
Bombast en eenzaamheid in monoloog zonder end 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling De theatermaker Tekst 
Thomas Bernhard Gezelschap De 

Paardenkathedraal Spel Thomas de 

Bres e Regie Dirk Tanghe Vertaling 

ling Karel Hermans Toeschouwers 
350 Nog te zien vanavond in 

Leeuwarden 

den 15 april in Drachten 

LEEUWARDEN - Na zijn dood mochten 
zijn toneelstukken niet meer gespeeld 
worden had de in 1989 overleden Oostenrijkse 

tenrijkse schrijver Thomas Bernhard 
bepaald Ongetwijfeld voorzag hij dat 
dat verbod geen stand zou houden 

maar dat zal het satanisch genoegen 
om zelfs postuum dwars te liggen alleen 

leen maar verhoogd hebben 

T nvprtrprlpr hppt ditmaal Flirt 

Tanghe en het stuk ’De 
theatermaker’ 

Met zijn favoriete acteur Thomas de 

Bres heeft hij het aangedurfd om van 

deze ellenlange monoloog uit 1984 een 
grotezaalproductie te maken Een 
waagstuk want vooral in het latere 

werk van Bernhard gaat zijn fascinatie 
voor het theater en ’de 

klassieken’ 
gepaard 

paard met een afkeer van de klassieke 
theaterwetten 

Hier geen conflict geen ontwikkeling 
geen afwisseling of verrassende wen- 

wending 

ding In plaats daarvan wordt het publiek 

bliek gestriemd met tirades die gestaag 

staag als moessonregens neerdalen 

Hoogstaand gescheld en sappig venijn 

worden afgewisseld met intrigerende 

tegenstrijdigheden en veel humor - al 

werkt die nergens relativerend 

In ’De 
theatermaker’ 

komt die woora 

a � -t nit de mond van de eenia- 

eeniaIe 

Ie maar natuurlijk miskende toneelschrijver 

schrijver en - speler Bruscon Met zijn 

qezin reist hij het achterlijke platteland 

land af om daar gezamenlijk zijn klassieke 

sieke komedie ’Rad der 
geschiedenis’ 

te vertonen waarin uitsluitend de groten 

ten der aarde stralen 

Tanghe laat Bruscon vooraan op een 

leeg toneel oreren terwijl op de achtergrond 

tergrond de zaalhouder en zijn vrouw 

en dochter rondscharrelen Ook Bruscons 

cons collega-acteurs - vrouw zoon en 

dochter - bereiden zich gelaten voor 

op de voorstelling De commando’s en 
verwensingen aan hun 

’ontalent’ 
lijken 

ze nauwelijks meer te horen 

Hun afwezige gedragingen geven niet 

alleen reliºf aan de briljante roeper in 

de woestijn maar beklemtonen ook 

diens eenzaamheid Voor nog meer 

achtergrond zorgt langhe tegen net 

eind wanneer de losse decorstukken 

worden opgepompt tot een soort 

bloedrode megagezwellen die in het 

spookhuis niet zouden misstaan 

Maar welk commentaar levert Tanghe 
hiermee is allemaal te veel en te 

lang Niet dat het niet boeit want De 

Bres toont een prachtige ouwelijke 

maar beweeglijke kankerpit (wat een 

handen en Tanghe weet je geduld 

lang te rekken om je dan met symfonisch 

nisch geweld in ØØn klap wakker te 

schudden Het is lang omdat je er niet 

goed achter komt wat nu eigenlijk de 

noodzaak van dit stuk is 

HANS BRANS 



Droogstoppel versus Havelaar de andere kant 

Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling Max 
Havelaar Tekst Ger 

Thijs naar Multatuli’s 

Max Havelaar Spel 

Thorn Hoffman Kees 
Hulst Mare Klein Essink 
Trudi Klever Nettie Blanken 

ken Jara Lucieer Mark 
Ram en Tjonje Langeveld 

veld Regie Ignace Cornelissen 

nelissen Toeschouwers 

wers 700 Nog te zien 
31 maart in Leeuwarden 
en 15 april in Heerenveen 

veen 

DRACHTEN - ’Nergens voor 
nodig’ 

bromt Kees Hulst als hij verwelkomd 

komd wordt met een applausje 
Dit is Batavus Droogstoppel 
makelaar in koffie ten voeten 

uit Die houdt niet van kouwe 
drukte In zijn toneelbewerking 
van Multatuli’s ’Max 

Havelaar’ 

heeft Ger Thijs juist de fantasieloze 

loze en benepen Droogstoppel 
als vertrekpunt genomen en 

niet de titelheld 

Een gewaagde maar slimme 
zet Gewaagd want Droogstoppel 

pel geldt sinds de verschijning 
van het boek in 1860 als een 

soort nationale antiheld Maar 
ook slim want Thijs voorziet de 

onstuimige superieure Max Havelaar 

velaar (alias Multatuli pseudoniem 

niem voor Eduard Douwes Dekker 

ker van een voor het drama 
broodnodige tegenspeler die in 

het boek ontbreekt 

Droogstoppel begint zijn eigen 

kadervertelling met een verslag 
van de ontmoeting met een haveloze 

veloze oude bekende die hem 
ongevraagd een pak manuscripten 

scripten in handen duwt In de 

toneelversie neemt de koffiemakelaar 

makelaar onder druk van zijn 

gezin deze 
’Sjaalman’ 

in dienst 

Op het zondagse theekransje 

mag hij dan uit zijn boek in wording 

ding voorlezen 

Zo wordt Max Havelaar listig 
door Thijs het pand op de Lauriergracht 

riergracht 37 binnengesmokkeld 

keld alwaar de Hollandse huiskamer 

kamer van Droogstoppel het 

strijdperk wordt van de man 
die tevergeefs de misstanden in 
Indiº aan de kaak stelde 

De hoop van Droogstoppel om 
het nog samen te stellen boek 

naar zijn eigen hand te zetten is 
na enkele theekransjes al vervlogen 

vlogen maar tegen die tijd 

heeft de familie zich zo laten 

meeslepen door de verhalen 
van Havelaar en de rollen die ze 

daarin naspelen dat het de 

man niet meer lukt om deze 
querulant de deur te wijzen 

Waar de verfilming van het 

boek ons in geuren en kleuren 

de wereld van het oude Indiº 

voortovert kiest de toneelbewerking 

werking heel verstandig voor 

de huiskamer van Droogstoppel 

pel en daarmee voor het perspectief 

spectief van de lezende thuiszitter 

zitter Eerst kost dat nog wel 

enige moeite want het stuk is 

behoorlijk vertellerig en heeft 

theatraal gesproken weinig om 

het lijf 

Na de pauze verschuift het accent 

cent echter steeds meer van de 

man die een boek wil schrijven 

naar de man die in zijn strijd tegen 

gen onrecht niet alleen door de 

boze buitenwereld maar ook 

door zijn eigen ego wordt gedwarsboomd 

dwarsboomd Die relativering 

van de held Havelaar komt ook 

een beetje op het conto van 
deze 

ze Droogstoppel 

Thorn Hoffman is magistraal in 

zijn metamorfose van de bijna 

kruiperige Sjaalman tot de gedreven 

dreven maar ontactische idealist 

list Maar ook de kinderen 

Droogstoppels vrouw en het 

bevriende stel leven zich 

steeds fanatieker in hun rollen 

in Door hen wordt het verhaal 
van de gefrustreerde ambtenaar 

naar en zijn echtgenote bijna 
ontroerend 

Gelukkig is het laatste woord 
aan Droogstoppel Na het vlammend 

mend 
’j 

’accuse’ 
van Havelaar 

die even overtuigd is van zijn 

gelijk als van zijn toekomstig 
succes beklaagt de eenzame 
makelaar zich dat niet de schrijver 

ver maar hij door dat boek zit 

opgezadeld met het negatieve 

imago van ’Holland op z’n 
smalst’ 

Arme Droogstoppel 
Lijken we niet meer op hem dan 

op Havelaar 
HANS BRANS 



Broer versus zus in 

emotionele achtbaan 

Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling Raak 

me aan Tekst en regie 

Ger Thijs Spel Carine 

Crutzen en Mark Rietman 

man Gezelschap Het 

Toneel Speelt Toeschouwers 

schouwers 600 Nog te 

zien 7 april in Dokkum 

DRACHTEN - ’Raak me 
aan’ 

mag 
clan een titel zijn die bij een 

deeltje uit de Bouquet-reeks 

niet zou misstaan Ger Thijs 

schreef en regisseerde er wel 

de klapper van het seizoen 

mee Hij is toch al goed op dreef 

want nog maar kort geleden 

stond zijn originele toneelbewerking 

werking van ’Max 
Havelaar’ 

op 

de planken 

In ’Raak me 
aan’ 

keert de auteur 

nogmaals terug naar zijn geboortegrond 

boortegrond in Zuid-Limburg 
net als in een van zijn eerste 

stukken ’De 
kwekeling’ 

en in 

’Beneden de 
rivieren’ 

uit 2002 
In dat laatste stuk speelde hij 

i zelf de volwassen in de Randstad 

stad geslaagde zoon die na de 

dood van zijn vader de confrontatie 

tatie aangaat met het verleden 

Ook in ’Raak me 
aan’ 

keert een 

zoon na de dood van zijn vader 

terug naar het ouderlijk huis en 

ook hier loopt hij te hoop tegen 
de benepenheicl die hem heeft 

klein gehouden Maar deze Justus 

tus is van een heel ander slag 
dan het alter ego van Thijs in 

’Beneden de 
rivieren’ 

Dit is een 

rusteloze globetrotter die tussen 

sen zijn omzwervingen als vermaard 

maard archeoloog nog even 

langs komt op het oude nest 

waar nu alleen zijn zus Vera is 

overgebleven 

Met haar begint het stuk Vera 

verpleegde haar zieke vader tot 

het bittere einde bleef ongehuwd 

huwd en moest als dierenarts 

meewerken aan het ruimen van 

vee zodat ze in alle opzichten 

met lege handen achterbleef 

Geen wonder dat ze moeite 

heeft met deze man-van-de-wereld 

reld die haar voortdurend voor 

de voeten werpt dat ze zich 

heeft laten koeioneren door 

haar vader en die kleinerend 

doet over het ’nieuwe 
begin’ 

dat ze voor zich ziet 

De woordenwisselingen tussen 

broer en zus volgen het spoor 

van een emotionele achtbaan 

vol verwijten en aanhankelijkheid 

heid maar ook met vlijmscherpe 

pe humor Als duidelijk wordt 

dat Justus naar het oude honk 

is teruggekeerd omdat hij een 

dodelijke ziekte onder de leden 

heeft gaat hij met zijn stemmingswisselingen 

mingswisselingen het beeld 

steeds meer domineren zozeer 

zelfs dat de figuur van Vera 

raakt ondergesneeuwd Weliswaar 

waar barst Carine Crutzen tegen 

gen het einde nog in een lange 

tirade uit tegen het egocentrisme 

me van de broer maar die oprisping 

risping komt na zoveel geduld 

nogal geforceerd over 

Het brandpunt van ’Raak me 

aan is clan al lang verschoven 
Het begon met de tegengestelde 

de keuzes van broer en zus en 

de verschillende manieren 

waarop ze in het leven staan In 

het laatste deel is dat thema helaas 

laas helemaal verdwenen en 

gaat het alleen nog maar over 

het dramatisch aangezette gevecht 

vecht van Justus tegen zijn naderende 

derende einde 

Tot slot zien we de cynische 

Justus - een schitterende rol 
van Mark Rietman - gekluisterd 
aan de gehate stoel van zijn vader 

der Even dwingend en wispelturig 

turig tegenover Vera als kort 

daarvoor vermoedelijk de vader 

der was Ondanks zwakke plekken 

ken is ’Raak me 
aan’ 

een sterk 

stuk met briljante dialogen en 

briljant spel 

HANS BRANS 



Rude’ 
kan nog veel jeuk veroorzaken 

Plaats Tryatergebouw 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Rude Gezelschap 
Tryater Spel Nynke 
Heeg Hans Kroodsma 
Klaas Postmus Regie 
Hans Man ini Veld Dramaturgie 

maturgie Bouke Oldenhof 

hof Toeschouwers 50 

Nog te zien overal op 
scholen 

LEEUWARDEN - Het kale zaaltje in 
het Tryatergebouw heeft al 

meer van een klaslokaal dan de 

gebruikelijke theaterzaal maar 
als 

’Rude’ 
straks gespeeld 

wordt in dezelfde ruimte waar 
je als scholier van dertien veertien 

tien jaar dagelijks je lessen 

volgt dan kan deze voorstelling 
een bijzondere impact hebben 

Daar staan dan die net twintigers 

gers tussen hun publiek Nynke 

ke Klaas en Hans Ze hebben 

nog genoeg van de puber in 

zich om ’m naturel te spelen 

maar ondertussen zijn ze aardig 

dig bedreven in het theatervak 

Met veel bravoure rijgen ze in 

no time allerlei situatietjes en 
figuren 

guren aan elkaar naadloos 

schakelend tussen de verbeelding 

ding van het 
’toneel’ 

en de werkelijkheid 

kelijkheid van dat lokaaltje 

Veel hulpmiddelen hebben ze 

daarbij niet geen decor geen 

licht en nauwelijks attributen 

De enige theatrale elementen 

zijn een elektrische piano en 

een basgitaar waar af en toe 

wat op gepingeld wordt 
meestal 

al door een speler die even ’niet 
meedoet’ 

’Rude’ 
gaat over de druk van de 

groep 
’wij’ 

tegen 
’zij’ 

Over 

meedoen en erbij horen of er 

buiten vallen Aanvankelijk is 
daar nog niet zoveel van te zien 

De spelers proberen verschillende 

lende rollen uit en er wordt veel 
gedold ook met het publiek Nu 

valt het ook niet mee om met 

zijn drieºn te laten zien hoe 

groepen werken Pas halverwege 

ge als er wat meer verhaal in de 

voorstelling komt wordt 
duidelijk 

lijk wat er op het spel staat 

Langzaam krijgen de personages 

ges dan iets meer tekening 

Hans Kroodsma speelt geraffineerd 

neerd de dwingeland Jos Nynke 

ke Heeg balanceert als een nerveuze 

veuze onzekere Laura tussen 

haar behoefte aan aandacht en 

de loyaliteit naar haar vriendin 

Aïsja Die wordt door Klaas 

Postmus subtiel neergezet 
zonder valse maniertjes 

Laura laat zich door Jos pressen 

sen om 
’dodenlijst’ 

te zetten boven 

ven een rijtje met namen van 

leerlingen en leraren die hij 

minacht Als dat ontdekt wordt 
wordt ze prompt geschorst Jos 
drukt op dat moment zijn snor 

maar toch weet hij Laura over 

te halen om een zelfgemaakte 
bom te gooien Tenminste 

Als bij een echte 
’cliffhanger’ 

zetten de spelers het verhaal 

hier stop om met de leerlingen 

in discussie te gaan over het 

mogelijke verloop Want zo 

maken ze duidelijk het is aan 

hen om ieder hun eigen verhaal 

te maken 

’Rude - Fries voor 
’schurft’ 

- is 

een voorstelling die door zijn 

herkenbaarheid en de lastige 

problemen zeker voor de nodige 

ge 
’jeuk’ 

kan zorgen bij de 
toeschouwer 

schouwer Het verhaal komt 

wat laat op gang en het ’radicaliseringsproces’ 

liseringsproces’ 
dat Laura 

doormaakt is nogal kort door 

de bocht maar desondanks 
overtuigt het mechanisme wel 

De spelers staan in ieder geval 

te popelen om de confrontatie 

met het publiek aan te gaan 

Met hun lef en improvisatietalent 

lent moeten ze in staat zijn om 

zelfs een rumoerige klas onder 

de huid te komen 

HANS BRANS 



Lachen om leed van 

dansende mannen 

Plaats Posthuis Heerenveen 

renveen Voorstelling 
Sprongen in het duister 

Gezelschap Het Volk 

Spel en idee Wigbolt 

Kruijver Joep Kruijver en 

Bert Bunschoten Regie 
Aike Dirkzwager Toeschouwers 

schouwers 200 

HEERENVEEN - Meteen al bij de 
aftiteling 

titeling waarmee de pØeudo-documentaire 

cumentaire ’Sprongen in het 
duister’ 

begint heeft Het Volk 

de lach van het publiek al aan 

de haak geslagen Vanwege vijftig 

tig jaar dans in Nederland heeft 
Jack Hellebroek twee andere 
oud-dansers uitgenodigd om 
samen met hem een nieuwe 
choreografie te maken 

De zinnen die op het schuin 
geplaatste 

plaatste achterdoek voorbijglijden 

den hebben dezelfde droogkomische 

mische werking als de drie heren 

ren zelf die sinds jaar en dag 
Het Volk vormen Het doelwit 

van dit trio zijn vrijwel altijd 

mannen uit hun eigen leeftijdsklasse 

klasse of iets ouder dapper 
strijdende maar hulpeloze figuren 

ren die lachwekkend maar ook 
vaak heel ontroerend zijn 

Als de aftiteling voorbij is 
worden 

den we meteen getrakteerd op 
het eerste stukje choreografie 
van deze �ballerino’s waarvan 
de houdbaarheidsdatum verstreken 

streken is - zoals de folder dat 

noemt Op vrije jazzmuziek 
schuiven ze na elkaar in ballet 

pas over het toneel een zwarte 

maillot onder de lichtbruine regenjas 

genjas hoedje op het hoofd en 

een gieter in de hand Driemaal 
monsieur Hulot op z’n Hollands 

lands 

Na dit introotje volgt de hernieuwde 

nieuwde kennismaking van de 

dansende vakgenoten die elkaar 

kaar nog kennen uit hun kortstondige 

stondige actieve carriŁre (�Hoe 

lang is het nu geleden vóór 

ze abrupt werden afgedankt Ze 

blijken alle drie nog steeds alleen 

leen te wonen goed voor hun lichaam 

chaam te zorgen - want �dans is 

een ziekte die je niet kwijt wil - 

en vooral veel thuis te zitten 

De treurigheid druipt er van af 

als het niet zo komisch was 

Tussen de pogingen door om 

een warming-upje te starten 

een stukje choreografie te ontwerpen 

werpen - gieters is het centrale 

thema - of om een dansje gelijk 

te laten lopen met een muziekje 

je gooit de technicus op het 

hoekje van het podium er indringende 

dringende interviewfragmentjes 

mentjes tussendoor Zo horen 

we een heftig snikkende Ego 
Krent verklaren hoe gelukkig 

hij wel niet is met deze uitnodiging 

ging GŒnant vindt zijn collega 
het 

Spanningen in het werkproces 
blijven natuurlijk niet uit Initiatiefnemer 

tiefnemer Jack wil vernieuwend 

bezig zijn en laat daartoe het 

podium langzaam volstromen 
met gieters die een steeds grotere 

tere symbolische lading 
krijgen 

gen Krent bekent daarentegen 
dat hij liever een sprookje zou 

willen dansen want dan heb je 

houvast en verklaart hij als 

Jack niet in de buurt is dan ben 

je ook van die gieters af 

In een mooie balans wordt het 
dansante geknoei op de vloer 

afgewisseld met pijnlijke confrontaties 

frontaties en met close-ups die 

de wanhoop en aftakeling genadeloos 

deloos op het grote achterdoek 
zetten Zoals we dat van Het 

Volk gewend zijn is de humor 
zowel verbaal als visueel sterk 

al balanceert hij in deze voorstelling 

stelling een enkele keer op het 

randje van de flauwiteit Toch 
weet het drietal bij alle hilariteit 

ook hier de ontroering op enkel 

momenten weer voelbaar te 

maken 

HANS BRANS 



Kafka in Texas 

Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling ’Vernon 

non God 
Little’ 

naar het 

boek van DBC Pierre 

Gezelschap Huis aan 

de Amstel Spel Tjebbo 
Gerritsma Sylvia Poorta 
Roei Adam Lies Visschedijk 

dijk Muziek Helge Slikker 

ker Niels de Rooij llco 

Slikker Oscar Buma Regie 

gie Liesbeth Coltof Bewerking 

werking Don Duyns 
Toeschouwers 40 Nog 
te zien zaterdag in Leeuwarden 

warden 

DRACHTEN - De meervoudige 
schoolmoord een maand geleden 

den in het Noorden van de Verenigde 

enigde Staten heeft de Amerikaanse 

kaanse media minder beroerd 
dan die van 1999 in Colombine 
Die laatste slachting was het 

vertrekpunt voor de roman 
’Vernon God 

Little’ 
waarin niet 

zozeer geweld als wel de rol 

van de media centraal staat 

Het Huis aan de Amstel liet 

door Don Duyns een bewerking 
maken van deze bestseller van 
DBC (’Dirty But 

Clean’ 
Pierre 

een pseudoniem van Peter Warren 

ren Finlay Finlay schreef in de 

straattaal van Amerikaanse jongeren 

geren een bloemrijke satire op 
de massacultuur waarin het individu 

dividu verzuipt 

Onder leiding van regisseur 

Liesbeth Colthof verlegt Het 

Huis aan de Amstel haar focus 
steeds meer van theater voor 

jongeren naar theater voor 

jongvolwassenen Ook deze toneelbewerking 

neelbewerking past in die 

trend hoewel je je af kunt vragen 

gen in hoeverre de oudere jongeren 

geren gegrepen worden door 

de absurde wereld die DBC 
Pierre schildert Behalve de 

hoofdpersoon Vernon komt er 

geen normaal mens voor in het 

fictieve Texaanse stadje Martirio 

rio 

Met al zijn ruige 
’streettalk’ 

is 

Vernon een bange jongen die 
niet weet waar hij het zoeken 
moet in deze doorgedraaide 
wereld Tjebbo Gerritsema 
speelt hem dan weer bruisend 
dan weer moedeloos ineenge- ineengedoken 

doken - hangend tussen de 

sprakeloze puber en de goedgebekte 

bekte schrijver die hem de 

woorden in de mond legt 

Het verhaal begint nadat een 

vriend van Vernon zestien mensen 

sen en daarna zichzelf op het 

schoolplein overhoop schoot 
Omdat de burgers en de politie 

behoefte hebben aan een levende 

de zondebok wordt de verdwaasde 

dwaasde scholier Vernon als 

medeverdachte opgepakt Die 

belandt vervolgens in een Kafka-achtig 

ka-achtig universum 

De sheriff ziet louter aanwijzingen 

gen die zijn vooroordelen bevestigen 

vestigen Zijn egocentrische 
moeder (Sylvia Poorta is niet 

in staat om hem iets anders 
mee te geven dan schuldgevoelens 

lens en - 

nog pijnlijker - schone 
onderbroeken Pierre’s eigenlijke 

ke thema komt pas goed los 

met de komst van televisieman 
Ledesma die met zijn hitsige 
’interviews’ 

even gemakkelijk 
Vernons schuld als onschuld 
promoot - wat maar het best 
verkoopt Roei Adam speelt 
hem - en nog een dozijn andere 
rollen - als een echte rat een 
vleesgeworden opportunist En 
dat geldt eigenlijk voor alle types 

pes die de vier acteurs neerzetten 

ten Allemaal worden ze aangedreven 

dreven door louter eigenbelang 
of kortzichtigheid en altijd gaat 
dat ten koste van Vernon Zelfs 

op ’death 
row’ 

wordt hij 
gedwongen 

dwongen zijn amusementswaarde 

waarde voor de tv waar te maken 

ken 

Naast de spelers houden ook 
de leden van popgroep Storybox 

box met hun muziekvan van country 

try tot hardrock - de vaart erin 
Het vormt een onmisbaar goed 
geïntegreerd onderdeel van deze 

ze flitsende 
voorstelling Alleen 

de humor in deze satire laat het 

op 
toneel wat afweten Kennelijk 

lijk werkt die op papier beter 
Wat over blijft is een inktzwart 
nogal onwerkelijk beeld van de 
Westerse ’rnediacratie’ 

Misschien 

schien heeft de schrijver met 
zijn luidruchtige stijl toch wel 
iets gemeen met de Jerry Springer-achtige 
ger-achtige types die 

hij zo 
genadeloos 

nadeloos over de hekel haalt 

HANS BRANS 



Een Don Juan 

tussen bed en Bagdad 

Plaats Harmonie Leeuwarden 

warden Voorstelling 
Bagdad Blues Auteur 
Paul Pourveur Gezelschap 

schap Keesen 
Spel Reinout Bussemaker 

ker Regie Willibrord 

i Toeschouwers 

LEEUWARDEN - Nonchalant liggend 

gend op een strak bed peutert 

een man met lange haren tussen 

sen zijn tanden Als iedereen 

zit houdt hij een verhaal van 

anderhalf uur dat de argeloze 

toeschouwer verward en toch 

ook met een glimlach zal achterlaten 

terlaten Het is hem op het 
eerste 

ste gezicht niet aan te zien maar 
Reinout Bussemaker belichaamt 

chaamt hier een full time womanizer 

manizer een moderne Don 
Juan 

Hij begint zijn relaas met de 

naam van een hotel in de Ardennen 

dennen �met een schitterend 

uitzicht waar hij �niet zichzelf 

hoefde te zijn De lyrische beschrijving 

schrijving klinkt nadrukkelijk 
literair 

terair maar die toon verandert 
naarmate de ene episode aan 
de andere wordt geregen Bijna 
steeds begint die met de beschrijving 

schrijving van ’n hotel in een of 

ander kosmopolitisch oord 

waar de verteller toevallig de 

blikken kruiste met een wel 

zeer bijzondere vertegenwoordigster 

digster van het andere geslacht 

slacht Vrijwel steeds eindigt de 

ontmoeting in het hotelbed 
waar �we ons te pletter neukten 

ten 

Het duurt niet lang of we 
begrijpen 

pen de diepere betekenis van 

het enige ornament in deze 

strak-kille ruimte een konijnbedlampje 

bedlampje De ironie van dat 

beeld weerspiegelt de geserreerde 

reerde ironie in de taal van 

Pourveur Die is Vlaams barok 
met uitbundige schitterende 
beschrijvingen van hotels 

landschappen eten mode architectuur 

chitectuur - en natuurlijk vrouwen 

wen 

Door de plotseling opduikende 
humor weet Pourveur langzaam 

zaam maar zeker het gevoel dat 
je bij en over deze figuur hebt te 

verschuiven Wat eerst pedant 
klinkt in al die veroveringen 
wordt zielig en treurig Daarna 
vind je de man irritant karakterloos 

loos om het volgend moment 

bewondering te krijgen voor de 

liefdevolle manier waarop hij 

vrouwen adoreert en zelfs zijn 

zelfverklaarde .  
oppervlakkigheid 

heid kan ten slotte op begrip 
rekenen 

kenen Het is die glijdende verandering 

andering in waardering van de 

hoofdpersoon die Pourveur 

tekst briljant maakt Pourveur 

weet dat effect te bereiken door 

het stramien van plaatsen en 

vrouwen subtiel te variºren 

Bussemaker speelt de tekst - 

hoe literair banaal of onzeker 

die ook is - alsof hij hem zelf ter 

plekke verzint Met onverwachte 

te stiltes en uitbarstingen weet 

hij zijn personage steeds innemender 

mender en verwarder te maken 

ken Je hoort met hem de hoge 

hakken tikken aan de overkant 
van de straat �op het ritme van 

mijn hart Pourveur is diep 
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Bijna versteende 

levens bij Carver 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Lapidarium Gezelschap 

schap Carver Spel 

Beppie Melissen Joke 

Tjalsma Helmert Woudenberg 

denberg Jim van der 

Woude Regie Cecile 

Heuer Decor Edwin 
Kolpa Licht GØ Wegman 

man Toeschouwers 
350 

LEEUWARDEN Naar de voorstellingen 

lingen van Carver moet je kijken 

ken Dus niet denken maar ondergaan 

dergaan je mee laten slepen 

Lachen mag maar hoeft niet en 
voor snappen geldt hetzelfde 

Wat je ziet in 
’Lapidarium’ 

- dat 

zoiets betekent aJs boek met 

zeldzame stenen - is niet meteen 

een duidelijk Een donkere 
ruimte met spiegels die doorkijkjes 

kijkjes blijken te zijn waarachter 

ter weer andere ruimtes gesuggereerd 

gereerd worden In dit 
’huis’ 

zit 

Helmut Woudenberg versteend 
in een crapaud een boek in de 

handen en omringd door boeken 

ken Vanuit een nis in de verte 

becommentarieert Beppie Melissen 

lissen op fluistertoon haar gestorven 

storven man 

Maar na een donkerslag ziet alles 

les er weer heel anders uit 

Woudenberg leest en kijkt met 

zijn vinger in een fles ontwaakt 
Jim van der Woude uit een 

droom om even later al pratend 
weer in slaap te vallen terwijl 

Joke Tjalsma met wapperend 
rokje zich inleeft in de vlieg die 

ze net heeft doodgeslagen 

Waar gaat dit over Die vraag 
borrelt wel op maar valt je niet 

lastig De vier personages zijn 

vertrouwd met elkaar maar 
hebben amper een verleden ze 
hebben onderling geen specifieke 

fieke relatie laat staan een 
’doel’ 

in dit ondermaanse Ze 

nemen waar met de verbazing 
van kinderen en aarzelen met 

de onzekerheid van net dementerende 

terende bejaarden 

Hoe onderkoeld vervreemd en 

geïsoleerd de vier personages 
elkaar ook gadeslaan de humor 
ligt in honderden details Maar 
ze wordt altijd terloops opgediend 

diend schijnbaar onbedoeld 
Als Van der Woude een verstijfde 

de Tjalsma van top tot teen besnuffelt 

snuffelt en daarbij gromt als 

een gekooide tijger ziet dat er 

lachwekkend uit maar omdat 
je het bekijkt met dezelfde gespannen 

spannen afwachting als zij 
besterft 

sterft de lach voor ze bevrijdend 

dend kan werken 

Die vervreemding van de buitenstaander 

tenstaander aan de ene kant en 
aan de andere kant het verlangen 

gen om niet meer te hoeven 
oordelen dat zijn misschien 
wel de twee tegengestelde 
krachten waarop Carver ook in 

deze bijzondere voorstelling 
drijft Je hoeft het allemaal niet 

te benoemen Je kan ook gewoon 

woon kijken huiveren en genieten 

ten 

HANS BRANS 



Spitsvondig gekibbel op weg naar Moskou 

Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling Naar 
Moskou Tekst Elmer 

Schönberger Spel Trudy 

dy de Jong Els Ingeborg 
Smit er Elsje de Wijn Regie 

gie Matthijs Rümke Decor 

cor Rieks Swarte Toeschouwers 

schouwers 125 

DRACHTEN - Tsjechov is zo’n 

berg in het landschap van het 

Nederlandse toneel en zijn 
treurigste personages hebben 
het zo vaak over hoe mooi de 
wereld er over pakweg honderd 

derd jaar uit zal zien dat de verleiding 

leiding te groot is om daar niet 
wat mee te doen 

Dat moet ongeveer de gedachtegang 

tegang zijn geweest van compo- 

componist 

nist en publicist Elmer Schönberger 

berger die met ’Naar Moskou 
Moskou’ 

zijn tweede toneelstuk 
schreef Wie Tsjechov een beetje 

je kent weet dat we het dan hebben 

ben over het weemoedig verlangen 

langen naar het grote leven van 

Masha Irina en Olga die in ’De 

Drie 
Zusters’ 

wegkwijnen in een 

provinciestadje 

Dat uitgangspunt projecteerde 
Schönberger op drie hedendaagse 

daagse actrices die aan het begin 

gin van hun carriŁre de drie 

zussen speelden en daar zulke 

dierbare herinneringen aan 

overhielden dat ze sindsdien 

een vriendinnenclubje vormden 

den dat ze ’Naar 
Mosicou’ 

noemden en dat nog geregeld 

bij elkaar komt 

Schönberger schreef het stuk 

speciaal voor Trudy de Jong 

Elsje de Wijn en Els Ingeborg 
Smit zelf vriendinnen sinds 

hun jaren bij de roemruchte toneelgroep 

neelgroep Baal Maar ’De Drie 
Zusters’ 

kwam helaas nooit op 
hun pad Dan maar fictief als 

Pien Inez en Lucy 

Zoals te verwachten was na 

dertig jaar en met Tsjechov als 
inspiratiebron zit de sleet op de 

vriendschap van de (fictieve 

vriendinnen en vooral op het leven 

ven als ploeterende single In 

drie sessies worden de desillusies 

sies frustraties en de worsteling 

ling met het ouder worden uit 

de doeken gedaan 

In een Tsjechoviaans decor 
worden telkens andere lakens 
van het meubilair getrokken 
om te onthullen dat we bij een 
andere vriendin op visite zijn 
Daar volgen dan meer onthul- onthullingen 

lingen waar de gezworen vriendinnen 

dinnen toch van opkijken 

Zo heeft Lucy al jaren een geheime 

heime verhouding met de getrouwde 

trouwde tegenspeler uit de 

’Drie 
Zusters’ 

is Pien na haar 

mislukte carriŁre als actrice 

haar gokverslaving minder te 

boven dan ze voorwendt en 

weet de nuchtere Inez de invloed 

vloed van haar dominante vader 

der maar niet te boven te komen 

men 

Al deze en nog tien andere thema’s 

ma’s zijn verpakt in flitsende 
trialogen waarmee de dames 
elkaar in wisselende samenstelling 

ling fileren Daarbij wordt een 

hoop gesneerd en gehakketakt 
Gelardeerd met de nodige spitse 

se humor levert dat een voorstelling 

stelling op waarin veel te genieten 

ten valt 

Desondanks blijf je wat afstandelijk 

delijk tegen het drietal aankijken 

ken Ligt dat aan hun wijze van 
spelen die in de traditie van 
Baal weinig ruimte aan sentiment 

ment gunt Of komt het omdat 
een duidelijke lijn ontbreekt 

Ik denk het laatste Bij Tsjechov 
was die hoofdlijn er evenmin 
maar die hoefde dan ook minder 

der te onthullen Naast het gebrek 

brek aan focus wreken zich op 
den duur de wat geforceerde 
parallellen met het origineel 

Al die echo’s zijn aardig voor 
wie ’De Drie 

Zusters’ 
nog op zijn 

netvlies heeft maar eigenlijk 
ben je meer geïnteresseerd in 
het verloop van de gehavende 

vriendschap die door dit gerijpte 

te trio met zoveel flair wordt 
neergezet 
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NNT giet 
’Zonnekinderen’ 

in een rode trechter 

Voorstelling Zonnekinderen 

deren Auteur Maxim 
Gorki Gezelschap 
Noord Nederlands Toneel 

neel Spel Loek Peters 

Lotje van Lunteren Mirjam 

jam Stolwijk Yorick 

Zwart Martijn de Rijk 

Veerle van Overloop 
Niels Croiset Aafke Buringh 

ringh Ludo Hoogmartens 

tens Rogier in ’t Woud 
Wolter Muller Regie 
Koos Terpstra Vertaling 

ling Josiene Termaat 
Veerle van Overloop 
Plaats Posthuis Heerenveen 

renveen Toeschouwers 

wers 240 Nog te zien 2 

en 3 februari in Leeuwarden 

den 9 februari in Drachten 

ten 

HEERENVEEN - Wordt Gorki herontdekt 

ontdekt Twee jaar geleden 
was 

’Nachtasyl’ 
weer eens te 

bewonderen vorig jaar speelde 
Theater Oostpool ’De 

Zykovs’ 

en dit jaar grijpt het Noord Nederlands 

derlands Toneel naar ’Zonnekinderen’ 

kinderen’ 
een stuk uit het mislukte 

lukte revolutiejaar 1905 

Om de maatschappij-kritische 
relevantie van deze voorstelling 

ling worden van het begin af 

aan geen doekjes gewonden 
We zien een hoog taps toelopend 

pend vertrek met twee deuren 
aan de zijkanten en ØØn in de 

diepte alles inderdaad in massief 

sief rood 

Ook de bedienden die als een 
soort 

’Untermenschen’ 
langs 

de wanden kruipen vormen in 

hun rode houtje-touwtje jassen 

op rode sokken met een rode 
bezem een bijna amorf geheel 
met hun omgeving alsof de rode 

de morgen van hun ontwaken 
waarop zij zich op zullen richten 

ten uit hun gezichtsloze onderdrukking 

drukking ieder moment daar is 

Op het einde van het stuk is er 

inderdaad een soort gerammel 
aan ketenen hoorbaar waaruit 
je kunt opmaken dat de opstand 

stand van het proletariaat op 
handen is maar tot meer dan 
een vaag teken aan de wand 
groeit het niet uit 

We richten ons dus vooral op 
de hopeloos in zichzelf verstrikte 

strikte bovenlaag die Gorki op 

de hak wil nemen Daar zien we 

de professor in de chemie die 

meent dat zijn ontraadseling 
der natuur vanzelf de mensheid 
ten goede zal komen de schilder 

der die geen andere verplichting 

ting ziet dan het scheppen van 

zijn eigen schoonheid en de 

dierenarts die graag iets 
wezenlijks 

lijks zou willen doen maar bijgod 

god niet weet wat 

Rondom deze heren in identiek 

pak dwarrelen drie vrouwen in 

drie identieke jurkjes die evenmin 

min weten waar ze het moeten 
zoeken Zoals Gorki dat van 

Tsjechov geleerd had projecteert 

teert iedereen vanuit zijn eigen 

frustratie een onmogelijk ideaal 

in een ander die daar dan niet 

van gediend is 

Maar Gorki’s personages blijven 

ven vlakker raken nauwelijks 

Uit hun mond spreekt weliswaar 

waar een groter maatschappelijk 

lijk bewustzijn maar hun onvermogen 

vermogen om te handelen heeft 
meer met Gorki’s kritiek te maken 

ken dan met hun complexiteit 

Terpstra’s keuze voor een gelijkvormige 

lijkvormige aankleding en een 
bijna eendimensionale speelstijl 

stijl is beslist consequent maar 
ook gevaarlijk omdat de zwakte 

te van het stuk ermee benadrukt 

drukt wordt Gelukkig weet deze 

ze groep spelers zich in dit 

keurslijf uitstekend te handhaven 

ven en pakt ieder personage 
uiteindelijk toch iets van zijn eigen 

gen tempo en toon 
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De methode Feydeau in 

draaikolk van Strijards 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling De methode Ribadier 

dier Auteur Georges 
Feydeau Gezelschap 
het Nationale Toneel 
Spel Gijs Scholten van 

Aschat Stefan de Walle 
Ariane Schluter e Vertaling 

taling en bewerking 
Frans Strijards en Gijs 

Scholten van Aschat Regie 

gie Frans Strijards Toeschouwers 

schouwers 450 

LEEUWARDEN - Tussen het kietelen 

len van de hypocriete burgermansmoraal 

mansmoraal en het genadeloos 
onderuit halen van die dubbele 
moraal zit vaak niet meer dan 

een verschil in tijd Decennialang 

lang gold Georges Feydeau als 

dØ vertegenwoordiger van onbenullig 

benullig boulevardtoneel waar 
door de serieuze toneelkunst 
met evenveel dØdain op werd 
neergekeken aJs later op het 

Theater van de Lach 

Maar die waardering is 
veranderd 

derd Niet dat Feydeau nu zo 

maatschappijkritisch wordt bevonden 

vonden maar in handen van 

een regisseur als Frans Strijards 

ards begin je te begrijpen dat 

Ionesco en andere absurdisten 
in hem een voorloper zagen 

Feydeau ontwikkelde de vaudeville 

ville niemendalletjes tot meesterlijk 

terlijk ingewikkelde kluchten 
Als je de inhoud moet navertel- navertellen 

len blijkt het ineens toch niet 

meer dan een anekdote Een 

vrouw verdenkt haar man van 

ontrouw louter en alleen omdat 

dat haar vorige man een notoire 

re schuinsmarcheerder was 

Als hij haar paranoia eindelijk 
heeft weten te bezweren komt 
de omslag 

Hij hypnotiseert zijn 
echtgenote 

te - de ’methode 
Ribadier’ 

- zodat 

dat hij haar ongestoord kan bedriegen 

driegen met de vrouw van een 

wijnhandelaar Niets vermoedend 

dend neemt hij bij deze hogere 
kunst van het bedrog een oude 
bekende ’in de 

leer’ 
de stille 

aanbidder van zijn vrouw 

Natuurlijk komt alles uit De 

wijnhandelaar wil wraak maar 
kiest uit zakelijke overwegingen 
liever voor een onbesproken 
reputatie Als echtgenote Marie-Louise 

rie-Louise het bedrog ontdekt 

bedriegt ze op haar beurt de 
bedrieger 

drieger met 
’bewijzen’ 

van eigen 

gen bedrog dat ze nooit gepleegd 

pleegd heeft 

Is dit de oerversie van de doorsnee 

snee 
’deurenkomedie’ 

waarin 

de degelijke huwelijksmoraal 
aan het slot weer netjes op zijn 
pootjes terecht komt In deze 

uitvoering in ieder geval niet 

Neem alleen al die vermaledijde 
deuren die naadloos verstopt 
zitten in een metershoge halfronde 

ronde achterwand Het spel 

van verdwijnen en verschijnen 
neemt hier groteske vormen 
aan 

De talloze goocheltrucs die 

vooral door de manke onverstoorbare 

stoorbare butler in het rond 

worden gestrooid ogen dan wat 

klassieker maar in dit huiskamergebeuren 

mergebeuren werken ze even 

hilarisch als vervreemdend Bedrog 

drog krijgt zo een andere meer 
absurde betekenis Waar alles 

zo vaak drastisch wordt omgedraaid 

draaid verliest iedereen het 

contact met de werkelijkheid 

De uitvergrote bizarre speelstijl 

stijl - met wapperende ledematen 
ten en hoekige hoofdbewegingen 

gen - onderstreept die lading 
En dat dan meesterlijk uitgevoerd 

voerd door acteurs die in dit 

genre toch niet zijn grootgebracht 

bracht Van Stefan de Walle de 

wereldvreemde aanbidder die 

als de kat op het spek gebonden 

den wordt zijn we wel wat gewend 

wend maar ook de anderen - 

Gijs Scholten van Aschat voorop 

op 
- slepen je mee in een draaikolk 

kolk van fysieke grappen die 

vaak met choreografische precisie 

cisie worden uitgevoerd 

Niet dat je permanent onder je 
stoel ligt van het lachen daarvoor 

voor gaat het allemaal te jachtig 
en te idioot maar toch blijf je 

permanent geboeid door dit curieuze 

rieuze spektakel Pas wanneer 
je buiten staat besef je dat ook 

na dik honderd jaar de inhoud 
per saldo dunnetjes blijft ondanks 

danks de Monty Python-achtige 

vervreemding die Strijards eraan 

aan toevoegt 
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Glasheldere versie ingewikkelde Don Carlos 

Plaats Harmonie Leeuwarden 

warden Voorstelling 
Don Carlos 

Gezelschap 

schap Toneelgroep 
Amsterdam 

sterdam en 
Theatercompagnie 

pagnie Spel Fedja van 

HuŒt Jacob Derwig 
Hans Croiset Hadewych 

Minis e Regie Theu 

Boermans Toeschouwers 

wers 280 Nog te zien 

overal op scholen 

LEEUWARDEN - Tweehonderd jaren 

ren scheiden ons van het sterfjaar 

jaar van Friedrich Schiller 
- vandaar 

daar dat 2005 tot Schillerjaar is 

uitgeroepen Nog eens tweehonderd 

honderd jaren scheidden de 

dichter toneelschrijver Łn historicus 

toricus van de stof van zijn drama 

ma ’Don 
Carlos’ 

Regisseur Theu Boermans 

greep het jubileumjaar aan om 
deze klassieker weer eens af te 

stoffen Onder zijn leiding zette 

een combo van Toneelgroep 
Amsterdam en zijn eigen Theatercompagnie 

tercompagnie een uitvoering 
van ’Don 

Carlos’ 
neer die heel 

kil-modern is en toch volledig 
recht doet aan het origineel 

Volledig betekent in dit geval 

dat het zitvlees bijna vier uur 

op de proef wordt gesteld 

Toch slagen de spelers erin om 
het publiek aan zich te kluisteren 

ren als een spannend boek dat 

je niet weg kunt leggen En dat 

terwijl ’Don 
Carlos’ 

een tamelijk 
onspeelbaar leesdrama is 

Vier jaar deed Schiller erover 

om dit stuk te schrijven en dat 

zijn interesse gaandeweg verschoof 

schoof is te merken in het resul- resultaat 

taat Schiller was ook als historicus 

ricus buitengewoon geïnteresseerd 

seerd in de opstand van de Lage 

ge Landen tegen het Spaanse 

gezag van Philips H Hij zag die 

opstand niet als een godsdienstoorlog 

dienstoorlog noch als een 

strijd tussen lokaal en centraal 

gezag maar puur als een vrijheidsoorlog 

heidsoorlog Als de markies 
van Posa - de spreekbuis van 
Schiller op het toneel - een 

hartstochtelijk beroep doet op 
de koning om zijn onderdanen 
de vrijheid te geven dan horen 

we vooral Schillers verwantschap 

schap met de eigentijdse Verlichting 

lichting (’Die Gedanken sind 
frei’ 

Een heel andere kant van dat 

despotisme geldt de relatie tussen 

sen vaders en zonen In bijna al 

Schillers stukken komen labiele 

zonen in opstand tegen autoritaire 

taire vaders Ook Philips zoon 
Don Carlos heeft zo zijn oedipale 

le problemen Hij is verliefd op 
zijn (stief en hunkert 
naar erkenning van de gehate 

vader Fedja van HuŒt speelt de 

titelheid als een prachtige ’infante 

fante 
terrible’ 

opvliegend en 

dan weer somber teruggetrokken 

ken 

De link tussen het persoonlijke 

familiale drama aan de ene kant 
en het politieke 

’ideeºndrama’ 

aan de andere kant is wat ’Don 
Carlos’ 

zo interessant maakt 
Maar die verbintenis is niet altijd 

tijd even geslaagd Zo is de heftige 

tige vriendschap tussen de labiele 

biele kroonprins en de onthechte 

hechte idealist markies van Posa 

sa moeilijk te rijmen En hoe 

kan die slimme markies met 

zijn pleidooi voor de vrijheid 

zich zo verliezen tegenover 
de 

tiran zelf 

Had Boermans het mes niet 

moeten hanteren in dit bouwsel 

van ideeºn en dramatische effecten 

fecten Het is de vraag of 

coupures de 
onevenwichtigheid 

heid verholpen hadden Er valt 

wat voor te zeggen om de toeschouwer 

schouwer zelf maar te laten 

worstelen met deze ruwe diamant 

mant In het 
modern-afstandelijke 

lijke decor en dankzij een 

meesterlijke tekstbehandeling 

en een bevlogen maar 
ingehouden 

den spel lukt het wonderwel 

om het stuk in gedachten mee 

naar huis nemen En de 
gedachten 

ten die zijn vrij 
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Arjan Ederveen huppelend naar het einde 
Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling Echt 
iets om naar toe te leven 

Gezelschap 
Toneelgroep 

groep Amsterdam Idee 

en tekst Arjan Ederveen 

veen Spel Arjan Ederveen 

veen Joop Admiraal 

Raymonde de Kuyper 
e Regie Gerardjan 
Rijnders Toeschouwers 

wers 170 

DRACHTEN - Arjan Ederveen met 

Joop Admiraal en dan ook nog 
eens in een regie van Gerardjan 
Rijnders het is een combinatie 
die bij voorbaat garant staat 

voor schurende clichØs en vileine 

ne nichtenhumor Admiraal en 

Ederveen hebben hun wortels 

in het Werktheater liggen maar 

werkten ondanks veel overeenkomsten 

komsten in beider werk nog 
nauwelijks met elkaar Op 

uitnodiging 

nodiging van Toneelgroep 
Amsterdam 

sterdam schreef Ederveen 

’Echt iets om naar toe te 
leven’ 

In het begin lijkt het nog een 
sublieme 

blieme komedie te worden van 

een Paul Haenen-achtige soort 
Een lesbisch stel op leeftijd 

kneutert wat op elkaar om in 

een ondiep hyperrealistisch 

decor Klimop groeit tegen de 

buitenmuur van het terras de 

vuilnisbak staat naast een oude 
deur een hommel zoemt ganzen 

zen trekken kwakend door de 

zaal en een heuse hond drentelt 
over het toneel 

De zieke kinderboekenschrijfster 

ster Ankie - een soort kruising 
tussen Annie M Schmidt en 

Gerard Reve gespeeld door 

Ederveen - 
is weer thuis en laat 

zich met tegenzin vertroetelen 

door haar vriendin Jo (Admiraal 

raal Met moeite verdraagt die 
haar tirannieke gedrag De dialogen 

logen zijn meesterlijk met kleine 

ne ergernissen over al te bekende 

de gewoontes ingeslikt commentaar 

mentaar en naadloze overgan- 

overgangen 

gen tussen ernstige en triviale 

praat 

Na de komst van Raymonde de 
Kuyper (van Alex d’Electrique 

en Villa Achterwerk als de uitgeef 

geef ster Marijke verandert de 

stemming al blijven de dialogen 

gen even hilarisch Het is nu 

duidelijk dat het 
’iets’ 

uit de titel 

tel waar Ankie naar toe leeft 

haar dood is 

Maar hoe meer het onvermijdelijke 

lijke dichterbij komt hoe nukkiger 

ger de geestelijke moeder van 
’Pinkeloentje’ 

wordt Als ontsnapping 

snapping aan de lieve kinderwereld 

wereld onthult ze haar erotische 

sche dagboeken wat Jo met de 

stofzuiger tevergeefs probeert 

te overstemmen Met rode ko- 

konen 

nen horen de aanwezige bouw- 

bouwvakkers vakkers de pornografische details 

tails aan 

Ondertussen wordt het realisme 

me van het begin stapje voor 

stapje afgebroken De gevel 

wordt uitgebroken de klimop 
verdwijnt Als Ankie erachter 

komt dat Jo wat met Marijke 

heeft - het klinkt als een bouquetreeks 

quetreeks maar dat is het net 

niet - klokt ze al haar pillen weg 
met een fles wijn Dan verdwijnt 

de gevel helemaal de lucht in 

om plaats te maken voor haar 

fantasiewereld 

Die wordt eerst nog 
gedomineerd 

neerd door een gigantische va- 

vagina 

gina maar als ook het klaarkomen 

men klaar is is daar gelukkig 
Pinkeloentje zelf Zelfs de 

bouwvakkers en het hondje zijn 
Pinkeloentjes en huppelend nemen 

men ze de bedenkster mee het 

verhaal uit 

Ederveens creatie is weliswaar 
niet op alle punten even sterk 

maar zijn personages blijven 

nergens hangen in typetjes en 

door de stijlverandering die het 

stuk doormaakt krijgen de clichØs 

chØs en de lolligheid een ongemakkelijke 

makkelijke draai 

HANS BRANS 



Confronterend literair 

praatstuk over klonen 

Plaats Koornbeurs Franeker 

neker Voorstelling 
’Een 

aantal’ 
Auteur 

Caryl Churchill Spel Eric 

Schneider en Marcel 

Hensema Regie Ursul 

de Geer Vertaling 
Laurens 

rens Spoor Toeschouwers 

wers 100 Nog te zien 

morgenavond in Drachten 

ten 2 april in 
Heerenveen 

veen 

FRANEKER - ’Wat als klonen kan 

Dat moet ongeveer de vraag 
geweest 

weest zijn die ten grondslag lag 
aan een recent stuk van de Engels 

gels dramaschrijfster Caryl 

Churchill Daarbij ging het haar 

kennelijk niet om de grote 

maatschappelijke consequenties 

ties of om een ethisch debat 

maar om de vraag wat zoiets in 

een concrete situatie betekent 

Een tafel twee acteurs drie 

stoelen De zoon (Marcel Hensema 

sema heeft net te horen gekregen 

gen dat er in het verleden ’een 
aantal’ 

kopieºn van hem is gemaakt 

maakt De vader (Eric Schneider 

der reageert verontwaardigd 
hoeveel dan wel niet Hij moet 

schadevergoeding eisen van 
het ziekenhuis 

Maar de zoon is te zeer geschokt 

schokt ööór het idee dat’Łr er- ’ 

gens duplicaten van hem rond 
lopen Is hij nog wel zijn enige 
zelf Al discussiºrend vindt er 

een soort stoelendans plaats 
rond die tafel waarbij de positie 

tie van de vader steeds meer 
onder vuur komt te liggen 

Druppelsgewijs onthult de 

schrijfster de bepalende gegevens 

vens uit het verleden Er was 
een eerste kindje dat bij een 

verkeersongeluk is omgekomen 

men De moeder had zelfmoord 

gepleegd en de vader wilde na 

haar dood ’hetzelfde 
kindje’ 

terug 

rug 

Churchill dient die factoren zo 

summier toe dat de aandacht 

streng gericht blijft op de 
kwestie 

tie van het ’kloon 
zijn’ 

en niet 

op een of ander smeuïg zo-ishet-gekomen 

het-gekomen verhaal Die karigheid 

heid geeft deze conversatievoorstelling 

voorstelling tegelijkertijd iets 

abstracts en literairs 

Gelukkig speelt Hensema - ondersteund 

dersteund door sober vernuftig 

tig camerawerk - de zoon op 
een prachtige zoekende manier 

nier En naast hem zet Schneider 

der een intrigerende vader 

De zoon voelt zich ondertussen 
zo achtervolgd door zijn origineel 

neel - dat het eerste kindje niet 

dood was is een onwaarschijnlijkheid 

lijkheid in het verhaal die we op 
de koop toenemen - dat hij zijn 

dubbelganger ten slotte uit de 

weg ruimt Of was het andersom 

om De verwarring over de inwisselbaarheid 

wisselbaarheid van origineel en 
kopie maakt zich nu ook van 

het publiek meester 

Het slot werkt angstwekkend 
relativerend’ De vader ^öhtfØrvraagt 

vraagt hierin ØØn van zijn negentien 

gentien andere Wonen Tot zijn 

verbijstering heeft deze knaap 
weinig last van gebrek aan eigenheid 

genheid en is hij domweg gelukkig 

kig met de constatering ’ik besta’ 

sta’ 
Schaap Dolly had het niet 

beter kunnen verwoorden We 
mogen wel eens een toontje lager 

ger zingen 

HANS BRANS 



Majestueuze vertelling 

van Gilgamesj epos 

Plaats Posthuis Heerenveen 

renveen Voorstelling 
Gilgamesj hij die alles 

gezien heeft Gezelschap 

schap RoTheater Spel 

Joop Keesmaat Bewerking 

king regie en decor 
Peter Sonneveld Muziek 

ziek Willem Brink en 

Wim Konink Toeschouwers 

wers 140 Nog te zien 

19 maart Drachten 

HEERENVEEN - De oorsprong van 

het Gilgamesj epos een van de 

oudste literaire teksten ter wereld 

reld ligt in het duistere verleden 

den van Mesopotamiº (nu het 

zuiden van Irak Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat de solovertelling 

lovertelling door Joop 
Keesmaat ook begint in het volstrekte 

strekte duister 

Met zijn sonore enigszins 

plechtige stemgeluid klinken de 

regels die letterlijk van de kleitabletten 

tabletten met spijkerschrift lijken 

ken te worden afgelezen �Gilgamesj 

gamesj die alles gezien heeft hij 

die alles wist alles begreep Hij 

heeft kennis gebracht van voor 
de grote watervloed heeft verre 

re wegen bereisd en is tot rust 

gekomen 

Bewerker en regisseur Peter 

Sonneveld maakt het de toehoorders 

hoorders niet makkelijk De statische 

tische presentatie de gedragen 
taal en dan nog het vreemde 
verhaal over de merkwaardige 
lotgevallen van een mythische 

koning 
- wie te zwaar getafeld 

heeft krijgt het hier lastig 

Sonneveld en Keesmaat hebben 

ben zeker niet de bedoeling om 
de toeschouwer te betoveren 
met een exotische opwindend 
verhaal waarin niets menselijks 

de held vreemd is Deze vertelling 

ling werkt eerder vervreemdend 

dend dan meeslepend 

Als het de bedoeling is om ons 

juist te interesseren voor het 

vreemde in de mythe van Gilgamesj 

gamesj is die opzet aardig 
geslaagd 

slaagd De jonge koning gaat als 

een wilde stier tekeer maar 

waarom Hij sluit een curieuze 

vriendschap met een woest natuurmens 

tuurmens en laat zich door hem 

aanmoedigen om een gevaarlijk 

monster te verslaan 

Vervolgens wijst Gilgamesj het 

liefdesaanbod van de godin van 

de liefde af waarop deze zijn 

vriend de dood instuurt Gilgamesj 

gamesj is ontroostbaar en vat 

een hevige angst op voor de 

dood Het sprookjesachtige 

verloop van het verhaal gaat 

vanaf dat moment steeds meer 

intrigeren 

Pas halverwege de voorstellingen 

gen worden ook de contouren 

van het decor zichtbaar een 

achterwand met een gigantisch 

tisch Assyrisch aandoend mozaïek 

zaïek blijkt bij een andere belichting 

lichting een doorzichtige lap 
waarachter twee musici het 

vertelde begeleiden met ijle of 

soms heftige klanken 

Op zoek naar onsterfelijkheid 

onderneemt onze held een 

duistere tocht naar een soort 

onderwereld maar juist als hij 

meent de oplossing gevonden 
te hebben ontglipt de eeuwigheid 

heid hem Dwars door de afstandelijke 

standelijke verteltrant heen 

slaagt Keesmaat er ten slotte 

toch in om iets voelbaar te maken 

ken van de angst voor de dood - 

die we bij helden zo ongebruikelijk 

kelijk achtten - en van het raadsel 

sel van de acceptatie van de 

dood 

HANS BRANS 



Hongaars heimwee swingt de pan uit 

Theater Koombeurs 
Franeker Voorstelling 
Goulash Gezelschap 
Meeuw Spel Lourens 
van den Akker Marrit 
Bausch Pierre Jacquinot 

vember in Heerenveen 2 

december in De Lawei 9 

en 10 december in De 
Harmonie 

unongo Ayan tgal Jonathan 

nathan de Man Evelien 
Storm Regie Lies van 
de Wiel Toeschouwers 
250 Nog te zien 4 november 

vember in Franker 1 1 
no- 

noFRANEKER 

FRANEKER - Grote gezinnen zijn 
er niet veel meer maar als je 
’Goulash’ 

ziet de jongste voorstelling 

stelling van ’n Meeuw ga je er 

naar terugverlangen de warmte 

te de vrolijke chaos en kinderen 

ren die elkaar een beetje opvoeden 

den Anders is het wanneer de 

ouders van zo’n gezin verdwenen 

nen zijn dan wordt het warme 
nest een zwalkend schip in de 

nacht Daarover gaat deze 

voorstelling vooral 

Het begint met de Benjamin die 
aan zijn oudste zus vraagt om 
over moeder te vertellen Die 

zat in de buik van een arm Hongaars 

gaars vrouwtje dat in een ver 

verleden - we hebben het over 

1956 - naar hier is gevlucht Zodra 

dra Rozi achter haar naaimachine 

chine met dat verhaal begonnen 

nen is valt de rest haar bij 
zoals 

als dat gaat met van die steeds 
maar herhaalde familieverhalen 

len Het louter vertellen gaat al 
gauw over in een levendig 

bewegingsspel 

wegingsspel waarbij we iedereen 

een zo’n beetje Ieren kennen 
De tweeling vormt de spil van 

het team Sandor de oudste 
heeft de vaderrol en Viktor is 

de belhamel die aJtijd overdrijft 

drijft 

Het verdwijnen van de ouders 
blijft evenwel vaag De vader 
hield ’heel veel van zijn kinderen’ 
ren’ 

maar loste meteen na de 

verwekking van zijn kroost in 

mist op De moeder werd verteerd 

teerd door ’Hongaarse heimwee’ 
wee’ 

en is met de Noorderzon 
vertrokken 

Natuurlijk draait het hier niet 

om die ouders maar om de kinderen 

deren Hoe ze zich redden hoe 
ze met elkaar omgaan en welke 
plaats ieder inneemt in dit minimaatschappijtje 
maatschappijtje Regisseur 
Lies van de Wiel componeerde 
een mooie afwisseling van 
prachtige groepsscŁnes vol beweging 

weging en meer rustige scŁnes 
met humor en een vleugje spanning 

ning De voorstelling vliegt dan 
ook als een paard over de poesta 

ta voorbij 

De rode draad komt evenwel 
niet sterk uit de verf Die draait 

om net verlangen naar de terugkeer 

keer van de moeder en de angst 
opnieuw verlaten te worden 
Maar aangezien we niets van 

die moeder te weten komen 
blijft haar betekenis Łn de 

heimwee nogal in de lucht hangen 

gen Ook de onderlinge spanningen 

ningen blijven daardoor bleekjes 

jes 

Toch valt er een hoop te beleven 

ven Zoals wanneer Sandor heimelijk 

melijk een brief schrijft waarin 

zijn moeder zogenaamd laat 

weten dat ze voor de Kerst 

weer thuis is Onmiddellijk 
barst er een culinair pandemonium 

nium los waarin een eenpans 
kerst-goulash wordt gebrouwen 

wen Als de geurige rook omhoog 

hoog kringelt staat iedereen 

strak naar de deur te kijken - 

maar geen moeder Al is het 

jammer dat Sandors goedbedoelde 

doelde bedrog daarna niet aan 
het licht komt toch swingt het 
Hongaars heimwee in deze scŁ- 

nes de pan uit 

HANS BRANS 

Een scŁne uit 
’Goulash’ 



Orkater fileert Flaubert in fenomenaal muziektheater

[kader:
Voorstelling: Ik. Gezelschap: Orkater. Tekst: Geert Lageveen en Leonard Witte. Regie: 
Gijs de Lange. Spel: Beppe Costa, Tamara van den Dop, Geert Lageveen, Leopold Witte, 
Margôt Ros en Maartje Teussink. Muziek: Beppe Costa. Plaats: De Harmonie, Leeuwarden. 
Toeschouwers: 360. Nog te zien: 13 januari in Leeuwarden.] 

LEEUWARDEN. De belevingswereld van grote romanschrijvers vormde eerder de 
inspiratiebron voor eigenzinnig theater. Denk aan het magistrale drieluik dat het Rotheater 
maakte over Proust. Met heel wat bescheidener middelen werpt Orkater zich in ‘Ik’ op 
Prousts voorganger Gustav Flaubert. Ook Orkater nam een duik in het vermoede hoofd van 
een meesterlijk stilist die, net als Proust, een extreem gesloten natuur had. De obsessie voor
een permanente observatie van de buitenwereld bracht bij beide schrijvers ook een grote 
vervreemding van die wereld met zich mee. Maar daar ergens houdt de vergelijking op, want
waar Proust gericht was op het verleden en de versmelting van zintuiglijke ervaringen, daar 
was Flaubert gefixeerd op een onhaalbare uitbraak uit de burgerlijke omgeving. 
Hoe vergelijkbaar de uitgangspunten van het Ro en van Orkater ook zijn, de verschillen in 
stijl en thematiek van hun auteurs zijn treffend terug te vinden in de uiteenlopende stijl van 
hun voorstellingen. Waarbij de voorstelling van Orkater op zijn manier niet minder magistraal 
is. 
Aan de basis van deze productie staat hetzelfde, goed op elkaar ingespeelde viermanschap 
dat eerder twee schitterende voorstellingen over onze vaderlandse geschiedenis maakte. 
Acteurs Geert Lageveen en Leopold Witte schreven wederom de tekst, Gijs de Lange 
tekende voor de regie en Beppe Costa ontwierp het schitterende ‘geluidsdecor’. 
De gedrongen Costa speelt zelf de dik geworden Flaubert. Een slimme zet, want terwijl 
Costa als de in zichzelf opgesloten schrijver vooral zwijgt, zijn spelers/muzikanten dirigeert 
en lijdzaam de avances van schrijfster Louise Colet ondergaat (“Hoe kom ik aan die 
pantoffels?”), zijn het met name Lageveen en Witte die de stortvloed van tegenstrijdige en 
verlammende gedachten in zijn hoofd verwoorden. 
Heel vernuftig worden aspecten uit het leven van Flaubert - zijn jeugd, zijn moeizame 
verhouding met Colet, zijn kluizenaarsbestaan en zijn luidruchtige hoerenloperij - verweven 
met de creatie van zijn meesterwerk, ‘Madame Bovary’. Tamara den Dop speelt deze 
gedesillusioneerde vrouw van een sullige plattelandsdokter met een prachtige mengeling van
geëxalteerdheid en ironie. Maar de typische stijl van Orkater komt misschien nog wel het 
best tot zijn recht in de ‘bijrollen’ van Margôt Ros en Maartje Teussink. Naadloos switchen ze 
van het ene in het andere personage en weten ze de wisseling van stemming  mimisch of 
muzikaal uit te drukken. Vooral de fenomenale stem van Teussink doet je huiveren voor de 
zelfvernietiging van Emma Bovary en van haar geniale schepper.
Dit Orkater is nog steeds het meest unieke theater dat Nederland te bieden heeft. 

HANS BRANS



Draaikolk van liefde 

en zelfmedelijden 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Zullen we het liefde 

noemen Auteur Peer 
Wittenbols Gezelschap 
Oostpool Spel Frederik 
Brom Malou Gorter Ad 
Knippels en Henriºtte 
Koch Regie Rob Ligthert 

hert Toeschouwers 
125 Bijzonderheden 
vanavond deel drie 

LEEUWARDEN - Waar het verlies 

ligt in het tweede deel van Wittenbols 

tenbols ’Trilogie van het verlies’ 

lies’ 
blijft lange tijd minder duidelijk 

delijk dan in het eerste deel 

Misschien wel omdat in ’Zullen 

we het liefde 
noemen’ 

alle partijen 

tijen elkaar zo beschadigen dat 
iedereen het kind van de rekening 

ning wordt 

Het begint met een feestje 

Echtgenoot Hella en vriendin 

Vicky wachten op de thuiskomst 

komst van manlief Dolf die als 

gynaecoloog net is vrijgesproken 

ken op een aanklacht van nalatigheid 

tigheid Het heeft veel van een 

satire op veertigers veel clichØs 

chØs veel gepraat over gevoelens 

lens en vermoedens in een 

sfeertje van ’alles moet gezegd 
kunnen 

worden’ 
maar ondertussen 

tussen struikelt men over elkaars 

kaars lange tenen 

Wittenbols is een meester in 

het registreren van deze conversaties 

versaties en ondertussen vergeet 

geet hij niet om druppelsgewijs 
de informatie toe te dienen 

over de onderlinge verhoudingen 

gen Maar veel gebeurt er niet 

Vriendin Vicky heeft eindelijk 

een nieuw vriendje gevonden 
iemand die als blanco buitenstaander 

staander genoeg naïeve frisheid 

heid meeneemt om de onderliggende 

gende spanning tot een laaiend 

vyp op te Helaas krijgt 

hij daar maar af en toe de gelegenheid 

genheid voor 

Als Dolf eindelijk gearriveerd is 

kan het echte spel beginnen De 
dokter is na zijn overwinning in 
de rechtszaal niet zo’n tevreden 

den mens als de vriendinnen 
gehoopt hadden Woeste overwinningskreten 

winningskreten op de golven 
van liters champagne wisselen 
af met kwaadaardige uitvallen 
tegen de anderen Vooral de 

liefhebbende Hella die hem 
door dik en dun gesteund heeft 
moet het daarbij ontgelden 
Druppelsgewijs wordt duidelijk 
dat Dolf in de rechtszaal gelogen 

gen heeft en dat hij wel degelijk 
fout zat 

Voor de ware toedracht aan het 
slot onthuld wordt hebben we 
ons door een rijstebrij aan intermenselijke 

termenselijke moddergevechten 

ten heen moeten werken Niet 

vervelend om naar te kijken 
want Wittebols houdt steeds 
een vlijmscherpe pen die beurtelings 

telings in humor en venijn 

wordt gedoopt voor teksten 
die de Oostpoolacteurs op het 

lijf geschreven zijn 

Maar hoe flitsend en vermakelijk 

lijk ook er zit te veel ruis in dit 

stuk De interessantste nevenlijn 

lijn is die van Vicky die net 

zwanger is De koele ontvangst 
van dat bericht legt het egoïsme 

me bloot van deze vermaledijde 

de veertigers vooral bij Dolf 

De roep om aandacht voor zijn 

eigen angst wordt echter weer 
zo theatraal en met zoveel zelfmedelijden 

medelijden opgetuigd dat het 

de geloofwaardigheid ernstig 
ondermijnt 

Vanavond is deel drie te zien 

van de Limburgse magiºr van 

wie zelfs de mindere stukken 

het aankijken meer dan waard 
zijn 

- HANS BRANS 



Mooie verpakking 
magere inhoud 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Catwalk Gezelschap 

schap Cosmic Spel 

Chanelle Hodge Jules 

Croiset Manoushka Zeegelaar 

gelaar Breedveld Bo Bojoh 

joh Sabri Sad El Hamus 
e Tekst Paulette Smit 

Mode-ontwerp Hamid 
Ed-dakhissi Regie 
Khaldoun Elmecky Toeschouwers 

schouwers 350 

LEEUWARDEN - 
’Catwalk’ 

is de 

derde grote zaalproductie van 
de multiculturele kweekvijver 
Cosmic en tegelijk de eerste Øn 

de laatste productie waarmee 
regisseur Khaldoun Alexander 

Elmecky zijn visitekaartje als 

artistiek leider bij een groter 

publiek afgeeft Vlak voor de 

premiŁre werd Elmecky namelijk 

lijk door zijn eigen bestuur om 
onduidelijke redenen aan de 

kant geschoven Een rel was het 

gevolg 

Zo blijkt maar dat rellen en roddel 

del niet alleen de snoeiharde 
wereld beheersen van de mode 
- het onderwerp van 

’Catwalk’ 
- 

maar ook die van het theater 

Die bikkelharde werkelijkheid 
achter de schermen van glitter 

en glamour in de modewereld 
wordt vooral belichaamd door 
Jules Croiset Temidden van 

een jonge veelkleurige cast 

steekt zijn omvangrijk torso in 

het strakke pak van een ’modetycoon’ 

tycoon’ 

Onder de naam Ares overziet 

de oude leeuw het slachtveld 

van de modellen bromt of buldert 

dert zijn bevelen en houdt - 

jammer genoeg ook voor ons - 

zijn echte drijfveren als een 

sfinx geheim Ares zoekt 
’schoonheid’ 

en wil daarmee 

kennelijk iets onduidelijks uit 

het verleden compenseren 

Zo ontdekt hij de onbedorven 
bloem Nausica (Chanelle Hodge 

ge alweer zo’n klassieke naam 
die verder weinig te betekenen 
heeft Zij is een lichtbruine 

schoonheid die weliswaar door 
iedereen wordt uitgelachen 

omdat ze niet behoorlijk op 
naaldhakken kan paraderen 
maar ze heeft een zuivere inborst 

borst Als haar ster dankzij 
Ares rijst aan het modefirmament 

ment neemt de jaloerse assistente 

tente van de tycoon wraak en 

ten slotte maar te laat ziet 

Nausica in dat deze wereld niet 

de hare is 

’Catwalk’ 
hangt aan elkaar van 

clichØs en melodrama Dat het 

nergens sentimenteel wordt 
komt aan de ene kant door het 

energieke tempo en het uitbundige 

dige modespektakel dat Elmecky 

ky er met behulp van een echte 
couturier van heeft weten te 

maken 

Aan de andere kant ontbreken 
de valkuilen van het sentiment 
vooral omdat de schrijfster aan 

echte confrontaties niet toe 

komt In het handjevol scŁnes 
dat er iets dramatisch op het 

spel staat blijft de dialoog 
steken 

ken in algemeenheden Het materiaal 

teriaal leent zich meer voor een 
satire op de modewereld ware 

het niet dat het daarvoor weer 
veel te serieus is 

De psychologische kant mag 
dan mager zijn des te uitbundiger 

ger is de buitenkant De modellen 

len swingen erop los de beat 

knalt door de speakers en de 

kostuums worden in twee heuse 

se modeshows getoond Maar 
de inhoud van 

’Catwalk’ 
kun je 

voor gezien laten 

HANS BRANS 



Veel stroop in nieuwe Haye van der Heyden 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling 
’Hemelen’ 

Tekst 
Haye van der Heyden 
Spel Carol van Herwijnen 

nen Bea Meulman 

Johnny Kraaykamp jr en 

Irma Hartog Regie 
Christiaan Nortier Decor 

cor Marjolein Ettema 
Productie Joop van den 

Ende Theaterproducties 
Toeschouwers 450 

Nog te zien Vanavond in 

Franeker 

LEEUWARDEN - 
’Hemelen’ 

het 

nieuwste stuk van de Haye van 

der Heyden wordt omschreven 
als een relatiekomedie met tragi-komische 

gi-komische en komisch-tragische 

sche gebeurtenissen Dat zijn 

we wel van onze Nederlandse 
Ayckbourn gewend leuk spits 

en onderhoudend maar het 

mag ergens over gaan 

Ook in dit stuk is het onderwerp 

werp niet mis Een gevierd acteur 

teur op pensioengerechtigde 
leeftijd vertelt zijn vrouw dat hij 

er uit wil stappen Uit het vak 

Nee hij wil er helemaal een 

eind aan maken want van hier 

af kan het alleen maar minder 

worden Een geknipte rol voor 

Carol van Herwijnen die precies 

cies de pathetiek weet te treffen 

van deze egocentrische verzuurde 

zuurde steracteur 

Wat moet je met zo’n aankondiging 

ging Zijn vrouw (Bea Meulman 

man vindt het absurd Na een 

bescheiden poging om hem ervan 

van af te brengen trekt ze haar 

eigen plan - wat hem weer niet 
aanstaat 

Een nogal gekunsteld gegeven 
dat wrang-humoristisch zou 

kunnen uitpakken als je meer 

toegang had tot de achtergron- 

achtergronden 

den van de personages Hun karakters 

rakters blijven echter onuitgewerkt 

werkt Wat heeft de acteur nu 

zo verzuurd gemaakt Hoe kan 
het dat zijn vrouw zo trouw en 
opofferingsgezind is terwijl ze 

al eeuwen tabak van zijn chagrijn 

rijn lijkt te hebben 

Die tegenstelling maakt het personage 

sonage van Meulman nog tot 

het interessantste van de vier 

misfits in deze komedie Het 

paar dat dit stel op Ibiza bezoekt 

zoekt komt er heel wat bekaaider 

der af Kraaykamp speelt een 
vage echtgenoot en Irma Har- 

Hartog 

tog mag een hysterisch dom 
blondje neerzetten De twee 

stellen gedragen zich eerder als 
passanten die bij toeval een lift 

opgesloten zitten dan als oude 
vrienden 

Dankzij het vakmanschap van 
Van der Heyden zitten er gelukkig 

kig veel elementen in die voor 

grappige situaties zorgen en 

met zijn spitsvondige dialogen 
weet hij regelmatig te scoren 

Maar hoe de vier acteurs ook 

hun best doen het is alsof er 

stroop in de machine zit 
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Diepe inzichten in 

benevelde warboel 

Voorstelling Hurlyburly 
Tekst David Rabe Gezelschap 

zelschap De Praktijk 

Spel Kees Bot Michiel 

de Jong Sieger Sloot 

Isabella Chapel Ivar van 

Hurk en Monique van der 
Werff Regie Ivar van de 

Hurk Vertaling Maaike 
Bleeker Plaats Theater 
Romein Leeuwarden 
Toeschouwers 40 

LEEUWARDEN - Californiºr David 

Rabe schreef een stuk over vier 

vrienden die ten onder gaan 

aan wat dan heet ’sex drugs en 

rock and 
roll’ 

Hij noemde het 
’Hurlyburly’ 

wat zoveel betekent 

kent als gedonder of warboel 

Een warboel is het stuk zeker 

De verwarring in de hoofden 

van doordraaiende dertigers is 

door Rabe neergelegd in eindeloze 

loze discussies ruzies uitvallen 

len en monologen die vaak op 

het randje van het onnavolgbare 

re zijn Eddy en Mickey delen 

een riant appartement en weten 

ten een riant inkomen te 
combineren 

neren met een permanente 

overdaad aan cocaïne stuff sigaretten 

garetten en drank 

Ook hun vrienden Phil en Artie 

maken er gretig gebruik van 

Eddy is hyperintelligent maar 

ook hard op weg naar de afgrond 

grond Phil lijkt zichzelf iets beter 

ter in de hand te hebben maar 

dat gaat gepaard met een flinke 

dosis cynisme 

Voor een belangrijk deel 
draaien 

en de ruzies om Phil een gescheiden 

scheiden en werkeloze acteur 

die als een nerveuze 
pingpongbal 

bal over het toneel stuitert Het 

fanatisme waarmee hij 
probeert 

beert om in woorden greep op 

zijn leven en zijn omgeving te 

krijgen is helaas omgekeerd 

evenredig met zijn mensenkennis 

nis en zijn intelligentie 

De hiaten die dat oplevert worden 

den gevuld met verbale agressie 

sie en fysiek geweld Een therapeut 

peut zou zeggen voor ik jou behandel 

handel stop je eerst met het 

slikken van al die troep Zo niet 

echte vrienden Vooral boezemvriend 

zemvriend Eddy speelt een dubieuze 

bieuze maar ook nogal ondoorzichtige 

zichtige rol Aan de ene kant regelt 

gelt hij van alles en praat op alle 

mogelijke manieren op Phil in 

aan de andere kant is Phil ook 

een speeltje voor zijn stemmingswisselingen 

mingswisselingen en zijn ongerichte 

richte intellect 

Micky is in zijn koude afwijzing 
van het hopeloze geval Phil in 

ieder geval consequenter Niet 

dat Phil daar mee is geholpen 

Zijn zelfmoord is het logische 

gevolg van drugsmisbruik Łn 

van falende vriendschappen 

Tussen al dit moderne mannenleed 

leed fladderen dan nog drie 

desperate dames een weifelende 

de ex een dappere nachtvlinder 

der en een jonge groupie 

Hurlyburly staat te boek als een 

zwarte komedie maar oogt wel 

zo hard en verward dat de lach 

je eigenlijk al vergaat voor die 

opborrelt Vooral de houding 
van de mannen ten opzichte 

van de vrouwen in dit stuk is 

wel zo seksistisch dat je er bijna 

na van over je nek gaat ware 

het niet dat die houding in het 

stuk zelf al flink onderuit gehaald 

haald wordt 

Kortom een afstotelijke voorstelling 

stelling waard om nog eens en 

nog eens gezien te worden Een 

theater dat dit soort producties 

brengt is in Leeuwarden onmisbaar 

baar 
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Kijken naar de aflopende tijd 

Theater De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Proust 4 De kant 

van Marcel Teksten 
Marcel Proust en CØleste 

Albaret Bewerking Guy 
Cassiers Erwin Jans 

Gezelschap Het Rotheater 

ater Spel Paul Kooy 
Eek» Smits Marlies 

Heuer Fania Sorel Regie 

gie Guy Cassiers Videoconcept 

deoconcept Marc Warning 

ning Vertaling CØöne 
ünssen Toeschouwers 

wers 300 

IHUWAROEM Had het vierde deel 
van de Proust-cyclus van Guy 
Cassiers niet beter ’De kant van 

:  hebben dan ’De kant van Mareen 

een Maar Ja wie was CØteste 

Celeste Albaret was de trouwe 
huishoudster die Proust de 
laatste tien jaar van zijn leven 

verzorgde Na zijn dood schreef 
Albaret haar herinneringen aan 
’Meneer 

Proust’ 
op en haar teksten 

sten maken naast die van 
Proust zelf natuurlijk een substantieel 

stantieel deel uit van de voorstelling 

stelling Haar ogen en haar beleving 

ving in die laatste steeds stillere 

re periode worden in Cassiers 
toneelbeeld langzaam maar zeker 

ker de ogen waarmee wij de lezers 

zers annex toeschouwers de 

immer observerende schrijver 
bekijken 

Het opvallende is dat Celestes 
wijze van waarnemen een afschaduwing 

schaduwing lijkt van die van 
haar meesten feitelijk gedetailleerd 

leerd en met ingehouden ge- 

gevoel 

voel Die verwantschap is 
wellicht 

licht de verklaring voor de 

groeiende genegenheid in hun 

arbeidsverhouding ondanks 
hun tegengestelde maatschappelijke 

pelijke rol Proust is een tirannieke 

nieke Pietje Precies maar is oprecht 

recht met haar begaan CØleste 

doet gehoorzaam alles zoals 

meneer het hebben wil maar 
plompverloren �dan doet u het 

toch 
zelf’ 

als ze meent dat hij 

geen vertrouwen in haar heeft 

Al was CØleste niet zijn muze en 

hoeven we haar opofferingsgezindheid 

zindheid niet te idealiseren 
toch is het een goede keus van 
Cassiers om van haar zelfbewuste 

wuste dienstbaarheid de poort 
te maken tot Prousts gecompliceerde 

ceerde innerlijk Afgesloten van 
de buitenwereld in zijn gecapt- 

gecapttonneerde 

tonneerde kamer gekluisterd 

aan zijn bed en met op de achtergrond 

tergrond de Eerste Wereldoorlog 

log waarin het rouwkaarten regent 

gent wijdt hij zich uitsluitend 

nog aan dat ene grote boek 
waarin hij de kleine stukjes wil 

beschreven van het leven dat 

voorbij gaat Een leven dat 

door zijn ziekte en door zijn karakter 

rakter vooral aan hŁm voorbij 
ging- 

Opnieuw splitst Cassiers zijn 

hoofdpersonage in een ouder 
wordende Proust (Paul Kooij 
rondschulfelend in kamerjas en 
in de innerlijke stem die we in 

zijn boeken horen en die een gezicht 

zicht krijgt in de uitvergrote 

tastende blik van Eek» Smits 

En ook nu weer is Prousts tegenspeelster 

genspeelster verdubbeld de 

jonge dienende Celeste (Fania 
Sorel lijkt met de queue in haar 
S-vormige figuur zo weggelopen 

pen uit een schilderij van 

Seurat maar naast het projectiescherm 

tiescherm zien we in twee vakjes 

jes de oudere eigentijds geklede 

de Celeste die haar meneer tot 

en met het einde beschrijft almaar 

maar wachtend in haar keukentje 

tje De close-up van haar gezicht 

zicht in het vak erboven versterkt 

sterkt de quast-documentaire 

inslag in deze voorstelling Het 

is de onnavolgbare glimlach 

van Malies Heuer die we daar 

zien Łn de hypnotiserende 

tekstbehandeling van haar en 

haar medespelers die van dit 

slotdeel wederom een monumentje 

mentje maken 
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Een 
’Godot’ 

zoals Beckett het bedoeld heeft 
Plaats Harmonie Leeuwarden 

warden Voorstelling 
Wachten op Godot Auteur 

teur Samuel Beckett 

Gezelschap Het Nationale 

nale Toneel Spel Karet 

de Rooij Peter de Jong 
Peter Tuinman Paul 

Röttger Sjoerd Warmerdam 

dam Regie Jos Thie 

Toeschouwers 400 

Nog te zien 19 20 en 21 

oktober in Leeuwarden 

LEEUWARDEN - Met de bolhoedjes 

jes de sjofele pakken en natuurlijk 

tuurlijk die ene kale boom oogt 

de regie van Jos Thies ^Wachten 

ten op 
Godot’ 

tamelijk klassiek- 

klassiekongeveer 

ongeveer zoals Beckett het bij 

de Parijse premiŁre in 1953 bedoeld 

doeld moet hebben Ook de 

speelstijl van het beroemde 
duo Mini en Maxi (Karel de 

Rooij en Peter de Jong als de 

wachtende landlopers Estragon 

gon en Wladimir doet conventioneel 

tioneel aan 

Hier geen gedurfde ingrepen 

om de visie van de regisseur te 

etaleren wat er staat levert al 

meer dan genoeg op In die zin 

wijkt deze voorstelling nogal af 

van 
’modernere’ 

interpretaties 

zoals de cabareteske losse versie 

sie die het Noord Nederlands 
Toneel drie jaar geleden liet 

zien Is dat erg 

Afgezien van het feit dat de dat 

de avant-gardist Beckett zeer 

afkerig was van nieuwerwets 
gerommel - zo verbood hij ooit 

een Nederlandse productie 
waarin de zwervers door vrouwen 

wen gespeeld zouden worden - 

laten zijn teksten inderdaad 
een beperkte speelruimte toe 
Becketts taal is bijzonder theatraal 

traal maar door de eigenaardige 

ge mengeling van abstract en 

concreet ook zeer dwingend 

�Zijn we gebonden aan hem 
wil Estragon weten wachtend 

op de mysterieuze Godot Welnee 

nee antwoordt zijn maat �op 
het moment niet Wat is ge- 

gebondenheid 

bondenheid hier eigenlijk Onzekerheid 

zekerheid over hun vrijheid of 

gebondenheid wordt tot onzekerheid 

kerheid over de betekenis van 

taal 

Door een subtiele mix van het 

alledaagse en het filosofische 
’regisseerde’ 

Beckett in ongekende 

kende mate de speelbaarheid 
van zijn teksten De feitelijke regisseur 

gisseur heeft zich daar maar 
naar te schikken En dat doet 

Thie dan ook al zijn we van 

hem als regisseur van spektakeltoneel 

keltoneel heel andere dingen 

gewend 

Bij nadere beschouwing valt 

het wat die speelruimte betreft 
zelfs wel mee In het eerste deel 

liet de tekstbehandeling qua 
raffinement nog wØl eens wat te 

wensen over maar zodra de interactie 

teractie op gang komt - zoals bij 
de komst van meester Pozzo en 
zijn slaaf Lucky - komt ook de 

kracht van De Rooij en De Jong 
naar voren 

Hun mimiek en stil spel vormen 
een plastische tegenhanger 
voor de tekst Peter Tuinman 
sluit daar als de bombastische 
maar ook verbaasde meester 
Pozzo perfect op aan Zijn slaaf 

Lucky (Paul Röttger krijgt als 

op hol geslagen 
’denkapparaat’ 

reliºf door de radeloosheid van 

zijn toehoorders Het is die fy- 

fysieke sieke component die Becketts 

tekst hier tastbaar maakt 

In het tweede deel verslapt de 

aandacht zo nu en dan maar 

desondanks wordt de levensmoeheid 

vensmoeheid van Estragon 

knap confronterend is het leven 

ven echt zo somber en zinloos 

Nu valt ook het speelvlak op 
een rond onbewoond eiland 

met zandribbeltjes Of zijn dat 

de jaarringen van een boomstam 

stam Zolang die twee daar 
blijven 

ven wachten op verlossing van 
buitenaf blijft het universum 
een onverschillig schrikbeeld 

Laten wij het zonder Godot 
proberen 

beren 
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Balans tussen ironie 

en passie bij 
Aluin 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling All for love Tekst 
John Dryden Gezelschap 

schap Theatergroep 
Aluin Spel Maaike van 
der Meer Gabby Bakker 
Dennis Coenen Arend 
Brandligt en Arie Rustenburg 

burg Vertaling /  bewerking 

king Benno Barnard 
Regie Erik Snel Toeschouwers 

schouwers 75 

LEEUWARDEN - Niet alleen Shakespeare 

speare en Hollywood hebben 
zich gebogen over de fatale 

passie van het roemruchte koningskoppel 

ningskoppel Antonius en Cleopatra 

patra Anders dan Shakespeare 
concentreerde zo’n zeventig 
jaar na hem de dichter John 

Dryden de handeling van ’All 

for 
love’ 

op ØØn plek en in een 

tijdspanne van ØØn etmaal Zo 

hoorde dat nu eenmaal volgens 

gens de regels van het classicisme 

me die uit Frankrijk kwamen 
overwaaien 

Die concentratie spreekt regisseur 

seur Eric Snel van Theatergroep 

groep Aluin aan Bij 
Shakespeare 

are vliegt de handeling van hot 

naar her en volgen we de onstuimige 

stuimige relatie van de Romeinse 

se generaal met de laatste 

Egyptische farao vrijwel van begin 

gin tot eind Dryden was meer 
geïnteresseerd in het binnenwerk 

werk de kronkelwegen van een 
alles verterende passie die een 

mens van zichzelf en van de 

werkelijkheid vervreemdt 
waar jaloezie wordt afgewisseld 

seld met rücksichtsloze overgave 

ve Alles voor de liefde 

Na een toneelverbod van ruim 

zestig jaar onder de puriteinen 

mochten er zelfs vrouwen op 
het toneel en ondanks de strenge 

ge normen van het classicisme 

was er bij Dryden en zijn tijdgenoten 

noten een grote behoefte om de 

remmen los te gooien Meer 

nog dein de ingenieuze psychologische 

logische wendingen is het misschien 

schien wel die eigenaardige mix 

van beschaafd en schalks die 

de speciale charme van deze 

vergeten klassieker uitmaakt 

In de bewerking van Benno 

Bernard klinkt die dubbelheid 

perfect door Streng maar 
soepel 

pel rijgen de zinnen zich aaneen 

een huppelend van de ene 

taaivondst naar de andere dan 

weer literair dan weer populair 

en vaak zeer geestig 

Gelukkig heeft ook Aluin die 

speelsheid uitstekend weten te 

treffen Het kost wat tijd om je 

oren te laten hangen naar Drydens 

dens (en Bernards bloemrijke 

taal en ritme maar als dat lukt 

is het een avond lang genieten 
geblazen 

Lang is de avond wel Hoewel 

de handeling uit weinig meer 

bestaat dan een Antonius die 

zijn Cleopatra maar geen gedag 
kan zeggen weet Dryden qua 

omvang zijn voorganger nog te 

overtreffen Of dat in kwaliteit 

ook het geval is is maar de 

vraag De politieke dimensie is 

bij Dryden ineengeschrompeld 
tot een vaag 

achtergrondverhaal 

haal en zijn psychologie is eerder 

der spitsvondig dan diepgravend 

vend Antonius is nauwelijks 

meer dan een emotioneel windvaantje 

vaantje en Cleopatra vooral een 
mannenvretende sloerie 

In de bijfiguren stoort die beperkte 

perkte karaktertekening minder 

der Vooral Cleopatra’s raadgever 

ver Aleksia is in handen van 

Arie Rustenburg een heerlijk 

nichterige draaikont en Gabby 
Bakker glijdt met groot gemak 
van het ene type in het andere 
Door de humor klein maar fijn 

te houden en de briljante tekst 

zijn werk te laten doen heeft 

Aluin een bekoorlijk evenwicht 
gevonden tussen de ironie van 

Drydens taal en het thema van 
de fatale passie 
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Bijbelverhaal over Jacob als woest sprookje 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling De zonen van Jacob 

cob Tekst spel en regie 

gie Helmut Woudenberg 

berg Toeschouwers 
300 

LEEUWARDEN - Decor een stoel 

Helmut Woudenberg wil ook in 

zijn negende theatersolo vooral 
vertellen Opsmuk en theatrale 

hoogstandje zijn daarbij uit den 
boze Als een oude bokser 
loopt hij rondjes zit staat 

kijkt praat en werkt zich met 

dat grote lijf zwoegend door het 

verhaal 

Natuurlijk hij is een rasacteur 

dus alle momenten worden vlot 

getroffen en alle overgangen 
soepel neergezet maar Woudenberg 

denberg verdomt het om te koketteren 

ketteren met virtuositeit Zijn 
stijl is direct en karig alsof hij 

op zoek is naar de essentie van 

het verhaal wat die dan ook 

wezen mag 

Net als in zijn voorlaatste voorstelling 

stelling 
- over Jezus - diende de 

Bijbel ook in ’De zonen van Jacob’ 

cob’ 
als inspiratiebron Of beter 

gezegd als voeding want Woudenberg 

denberg probeert het verhaal 

wars van iedere religieuze toon 

of lading te vertellen Dat wil 

ook weer niet zeggen dat het 

om een soort antireligieuze ontmaskering 

maskering gaat Je zou het eerder 

der een experiment kunnen 
noemen om te zien of er in de 

verhalen op zich een soort 
religieuze 

gieuze oerkern verscholen ligt 

Dat is geen gemakkelijke opgave 

ve (Luther probeerde het ook al 

eens want wat is ’het verhaal 

op 
zich’ 

en wat zou die religieuze 

ze oerkern dan wel kunnen zijn 

Woudenberg begint bij het begin 

gin Adam verwekte en Eva 

baarde Kaïn en Abel Met het 

eerste uit mensen ontsproten 
kind liep het al mis want Kaïn 

vermoordde zijn broer Zoals 

Abel veronachtzaamd was 

door zijn vader en de lieveling 
van zijn moeder zo ging het 

ook met de tweede zoon van 

Izaak 

Jacobs moeder zette hem aan 

om zijn oudere broer Ezau de 

zegen van zijn vader te ontfutselen 

selen met als gevolg dat Jacob 

de vlucht moest nemen naar 

zijn oom Laban Die buitte hem 
twee maal zeven jaar uit voordat 

dat fiij hØm met twee van zijn 

dochters en de nakomelingen 
liet gaan Door een vreemde 
droom van Jacob en een van 

Ezau verzoenden de twee 

broers zich weer 

De kale verteltrant van Woudenberg 

denberg doet je in een woest en 
onbegrijpelijk sprookje belanden 

den De verteller onthoudt zich 
van ieder commentaar maakt 
geen populaire dwarsverbanden 

den of olijke linken naar onze 

tijd en buit humoristische momenten 

menten geen seconde uit Wel 

creºert hij bescheiden rituelen 
waarin steeds het verwekken 

door mannen en het baren door 
vrouwen wordt uitgebeeld 

Langzaam maar zeker maakt 
zich een gevoel van je meester 
dat je qpk bij het lezen .sYaji’ 

’Honderd jaar 
eenzaamheid’ 

van Garcia Marquez krijgt die 

dwingende noodzaak tot het 

scheppen van nieuw leven een 

leven dat steeds leidt tot vergelijkbare 

lijkbare vormen van bedrog en 

teleurstelling en soms tot 

vreugde en verzoening En dat 

verloop strekt zich dan uit in 

een eindeloze cyclus ervoor en 

Zou dat iets met die religieuze 

oerkern te maken hebben 

Woudenberg geeft er wijselijk 

geen antwoord op Hij vertelt 

alleen een verhaal 
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Aan tafel met kinderen Calvijn en Mohammed 
Plaats Harmonie Leeuwarden 

warden Voorstelling 
Extase Gezelschap Suver 

ver Nuver Spel Peer 
van den Berg Dette 

Glashouwer Henk Zwart 
Walid Benmbarek Kalthoum 

houm Mazid Sabri Saad 
el Hamus Regie Ola 
Mafaalani Toeschouwers 

wers 1 60 Nog te zien 

25 januari in Drachten 

LEEUWARDEN - ’Religion no problem 

blem is de vrolijke uit de lucht 

gegrepen ondertitel van de 

voorstelling 
’Extase’ 

waarin Suver 

ver Nuver op haar eigen wijze 

met de tijdgeest mee gaat Het 

vaste trio heeft drie acteurs 
met islamitische achtergrond 
als gast uitgenodigd eveneens 
twee mannen en een vrouw 

De van alternatieve Shakespeare-regies 

are-regies bekende 01a Mafaalani 

ani werd gevraagd om alle invallen 

vallen bij elkaar te vegen Dat 
waren er een heleboel anekdotes 

tes herinneringen stoeien en 

vrijpartijtjes provocaties 
dansjes en veel kleine gebeurtenissen 

nissen die gelukkig niet allemaal 

maal beschreven hoeven te 

worden 

Het vliegwiel voor deze lappendeken 

deken vond Mafaalani in een 
schuin aflopende eettafel die is 
volgeladen met Nederlandse en 
oosterse lekkernijen Al etend 

en pratend leidt het een als vanzelf 

zelf tot het ander 

Is die tafel een symbool van 

overvloed en onbehagen Of 

van wederzijdse gastvrijheid 

Met een dergelijke vraag hoef je 

bij Suver Nuver niet aan te komen 

men wars als hun stijl is van 

opgelegde symboliek en interpretaties 

pretaties Henk Zwart onderstreept 

streept dat nog maar eens door 

de zaal botweg toe te voegen 

’Ik heb schijt aan jullie meninkjes 

kjes en analysetjes 

Waarom krijgt het publiek zo’n 

veeg uit de pan Suver Nuverpubliek 

publiek is best bereid om de bizarre 

zarre associatiestroom van de 

ploeg te ondergaan inclusief 

vreemde verkleedpartijen 

moddergevechten of een 

smartlap Dat zijn we wel gewend 

wend 

Het wordt alleen lastig als er 

tussen de enkele aanstekelijke 

momenten zoveel los zand zit 

Het sterkst van deze beeldende 

groep zijn nog de autobiografische 

sche verhalen of liever gezegd 
de aanzetten daartoe Dan is 

het soms even alsof je de kinde- 

kinderen 

ren van Calvijn naast die van 

Mohammed aan ØØn tafel ziet 

zoeken naar de scherven van 
hun opvoeding 

Zoals bij de rondzingende 

vraag ’Ben jij de vader die je 

zelf had willen hebben Of het 

verhaal van Glashouwer die 

naast het sterfbed van haar va- 

vader 

der bang is dat hij zal vragen of 
ze zich bekeren wil Of dat van 

Benmbarek die als spelend kind 

in Cairo door heeft dat het 

buurmeisje besneden wordt 
Van de drie gasten is hij de 

enige 

ge die zich kan handhaven de 

anderen krijgen domweg te weinig 

nig ruimte 

Naast veel ruis kent 
’Extase’ 

zeker 

ker interessante momenten 
maar net als de verwijzingen 
naar de actualiteit (bomaanslagen 

gen in de metro de aftiteling 
van ’Submission blijft alles 

jammer genoeg te veel in de 

lucht hangen Het lijkt erop dat 

Suver Nuvers angst voor interpreterende 

preterende toeschouwers de 

diepgang danig in de weg zit 

HANS BRANS 



Een Julius Caesar voor 

tussen de schuifdeuren 

Theater De Lawei 

Drachten Voorstelling 
Julius Caesar Tekst 
naar William Shakespeare 

are Gezelschap Yana’s 

Huis Spel Joost Clans 

Barry Emond Steef Hupkens 

kens en Menno Stijntjes 

Regie en bewerking 
Karina Kroft Vertaling 
Manja Topper en Kuna 
Bakker Toeschouwers 
50 

DRACHTEN- ’Julius 
Ceasar’ 

is een 

van die Shakespeare klassiekers 

kers die bekend zijn van naam 
en toch zelden gespeeld worden 

den De jonge regisseur Karina 

Kroft - van wie binnenkort ook 
een ’Getemde 

Feeks’ 
bij het 

NNT te zien is - trok het tekstboek 

boek van de plank en met haar 

eigen gezelschap ’Yana’s 
Huis’ 

blies ze het stof van de kaft om 
te zien wat er onder zat een 

stuk over macht en over het 

imago van de macht Ze trok 

vier jonge honden een pak met 

stropdas aan en liet ze spelen 

Macht is tenslotte ook een spel 

De sfeer van het repetitielokaal 

hangt nog duidelijk op het toneel 

neel Twee microfoons een oude 

de piano wat stoelen slordig 
om een tafel Het enige theatrale 

le attribuut is een drinkwaterfonteintje 

fonteintje dat verlicht in het 

donker opflikkert als een diamant 

mant Het hoeft niet symbolisch 

lisch geduid te worden want de 
dingen zijn hier niet meer dan 

wat ze zijn 

Ook de jonge mannen wekken 
de indruk dat ze nog steeds aan 

het improviseren zijn met veel 

dollen en mannelijk geknuffel 
en ondertussen loeren en gissen 

sen hoe de verhoudingen wer- 

werkelijk 

kelijk liggen Daarbij richten ze 

zich veelvuldig tot de zaal wat 

een logische keus lijkt bi een 

stuk dat gaat over politici die 

met ØØn oog op de tegenstander 

der het andere oog steevast gevestigd 

vestigd houden op de stemming 

ming onder het plebs 

Hoe sympathiek en logisch het 

uitgangspunt van Kroft ook is 

het werkt maar matig In de bewerking 

werking is enerzijds fors 
gesneden 

den zodat ruimte ontstond 
voor de eigen inbreng Aan de 

ander kant is de tekst van meneer 

neer Shakespeare die wel gehandhaafd 

handhaafd bleef nauwelijks gemoderniseerd 

moderniseerd Nu redden de 

spelers zich met deze conventionele 

tionele vertaling lang niet 

slecht maar met z’n vieren 

blijft het tussen-de-schuifdeurenwerk 

renwerk Jasje uit jasje aan is 

rolwisseling hemd uit de broek 

is een vrouw en als ik me uitkleed 

kleed en wegloop ben ik dood 

Het zou overtuigend kunnen 
zijn als het niet zo studentikoos 
gebracht werd Ook het veelvuldig 

vuldig inspelen op het publiek 

maakt het lastig om bij het 
verhaal 

haal betrokken te raken Ontbreekt 

breekt de relativerende ouwejongens-krentenbrood 

jongens-krentenbrood stijl dan 
werkt het wel zoals na de 

moord op Caesar als zijn vriend 
Marcus Antonius moet schipperen 

peren tussen loyaliteit met de 

moordenaars en met de vermoorde 

moorde Dat zijn echter schaarse 

se momenten 

Wat Kroft laat zien is eigenlijk 

geen spel om de macht maar 
een spel over machtspelletjes 
en intimidatie zoals je die in 

maffia-films ziet De jongensachtige 

achtige 
’eigentijdse’ benadering 

ring haalt de politieke lading 
van Julius Caesar helaas niet 

dichterbij maar zet hem juist 

verder weg 
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LEEUWARDEN - Wie geen zin ol 

geen tijd meent te hebben om 

zich nog eens door de Odyssee 
van Homeros heen te werken 
kan natuurlijk op zoek naar eer 

dvd’tje Een beter idee is de 

voorstelling van 
mediakunstenaar 

naar Bert Barten Niet eens zozeer 

zeer omdat dit lijvige oerboek 
in amper anderhalf uur is samengebald 

mengebald maar vooral omdat 
je de Odyssee in de eerste 

plaats moet horen 

De blinde dichter uit het oude 
Griekenland dichtte immers 
geen leesliteratuur maar vertelkunst 

kunst Ook zonder de originele 

hexameters klinken de verhalen 

len over de avonturen van 

Odysseus in de eenvoudige 
maar sierlijke bewerking van 

Helmert Woudenberg als een 

oud woest sprookje dat hier 

wordt verteld door slechts ØØn 
acteur 

Maar Barten wilde meer dan 

van deze klassieker toegankelijk 

lijk verteltheater maken Het 

luisteren naar de vertelling 
moet de weg vrij maken voor alle 

le zintuigen De twaalf schepen 
waarmee de Odysseus Troje 

verlaat voor de thuisreis naar 

Ithaca staan naar zijn idee voor 

de zes zintuigen - inclusief ’het 

derde 
oog’ 

- en dat dan in een 

mannelijke en een vrouwelijke 
pendant Op zijn jarenlange omzwervingen 

zwervingen moest onze held ze 

allemaal verliezen om uiteindelijk 

lijk thuis te komen bij zijn 
innerlijke 

lijke zelf 

Om de toehoorder daarvoor gevoeliger 

voeliger te maken neemt de verteller 

teller zijn publiek op sleeptouw 
naar twaalf verschillende ruimtes 

tes In Fryslan - de voorstelling 
reist van provincie naar provln- provlncie 

cie - bevinden die zich in een 

nog niet voltooid appartementencomplex 

tencomplex aan de Oostergrachtwal 

grachtwal in Leeuwarden Door 
een doolhof van trappen gangen 

gen en binnenplaatsen dwaal je 

van het ene lege onvoltooide 
vertrek naar het andere 

Hoewel de spanningsboog 
steeds kort is heeft de verteller 

weinig nodig om de wisselende 
sfeer te treffen die zomaar kan 

verkeren van gelukzalig genot 

in bloederige rampspoed Iedere 

re plek heeft daarbij een eigen 

bescheiden accent als het gaat 

over de oorlog kijk je in spiegelscherven 

gelscherven bij een lustoord 
zit je op waterbedden bij de 

eenogige reuzenherder hangt 
de schapenwol aan het plafond 

i H lii bd 

dwaallichtjes tussen bleke grafzuilen 

zuilen Niettemin wordt de ruige 

ge leegheid van de locatie nergens 

gens verborgen of het moet 
zijn in de pikdonkere garagebox 

box waar een oude bediende 
zijn teruggekeerde meester aan 
diens stem herkent 

Wie zijn zintuigen echt op 

scherp wil zetten kan vooraf 

deelnemen aan een speciaal diner 

ner Een blinde gids neemt de 

gasten mee naar een aardedonkere 

kere eetzaal Oren mond neus 

en vingers moeten daar drie 

gangen lang hun best doen om 
net als Odysseus te leren van 

ontberingen Gelukkig valt ook 

bij die tocht veel te genieten 
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