het anarchistische Alex mag 
associºren en dan niet als denksport 

Achter Stphl en zijn Scandinavische golf 

van ronkende theaterclichØs gaat niemand 

mand anders schuil dan Ko van den 

Bosch al jaren de drijvende kracht achter 

Alex d’Electrique De inzet van "Blokhut 

is een speelse parodie op het moderne toneel 

neel van schrijvers als Lars Noren en de 

auteurs van ’de Britse 
golf’ 

die door Nederlandse 

derlandse regisseurs en critici omarmd 
worden 
De voorstelling opent met een even vet als 

vrolijk aangezette scŁne die de morele 

verwarring van een moderne familie na de 
dood van moeder laat zien - om de woorden 

den van het persbericht nog even te gebruiken 

bruiken Moreel is die verwarring bepaald 
niet Men weet vooral niet waar men het 

zoeken moet als de hoofdrolspeler niet op 
komt dagen de gevreesde extreem geweldadige 

weldadige Harry 

Gezien de reputatie van Alex d’Electrique 

que met kettingzagen en rondvliegende 
requisieten mocht van de opgeklopte op- 

opkomst 

komst van deze Harry wel wat verwacht 

worden maar de anti-climax mag er ook 

wezen Zijn plaats wordt ingenomen door 
de stuntelende figurant Allard (een gastrol 

trol van RenØ van ’t Hof Met Harry’s bijl 

baant hij zich een weg door de toneeldeur 

en als hij van de schrik is bekomen stort 

hij zich vol overgave op de rol van bloeddorstige 

dorstige wreker Maar Raymonde de 

Kuyper heeft het als minnares-tegenspeelster 

speelster van Harry niet zo begrepen op 
deze dillitant en dus valt het drama van de 
Blokhuit wederom in duigen 

De Blokhut gaat dus over toneel Over de 

verwarrende relatie tussen de verbeelde 

werkelijkheid en de toneelwerkelijkheid 

tussen echt en onecht jezelf zijn en een 

ander moeten spelen Van Pirandello tot 

Frans Strijards is dat thema al vaker - en 

beter - uitgemolken en je vraagt je af 

waarom Alex d’Electrique dat nog eens 

zou moeten overdoen Dat doet men dus 

ook niet Liever gezegd ze pakken het op 
om het daarna weer hardhandig te laten 
vallen Raymond Spannet vertelt het publiek 

bliek na een halfuur meteen maar de hele 

plot van de Blokhut Daarna duurt het 

niet lang meer of het is ouderwets keten 
Voor Alex d’Electrique is toneel maken 
over toneel uiteindelijk ook een onderwerp 

werp dat je maar beter zo snel mogelijk 

onderuit kunt halen 

Jammergenoeg valt na het wegvallen van 

de Blokhut-plot de bodem een beetje uit 

de voorstelling Er gebeurt van alles en 

het meeste is erg leuk om te zien en te horen 

ren maar de spanning van het eerste deel 

ontbreekt Desondanks blijft de fysieke 

en visuele humor van Alex d’Electrique 

ijzersterk Bovendien verstaan ze de kunst 
om net op tijd het licht uit te doen 
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De aandacht van Armando in kale monoloog 
Voorstelling De straat en het struikgewas 

was Auteur Armando Gezelschap De 
Tijd Spel Wim van der Grijn Regie 

Lucas Vandervost Plaats de Harmonie 

nie Leeuwarden Zaal 90 bezoekers 

LEEUWARDEN Een landschap 
schuldig noemen is dat geen al 

te grote dichterlijke overdrijving 

ving In allerlei variaties komt 
het thema van de onschuldige 
schuld van belaste getuigen en 

van de besmetting van alles wat 
mooi was door het het duistere 

fenomeen oorlog terug in het 

werk van schilder 

Armando In zijn fragmentarische 

sche roman ’De straat en het 
struikgewas’ 

uit 1988 gaat het 

vooral over zijn waarnemingen 
als tiener in het begin van de 

oorlog in de nabijheid van 

kamp Amersfoort Een selectie 

uit dat boek is door regisseur 

Lucas Vandervost en acteur 

Wim van der Grijn omgezet in 

een lange monoloog voor 

toneel 

Helemaal alleen staat Van der 

Grijn niet op het toneel Een 

leuk joch van een jaar of twaalf 

met een oranje T-shirt onder 
legergroene kleren zit op een 

tafeltje en kijkt toe Hij zegt 

niets maar als een jonge 

Armando luistert hij en ziet 

De associatieve waarnemingen 
en overdenkingen zijn minder 

absurdistisch dan in ’Herenleed’ 

leed’ 
dat Armando samen met 

Cherry Duyns op de planken 

zette Van der Grijn glijdt van 

toen naar nu van ik naar wij hij 

durft pauzes te nemen en doet 

dat alles op een indringende 
maar ontspannen manier 

Hij ziet er een beetje uit als een 

onderwijzer in een stuk van 

Tsjechov kalende schedel met 

wilde grijze haren brilletje 

een verfomfaaid colbertje en 

een blik die even vriendelijk als 

verbeten is Van de toeschouwer 

wer wordt dezelfde concentratie 

tie gevraagd Mocht je toch 

even wegzakken dan zie je die 

jongen zitten en denk je als hij 

zo aandachtig kan luisteren 

kan ik het ook 

Aandacht is dan ook de sleutel 

voor de thematiek van 

Armando De jongen ziet hoe 

soldaten gewoon door de straat 

lopen Hoe mensen gewoon dag 
zeggen tegen een familie die op 
transport gaat Hoe het leven 

wordt opgeslokt door een vijand 

and die grotendeels onzichtbaar 

baar is 

Hij is een machteloze getuige 

die jaren na dato niets anders 

kan dan de beelden vasthouden 

den Door het landschap tot 

schuldige getuige te verklaren 

verzet hij zich tegen de onnadenkendheid 

denkendheid en de ’banaliteit 

van het 
kwaad’ 

om met Hannah 

nah Arendt te spreken Liever 

wil hij de vijand koesteren dan 

het kwaad vergeten 

Van tijd tot tijd laat de verteller 

gedachteloos een huisnummer 
van de ene jaszak in de andere 
glijden Het is een subtiele symboliek 

boliek die verwijst naar al die 

gezinnen die zonder veel ophef 
verdwenen in een gat in de werkelijkheid 

kelijkheid van alledag 

Regisseur Vandervost laat verder 

der vooral de tekst en zijn 

acteur het werk doen Een kale 

voorstelling op de rand van 
theater 

ater maar daarom niet minder 
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Verbeeck speelt de vleesgeworden kaasklerk 

Voorstelling Kaas Tekst Willem Elsschot 

schot Spel Herman Verbeeck Regie 
Wim Meeuwissen Plaats de Harmonie 
Leeuwarden Toeschouwers 300 Nog 
te zien 15 december in Dokkum IJsherberg 

berg 4 april in Drachten De Lawei 

LEEUWARDEN - Niet meer dan 
drie stoelen en een vloerkleed 

heeft Herman Verbeeck nodig 
om Elsschots novelle 

’Kaas’ 
op 

de planken te zetten Al vrij snel 

maken deze meubels duidelijk 

tussen welke vuren de anti-held 

Frans Laarmans zichzelf klem 

zet 

De stoel met het gedraaide 
houtwerk is die van het grootburgerlijke 

burgerlijke milieu van ’meneer 
Van 

Schoonbeke’ 
die de klerk 

Laarmans om onduidelijke redenen 

denen hogerop wil hebben De 

moderne stoel staat voor het 

nieuwe kantoor - naast de badkamer 

kamer - waarin Laarmans zijn 

droom gaat waarmaken voor 

een Hollandse firma tiendui- 

tienduizend 

zend kazen aan Belgiº Łn het 

Groothertogdom Luxemburg 
slijten Het krukje op de 

achtergrond 

grond tenslotte staat voor 

vrouw en kinders die weliswaar 

waar zijn visionaire blik ontberen 

ren maar hem wel liefdevol 

met beide benen op de grond 
zetten als de kaasdroom uiteen- 

uiteenspat 

spat Heen en weer palaverend 
tussen deze drie dranghekken 
zoekt Laarmans zijn weg tussen 
droom en werkelijkheid 

In twee uur speelt Verbeeck de 

zevenenzeventig pagina’s van 

Elsschot niet integraal maar 
veel scheelt het niet Omdat het 

verhaal helemaal vanuit het 

perspectief van Laarmans 
wordt verteld is het direct geschikt 

schikt als theater-solo In alles 

wat Laarmans zegt en denkt zit 

het ironische commentaar van 
Elsschot al subtiel ingebakken 
Dat maakt Laarmans tot een typisch 

pisch komisch personage dat 

zijn eigen tekortkomingen niet 

ziet - in tegenstelling tot zijn 
publiek 

bliek 

Je voelt meteen dat die hele 

kaas-onderneming met deze 

man tot mislukken gedoemd is 

Hij wil zo graag 
’groot’ 

denken 

maar laat zich intimideren door 

de eerste de beste winkeljuf Hij 

blikt over de muren van zijn milieu 

lieu maar blijft in zijn eigen wereldje 

reldje gevangen Als zakenman 
blijft Laarmans de klerk die papier 

pier heen en weer schuift Het 

geniale van Elsschot is dat hij 

zo dicht onder de huid van zijn 

personage weet te blijven dat 

je ondanks alle pedanterie en 
kortzichtigheid met hem mee 
blijft voelen 

Verbeeck voelt Laarmans perfect 

fect aan Met zijn hoedje en zijn 

vestje is hij zogezegd de vleesgeworden 

geworden kaasklerk Bovendien 

dien is hij een rasverteller met 

een meesterlijk gevoel voor timing 

ming en variatie Als lezer kun 

je je denk ik niet gauw een andere 

dere Laarmans voorstellen dan 

deze 

Maar wat heeft deze voorstelling 

ling vóór op het lezen van de 

tekst Als acteur kan Verbeeck 

niet meer commentaar toevoegen 

gen dan Elsschot al heeft gedaan 

daan Het zou ongepast zijn 

maar vooral overbodig 
Verbeeck 

beeck doet dat ook niet Hij Iaat 

de tekst spreken Maar juist 

omdat hij dat zo perfect doet 

verdwijnt op het toneel de 

schimmige grens tussen personage 

nage en commentaar We weten 

ten te gauw en te gemakkelijk 
Lees Elsschot voor of na Verbeeck 

beeck 
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Geest uit de fles moslims tussen Oost en West 
Voorstelling Aladdin en de ayatollah Gezelschap 

schap Growing up in Public Tekst en regie Paul 
Feld Spel Marcel Faber Harm van Geel Debbie 
Korper Rogier Philipoom Muzikale begeleiding 
Hein Franssen Plaats de Harmonie Leeuwarden 
Toeschouwers 100 Nog te zien 18 januari Drach- 

DrachLEEUWARDEN 

LEEUWARDEN - ’Een islamitische broedertwist 

dertwist op Hollandse 
bodem’ 

is de ondertitel 

dertitel van ’Aladdin en de 
ayatollah’ 

dat Paul Feld schreef voor zijn gezelschap 

schap Growing Up In Public Mohammed 

med Ali vers uit Iran wil zijn in Nederland 

land studerende broer Aladdin vermoorden 

moorden wegens afvalligheid Aladdin 

wilde in een scriptie aantonen dat de 

duivelse influisteringen die de profeet 

Mohammed plaagden niet simpelweg 
het Kwaad zijn waar goede moslims zich 
van moeten afkeren maar een onvermijdelijk 

delijk bestanddeel van onze werkelijkheid 

heid 

Op vernuftige wijze verknoopt Feld reli- 

religie 

gie filosofie politiek en niet in de laatste 

plaats de worsteling van gewone mensen 

sen allemaal moslims in Nederland tot 

een fascinerend verhaal Gaandeweg 
ontstaat een tegensteling tussen 

’rekkelijken’ 

lijken’ 
en 

’preciezen’ 
maar doordat de 

persoonlijke geschiedenis de boventoon 

toon voert worden aan beide kanten karikaturen 

rikaturen vermeden 
Felds stijl maakt het de toeschouwer 
niet gemakkelijk Eigenlijk gaat het niet 

om ØØn verhaal maar om vier door elkaar 

kaar versneden monologen die zich afspelen 

spelen in dezelfde hotelbar Die constructie 

structie benadrukt het talige karakter 

van de voorstelling Toch is deze weinig 
dramatische vorm zinvol Het richt de 

aandacht minder op de fatale confrontatie 

tie tussen de broers en meer op de vier 

individuen die voor hun innerlijke onzekerheid 

kerheid een houvast zoeken bij bestaande 

de opvattingen Of die hun zekerheid 

juist verliezen bij die opvattingen In de 
woorden van Aladdin is daarbij niet religie 

gie het belangrijkste maar je land je familie 

milie je wortels 

Om toch een spannende voorstelling te 

maken staan dit gezelschap andere middelen 

delen ter beschikking Zo barsten de 

personages onverwacht uit in merkwaardige 

waardige loopjes dansjes en zelfs imitaties 

ties van Björk en Sinatra 

Typisch westerse cultuuruitingen krijgen 

gen daardoor een heel vervreemdend 
effect De 

’choreografie’ 
waarmee de 

fragmenten elkaar afwisselen is zo vindingrijk 

dingrijk en het spel zo subtiel en scherp 
dat je van a tot z geboeid blijft Deze 

voorstelling is een onmisbaar onderdeel 
in een inburgeringscursus voor autochtonen 

tonen 
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’De glazen 
kin’ 

ØØn lange knock-out 
Plaats De Harmonie Leeuwarden Voorstelling 
De glazen kin Auteur Louis Ferron Gezelschap 
Het Volk Spel Bert Bunschoten Joop Kruiiver 

zwager Bezoekers 30 Herhaling vanmiddag in 
De Harmonie 

LEEUWARDEN - Een bokser die bij een 

val op zijn kin meteen knock-out gaat 
heet in het jargon van deze sport ’een 

glazen kin Louis Ferron schreef een 

indringende eenakter over de bokser 
Harko Meuring die in meer dan ØØn 

opzicht onderuit ging In zijn verlopen 
cafetariaatje zit de drievoudig Europees 

pees kampioen met kapotte handen in 

het haar en vraagt zich vertwijfeld af 

wat er met zijn leven gebeurd is 

Het Volk heeft er een sober meesterwerkje 

werkje van gemaakt Bert Bunschoten 
speelt Harko Meuring in interlockje en 

bretels Een krukje is het enige decorstuk 

stuk op een blauwe speelvloer zo 

groot als een boksring Hij praat tegen 

zijn vaste klant Ferry of tegen oudleerling 

leerling Leen of tegen zichzelf soms in 

het nu soms of hij nog in het verleden 
leeft 

In zijn successen van vroeger en nog 
meer in zijn 

’Ausdauer’ 
probeert hij de 

rechtvaardiging te vinden voor een 
leven dat ergens hopeloos de mist in 

ging Maar zijn geheugen laat het afweten 

ten zijn hersens zijn kapot Ferry en 

Leen zien eruit als twee grove kwaad- 

kwaadaardige aardige clowns 

Door hun bizarre uitmonstering 
gecombineerd met het kale decor 

heeft regisseur Aike Dirkzwager het de 

toeschouwer niet gemakkelijk 
gemaakt Eerst lijken Ferry en Leen een 

soort bewaarengels dan weer kwelduivels 

vels die Harko zijn sommiteiten van 
vroeger en zijn onvermogen van nu 

inpeperen Als je er achter komt dat 

het echte figuren zijn besef je dat ze 

voor de arme Harko ook werken als 

twee stemmen in zijn hoofd 

Door ieder realisme uit te bannen heeft 
Dirkzwager ruimte gemaakt voor het 

verwarde tastende innerlijk van de 

murw gebeukte bokser De komst van 
een sportjournalist in Harko’s etablissement 

sement zorgt voor nog meer pijnlijke 

oprispingen uit zijn verleden 

De schrijver heeft het beeld voor de 

toeschouwer niet veel completer 
gemaakt dan het voor Harko zelf is en 
dat is het mooie aan dit stuk Ferron 

schrijft een taal die dicht bij de 
personages 

nages ligt volks plastisch direct 

maar even vaak versluierend in zijn 

beeldspraak En zo wordt het ook door 
Het Volk gespeeld strak scherp zonder 

der effectbejag of sentiment - als ØØn 

lange knock-out 
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Kanker breekt kale 

geest in Espr 

Voorstelling Espr Tekst Margaret 
Edson Gezelschap De Theatercompagnie 

pagnie Regie Frans Strijards Spel 
Nettie Blanken Jeroen Spitzenberger 
Ina van Faassen Michel van Dousselaere 

re Rian Gerritsen e Vertaling 
Marcel 

cel Otten Plaats de Harmonie Leeuwarden 

warden Toeschouwers 160 

LEEUWARDEN Espr is een 

kaal toneelstuk over kanker Temidden 

midden van een klinische entourage 

tourage speelt Nettie Blanken 
met een kaal hoofd de hoofdrol 

Haar personage Weimoed Doorenbos 

renbos is hoogleraar in de Engelse 

gelse poºzie van de zeventiende 

de eeuw en haar 
’rol’ 

in dit stuk 

is het dat ze er achter moet komen 

men dat ze meer is dan een 

hoofd vol wetenschappelijk 
verantwoorde redeneerkunst 
Aan dat hoofd zit niet alleen een 

lichaam dat voor steeds meer 
pijn en ongemak zorgt maar 
ook een mens die behoefte 

heeft aan warmte en die angst 

ervaart 

Het duurt tamelijk lang voordat 
de slimme Doorenbos achter 

haar gemis komt en ze zelf de 

’mens achter de 
professor’ 

begint 

gint te zien Maar ook voor het 

publiek komt die ontdekking tamelijk 

melijk laat in het stuk dat erg 

verbaal is en ook theatraal gesproken 

sproken tamelijk kaal 

In dit stuk van Margaret Edson 
zijn drie thema’s met elkaar 

verwoven Het eerste gaat over 

kanker en wat het doet met een 

mens Het tweede thema heeft 

te maken met de beperkingen 
van de al te cerebrale levenshouding 

houding van Weimoed Doorenbos 

bos En het derde is de rol van 

de medische wetenschap die 

aan de ene kant mensen wil redden 

den maar aan de andere kant - 

net als Doorenbos - in haar streven 

ven naar meer weten dezelfde 

mensen als objecten gebruikt 

Die drie onderwerpen sluiten 

hier naadloos op elkaar aan 

maar wat ontbreekt is een rangorde 

orde Er wordt teveel beweerd 
en te weinig gezegd Het zijn 

vooral de laatste scŁnes met de 

verpleegster Suzan en met Doorenbos’ 

renbos’ 
voormalige leraar 

waarin de betrokkenheid van 
Nettie Blanken tot haar recht 

komt 
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Sater wol it absurde mar net de poºzij 
Plak de Harmonie Ljouwert Foarstelling 

ling Homo (Himmel waar hjoed Auteur 

teur David Storey Selskip Stichting 
Sater 

ter Rezjy Janneke Kingma Spul Joke 

van Balen Martijn Heeg Erik Jonker 

Joke Kuperus en Pieter Schut Belangstelling 

stelling 70 minsken Noch te sjen 10 febrewaris 

brewaris yn Romein Ljouwert 17 febrewaris 

waris yn Doarpshüs Nij Franjum 
Marsum 

sum en 17 maart yn Hotel Zurich yn 

Surch 

LJOUWERT - Twa gigantyske 

knalgiele stuollen beheaskje it 

keale toanielbyld yn de nije foarstelling 

stelling fan Sater de Fryske 
jongereinploech 

gereinploech dy’t net tebekskrillet 

let foar it 
’grutte’ 

repertoire 

Dizze kear is dat 
’Home’ 

fan David 

vid Storey in stik dat jierren lyn 

troch Tryater spile is ünder de titel 

tel ’Himmel waar 
hjoed’ 

Fiif 

pasjinten yn in psychiatryske klinyk 

nyk prate yn in tün fan it tehüs de 

lege oeren fan harren bestean fol 

tusken moarnsiten en jünsmiel 
’Home’ 

is dus in iroanyske titel 

dy’t foar tehüs stiet en tagelyk 

foar it gemis oan hüslike 

waarmte De reuzestuollen 

meitsje de fiif bewenners fan it 

tehüs ta lytse minsken yn in te 

grutte wrald Foar de jonge spi- 

spiIers 

Iers dy’t op ’e nij folie aldere 
karakters 

rakters delsette moatte biedt it 

bütenformaatske meubilŒr in 

soad gelegenheid ta in boartlike 

mis-en-scene 

Dat kin dit koarte stik ek wol 

brüke want der sit net echt 

üntjouwing yn Twa manlju 

kletse mei inoar dan twa froulju 

dan in man en in frou yn hieltiten 

ten wikseljende kombinaasjes 

sünder dat al dy petearen ta eat 

liede It brekme oan struktuer 

wjerspegelet perfekt it tema fan 

de doelleazens fan it bestean fan 

dizze minsken dy’t gjin grip krije 

kinne op it libben of op inoar 

Wiffe freonskippen slane om yn 

erchtinken en fenyn en dan wer 

yn it besef dat men dochs ferlet 

hat fan inoar op dit ütranzjearre 

plak 

Net allinnich de stuollen binne 

grut ek de styl fan spyljen is tige 

ütfergrutte Fansels jout dat 

mooglikheden foar fysyk spul - 

en dŒr makken de spilers dan ek 

tankber gebrük fan - mar de ka- 

karakters 

rakters binne hast karikatueren 

wurden De oerdriuwing soe op 

himsels noch net sa slim wŒze as 

de personaasjes mar net eltse 

sŒne fanüt ien eigenskip spylje 

soenen Sa wurde Haring en syn 

’freon Albert hieltiten dreaun 

troch yntimidaasje en eangst 

wylst dat op tal fan mominten 

folslein net oan’e oarder is 

De krŒft fan Storey’s stik üt 1970 

bliuwt de subtiliteit fan syn taal 

It alledaachske giet ünmerkber 

oer yn it absurde en it absurde yn 

poºzy Krekt deryn komme de 

kwetsberens en it ynerlik fan de 

personaazjes nei foaren By 
Sater 

ter rekket dy subtile poºtyske 

kant spitigernöch ündersnijd 

Der is in soad faasje en boartlikheid 

heid mar der binne te min mominten 

minten fan rest en dübbelsinnigens 

gens Fan unrest under it opperflak 

perflak - yn stee fan der boppen 

Sater grypt heech en dat is best 

No noch wat mear de djipte yn 
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Ijzige kou uit een 

mislukt verleden 
Plaats l’ostluiis Hecreiivern Yoorslelling 

ling John (iahriel Boikinan Tekst Henrik 

rik Ibsen Regie Mirjam Koen Spel 

Fred Got’ssens Marlies Heuer l 

Rijxman Kees Hulst Benjamin (te Wit 
Barbara I’ouwels Saskia Bonarius Vertaling 

taling .1 Clant v Mijll-Piepers Decor 
(ierrit Timmers Toeschouwers J 

HEERENVEEN - Antieke en moderne 

derne meubelen lijken kriskras 

door elkaar te staan in het eerste 

ste deel van Ibsens ’Johan Gabriel 

briel 
Berkman’ 

Gaandeweg 
wordt duidelijk wat vormgever 

Gerrit Timmers hier met opzet 

door elkaar haalt De ouderwetse 

se meubelen horen op de 
benedenverdieping 

denverdieping van Gunhild 

Borkman het strakke leer op de 

bovenverdieping van haar man 

de gewezen bankdirecteur 

John Gabriel Borkman 

Het echtpaar leeft in onmin en 

totale afzondering sinds hij 
wegens 

gens frauduleuze handelingen 

bij de bank en na acht jaar gevangenis 

vangenis terugkeerde in het 

landhuis dat nu ook niet meer 

van hen is Door de komst van 

Gunhilds tweelingzuster Ella 

wordt duidelijk dat zijn kijk en 

haar gelijk helemaal niet zo 

makkelijk te scheiden zijn als 

de wederzijdsewrok het doet 

voorkomen 

In die ontrafeling van het verleden 

den speelt Ella een cruciale rol 

Zij was ooit de beminde van 

John Gabriel vóór hij haar 
opofferde 

offerde aan zijn ambitieuze idealen 

alen Zonder het te weten was 
ze de oorzaak van zijn ondergang 

gang Maar zij was ook de enige 

die dankzij hem geld overhield 

na de financiºle ondergang van 
de bankdirecteur en al zijn klanten 

ten En tenslotte was het Ella 

die het echtpaar hun huis liet 

en die zelfs een tijdlang hun 
enige 

ge zoon Erhart opvoedde 

Haar zus neemt haar die barmhartige 

hartige rol niet in dank af In 

haar wollen jurk speelt Marlies 

Heuer de altijd verkleumde 
Gunhikl als een verbeten ijspegel 

gel De eerste dialogen tussen 

haar en de even sterke Lineke 

Rijxman worden er op een 

strakke hoge toon doorheen 

gejast Na een tijdje begint die 

toneelmatige stijl te werken Je 

voelt de ijskorst die alle pijn en 

frustratie bedekt 

Tot er ineens een hand wordt 
vastgegrepen en niet meer losgelaten 

gelaten Of iemand plotseling 
naar de grond wordt getrokken 

of geslagen met bloemen In die 

schaarse uitbarstingen breekt 

voor een ogenblik het innerlijk 

van de hoofdpersonen naar 

buiten 

Het tweede deel brengt meer 
klaarheid De helft van het meubilair 

bilair is verdwenen Op 
instigatie 

tie van Ella komt Borkman het 

verleden uitpraten met zijn 

vrouw beter gezegd bij zijn 

vrouw Want tot een verzoening 

ning komt het niet Alle drie 

hebben hun redding uit de klauwen 

wen van het verleden geprojecteerd 

teerd in zoon Erhart maar die 

stort zich liever in de armen 
van een rijpe vamp om de sompige 

pige atmosfeer te ontvluchten 

Het enig lichtpuntje in het 
sombere 

bere slot is het aandoenlijke altruïsme 

truïsme van Borkmans oude 
vriend Vilhelm een magistrale 

rol van Kees Hulst Door speelstijl 

stijl en decor maar ook door 

het gebruik van de 
’klassieke’ 

vertaling van Clant van der Mijll 

uit 1908 weet regiseusse Mirjam 

jam Koen Ibsens wereld navoelbaar 

baar te maken zonder te actualiseren 

liseren en zonder er een historisch 

risch kostuumdrama van te maken 

ken 
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De Leenane Trilogie: groteske dorpsdrama's

Voorstelling: De Leenane Trilogie. Gezelschap: Zuidelijk Toneel - Hollandia. Tekst: Martin 
McDonagh. Regie: Johan Simons. Spel: Fedja van Huêt, Wim Opbrouck, Stefan Perceval, 
Frieda Pittoors, Betty Schuurman, Pieter van der Sman, Nele Goossens. Vertaling: Peter 
Verhelst. Plaats: de Harmonie, Leeuwarden. Toeschouwers: 100.

LEEUWARDEN. Drie Ierse stukken van de Brit Martin McDonagh, die in één 
monstervoorstelling een beeld willen geven van de knellende banden die het dorpsleven bij 
elkaar moeten houden - dat is De Leenane Trilogie in de nieuwe co-productie van Het 
Zuidelijk Toneel en Toneelgroep Hollandia. Een echte trilogie is het niet. Regisseur Johan 
Simons dikte de drie stukken in en mengde de overgebleven brokken tot een rauwe 
voorstelling van vierenhalf uur, inclusief pauze. Tryater speelde de afgelopen jaren de drie 
stukken afzonderlijk, in een stijl die je als 'braaf realisme' mag betitelen vergeleken bij deze 
ruige, groteske vertoning.
Dat groteske begint al met de eerste scène op het kerkhof. Mick Dowd moet als bijklussende
doodgraver het graf van zijn zeven jaar geleden gestorven vrouw ruimen. Hij wordt daarbij op
zijn vingers gezien door het achterlijke broertje van de lokale dienstdoender, die Dowd er nog
steeds van verdenkt zijn verongelukte echtgenote te hebben omgebracht. Of dat zo is, blijft 
tot het eind onduidelijk. McDonagh doorspekt zijn Ierse 'couleur locale' graag met een flinke 
dosis mysterie en thriller. 
In de tweede verhaallijn zien we twee broers, die net hun vader hebben begraven en worden
bijgestaan door de jonge pastoor. Voortdurend vliegen ze elkaar als wilde honden letterlijk en
figuurlijk in de haren (na iedere aanvaring wisselen de spelers elkaars rode pruiken uit) en 
drijven de drankzuchtige zielenherder tot wanhoop en regelrechte depressie. De jonge 
Girleen is heimelijk verliefd op hem, maar hij is te zeer door zijn vermeend falen in beslag 
genomen om haar verlangens zelfs maar op  te merken. Het is een steeds terugkerend 
motief bij McDonagh: iedereen is zozeer gefixeerd op zijn eigen obsessies, dat men het leed 
niet ziet dat men zelf bij een ander veroorzaakt. 
Het mooiste verhaal is ongetwijfeld dat van de gefrustreerde Maureen, de maagd op leeftijd 
die hunkert naar liefde, maar zit opgescheept met de verzorging van haar even zielige als 
doortrapte moeder. Net als de broers houden die twee elkaar gevangen in een wurgende 
greep van haat en overleefde liefde. Moeder verbrandt de brief van Maureens aanbidder en 
als die uiteindelijk met een pook de weg heeft vrij gemaakt, is haar vogel gevlogen.
Simons heeft naast het realisme de typisch Ierse atmosfeer er zoveel mogelijk uitgehaald - 
kennelijk in een poging om de sociale controle op het platteland in een algemener 
perspectief te plaatsen. De bizarre types in deze voorstelling hebben zich echter zozeer 
losgezongen van hun omgeving dat dat doel ruimschoots gemist wordt. Wie op het platteland
woont zal weinig in deze ruwe klucht herkennen. 
Maar dat wil niet zeggen dat de dramatiek in deze voorstelling niet werkt. Moeiteloos 
schakelen alle acteurs over van slapstick naar grote woede en diepe ontgoocheling. 
Wat de voorstelling met name onvergetelijk maakt is de finale tussen de twee broers, die in 
een orgie van tegen elkaar opbiedende verontschuldigingen -  postuum afgedwongen door 
de pastoor - elkaar uiteindelijk heftiger dan ooit naar het leven staan. Met name die 
langgerekte slotscène is van bloedstollende klasse. 
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Romeo met Juliet ter ziele in fossiele uitvoering 
Plaats De Lawci Drachten Voorstelling 
Romeo and Juliet Auteur William Shakespeare 

kespeare Gezelschap London Academy 
of Music and Dramatic Art Regie Rodney 

ney Cottier en Lucas Hare Spel Joanna 
Marks en Ian Bertram Zaai 3 mensen 

LEEUWARDEN - Wat kunnen 
die Britten toch fenomenaal acteren 

teren En wat is die Shakespeare 
toch een fantastische schrijver 

Het LAMDA laat het ons voor 

de eenentwintigste keer weer 

eens zien nu met ’Romeo and 
Juliet’ 

Is dat wel zo 

Op het toneel acteren Britten zoals 

als ze voetballen lange ballen 

hard lopen en altijd dóórgaan 
Hun natuurlijkheid is een maniertje 

niertje Hun veel geroemde stijl 

een vastgeroeste traditie Natuurlijk 

tuurlijk is dit een grove veralgemenisering 

menisering Maar de Engelstalige 

lige toneelvoorstellingen diØ hier 

de laatste jaren te zien waren 

missen steeds weer eigenheid 

durf visie Alsof men het conti- 

continent 

nent geen groter genoegen kan 
doen dan het te trakteren op 
Laurence Olivier-imitaties En 

wij maar denken dat hun talent 

aangeboren is Maar helaas het 

is net als met vloeken 

En Shakespeare Die heeft de 

pech dat hij een Engelsman was 

Zijn nazaten vereren een heilige 

terwijl ze een genie moeten koesteren 

teren die zijn taal overleefd 

heeft maar die wØl zijn tijdgenoten 

ten kon aanspreken De jonge 

mensen die bij deze voorstelling 
in de zaal zaten kennen het hedendaags 

dendaags Engels waarschijnlijk 

beter dan de hedendaagse Britse 
jeugd met de taal van Shakespeare 

are vertrouwd is 

Voor de meeste Britse gezelschappen 

schappen - en zeker voor The 

London Academy of Music and 

Dramatic Art - 
is dat geen reden 

om ook maar de geringste handreiking 

reiking te doen naar de belevingswereld 

vingswereld van jongeren van 

nu Ook de aspirant-toneelspelers 

lers moeten geheel worden ondergedompeld 

dergedompeld in het taalbad van 
de grote bard Geen letter of 

komma mag geschrapt worden 

Dat betekent dat er heel wat kilo’s 

lo’s woord verstouwd moeten 
worden want de elizabethanen 

konden zappen noch surfen dus 

die hadden nog tijd genoeg voor 
de beeldrijke taal van hun dichter 

ter Tempo dus Arm jong talent 

Ze spelen niet slecht ze sloven 

zich geweldig uit ze trappen de 

bal naar voren tackelen om het 

hardst en vertonen een inzet die 

de fantasieloosheid van de regie 

te schande maakt 

’Thou canst not speak of that 

thou dost not 
feel’ 

roept Romeo 
tegen Frater Laurence als die 

hem tot rede probeert te manen 
In deze voorstelling kan het wel 

Op ieder dramatisch hoogtepunt 
verdringt het woord de emotie 

omdat de tekst er door heen 

wordt gejast Er is geen rust 

geen diepte geen contact met de 

eigen persoon en de eigentijdse 

beleving 

Romeo en Julia is niet alleen het 

verhaal van een romantische 

tragische liefde maar ook van 

puberale drammerigheid van 

"zinloos 
geweld’ 

van oprechte 

eerlijkheid van voor het eerst en 

het laatst je kop verliezen in 
hemel 

mel en hel tegelijk lopen Dat alles 

les zit in dit stuk maar hoe haal 

je het eruit Wie vertaalt Shakespeare 

speare voor de Engelsen 

HANS BRANS 



’The 
Mousetrap’ 

onderhoudend niet verrassend 

LEEUWARDEN - The Mousetrap’ 

setrap’ 
- het valt nog niet mee om 

zo’n titel goed te vertalen - is alles 

les wat je er van kan verwachten 
in deze productie van Joop van 

den Ende Een enorm decor met 
gotische spitsbogen en open 

haard geluidseffecten die de 

spanning opvoeren een sofa in 

het midden natuurlijk en van die 
leuke gekke types zoals je ze alleen 

leen in Engeland hebt Gespeeld 
door toneelspelers die toneelspelen 

spelen in de beste traditie van de 

jaren vijftig Kosten noch moeite 

zijn gespaard alleen talent en 

oorspronkelijkheid heeft men in 

de kast laten liggen 

Het is misschien te makkelijk om 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

ling The Mousetrap Auteur Agatha 
Christie Regie Peter Pluymaekers Spel 
Elle van Rijn Bram Bart Ronald Top 
Isa Hoes Ella Snoep Michiel Kerbosch 
Istvan Hitzelberger Rutger Le Poole 

Belangstelling uitverkocht Herhaling 
vanavond in Leeuwarden 31 januari in 
Drachten 

negatief over de voorstelling te 

zijn Hoe zou je deze overbekende 

kende klassieker anders moeten 
brengen Het eerste toneelstuk 

van Agatha Christie is na bijna 

vijrtig jaar in Londen en tienduizenden 

zenden opvoeringen over de hele 
wereld een instituut geworden 
’The 

Mousetrap’ 
is meer dan 

’klassiek’ 

Het is de definitie van het genre 

de moeder van alle detectiveachtige 

achtige thrillers Met zo’n museumstuk 

umstuk kan je eigenlijk maar 

twee dingen doen inlijsten of demonteren 

monteren bijvoorbeeld door er 

een parodie op te maken 

In deze grootscheepse productie 

is voor inlijsten gekozen Daar 

valt wat voor te zeggen want 

hoeveel Nederlanders kennen 
het stuk behalve van naam Op 
tv is het nooit geweest omdat het 
niet verfilmd mag worden 

voordat 

dat ze in Londen met de theaterproductie 

productie zijn gestopt 

Desondanks is iedereen ver- 

vertrouwd 

trouwd met de ingrediºnten een 

ingesneeuwd hotel in de winter 

een mysterieuze moord gasten 

die niet weg kunnen maar die 
allemaal 

lemaal een motief blijken te hebben 

ben en dus verdacht zijn En tenslotte 

slotte een politie-inspecteur die 

tot een kwartier voor het eind 

achter de feiten aan loopt maar 

het uiteindelijk toch allemaal 

veel eerder en beter snapt dan 

wij in de zaal 

Het leuke van Christie (en het 

genre is dat je de ingewikkelde 

voorgeschiedenis ook niet precies 

cies hoeft te begrijpen Je bent 

toch meer geïnteresseerd in hoe 

het afloopt dan in hoe het zo gekomen 

komen is De 
’motieven’ 

van de 

personages hebben ook weinig 
van doen met hun persoonlijkheid 

heid Ze functioneren alleen als 

verklaringen in de reconstructiedrift 

drift van de speurneus 

Wie dit allemaal eens in het echt 

wil mee maken in plaats van voor 

de buis hoeft zich niet bekocht te 

voelen Het is een mooie verzorgde 

zorgde onderhoudende voorstelling 

stelling Met een beetje humor 
een beetje suspense en een klein 

beetje overdrijving hier en daar 

Er wordt leuk in geacteerd maar 

wel heel veel op ØØn lijn front 

zaal Ik heb het beter zien doen 

door amateurs 

HANS BRANS 



Twilight’ 
knap enerverend schimmenspel 

Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling Twilight Gezelschap Theatre 
Espace Spel idee en lichtontwerp 
Judith Nab Muziek Jacob ter Veldhuis 

huis Toeschouwers 240 Nog te zien 

26 februari Harmonie Leeuwarden 
DRACHTEN - Kijken in het donker 

ker Sinds de uitvinding van 

het elektrisch licht is dat misschien 

schien wel de essentie van de 

theaterbeleving Theatre Espace 

pace - een succesnummer op 
het Oerolfestival - laat de toeschouwer 

schouwer geruime tijd in het 

duister alvorens een klein 

plekje op te lichten waar dingen 

gen gebeuren die je niet helemaal 

maal kan plaatsen 

Opeens verdwijnt een muur 
verschijnt een bed wordt een 
sprei een hond en een hond 
een spook dat bokkensprongen 

gen maakt Door het duister 

eromheen kan je de grootte en 

de aard van de dingen niet 

schatten en wantrouw je je eigen 

gen waarneming Met de schemering 

mering als onderwerp is dat 

ongetwijfeld ook de bedoeling 
van de maakster van 
’Twilight’ 

Judith Nab 

Na dat inleidende spel met 

voorwerpen zien we haar ineens 

eens in dat bed - of is het een 

groter bed We horen onrustbarende 

barende geluiden en stemmen 
en de vrouw staat op Dan 

volgt een langdurige schimmenspel 

menspel Stille gestalten wachten 

ten haar op De vrouw vliegt 

met tafel en al door de ruimte 

Haar lichaam verdwijnt in een 

hoed om plotseling ergens anders 

ders weer op te duiken Een lijf 

danst zonder hoofd ledematen 

ten zonder romp armen worden 

den vleugels 

Er wordt een vernuftig gebruik 
gemaakt van perspectivische 
vertekeningen en daarnaast 
duiken er ook nog bibberige 

animatiefilmpjes op Het zware 

re geluidstapijt dat dit lichten en 

schimmenspel begeleidt is 

niet altijd zo onrustig als het 

beeld Componist Jacob ter 

Veldhuis husselt stemmen uit 

oude films geluiden uit het dagelijks 

gelijks leven en stukjes muziek 
van bekende en onbekende 
herkomst door elkaar tot een 

suggestieve ratjetoe van klanken 

ken 

Sommige gedeelten zijn niet zo 
kakofonisch maar ook in de 

meer monotone stukken is 

steeds een sterke dreiging 
voelbaar Dreiging dwang 

paniek 

niek en vervreemding zijn de 

trefwoorden voor de hele 

voorstelling Paniekerig wordt 
het vooral door de snelle 

beeldwisselingen en het springerige 

gerige bewegingsspel van Judith 

dith Nab 

Al duurt 
’Twilight’ 

maar drie 

kwartier ook voor de toeschouwer 

schouwer is het knap 
enerverend 

rend Het is natuurlijk een goede 

de theaterervaring als al je zintuigen 

tuigen eens heftig door elkaar 

worden gerammeld maar ergens 

gens een rustpunt - of tenminste 

ste een schijn van veiligheid of 

inkeer - had de dreiging 
kunnen 

nen voorzien van een effectief 

contrast 

Dat neemt niet weg dat Nab 
fascinerend beeldend theater 
maakt waarin beeld licht en 

beweging met feilloze precisie 

in elkaar grijpen 

HANS BRANS 



Lichte komedie over versleten operazangers 

Plaats De Lawei Drachten Voorstelling Blijvend applaus Auteur 

Ronald Harwood Regie Andy Daal Spelers Allard van der Scheer 

Riek Nicolet Huib Rooymans en Caroline Kaart Vertaling en bewerking 

king Kees Vroege Decor Marjolein Ettema Toeschouwers 790 

Nog te zien 29 januari in Leeuwarden 8 februari in Franeker 

DRACHTEN - Ronald Harwood is in Nederland vooral 
bekend als schrijver van het verfilmde toneelstuk ’The 
Dresser’ 

over een ouder wordende topacteur en zijn 

kleder in het theater Ook in ’The 
Quartet’ 

- hier vertaald 

taald met ’Blijvend Applaus - spelen ouder wordende 
artiesten de hoofdrollen alleen zijn het nu geen acteurs 

teurs maar operazangers 

Ze slijten hun laatste dagen in een soort tehuis voor 

armlastige podiumkunstenaars Erg armlastig ziet het 

tehuis zelf er niet uit In de stijl van haar leermeester 
Paul Gallis heeft decorontwerper Marjolein Ettema er 
een monumentaal pand van gemaakt met veel raamwerk 

werk en hoge serredeuren 

In deze sfeervolle ambiance hebben drie ’gevallen sterren’ 
ren’ 

een bondgenootschap gesloten Wilfred Bond (Altard 

tard van der Scheer is een sympathieke praatjesmaker 

ker die de hele dag aan niets anders dan seks kan 
denken 

ken Cecily Robson 
- het toneeldebut van 

’radiodiva’ 

Caroline Kaart - 
is een hypemerveuze kinderlijke dikkerdY 

kerdY dfe denkt dat iedereen uit Karachi of Calcutta 

komt Huib Rooymans speelt Reginald Paget een vormelijke 

melijke heer de dichter en theoreticus een kwetsbare 

man die de pijn uit het verleden wil vermijden en probeert 

beert te genieten van wat hem rest 

De betrekkelijke rust van dit trio wordt opgeschrikt als 

de ex van Reginald haar intrek neemt Jean Horton 

(Kick Nicolet is het prototype van de botte operadiva 

die denkt dat de wereld om haar draait Het is de bedoeling 

doeling dat deze vier op de geboortedag van Verdi het 

kwartet uit 
’Rlgoletto’ 

ten gehore brengen (vandaar de 

Engelse titel maar Jean Horton verdomt het om daaraan 

aan mee te werken 

Het is eensliÉpel om niet te zeggen mager plot Gelük- 

Wfred de reputatfe van een versierder had maar 

zijn vrouw nooit ontrouw was Diva Jean Horton ontpopt 

popt zich als een zwak vogeltje dat op een bepaald 

moment niet meer durfde te zingen En Reginald wordt 

gedwongen het verleden een plek te geven 

Jammer genoeg wordt het bescheiden dramatische 

potentieel van de personages nergens uitgebuit ’Blijf 
lachen’ 

lijkt het motto dus als er al iets ongemakkelijks 

lijks naar boven komt wordt daar vlotjes over heen gespeeld 

speeld 

De regie in deze voorstelling beperkt zich tot het organiseren 

niseren van elegante verplaatsingen Niet alleen het 

drama schiet er nogal bij in ook de komische effecten 

worden overgelaten aan de schrijver en de routine van 

de acteurs die daar overigens aardig raad mee weten 

’Blijvend applaus is een bij tijd en wijlen onderhoudende 

dende vlot geschreven komedie waarbij je je niet 

hoeft te vervelen maar het haalt het niet bij ’The 
Dresser’ 

ser’ 
en het had meer mogen zijn dan hier wordt voorgeschoteld 

geschoteld 
HANS BRANS 



Drie mensen dolen door het aardse dolhuis 
HEERENVEEN - Ada was kassiŁre 

siŁre bij het spiegeldoolhof op 
de kermis Haar man stierf onverwacht 

verwacht zij raakte de weg 
kwijt Nu is ze depressief en wil 

ze eigenlijk de zee inlopen 

Tenminste als het mag van 

God Andrea is op jonge leeftijd 

tijd misbruikt door haar vader 

ze verliest zich nu in verschillende 

lende persoonlijkheden die laveren 

veren tussen kleuter en hoer 

tussen lieftalligheid en agressie 

sie Anton zwerft Zijn vader 

verbleef al jong in het gesticht 

zijn moeder verwaarloosde 
hem Nu denkt hij dat hij Bach 
is Johan Anton Bach 

Drie mensen verdwaald in 

hun hoofd dolen door het 

aardse dolhuis Hans Brans 

schreef in opdracht van de 

Plaats Posthuis Heerenveen Gebeurtenis 

beurtenis toneelvoorstelling 
’Dol’ 

van 
Hans Brans Spel diverse spelers uit 
het Friese amateurcircuit Regie Gedy 
van Dijk Belangstelling 300 toeschouwers 

schouwers Bijzonderheden volgende 
de voorstellingen vanavond 28 en 29 

september en 1 t 4 oktober in het 

Posthuis 

stichting Geestelijke 
Gezondheidszorg 

heidszorg Friesland het theaterstuk 

terstuk 
’Dol’ 

naar aanleiding 
van 150 jaar geestelijke gezondheidszorg 

zondheidszorg in onze provincie 

cie Uit de mond van (exchisch 

chisch verwarden tekende hij 
verhalen op die hij 

abstraheerde 

de tot een veertiental knap 
geconstrueerde 

construeerde scŁnes 

De setting is absurd Een engel 

troont het publiek mee naar de 

zevende hemel alwaar wij 
vanuit 

uit de loge het aardse schouwtoneel 

toneel mogen bewonderen 
Met een bijna satanisch genoegen 

gen wijst hij ons op het 
hierboven 

ven genoemde worstelende 
drietal ook speelt hij maar al 

te graag de veroorzakers van 
hun crisis Ada Andrea en Anton 

ton ze mogen kiezen doorgaan 

gaan of doodgaan 

’Dol’ 
is vooral een hoofd-stuk 

een intellectuele speeltuin 

waarin associaties woordspelingen 

lingen en poºtische commentaren 

taren over elkaar heen buitelen 

len Zowel qua inhoud als qua 

uitvoering valt er veel over te 

zeggen en dat gebeurde gisteravond 

avond na afloop dan ook 

De weg naar het hart van de 

toeschouwer zou geplaveid 

moeten zijn met humor en 

lichtvoetigheid Regisseur Gedy 

dy van Dijk heeft die middelen 
te weinig ingezet waardoor het 

stuk topzwaar wordt en minder 

der een appŁl doet op het 
inlevingsvermogen 

vingsvermogen 

In een scŁne halverwege waarin 

in Andrea (een prachtrol van 

de snel schakelende Henrike 

Cuperus en Anton (een mooie 
stuntelende creatie van Bjurn 

Snel elkaar ontmoeten zorgt 

de lach voor de broodnodige 
lucht en vallen 

Brans’ ingredi- 

ºnten uiteindelijk op hun 

plaats Overigens ook niets 

dan lof voor de overige spelers 

die zich dapper van hun taak 

kwijten 

De vormgeving is sober maar 
bijzonder Het decor bestaat 

slechts uit een spiegelend 
doolhof waarop portretten en 

filmbeelden worden geprojecteerd 

teerd Kees Botman heeft een 

buitengewoon karakteristiek 

lichtplan ontworpen waarbij 
de emoties van de hoofdrollen 
bepalend zijn voor de kleur 

van de scŁne 

Het slotbeeld beklijft Ada Andrea 

drea en Anton staan vertwijfeld 

feld zoekend naar verlossing 
voor hun eigen levensgrote 
portretten Zijn ze gewoon 
gek Of te gek gewoon De toeschouwers 

schouwers wij allemaal dus 

mogen kiezen 

GOOITSEN EENLING 



Kille stilering in ’Het huis van Bernarda Alba 

Voorstelling Huis van Bernarda 
Alba’ 

van Federico Garcia Lorca Plaats 
Posthuis Theater Heerenveen Gezelschap 

schap Nationale Toneel Regie Johan 

Doesburg Spel Anne-Wil Blankers 
Pleuni Touw Thekla Reuten Mijs Heesen 

sen Christine Eert Nelleke Zitman Ella 

van Drumpt Kristen Denkers en Celia 
van de Boogert Belangstelling 

uitverkocht 

kocht Herhaling 26 april in Leeuwarden 

den 15 mei in Drachten . 

HEERENVEEN -In ’Het Huis van 

Bernarda 
Alba’ 

is het huis de 

hoofdpersoon Natuurlijk 

speelt Anne-Wil Blankers als de 

Ijzeren Dame die haar vijf dochters 

ters met harde hand en een 

bevroren gezicht onder de 

duim houdt een magistrale rol 

in deze voorstelling van het 

Nationale Toneel Maar het zijn 

de dochters en de huishoudster 

ster Poncia die zorgen voor de 

broeierige dynamiek en het 

lont in het kruitvat 

Net als zij is ook de moeder 
slachtoffer van een rigide 

katholieke moraal van een 

onwrikbare standenmaatschappij 

schappij en een ruig land waar 
mannen en vrouwen strikt 

gescheiden leven Na de dood ƒ 

van haar tweede man dwingt 

Bernarda haar dochters in een 
gevangenis te leven Alleen de 

enige dochter uit haar eerste 

huwelijk mag trouwen want die 

heeft geld De rest kan eeuwig 
blijven rouwen want niemand 
in de streek wordt goed genoeg 
geacht 

Het verzet begint bij de jongste 

de vurige Adela die aan het 

getraliede raam de vrijer van 

haar stiefzus weglokt Om de 

stem van haar lichaam te kun- 

kunnen 

nen volgen is ze bereid om de 

knoet van haar moeder en de 

schande van de maatschappij 
te trotseren Martirio de lelijkste 

ste van de lelijke dochters 
krijgt lucht van Adela’s escapades 

des en ontvlamt in jaloezie 

De wereldwijze huishoudster 
Poncia ziet het gevaar aankomen 

men en waarschuwt haar meesteres 

teres maar op het moment dat 

die meent dat ze alles weer 
onder controle heeft stort het 

huis bij wijze van spreken in in 

de veronderstelling dat haar 

minnaar gedood is hangt Adela 

zich op Krampachtig verordonneert 

donneert Bernarda opnieuw 
een rouw zonder tranen en een 

wit doodskleed voor haar zogenaamd 

naamd maagdelijk gestorven 
dochter 

Dat maagdelijke wit zit ook in 

de naam Alba en het is de kleur 

van het huis die de verzengende 

gende Spaanse zon moet buiten 
houden De kleur van de buitenkant 

kant en van de verblinding Een 

van de mooiste scŁnes in deze 

voorstelling was de hete namiddag 

dag waarin de vrouwen naar de 

muur van de binnenplaats 
keken en met verstild verlangen 

gen de schaarse geluiden van 

de velden in dronken 

Hier en in de nachtelijke 

momenten was soms inderdaad 

daad voelbaar dat het huis het 

hoofdpersonage was en niet de 

zielige reuzengestalte van de 

moeder Die grote rol van de 

omgeving rechtvaardigt ook de 

opvallende stilering in de regie 

van Johan Doesburg 

Met de vervreemdende muziek 
van ’het Paleis van 

Boem’ 
en 

het choreografisch uitgewerkte 
ensemblespel ontstond het 

beeld van een collectief dat 

zucht onder hetzelfde juk Zo 

nu en dan werden de plaatjes 

die dat opleverde bijna te mooi 
maar daar stond dan weer een 

even lelijk als functioneel decor 

tegenover 

Wat de voorstelling echt de 

moeite waard maakte was het 

spel van de dochters en de 

twee bedienden Ondanks de 

stilering maakte zich uit de 

grijs-zwarte groep toch een 
zevental karakters los die 

alleen al door hun volstrekt 

eigen manier van bewegen lieten 

ten zien wat vrouwen kunnen 
zijn die nog niet helemaal zijn 
ingevroren door conventie en 

onderdrukking 

HANS BRANS 



Mariene en Leni zwalken tussen drama en klucht 
LEEUWARDEN - Mariene 
Dietrich en Leni Riefentstahl als 

vrouwelijke tegenpolen in de 

Duitse geschiedenis De vamp 
met de zwoele stem die naar 

Hollywood uitweek en optrad 

voor de geallieerde troepen en 
de filmmaakster die bleef en 

twee cinematografische meesterwerken 

terwerken maakte voor de nazi’s 

zi’s 

Het lijkt een interessant gegeven 

ven voor een gefantaseerde 
confrontatie De goede Duitser 
versus de verkeerde Of iets 

minder zwart-wit over keuzes 

die misschien helemaal geen 

echte keuzes waren Of over 

’sterke 
vrouwen’ 

die zich lieten 

Plaats Posthuis Heerenveen Voorstelling 

ling Marleni Gezelschap De Appel 
Tekst Thea Dorn Spel Marie Louise 
Stheins en Sacha Bulthuis Regie 
Agaath Witteman Vertaling Tom 
Kleijn Toeschouwers 250 

gebruiken In het toneeldebuut 
van Thea Dorn zitten die elementen 

menten er wel in maar ze drukken 

ken geen dwingend stempel op 
het stuk 

Terwijl het licht nog uit is horen 
we een mopperende Riefenstahl 

stahl (Sacha Bulthuis als oude 

dame het Parijse appartement 
van Dietrich (Marie Louise 

Stheins insluipen om het verlepte 

lepte en verloederde filmidool 
van eertijds uit haar bed te ja- 

jagen 

gen Het is anno 1992 en de dames 

mes zijn rond de negentig 

Riefenstahl wil een film maken 
over Penthesilea - naar de Duitse 

se klassieker van Von Kleist En 

la Dietrich moet met haar als regisseur 

gisseur nog ØØn keer glorieren 

Na veel tegenstribbelen weet ze 

het alcoholische scharminkel 
uit haar bed en voor de camera 
te krijgen voor een proefopname 

me Mariene veert op zakt in 

veert weer op en legt tenslotte 

het loodje 

Het is een mager verhaallijntje 
maar dat is niet zo erg Erger is 

het dat het stuk nergens echt 
over gaat terwijl het stof te over 

bevat Naast de ideologische tegenstelling 

genstelling die hun carriŁre bepaalde 

paalde en de politieke naïviteit 

van beiden is daar de preutsheid 

heid van Riefenstahl versus de 

seksuele fixatie van Dietrich de 

tanende roem en de kwellingen 

van de ouderdom Niets van dat 

alles groeit uit tot een thema 
dat het stuk beheerst 

Het blijft onduidelijk waarom 
de van 

’zuiverheid’ 
en ’schoonheid’ 

heid’ 
bezeten Riefenstahl nu 

net de sensueel-decadente 
Dietrich wil hebben om een aseksuele 

seksuele amazone te spelen De 

dames gebruiken elkaar vooral 
als kapstok om de bekende en 

minder bekende gegevens over 

hun zo verschillende levens 
aan op te hangen 

Al die verwijzingen zijn leuk 

voor de kenners maar het zijn 

in dit geval geen bouwstenen 
voor een onvermijdelijke botsing 

sing tussen twee grootheden In 

de speelstijl waar regisseur 

Agaath Witteman voor gekozen 
heeft zijn de personages karikaturaal 

turaal en de situaties kluchtig 
neergezet Gespeeld door actrices 

ces van dit kaliber maakt dat de 

voorstelling een tijd lang 
aantrekkelijk 

trekkelijk maar naarmate de 

avond vordert komt de virtuositeit 

siteit van deze twee als maar 
schakelende toneelleeuwinnen 
in de lucht te hangen 

HANS BRANS 



Dwalende liefde in het bos van Diever 
Voorstelling Midzomernachtdroom 
Auteur William Shakespeare Gezelschap 

schap Openluchtspel Diever Regie en 

vertaling Jack Nieborg Spel Lilian Bulterijs 

terijs Yvonne van Ginneken Rino Romeyn 

meyn Matthias Smits Gosse Eefting 
Wim Smits e Plaats Diever Toeschouwers 

schouwers 1000 Nog te zien 15 17 18 

22 24 25 (matinee 29 en 31 augustus 

en 1 5 7 en 8 september 

DIEVER - Zodra je hebt plaatsgenomen 

genomen op een bank in het 

Shakespearetheater in Diever 

waan je je alleen in een bos ook 

al zit je er met zo’n duizend 

man Als hier dan Shakespeare 

gespeeld moet worden en dat 

moet in Diever dan ligt de keus 

voor de Midzomernachtdroom 
voor de hand Het heet een komedie 

medie maar is eigenlijk een romantisch 

mantisch sprookje over de liefde 

de dat zich grotendeels afspeelt 

in een bos als dit met lieflijke 

plekken en duistere paden 

Met acht uitvoeringen sinds 

1947 is hier het dan ook het 

meest gespeelde stuk Na zoveel 

veel producties van hetzelfde 

gezelschap op dezelfde plek 

f de laatste dateert uit 1988 zou 

je een geheel nieuwe insteek 

verwachten te meer omdat de 

regisseur zelf tekende voor de 

vertaling Maar van een 
revolutie 

tie is bepaald geen sprake 

noch in de interpretatie noch in 

de stijl Het is een aangename 
genietbare voorstelling 

geworden 

den maar wel een beetje braaf 

en conventioneel 

De grootste verandering is wel 

dat de tovenaarsleerling Puck 

niet door de gebruikelijke engelachtige 

gelachtige jongeling gespeeld 

wordt maar door een verwilderde 

derde bootwerker Puck als ou- 

oude 

de sater - het werkt uitstekend 

De moeilijkheid met de Midzo 

mernachtdroom is niet eens 

het ingewikkelde plot of het 

ontbreken van een echte hoofdpersoon 

persoon maar de relatie tussen 

de verschillende lagen van het 

stuk 

Allereerst is daar de hertog van 

Athene die zijn huwelijk aankondigt 

kondigt We zien hem en zijn 

aanstaande pas aan het slot terug 

rug Aan dit raamwerk hangt de 

love story van vier jonggeliefden 

den Meisje A moet van pa met 

jongen B maar wil met jongen 

C En meisje D valt hopeloos 

voor jongen B Om de maatschappelijke 

schappelijke druk te ontwijken 

vluchten ze het bos in waar de 

verwarring nog veel groter 

wordt 
Daar heerst ’s nachts de baas 

van Puck de elfenkoning 
Oberon 

ron die mot heeft met zijn ontrouwe 

trouwe vrouw Titania Om haar 

een lesje te leren laat hij haar 

verliefd worden op een ezels- 

ezelskop 

kop Die kop hoort tijdelijk aan 

een van de ambachtslieden uit 

de stad die in het bos een stukje 

willen instuderen voor de bruiloft 

loft van de hertog Onderwerp 
is de tragische liefde tussen de 

antieke geliefden Pyramus en 

Thisbe 

Alle vier lagen hebben dus te 

maken met de liefde en haar 

dwaalwegen de heftige aantrekking 

trekking en afstoting bij de 
tieners 

ners de vervreemding tussen 

de rijpere Oberon en Titania 

het fatale misverstand van Pyramus 

ramus en Thisbe En daartegenover 

over het sacrosancte huwelijk 

van de Atheense hertog 

Regisseur Jack Nieborg draagt 

niets extra’s aan om de betekenis 

nis van die verschillende lagen 

in het stuk te verduidelijken Zo 

laat hij de tegenstelling tussen 

stad en land (ofwel cultuur en 

natuur rede en gevoel volkomen 

men liggen Tekenend voor de- 

deze 
ze regie is de vertaling die nu 

eens fris aansprekend hedendaags 

daags is en dan weer ouderwets 

literair en met een eikenhouten 

metrum waar vooral de jonge 

spelers zich aan vertillen 

Toch laat Nieborg het stuk in 

grote trekken zelf zijn werk 

doen Gaandeweg krijgen de 

jongeren meer Schwung 
worden 

den de handwerkslieden leuker 

en zorgt de blaasmuziek van de 

elfen voor een passende sfeer 

De lans die de hertog aan het 

slot breekt voor amateurtoneel 

dat goed is als de spelers geloven 

ven in zichzelf is op deze 
voorstelling 

stelling zeker van toepassing 

HANS BRANS 



Terpstra’s 
’Elektra5 

is niet zo kleurrijk 

Plaats Posthuis Heerenveen 

ling Mijn Elektra Auteur en regie Koos 
Terpstra Gezelschap 

Noord Nederlands 

lands Toneel Spel Veerle van Overloop 

loop Mads Wittermans Carice van 
Houten Joost Prinsen en Camilla Siegertsz 

gertsz Belangstelling 160 bezoekers 

Herhaling 31 Maart in Drachten en 20 

april in Leeuwarden 

HEERENVEEN - Na de Troj 
e-trilogie 

logie heeft Koos Terpstra zijn 

tanden in een van de vervolgverhalen 

verhalen op die klassieke oorlog 

log gezet Elektra Elektra wil 

niets liever dan de moord op 
haar vader gewroken zien 

Vader was de aanvoerder vari 

de Grieken tegen Troje Agammenon 

menon De moordenaar is haar 

eigen moeder en degene die de 

wraak ten uitvoer zal moeten 

brengen is haar eigen broer 

Orestes die ze als jongetje van 

tien het land uit heeft laten 

vluchten Weer tien jaar later 

wacht ze op zijn komst om zijn 

moeder te doden 

Als voorafje op ’Mijn 
Elektra’ 

laat Terpstra cabaretier Nico 

van der Knaap opdraven die 

het verhaal van de Troje-trilogie 

gie nog eens mag navertellen 

plus de complete inhoud van 
Aischylos’ 

Oresteia Het is allemaal 

maal veel uitleg vooraf met 

veel verhalen die voor dit stuk 

niet wezenlijk zijn 

Wat het nog irritanter maakt is 

dat Van der Knaap een magere 
Freek de Jonge-kloon is die 

voortdurend door de hurken 

gaat opdat wij Nederlanders 
anno nu het maar snappen De 

voorstelling na de pauze lijdt 

aan hetzelfde euvel maar 

gelukkig in mindere mate De 

link tussen het oude Griekenland 

land en de schuldbewuste tvkijkers 

kijkers van ons .polderland 

wordt gelegd door Carice van 

Houten die onder haar «gen 

naam de rol van het koor heeft 

overgenomen 

Zij gooit er nog eens een inleidüikje 

düikje tegen aan voelt zich 

betrokken maar wil toch overal 

opsomming van alle gewapende 

pende conflicten die sinds haar 
geboortejaar 1976 in de wereld 
hebben plaatsgevonden Het 

komt over als een met weerzin 
geleerde les geschiedenis 

Terpstra’s Electra heeft naar 

eigen zeggen vooral ten doel 

om duidelijk te maken dat goed 

en slecht niet zo zwart-wit liggen 

gen als 
’we’ 

geneigd zijn om te 

denken Die doelstelling is maar 
gedeeltelijk geslaagd De wraak 
die Elektra wil en die Orestes 

met enige aarzeling ten slotte 

uitvoert wordt aan het eind ontmaskerd 

maskerd als een dubieus ’eigen 
gelijk’ 

Was hun wit wel zo wit 

De boodschap is duidelijk Elektra 

tra en vooral Orestes - om wie 

dit stuk in feite veel meer draait 
- zijn het slachtoffer van een primitieve 

mitieve drang om geweld 
steeds maar weer met geweld 
te beantwoorden Daarbij laten 

zij zich manipuleren door ideologieºn 

logieºn die zijn uitgevonden 
door opportunisten 

’Mijn 
Elekra’ 

is een vlotte in 

vrolijke kleuren uitgevoerde 

voorstelling waarin talloze 

interessante gezichtspunten de 
revu passeren Jammer dat 

Terpstra zijn publiek vraagt om 
goed en kwaad van grijstinten 

te voorzien terwijl zijn eigen 

kijk zoveel minder kleurrijk is 

dan zijn decor *	 * 



'Mijn Elektra': wraak door een Hollandse bril 

Voorstelling: Mijn Elektra. Auteur en regie: Koos Terpstra. Gezelschap: Noord Nederlands 
Toneel. Spel: Veerle van Overloop, Mads Wittermans, Carice van Houten, Joost Prinsen en 
Camilla Siegertsz. Plaats: Posthuis Theater, Heerenveen. Zaal: 160 bezoekers. Nog te zien: 31 
Maart in Drachten en 20 april in Leeuwarden.

LEEUWARDEN. Na de Troje-trilogie heeft Koos Terpstra zijn tanden in een van de 
vervolgverhalen op die klassieke oorlog gezet: Elektra. Elektra wil niets liever dan de moord op 
haar vader gewroken zien. Vader was de aanvoerder van de Grieken tegen Troje, Agamemnon. 
De moordenaar is haar eigen moeder en degene die de wraak ten uitvoer zal moet brengen is 
haar eigen broer Orestes, die ze als jongetje van tien het land uit heeft laten vluchten. Weer tien 
jaar later wacht Elektra op zijn komst om zijn moeder te doden. Als voorafje op 'Mijn Elektra' laat 
Terpstra cabaretier Nico van der Knaap opdraven die het verhaal van de Troje-trilogie nog eens 
mag navertellen, plus de complete inhoud van Aischylos' Oresteia. Het tweede deel van deze 
trilogie bevat namelijk de oudst bekende toneel-versie van Elektra. 
Het is allemaal veel uitleg vooraf, met veel verhalen die voor dit stuk niet wezenlijk zijn en 
zonder enige toelichting over de betekenis en de verschillen van de drie oer-versies van 
respectievelijk Aischylos, Sophocles en Euripides. Wat het nog irritanter maakt is dat van der 
Knaap een magere Freeke de Jonge-kloon is, die voortdurend door de hurken gaat opdat wij 
Hollanders anno nu het maar snappen. 
De voorstelling na de pauze lijdt aan het zelfde euvel, maar gelukkig in mindere mate. De link 
tussen het oude Griekenland en de schuldbewuste t.v.-kijkers van ons polderland wordt gelegd 
door Carice van Houten, die onder haar eigen naam de rol van het koor heeft overgenomen. Zij 
gooit er nog maar eens een inleidinkje tegen aan, voelt zich betrokken, maar wil vooral overal 
buiten blijven en geeft op een bepaald moment een eindeloze opsomming van alle gewapende 
conflicten die sinds haar geboortejaar 1976 in de wereld hebben plaatsgevonden. Het komt over
als een met weerzin geleerde les geschiedenis. 
Terpstra's Electra heeft naar eigen zeggen vooral ten doel om duidelijk te maken dat goed en 
slecht niet zo zwart-wit liggen als 'we' geneigd zijn om te denken. Die doelstelling is maar 
gedeeltelijk geslaagd. De wraak die Elektra wil en die Orestes met enige aarzeling tenslotte 
uitvoert wordt aan het eind ontmaskerd als een dubieus 'eigen gelijk'. Was hun wit wel zo wit? 
Terpstra zorgt ervoor dat moeder Klytaimnestra alle ruimte krijgt om de moord op haar man te 
rechtvaardigen en ook om een oprecht klinkende liefde voor haar kinderen te demonstreren. Van
een harteloze behandeling van Elektra of opluchting over het (valse) doodsbericht van de 
veronderstelde wreker Orestes is hier geen sprake meer. Camille Siegertsz krijgt de gelegenheid
om een scala van diepe emoties ten toon te spreiden, waar de rest van de cast geen moment 
aan toe komt. De moeder is hier het slachtoffer. De opvoeder van Orestes (Joost Prinsen) wordt 
daarnaast neergezet als een indoctrinator die achteraf vooral door eigenbelang blijkt te zijn 
gedreven. Orestes is er gewoon ingeluisd. De boodschap is duidelijk: Elektra en vooral Orestes -
om wie dit stuk in feite veel meer draait - zijn het slachtoffer van een primitieve drang om geweld
steeds maar weer met geweld te beantwoorden. Daarbij laten zij zich manipuleren door 
ideologiën die zijn uitgevonden door oppurtunisten. 
'Mijn Elekra' is een vlotte, in vrolijke kleuren uitgevoerde voorstelling, waarin talloze interessante 
gezichtspunten de revue passeren. Jammer dat Terpstra zijn publiek vraagt om goed en kwaad 
van grijstinten te voorzien, terwijl zijn eigen kijk heel wat minder schakeringen kent dan zijn 
decor. 
HANS BRANS

NB Deze versie is niet in de Leeuwarder Courant verschenen.



’Remember me angst voor de ouderdom 
Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 
Remember me Auteur Gerardjan Rijnders 

Gezelschap Fact /  Els Inc Regie Arie de Mol 

Spel Heidi Arts Kees Scholten Peggy Vrijens 

Erik Wiehn en Aukje Bolle (dans Muziek David 
van Aalderen Belangstelling 120 bezoekers 

LEEUWARDEN - De voorstelling eindigt 
met een prachtig sprookje verteld 

door een klein meisje en geprojecteerd 

op een wazig doek Een koning die 

bang was voor de dood slaagde erin de 

Dood in een glazen kooi te vangen Men 
voerde oorlogen voor de gein niemand 

mand stierf maar na driehonderd jaar 

sloeg de verveling toe De koning was 

zijn angst kwijt en zelf maakte hij het 

deurtje open en liet zich omarmen 
door de Dood 

’Remember me is een montagevoorstelling 

stelling op basis van een tekst van 

Gerardjan Rijnders en voor productiehuis 

huis Fact geregisseerd door Arie de 

Mol vaste regisseur van Els Inc Het is 

een heel bijzondere voorstelling 
geworden die je op je in moet durven 
laten werken Een verhaal ontbreekt en 
vaste personages met een geschiedenis 

nis en duidelijke relaties zijn er ook 

Het begint met een citaat uit Shakespeares 

ares Macbeth dat kennelijk als motto 
dient ’Life is a tale told by an idiot signifying 

nifying 
nothing’ 

Onder het kabaal van 

een chaotische fanfare paraderen de 

clownesk uitgedoste spelers vervolgens 

gens het toneel op Voorop loopt een 

oude man met een doodshoofd op een 

vlaggestok achteraan sukkelt een oud 
wijfje 

Om het speelvlak te betreden moet de 
stoet door een poortje kruipen als 

wilde beesten in een circuskooi Dat 

toneel is aan alle kanten gesloten op 
een brede strook na zodat je als het 

ware door de wanden van een isoleer- 

isoleercel 

cel kijkt In die besloten witte ruimte 
wankelen de oude man en de oude 
vrouw op hun laatste benen naar het 

einde - voorzover ze nog van hun 

plaats afkomen 

De drie jongeren daarentegen bewegen 
zich binnen Łn buiten deze ruimte Zij 

zetten iedere nieuwe handeling in 

dagen de oudjes uit gaan brutaal 

onverschillig of juist liefdevol met ze 

om kortom zij domineren deze wereld 
- net als de echte Dat doen ze niet door 
de baas te spelen maar door hun 

tempo hun souplesse en hun koele 

blik 

Het pijnlijkste contrast in deze voorstelling 

stelling is wel de volmaakte schoonheid 

heid van hun jeugd en het krakkemikige 

kige verwarde gedoe van de oudjes In 

een eindeloze maar ontroerende 
scŁne worden de man en de vrouw 
door de jongeren gewassen en aangekleed 

kleed terwijl naast hen een danseres 

met een dun vetvrij lijfje alles 
’zomaar’ 

doet wat haar hoofd bedenkt 

De jeugdige volmaakheid gaat echter 

gepaard met een vlakke blik terwijl de 

hoofden van de oudjes juist een uitdragerij 

gerij zijn van herinneringen prevelementen 

menten en oud zeer Alles daarin is 

onaf herinneringen zijn incompleet 
gevoelens niet verwerkt kansen verkeken 

ken 

Meer dan de teksten van Rijnders is het 
de sfeer die De Mol weet op te roepen - 

geholpen door een subtiele muzikale 

ondersteuning - die je dwingt om de 

ouderdom te ervaren Bij Rijnders gaat 

het vooral om de zinloosheid van het 

leven met terugwerkende kracht Het 

sprookje ,aan het slot wijst op iets 

anders de echte oudjes zijn misschien 
niet meer zo bang om dood te gaan Het 

zijn de jongeren die bang zijn voor de 

ouderdom 
HANS BRANS 



Theater van de lach 

maar dan iets minder 

Voorstelling Blaffende honden bijter 

beter Auteur Edward Shimney Regie 
Guido Jonkers Spel Bruni Heinke Hip 
Heeneman Gaston van Erven Diana 
Dobbelman Guido Jonkers en Marjolein 

lein Algera Plaats De Skans Gorredijk 
Zaal 200 bezoekers 

GORREDIJK - Lachen doe je niet 

alleen om een goede grap je 

moet je als toeschouwer ook 

door de grappenmaker mee willen 

len laten nemen Lukt het de 

komiek om je mee te krijgen 

dan kan de grootste flauwiteit 

je onder de tafel krijgen 

’Blaffende honden bijten 
beter’ 

is een klucht van het Theater 
van de Lach-genre maar dan 

iets minder Een moordend 
tempo een ontelbaar aantal 

opkomsten en afgangen met 

trappetjes deurtjes en raampjes 

pjes en natuurlijk veel misverstanden 

standen Een groot deel van de 

toeschouwers was bereid zich 

op sleeptouw te laten nemen en 

had dan ook een leuke avond 
met na afloop misschien wel 
een beetje buikpijn van het 

lachen Een ander deel zat erbij 
en keek er naar 

Dit keer ging het nu eens niet 

over (vermeende buitenechtelijke 

lijke escapades maar het is 

moeilijk te zeggen waar het nu 

wel over ging Bernhard Buitenhuis 

huis (Flip Heeneman heeft een 

dierenwinkeltje en een liefhebbende 

bende vrouw op de bovenwoning 

ning De bovenwoning was 

rechts de winkel links op het 

toneel zodat er leuke simultaantoneeltjes 

taantoneeltjes gemaakt konden 
worden Buitenhuis wordt 
geplaagd door de belastingen 

en door een sexbaas die zijn 

pand wil overnemen Zijn 

vrouw Doortje (Diana Dobbelman 

man mag hiervan niets te 

weten komen want het arme 
mens heeft al zoveel problemen 
met haar ledematen 

Terwijl haar man zit te kniezen 

verheugt Doortje zich op de 

logeerpartij van haar broer 

(Guido Jonkers en zijn dure 

wederhelft (Bruni Heinke die 

het gemaakt hebben in Amerika 

rika En dan is er nog de plat- 

Haags pratende uitvreter 

Simon (Gaston van Erven een 

onwaarschijnlijke familievriend 
die zijn dubieuze nering heeft 

opgeslagen in de voorraadkelder 

der van Bernhard Simon 
draagt kettingen heeft een pittbull 

bull die Betty heet en houdt 

zich met louche zaakjes bezig 
Maar 

’het’ 
heeft hij 

nognooit nooit 

gedaan dus Simon is in gespannen 

nen afwachting van de ’blind 
date’ 

- in de winkel 

Genoeg ingrediºnten voor een 

ingewikkelde plot De mallotige 

tut-hola (Marjolein Algera die 

keer op keer komt binnenvallen 
blijkt na de tiende opkomst niet 

Simons afspraakje maar een 

inspecteur van de belasting en 

nog twintig opkomsten later 

komt ook Doortje er eindelijk 

achter wie dat mens eigenlijk is 
En dus dat Bernhard diep in de 

problemen zit De redding is 

daar als platzak Simon over 

bergen geld blijkt te beschikken 

ken 

De handeling is weliswaar duizelingwekkend 

zelingwekkend ingewikkeld 
maar kent geen enkele ontwikkeling 

keling De verschillende elementen 

menten worden op geen enkele 

manier met elkaar in verband 
gebracht en geen enkel probleem 

bleem - de zorgen van Bernard 
de angst van Simon - wordt 
door de schrijver serieus genomen 

men Het stuk gaat dan ook nergens 

gens over misschien omdat de 

schrijver meent dat dat in een 

klucht niet hoeft Toch zitten er 
aardige grappen in Bijvoorbeeld 

beeld deze "een bezemmaker 
houdt van stelen en toch is hij 

geen dief Maar ja je moet wel 
mee gaan 

HANS BRANS 



’n Meeuw met 
’Koosje’ 

dolle miniatuurtjes 
LEEUWARDEN - Een balkonscŁne een 

sofascŁne een deurenscŁne en de finale 
in een deftige eetkamer Dat is de oogst 

van een dwaaltocht door het achttiende-eeuwse 

de-eeuwse Van Sminiahuys op de 
Tweebaksmarkt 

baksmarkt in Leeuwarden Niet direct 

een voor de hand liggende locatie voor 
een jongerenvoorstelling Maar het 

Productiehuis 

ductiehuis ’n Meeuw weet een gaaf 

evenwicht te bewaren tussen de chique 
stijl van het gerestaureerde herenhuis 
en de speelse dolle theaterminiatuurtjes 

tjes die vijftien jongeren van de Jeugdtheaterschool 

theaterschool inbrengen 

Het pand is meer dan alleen decor het is 

duidelijk ook een inspiratiebron voor de 

vier taferelen In de scŁne met de deuren 
bijvoorbeeld wordt het publiek - dat in 

drie groepen door het huis geloodst 

wordt - in de hoek van een kleine overloop 

loop gepropt Rechts is de wc voor ons 

Plaats Van Sminiahuys Leeuwarden Voorstelling 

ling Koosje Gezelschap Productiehuis ’n 

Meeuw Spel Vijftien spelers van de Jeugdtheaterschool 

school Fryslan Regie Hilde Mulder m Marion 

rion Nagel Vormgeving Marieke Kamphuis Toeschouwers 

schouwers 60 Nog te zien 14 15 21 en 22 september 

tember (uitverkocht Mogelijk extra voorstellingen 

gen 

twee slaapkamerdeuren Wat gebeurt 

daar achter die deuren Alsof je aan de 

verkeerde kant van het toneel zit volg je 

een deurenballet met jongen en meisje 

in pyjama Weinig woorden maar veel 

misverstanden verlegenheid en verlangen 

gen 

Ook in de andere scŁnes spelen die drie 

kwelgeesten van de liefde een grote rol 

In de balkonscŁne maken we vanuit de 

tuin mee hoe je een jongen met een ladder 

der en zelfgemaakte gedichten (in het 

Engels natuurlijk zijn geliefde bestormt 

en het ouderlijk gezag trotseert Heel 

herkenbaar 

Op de sofa in de voorkamer zien we een 

landerig jongmens misbruik maken van 

zijn machtspositie om een naïef dienstertje 

stertje in te palmen maar als puntje bij 

paaltje komt haakt hij af Vooral deze 

scŁne (ontleend aan Reidans van Arthur 
Schnitzler ademt een suggestieve erotische 

tische sfeer 

Heel diep gaat het allemaal niet Wie ze 

zijn wat hen beweegt - het doet er niet 

zoveel toe De scŁnes moeten het niet 

hebben van doorwrochte karakters of 

een doortimmerd verhaal Die pretentie 

hebben ze ook niet Ze zijn eerder amusant 

sant dan dramatisch of dolkomisch 

Wat het boeiend maakt is de locatie die 

een bepaald gedrag oproept terwijl het 

toch dicht bij de spelers zelf blijft Plus 

de intense concentratie waarmee alles 
gespeeld wordt en de bescheiden stilering 

ring van sommige bewegingen waardoor 

door het allemaal net iets theatraler 

wordt 

De slotscŁne is het meest gestileerd 

Drie jongens en drie meisjes eten zogenaamde 

naamde soep in Schotse rokjes Titelheld 

held Koosje is het schlemielige buitenbeentje 

beentje dat vertrekt en weer terugkomt 
De scŁne is prettig bizar met heftige 

spanningsmomenten die eigenlijk nergens 

gens op gebaseerd zijn maar wel mooie 
tableaus opleveren 

Dat het publiek op hun lip zit lijkt de 
spelers 

lers niet te deren integendeel Hun overgave 

gave aan het spel wordt er eerder sterker 

ker van Hier banjeren vijftien theaterdieren 

dieren subtiel door een huis met geschiedenis 

schiedenis 

HANS BRANS 



Weinig kwaads in de hemel van ’Het 
Toneel’ 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Lucifer Auteur Joost van den 

Vondel Gezelschap Het Toneel Speelt 

Regie Hans Croiset Spel Rudolf Lucieer 

eer Barbara Pouwels Paul Hoes e Decor 

cor en licht Reinier Tweebeeke Belangstelling 

stelling 400 mensen Herhaling 23 maart 

Drachten 

LEEUWARDEN - ’Het Toneel 

Speelt in de 
Hemel’ 

Met die 

woorden geprojecteerd op het 

doek aan het begin van de voorstelling 

stelling opent de tekst van Vondel 

del De eerste drie woorden vormen 

men tegelijk de naam van het gezelschap 

zelschap dat Hans Croiset in 

1996 oprichtte na zijn vertrek bij 
de Het Nationaal Toneel en dat 

zich ten doel stelt om Nederlandstalig 

landstalig repertoire op de planken 

ken te brengen 

Het was kennelijk tijd om het 

stuk te spelen waaraan de groep 
zijn naam ontleent Vondel is 

een oude liefde van Croiset Het 

eerste stuk van het nieuwe gezelschap 

schap was ’Jozef in 
Dothan’ 

en ik 

herinner mij Croiset als een 

meesterlijke verleider in een 

dwarse interpretatie van ’Adam 

in 
ballingschap’ 

uit 1984 Minstens 

stens zo spraakmakend was zijn 

eerste Vondel bij het Publiekstheater 

theater ook een Lucifer 

De versie die ons nu wordt voorgeschoteld 

geschoteld oogt een stuk braver 

dan die uit 1979 die zelfs ver- 

verfilmd 

filmd werd door Adriaan van 

Ditvoorst Dwarse geforceerde 

interpretaties van klassiekers 

zijn tegenwoordig uit de mode 
Men wil vooral de schrijver zelf 

aan het woord laten en het 

oordeel bij de toeschouwer 

Een mooi streven maar wat 

heeft deze opvoering ons dan te 

zeggen Het is zonder enige twijfel 

fel een fraaie boeiende voorstelling 

ling die hier wordt neergezet 

door een paar oude rotten en een 

meute jong talent van de 
theaterschool 

school Dat is geen geringe prestatie 

tatie want het stuk is zeer retorisch 

risch en kent maar weinig 
handeling 

ling Terwijl eindeloze dialogen 

elkaar afwisselen zie je de afloop 
al mijlenver aankomen De 

tekstbehandeling is echter zo subliem 

bliem dat de beeldrijke poºzie 

van Vondel moeiteloos de aandachtige 

dachtige zaal in stroomt 

Waar gaat het over Een aantal 

engelen is verbolgen over de 

hoge status die God aan zijn 

nieuwste schepping toekent De 

mens is Zijn evenbeeld en voorbestemd 

bestemd tot iets hogers dan de 

engelen Ontevreden engelen 

kiezen Lucifer tot hun leider en 

sporen hem aan tot een opstand 

Jaloezie is hun voornaamste motief 

tief 

De voorstelline van Het Toneel 

Speelt blijft eigenlijk op dat punt 

staan Maar dat is het verhaaltje 

Lucifers val moet zelf een verklaring 

ring zijn voor het ontstaan van 

het kwaad Dus ook van zoiets 

kwalijks als jaloezie Heel even 

lijkt het hoofdpersonage Lucifer 
een tragische figuur te worden 
als hij beseft dat hij in opstand 

komt tegen zijn God met een beroep 

roep op Zijn ordening 

Dat dillemma duurt niet lang 
Lucifer is geen tragische held 

juist omdat zijn opstand gedeel- 

gedeeltelijk 

telijk wŁl slaagt Door Adam en 

Eva met een duivelse verleiding 
in het verderf te storten lukt het 

hem immers om wraak te nemen 

op Gods favoriete schepping 
Uiteindelijk is Lucifer niet meer 

dan een instrument in handen 
van die Grote Afwezige God 
lokt zijn eigen tegenbeweging 
uit Hij schiep de onvolmaakte 
mens Øn hij ontlokte het kwaad 
in de wereld 

Waarom Omdat juist die aan 

zijn hemelse volmaaktheid ontbraken 

braken Wat aan deze verdienstelijke 

stelijke voorstelling ontbreekt is 

misschien wel dat doorkijkje op 
een goede God die het kwaad 

nodig heeft Iets dwars dat de interpretatie 

terpretatie reliºf geeft 
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It bliuwt by begrutsjen 

mei Medea fan Tryater 

Plak De Lawei Drachten Foarstelling 
Medea Auteur Euripides Selskip 
Tryater Regy Andy Daal Spilers 

Marijke Geertsma Jan Arendz Hilly 

Harms Aly Bruinsma Lysbeth Welling 
Joop Wittermans AndrØ de Zee Thijs 

Feenstra e Belangstelling 
ütferkocht 

kocht Noch te sjen oeral yn Fryslan 

oant en mei 19 maaie 

LEEUWARDEN - It klassike wraldrepertoire 

drepertoire is yn it Frysk mar 
inkeldris te sjen It Frysktalich 

publyk waard der faaks net ryp 
foar achte of üs iennichste 

beropsselskip doarde der syn 

fingers net oan te barnen Mar 

no dan lang om let wol De kar 

foei op Medea fan Euripides 

Joop Wittermans iepenet mei 

de foarskiednis held Jason 

waard troch syn omke op in 

ünmooglike missy stjoerd nei it 

barbaarske bütenlan om it 
Gouden 

den Flues te bemachtigjen 
Keningsdochter Medea waard 
fereale op him en holp in 

hantsje troch har eigen broer 

op te offerjen By thüskomst 
krige Jason gjin lean nei wurken 

en op’e nij skeat syn leafste te 

help troch syn wjerspannige 

famylje ut te roegjen 

Op ’e flecht belanje Bonny en 

Clyde yn Korinthe No begjint it 

drama pas echt Want Jason 

wol Medea ferlitte foar de dochter 

ter fan de kening De njirre 

moat it Ian mar ut Hja wit ien 

dei ütstel te krijen en sjocht dan 

kans om de jonge rivale de 

kening Łn har eigen bern nei de 

oare wrald te helpen - allegear 

om har trouweleaze partner ta 

it uterste te reitsjen 

Yn de oersetting fan Bouke 

Oldenhof klinkt dy foarskiednis 

as in rüch mearke Móai alderwetsk 

wetsk Frysk en alledeiske taal 

wikselje inoar boartelik óf 

sadat it ferhaal mysterieus en 
dochs byldzjend oerkomt Dy 
frisse oanpak fan de oersetting 
set net troch yn de rezjy It is 

wol sa dat de hanneling him 
mei faasje üntrollet en alle 

sŒnes krŒftich en helder fan 

toan binne 

Dochs üntkomme jo net oan it 

gefoel dat jo nei in kultuermonument 

nument sjogge Dat leit him oaiv 

de iene kant oan de foar de han 

lizzende foarmjouwing - mei 

marmeren treppen klassike 

kapsels en swiere jassen foar 

de hearen - mar ek oan de statyske 

tyske styl fan spyljen dŒryn’t 

wol plak is foar grutte emoasjes 

jes mar net foar dübele boaiems 

ems As Medea kening Kreon 

bygelyks smeket om ien dei 

ütstel foar har bern klinkt dat 

hertstochtelik eri sünder berekkening 

kening Mar fuort yn de folgjende 

ende sŒne docht bliken dat se 

op neat oars üt is as wraak 

De grutste swierrichheid mei 

Medea is wol dat de sympathy 
foar de ferlitten frou oan it begjin 

jin yn de rin fan it stik omslaan 

moat yn ferbjustering oer in 

geastlike betizing Fan in oprjocht 

jocht protest oer de benearjende 

jende posysje fan de frou giet 

Euripides oer op fiviseksje fan 

in minske yn ’e lytse loege 

Troch Medea’s obsesje om it 

sear te wreken mei in noch folie 
grutter sear ferliest se it kontakt 

takt mei har eigen belang en 

sels mei har eigen gefoel Allinnich 

nich dŒrtroch is sy by steat ta 

de moard op har eigen bern 

Yn dizze rezjy wurdt dy 
omslach 

lach fan slachtoffer nei betiisde 

misdiedichster net wier makke 

Wy fiele oan ’e ein heechüt wat 

mear fan itselde as oan it 
begjin 

jin begrutsjen mei it slachtoffer 

Medea Dochs is de moard op 

de bern net it gefolch fan de 

üntrou fan Jason mar fan 

Medea’s obsesje Dat freget net 

om in heldin yn tragyske 

twastriid mar om in dwylsinnige 

nige dy’t in folsleine skieding 
makke hat tusken har ferlet fan 

wraak en har gefoel 

Al lit MarijkeGeertsma dy 
twaspjalt 

pjalt net sjen se spilet har rol 

mei oertsjoeging ek yn de 

grutte emoasjes Ek de oaren 

leverje knappe prestaasjes 

troch konsintrearre en transparant 

rant spul De rezjy is lykwols 

stykjen bleaun yn in üntarikkende 

kende ynterpretaasje en in styl 

dy’t in hjoeddeistich publyk 

wqI tige op öfstan haldt 
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’n Suertsje yn it 

suertsjefabryk 

Foarstelling Sake en it suertsjefabryk 
Sjoen freed 15 juny Tekst Gerrit Hoekstra 

stra nei it boek fan Roald Dahl Rezjy 
Marius del Grosso Saskia Muijser Hans 
Wempe (muzyk en Margreet Egbers 
(duns Ferskes Peter Sijbenga Dekon 
Hans Thiecke en Albert van Dongen 
Spul bern fan groep7 en 8 üt Littenseradiel 

diel Plak de Pastorijtün Easterwierrum 

rum Folk 500 (fol Noch te sjen 22 en 
23 juny (20 en 20 en 27 juny (14 
yn Easterwierrum 

EASTERWIERRUM - In bekend 
boek op ’e planken sette hat 

syn neidielen hielendal wannear’t 

near’t is ek al ferfilme is Mar 

om ’Sjakie van de chocoladefabriek’ 
briek’ 

kinne je fansels net hinne 

ne Gerrit Hoekstra wie him fan 

de bekendheid fan 
’Sjakie1 

goed 

bewust Hy hat yn syn toanielbewurking 

bewurking düdlik stribbe nei in 

moderne oanpaste ferzy Ek üt 

de ferskes fan Peter Sijbenga 

sprekt de geast fan no yn taal 

temas en meidij 

It aardige is dat üt in soad sŒnes 

en ferskes de bern fan hjoeddedei 

dedei as ferfelende bedoarne 
bretale mispunten nei foaren 

komme - heechüt harren alden 

binne noch aakliger mei’t hja it 

sa mei harrensels troffen hawwe 

we - mar de spilers fan dizze 

produksje bewize dat se üt hiel 

oar hout snien binne 

De ütsündering op de ferfelende 

de bern üt it ferhaal is de held 

Sake Sake is earm earlik en yngoed 

goed In suertsje fynt Angelique 

que de kwea-aardige tsjinspylster 

ster dan Sake Se hat wol in bytsje 

sje gelyk We fine Sake folie aardiger 

diger as har mar de haadrolspiler 

spiler hat yn dizze bewurldng 
net folie meikrigen om fan him 

öf te biten As it der yn H leste 

part yn it suertsjefabryk om 

spant dan is -sya karameraatske 

ske Anigje in stik minder nayf 

Miskien is Sake yn dizze bewurldng 

ldng wol wat tefolie oan ’e kant 

skood om plak te meitsjen foar 

ferhaal fan Sake dy’t siket om 
de gouden wikkel om dŒrmei yn 
it snobbersguodfabryk te kommen 

men bedarret hjir wat op ’e eftergrün 

tergrün Wat net sizze wol dat 

de typkes dy’t wy hjir te sjen 

krije net de muoite wurdich 
binne it bedoarne dochterke 
en har poehamakker fan in heit 
de Rambo-adept de kaugumferslaafde 

ferslaafde en har prestaasjeraem 

raem de Billy Turf-lookalike 
ensafuorthinne Prachtige types 

pes mar Sake ferblikt wat by dit 
showgeweld 

Nei it skoft komt it spektakel op 
in hichtepunt yn it suertsjefabryk 

bryk (in masterlike oersetting 
fan ’chocolate 

factory’ 
trouwens 

wens sjoen nei de haadpersoan 

soan Thiecke en syn meiwurkers 

kers tsjoene de iene fantastyske 

ke masine nei de oare üt it dekor 

kor wei De bizarre fantasywrald 

wrald fan Dahl wurdt hjir teatraal 

traal stal jQn ^,        f 
Setftbeme-lepentofepultroch 
syn izersterke fonBude-- mei in 

uotte oiwiiseiing fan drama 
dQns en s It Jepenloft- 



Woyzeck’ 
als uit de hand gelopen experiment 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

ling 
’Woyzeck’ 

van Georg Büchncr 
Gezelschap 

schap Zuidelijk Toneel Hollandia Regie 

Johan Simons Bewerking Paul Slangen 

Spel Ben Luppes Chris Nictvcll Fedja van 

HuŒl Carola Arons Bram Coopmans Zaal 
Uitverkocht 

LEEUWARDEN - Het toneel is 

een laboratorium dat zegt het 

begeleidend schrijven van Zuidelijk 

delijk Toneel Hollandia In het 

begin zie je dat er niet meteen 
aan af hoge groene wanden 
steigers langs een grasgroen 

speelvlak een doorzichtig 
bas- 

Maar de sfeer van een laboratorium 

rium is er gauw genoeg onder 

voortdurend toezicht van witte 

jassen ploetert de arme Woyzeck 
als een vis in een proefkwekerij 
door het water of als een bibberende 

rende vis op het droge Op 
akelige 

lige trolleys liggen akelige instrumenten 

menten en akelig is de atmosfeer 

van begin tot eind 

’Woyzeck is een klassieker Zeker 

ker in handen van Hollandiaregisseur 

gisseur Johan Simons betekent 

dat dat er wat mee gedaan moet 

worden De brokkelige structuur 

van het onvoltooide manuscript 

nodigt daar ook toe uit Bij zijn 

overlijden in 1837 liet de 24-jarige 

rige Georg Biichner vier versies 

na met twee verschillende einden 

den Uitgangspunt was een arme 
pruikenmaker die in 1824 in 

Leipzig terechtgesteld werd 
vanwege 

wege de moord op zijn geliefde 

hoewel er sterke twijfels waren 

over zijn toerekeningsvatbaarheid 

heid 

Büchner - wetenschapper maar 
ook revolutionair - portretteert 

Woyzeck als een opgejaagde 
huursoldaat in een slaperig 

garnizoensstadje 

nizoensstadje Hij hoort stemmen 

men en verdient bij door zijn 
kapitein 

pitein te scheren en zich te lenen 

voor de 
’wetenschappelijke’ 

experimenten 

perimenten van een dokter De 

extra centen stopt hij zijn geliefde 

liefde Marie toe om hun kind te 

onderhouden Als Marie haar 

verwarde vriend niet meer kan 

volgen en oog krijgt voor een 

tamboer-majoor slaan bij 
Woyzeck 

zeck de stoppen door 

De korte collageachtige scŁnes 

van Büchner zijn in de bewerking 

king van het Zuidelijk Toneel 

Hollandia samengevoegd tot ØØn 

lang experiment geregisseerd 

door de dokter die dan ook onafgebroken 

gebroken aanwezig is De kapitein 

tein is nog wel kapitein maar 

ook collega van de dokter Zelfs 

de tamboer-majoor die Marie 

verleidt doet dat als assistent 

van de dokter Marie zelf is net 

als Woyzeck een pion in het experiment 

periment "jaloezie 

Woyzeck is niet alleen een ontmenselijkt 

menselijkt object van proefnemingen 

mingen maar zijn vernedering 
en vernietiging lijken een doel op 
zichzelf te zijn geworden voor 

deze Mengele-artsen Dat het experiment 

periment uiteindelijk uit de hand 

loopt en Woyzeck niet alleen 

Marie vermoordt maar zich hier 

als seriemoordenaar in spe ontpopt 

popt versterkt de indruk dat deze 

massieve interpretatie meer met 

de technocratische horror van 

Frankenstein dan met de sociale 

onderdrukking van een arme 

sloeber te maken heeft 

Dat neemt niet weg dat je het van 

deze voorstelling knap benauwd 
krijgt Onder het juk van de dokter 

ter en zijn assistenten zien we 

hoe een echt deerniswekkende 
Woyzeck (Bert Luppes en een 

zeer breekbare Marie (Chris 

Nietvelt de vernieling in worden 
geholpen - met dank aan de wetenschap 

tenschap Het is een zwart beeld 

van de mens als een worm die 

even vlug vertrapt is als misvormd 

vormd 
HANS BRANS 

ScŁne uit 
’Woyzeck’ 

van het Zuidelijk Toneel Hollandia 



’Zussenhelft’ 
grappige 

maar dunne blind date 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Zussenhelft Auteur Bodil de 
la Parra Spel Wimie Wilhelm en Bodil 
de la Parra Regie Marije Gubbels 

Belangstelling Uitverkocht 

LEEUWARDEN - Achteraf bleek 

dat de voorstelling 
’Zussenhelft’ 

helft’ 
heet en het gezelschap 

geen naam heeft Een afgeladen 

bovenzaal liet zich door de Harmonie 

monie weer eens trakteren op 
een ’blind date 

De ene helft van de twee zussen 

wordt gespeeld door Wimie 
Wilhelm de andere helft door 
Bodil de la Parra die ook de 

tekst schreef Een grotere 

tegenstelling tussen de twee is 

nauwelijks voorstelbaar Wilhelm 

helm is fors een roggebroodmet-karnemelk 

met-karnemelk type uit de vette 
klei van het Noorden De la 

Parra een teer exotisch bloempje 

pje uit het Zuiden 

De uiterlijke verschillen zijn 

doorgezet in de karakters zus 

Mas is extravert recht voor z’n 

raap en van plan om het leven 

nu eindelijk eens met twee handen 

den beet te pakken Stein daarentegen 

entegen is bangelijk nerveus 
en in zichzelf gekeerd 

Het verhaaltje rond deze twee 

onwaarschijnlijke zussen 

begint als hun rottige moeder 
net is overleden Die opening 
zet meteen de toon zus Mas zet 
een hilarische vreugdedans in 

om de bevrijding te vieren en ze 
port haar aarzelende zus op om 
mee te doen Maar clan beginnen 

nen de tegenstellingen tussen 

de twee zich op te stapelen De 
een wil eruit de ander durft 

niet 

Het stuk is geschreven in een 

aaneenschakeling van korte 

schetsmatige scŁnes waarin 

steeds een ander aspect of een 

andere anekdote naar voren 

komt Daarbij wordt weinig in 

gegaan op achterliggende 
motieven waarom is Stein zo 

bang om de wereld in te gaan 

Waarom was die moeder zo’n 

kreng Waarom hebben de 

twee ondanks alle verschillen 
zo’n symbiotische relatie 
Dat is jammer Het lijkt erop 
alsof de schrijver zich pas gaandeweg 

deweg een beeld is gaan vormen 

men van de personages en hun 
thematiek Pas tegen het einde 
tekent zich daardoor iets van 
een interessant conflict af Mas 
zou er wel graag van door willen 

len gaan met een aantrekkelijke 

begrafenisondernemer en Stein 
probeert dat uit alle macht te 

verhinderen 

Vooral Wilhelm bewijst 

opnieuw in deze voorstelling 
wat een heerlijke actrice ze is 

Ze speelt soepel krachtig 
aanstekelijk 

stekelijk en met schijnbaar 
gemak De frenetieke 
gebaartjes van haar tegenspeelster 

ster komen daarnaast wat stereotieper 

reotieper over maar desondanks 

danks is het toch de frisse chemie 

mie tussen de twee die deze 

voorstelling genietbaar maakt 
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