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Geestverruimend klunen over een horizontale berg 
Voorstelling: 11Stêde-
tocht. Gezelschap: Trya-
ter. Spel: Jan Arendz, Alyt
Damstra. Regie: Ira Jud-
kovskaja. Toeschouwers:
zaterdag 900, zondag circa
800. Nog te zien: tot en
met 3 januari.

LEEUWARDEN - De ‘11Stêdetocht’
die Tryater zo’n driehonderd
toeschouwers per voorstelling
laat ondergaan zou je beter ’be-
levingstheater’ kunnen noemen
dan spektakeltheater. In deze
twaalf uur durende onderne-
ming geen neerdalende helikop-
ters of daverende Fries paarden
in gigantische arena’s (zoals in
Abe of Kening Lear), maar ei-
genlijk betrekkelijk kleinschali-
ge theatrale gebeurtenissen,
die zich aaneenrijgen als zeer
gevarieerde pareltjes aan een
lange ketting. Want dit is een
lange, theatrale tocht. Een
tocht, zeker een Elfstedentocht,
moet natuurlijk lang duren, vol
verrassingen en ontberingen
zijn, en ook vermoeiend, wil
men echt die beleving onder-
gaan die de geest in een andere
toestand brengt.

Niet dat de route die met
comfortabele reisbussen in het
zachte winterweer wordt afge-
legd, zo verschrikkelijk afmat-
tend is. Het heeft ook wel iets
van een spannend schoolreisje.
Maar opstaan in het holst van
de nacht, de kou in Dokkum
voelen, de wind in Hindeloopen
en de klei in Wijnaldum – het is
een heel andere beleving dan

een warme stoel in de schouw-
burg. Hier gebeurt iets met je.

Dat begint al bij het vertrek
vanuit een loods aan de Zwette-
haven in Leeuwarden. Als mak-
ke schapen worden we genum-
merde hokken in gedreven met
de opdracht boterhammen te
smeren, en de leider te volgen
bij de uitdeling van koptele-
foons. De Elfstedentocht maakt
de gemeenschapszin in de men-
sen los, denk je nog, bij het geza-
menlijk losmaken van knieën en
heupen, maar dan word je een
voor een in ganzenpas het zwar-
te water van de Zwette opge-
stuurd en sta je er alleen voor –
een ervaring die volgens de ech-
te elfstedenrijders treffend
overeen komt met het origineel.

Bij Dokkum om
Net als in de oudere Elfsteden-
tochten voert de eerste etappe
naar Dokkum.

De koptelefoon lispelt als-
maar ‘links, rechts – links,
rechts’ in je oor, wat zeer hyp-
notisch werkt als je hoofd meer
staat naar slapen. Halverwege
strompelt een hoempapa-or-
kestje door de bus om ons op te
peppen tot een heroïsche taak.

Aan de Zijl, het bekende keer-
punt in de Elfstedentocht, kij-
ken we in nachtelijk Dokkum
naar de Anton Pieck-achtige ge-
velrij aan de overkant, als in-
eens het stadhuiscarillon be-
gint te spelen. Gelukkig blijven
de buren slapen, maar aan de
overkant komen her en der fi-
guurtjes tot leven achter de ra-
men en daarvoor op de kade.
Met hun primaire kleuren en

houterige bewegingen - geïnspi-
reerd op schilderijen van de
’primitieve’ schilder Ruurd
Wiersma uit Burdaard – hebben
ze iets van de mechanische
poppen, die je soms ziet bij een
klokkenspel of op een ouder-
wetse koektrommel. De chore-
ografie verloopt niet helemaal
vlekkeloos, maar geeft wel een
prachtig, geïdealiseerd beeld
van gezamenlijke ijspret.

Vette klei
Weer in de bus verkruimelt het
kalenderplaatje van ijspret snel
bij het horen van de door elkaar
versneden verhalen van schaat-
sers, die op weg zijn naar de fi-
nish of zelfs naar de start. Zoals
van die Amsterdammer die in
de oorlog talloze hindernissen
moest nemen om ten slotte per
fiets nog net op tijd bij de start
te verschijnen. En na afloop op
de fiets terug. Of de zogende
moeder, die niet wist waar ze
haar melk onderweg kwijt
moest. Het zijn historische ver-
halen, voornamelijk opgete-
kend door Hylke Speerstra en
door elkaar gehutseld in een
fascinerend hoorspel.

In de buurt van Wijnaldum
duiken we met een tekst van Jan
Veldman veel meer in de inner-
lijke beleving van de voortploe-
terende schaatser. Zittend in
een koude sloot, zien we net
over het maaiveld, twee geïso-
leerde schaatsers langzaam
dichterbij schuiven. De oudste
(Jan Arendz) moppert in zijn
hoofd over zijn werk en maalt
over ’de laatste finish’. De jong-
ste (Hilbert Dijkstra) fantaseert

over collega Yvonne in haar ro-
de jas en kindertjes in rode jas-
jes die hij haar wel wil bezorgen.
Als de jongere Nederlander de
oude Fries eindelijk genaderd
heeft, duwt hij hem een tijdlang
op. Dat mag niet, maar het is wel
even lekker. Tegen elkaar zeg-
gen ze geen woord, maar we ho-
ren hoe hun gedachten doorma-
len in hun hoofd en we ervaren
hoe deze kortstondige, zwijgen-
de ontmoeting zelfs hun kijk op
het leven verandert. Met zijn
humoristische tekst en dat
prachtige beeld van de eenza-
me schaatser is dit misschien
wel het dramatisch hoogtepunt
van deze tocht.

Loods
Naarmate de reis verder gaat
worden we steeds dieper in de
innerlijke beleving getrokken.
De verhalen in de bus worden
afgewisseld met een hypnotise-
rend geluidsdecor en in donke-
re loods in de haven van Harlin-
gen belanden we in een onder-
wereldachtige sfeer, waar een
vijftal in wit wol geklede baan-
veegsters de betonnen vloer
vrij vegen van toeschouwers.
De geluiden van zingend, kra-
kend en scheurend ijs doen vre-
zen dat er ieder moment een
wak in het beton kan vallen Hul-
peloos strompelt een meisje in
grijze wol op twee ijsklompen
voort, terwijl de baanveegsters
als ’witte wieven’ om haar heen
schieten. Een tweede grijze juf-
fer, zonder ijsklompen, spiegelt
zich aan de eerste, lijkt haar op
sleeptouw te willen nemen,
maar dat mislukt ten slotte als
de loodsdeuren openschuiven
en de schaatsster in het binnen-
vallende witte licht verdwijnt –
alsof lichaam en geest hier defi-
nitief gescheiden worden. Een
beetje schimmig allemaal, maar
wel mooi.

Na een ontnuchterend brood-
je worst belanden we in een
tweede havenloods die bedui-
dend rommeliger is. Na het dro-
merige bewegingsspel van de
eerste loods worden we nu
hardhandig ondergedompeld in
een bad van herrie en metaal.
Een boerenjongen in blauwe
overall fietst zich het leplazerus
op een antieke tweewieler waar-
mee een helse machine wordt
aangedreven. Daarom heen zijn
drie wintermannetjes driftig in
de weer met het ritmische cre-
eren van een inferno van geluid
en lawaai.

Met schrapende scheppen
over de vloer bootsen ze ras-
pend het eindeloze links-rechts
van de schaatser na. Veel rau-
wer dan in de vorige loods ho-
ren we het ijs dat fluisterend
golft, gromt, bruist en breekt.
De fietsende schaatser is zelf
machine geworden. Met ritmi-

sch lawaai laten de ijsduivels
zijn hijgerige ademhaling ho-
ren, de bonkende hartslag en
het borrelen van zijn ingewan-
den. Het kan niet anders of deze
machine slaat een keer op hol,
de fietser dondert van zijn fiets.
Op ijle new-age-klanken zweeft
hij even in het hiernamaals,
maar dan herpakt hij zich en
dendert de mens-machine weer
voort.

Die wens om als mens een
machine te zijn, daar zullen we
in Hindeloopen nog meer van
horen.

Trammelant 
Wandelend over ijsschotsen be-
treden we in Sneek de nog niet
helemaal gerestaureerde Noor-
derkerk, waar zwartwit-foto’s
van voormalige schaatshelden
voor de kerkvensters een be-
scheiden onderbreking vormen
van de hoge, spierwitte muren.
Na de innerlijke beleving komt
nu de roerige geschiedenis van
de tocht der tochten aan bod.

Want de heroïek en de huldigin-
gen gingen vrijwel steeds hand
in hand met ruzie en reuring. Al
of niet ten onrechte geuite be-
schuldigingen over ’oplein’
schaatsen en ernstiger vormen
van bedrog, of van onreglemen-
taire afspraken (zoals het ’pact
van Dokkum’), leidden tot dis-
kwalificaties en heftige woor-
denwisselingen. Zeven acteurs
springen om beurten boven op
een grote tafel om in een tekst
van Jeroen van den Berg een
aantal van die affaires nog eens
uit te (bek)vechten. Heel origi-
neel zijn de, alweer, wollen
hoofddeksels waarmee ze hun
rolwisselingen verduidelijken.
Die houden het midden tussen
ouderwetse schaatsmutsen en
gebreide kapsels. Helaas is de
op hoge toon uitgesproken
tekst in de holle ruimte niet al-
tijd even verstaanbaar, zodat de
trammelant vooral interessant
blijft voor de meer doorgewin-
terde elfstedenkenner. Als Rom-
ke de Leeuw als vader van de
broers Wynia aan het slot van-

uit de zaal een beschouwelijk
draai geeft aan al het geruzie,
ligt een vleugje moralisme wel
op de loer. Buiten wacht een
koortje de kerkgangers op,
maar niet iedereen luistert als
enkele ervaringsdeskundigen
nog veel meer saillante anekdo-
tes opdissen. De mythische
tocht is een bron van gedonder
– en van verhalen.

IJspret
In Sloten mogen de reizigers zelf
deelnemen aan de ijspret. Het
nuttigen van een kom snert
wordt opgevrolijkt met schla-
gers als ’Wie heeft er suiker in
de erwtensoep gedaan?’, ge-
bracht door een jong jarender-
tig-stel vanaf het bruggetje over
Slotens enige gracht. Daaron-
der zwieren spelers van Tryater
en kinderen uit het stadje sa-
men over het plastic ijs. Flane-
rend over de kade, waant men
zich in een schilderij van Aver-
camp, met berijpte bomen en
besneeuwde jassen en we jui-
chen mee met een westrijdje
kortebaanschaatsen. Waar een
witte vlag hangt mag je zo naar
binnen. Zo zien we nog eens een
molen van binnen en in de kerk
horen we een vader zachtjes
zingen met zijn dochtertje. Is
moeder er niet meer?

Sfeer is wel het belangrijkste
ingrediënt in Sloten, want afge-
zien van kleine stukjes straatto-
neel gebeurt er qua theater niet
bijster veel in dit lieflijk open-
luchtmuseumpje.

Op dus naar het laatste stati-
on voor de finish, want alle elf
steden halen wij als verwende
theaterbezoekers niet. Lange
slierten ganzen trekken als
zwarte wolken aan weerzijden
van de bus over het wijde land.

Wak in het leven
Het beeld van Thijs Feenstra die
tot zijn middel in het ijskoude
water van de haven van Hinde-
loopen staat is bij voorbaat al
uitgegroeid tot hét icoon van
deze theatrale reis. Voor de laat-
ste keer beklimmen de buspas-
sagiers een natte tribune en
dicht tegen elkaar aan gekropen
proberen we ons te weren tegen
de vochtige IJsselmeerbries en

meer nog tegen de kouwelijke
aanblik van die arme acteur.
Nog voordat hij een woord ge-
zegd heeft hebben we al met
hem te doen en dat wordt nog
erger als we het relaas horen
van deze schaatser uit de tocht
van ’33, die het na aankomst in
zijn geboortedorp niet meer
ziet zitten. De ellende van een
instortende wereld – werkloos-
heid, opkomend nazisme, enzo-
voort - komt samen met zijn per-
soonlijk faillissement. Kortom,
Wiebe is in een wak van het le-
ven gezakt. 

Zelfs de gestorven vader en
moeder die komen aandrijven
in een omgekeerd huis kunnen
daar niets aan verhelpen. In het
woordenboek van vader komt
opgeven niet voor. ’Omdat we
de wereld niet kunnen begrij-
pen, daarom binden we de
schaatsen onder en schaatsen
we.’ Voor hem is Friesland een
’horizontale berg’ die we met
het verstand op nul, als een ma-
chine, moeten zien te overwin-
nen. Maar moeder Marijke
Geertsma ziet in dat doorzetten
kortzichtig is als er grotere
machten in het spel zijn. Opge-
ven kan ook moedig zijn. Zo
krijgt het elfstedenheldendom
van afzien en doorbijten aan het
einde van de tocht nog een heel
andere kant. In de prachtige
tekst van Tjeerd Bischoff strij-
den het komische en het tragi-
sche om de voorrang. Als aan
het slot, mèt de ouders, ook het
publiek spontaan Wiebes naam
begint te scanderen, dan is het
de vraag waartoe we hem eigen-
lijk aanmoedigen. Zo groeit Wie-
be uit tot het prototype van de
bejubelde elfstedenrijder die er
ondanks alle medeleven nog
steeds alleen voor staat, in zijn
oeverloze wak.

Ook de reizende toeschou-
wers moeten het laatste eindje
opnieuw alleen afleggen over de
donkere Zwette. Bij de eind-
streep vinden we elkaar weer,
bij een slokje en een beker ’poei-
ermolke’. Het was een gedenk-
waardige tocht en al krijgen we
geen ’kruisje’, niemand had
hem willen missen.
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Hilbert Dijkstra (links) en Jan Arendz in de scène bij Wijnaldum. Foto Neeltsje Marije de Boer

Thijs Feenstra, staande in zijn ‘wak’. Foto Neeltsje Marije de Boer



Zie de eenzame
rokkenjager

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: De gra-
vin van Parma. Tekst: naar
de roman van Sándor Má-
rai. Spel: Pierre Bokma,
Carice van Houten, Rudolf
Lucieer, Genio de Groot,
Hanneke Last en Chiara
Tissen. Regie en toneel-
bewerking: Ursul de Geer.
Vertaling: Margreeth
Schopenhauer. Aantal
toeschouwers: 750. Nog
te zien: 28 mei in Leeuwar-
den.

DRACHTEN - De naam Casanova is
zozeer synoniem met het be-
grip rokkenjager, dat het bijna
niet meer voor te stellen is dat
dit achttiende-eeuwse persona-
ge heus heeft bestaan. De her-
ontdekte Hongaarse auteur
Sándor Márai schreef een boek
over hem waarin een fictieve
ontmoeting tussen Casanova en
de gravin van Parma centraal
staat. Eigenlijk had het een to-
neelstuk moeten worden, maar
Márai kon zijn ideeën over Cas-
anova - en over passie, liefde,
eenzaamheid en de utopie van
geluk - beter kwijt in een dik
boek.

Het is de vraag hoe verstan-
dig het was van regisseur Ursul
de Geer om de roman weer te-
rug te brengen tot dat toneel-
stuk dat het nooit geworden is.
Een mooie voorstelling met zes
ijzersterke acteurs heeft het in
ieder geval opgeleverd, maar de
ideeënwereld van Márai drukt
zwaar op het drama van de man
met die bekende naam.

Het stuk opent in de sfeer van
een opera buffa, met een kolos-
saal bed in het centrum van het
toneel en een paniekerige hote-
lier die zijn naïeve dienstertje
waarschuwt voor de ontsnapte
boef Casanova. Dan kruipt de
versierder zelve uit de klamme
lappen om ten strijde te trekken
tegen de kwalijke reputatie die
hem al vooruitgesneld is - een
kolfje naar de hand van Pierre
Bokma. Zijn eerste slachtoffer is

natuurlijk het domme blondje,
waarvan Hanneke Last bepaald
geen cliché maakt. 

Nog vrolijker wordt het als
Genio de Groot behalve waard,
ook nog eens een nichterige
barbier en een dove bakker
neerzet. Schitterend! Deze licht-
voetige fase wordt afgesloten
met een oudere dame die ook al
om advies komt, maar uiteinde-
lijk Casanova beter doorgrondt
dan hij zichzelf. Hier begint de
ideeënstroom van Márai lang-
zaam maar zeker de overhand
te krijgen. Vanaf nu luistert de
goed van de tongriem gesneden
‘womanizer’ braaf naar wat an-
deren over hèm te zeggen heb-
ben.

De eerste spreekbuis van de
romancier is de graaf van Par-
ma, een oude rivaal van Casan-
ova en getrouwd met een vlam
van weleer die nog steeds ver-
liefd is op Casanova. Hij mag
haar één nacht bezitten, als hij
dan maar - zoals gebruikelijk -
haar hart breekt en ophoepelt.
De laatste, ellenlange monoloog
is ten slotte voor de titelheldin.
Alle registers trekt een door de
wol geverfde Carice van Houten
open om haar minnaar over te
halen om te kiezen voor trouw
en ware liefde - ,,jouw huis ben
ik” - tot er van de stoere rond-
neuker weinig anders overblijft
dan een zielig hoopje eenzaam-
heid en onvermogen.

Ten onrechte is het stuk ge-
noemd naar de gravin van Par-
ma. Alle ogen zijn immers ge-
richt op kwatta. Alleen geeft die
geen sjoege. Wat de oorzaak is
van zijn bindingsangst, zijn
zucht naar avontuur en ver-
overingen, en of hij daaraan lijdt
of ervan geniet - Casanova blijft
een onbekende. Dat schrijver
en bewerker vooral óver hun
onderwerp spreken zonder de
man zelf aan bod te laten komen
geeft aan deze indrukwekkende
voorstelling een licht moralis-
tisch tintje.

HANS BRANS



De pianist helpt ons akelige herinneringen te overleven

LEEUWARDEN - Pianist en compo-
nist Wladyslaw Szpilman teken-
de vlak na de oorlog zelf het ver-
haal van zijn wonderbaarlijke

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: De pianist. Auteur:
Wladyslaw Szpilman. Mu-
ziek: Frédérique Chopin.
Spel: Edwin de Vries en
Yoram Ish-Hurwitz (piano).
Regie: Mette Bouhuijs. Be-
werking: Robin Rnucci en
Mikhaïl Rudy. Aantal toe-
schouwers: 450 (uitver-
kocht.)

overleving in het joodse getto
van Warschau op, maar in het
communistische Polen kwam
het niet aan bod. Tot ruim vijftig
jaar later een Duitse uitgave ver-
scheen en vervolgens een En-
gelse onder de titel ‘The pia-
nist’. Dat werd ook de naam van
de indrukwekkende film die Ro-
man Polanski in 2002 maakte,
maar Szpilman zelf overleed he-
laas vlak voor die af was.

Edwin Vries haalde een Fran-
se bewerking naar Nederland
waarbij delen van Szpilmans be-
klemmende relaas worden ver-

teld, afgewisseld met stukken
pianomuziek. De Vries zelf
speelt nu de pianist en de pia-
nist Ish-Hurwitz speelt Chopin,
Polens nationale coryfee. Daar-
bij hebben de twee heren niet
meer nodig dan een piano, een
stoel en twee krukjes.

Wie de film gezien heeft krijgt
vanzelf de verpletterende beel-
den terug op zijn netvlies bij de
sobere, indringende verteltrant
van De Vries. Maar ook zonder
die film in het achterhoofd drin-
gen zich ongetwijfeld schokken-
de beelden de verbeelding van

de toeschouwer binnen: van
het ventje dat dood geslagen
wordt; van de oude man die uit
het raam wordt gegooid; van de
weeskinderen op weg naar de
gaskamer; van de naar chloor
stinkende wagons en de maan-
denlange eenzaamheid in een
kapotgeschoten huis.

Het is eigenlijk verbazingwek-
kend dat een megaproductie als
die van Polanski - hij liet voor
zijn camera ongeveer een halve
stad nabouwen en verwoesten -
en deze buitengewoon karig
vormgegeven voorstelling vrij-

wel dezelfde uitwerking heb-
ben. Een uitwerking die zich het
best laat omschrijven met het
woord ‘verbijstering’. Dat kan
niet anders dan aan de kracht
van het verhaal liggen, waarin
de gebeurtenissen zo feitelijk
en tegelijk zo krankzinnig zijn
dat ieder toegevoegd commen-
taar overbodig is. Zelfs over de
beleving van de verteller, die
vooral bezig was met óverle-
ven, horen we niet veel.

Enig verschil met die film is er
wel. De Vries vertelt ons het ver-
haal achteraf, in de verleden

tijd, zij het dat hij steeds dicht
bij het vertelde blijft. Daardoor,
maar vooral door de nu eens
dromerige, dan weer stormach-
tige klanken van Chopin, ont-
staat er toch een welkome af-
standelijkheid. Alsof al die gru-
welijkheden in een akelig
sprookje horen. Net zoals de
herinnering aan zijn muziek
destijds de eenzame overlever
Szpilman op de been hield, zo
helpt de muziek ons nu om zijn
akelige herinneringen te overle-
ven.

HANS BRANS
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Geastich fuotbaldrama feroaret yn tragysk weromsjen
Plak: Easterein. Foarstel-
ling: De tredde helte.
Skriuwer: Sietse de Vries.
Selskip: Breinroer. Spul:
Tineke Attema, Gerrit de
Boer, Wybe Koldijk, Jan
Tekstra, Hinke Wolthuisen,
Popke van der Zee. Be-
wurking: Pieter Stelling-
werf. Rezjy: Anne Zijlstra
en Pieter Stelllingwerf. Tal
taskôgers: 100. Noch te
sjen: 16 november Mak-
kum, 21 novimber Starum,
22 novimber Snits, ensfh.
Sjoch fierder www.brein-
roer.nl.]

EASTEREIN - Yn giele en oranje
hesjes rinne twa supporters-
groepen lawaaiskoppend, mar
’gebroederlijk’ troch de tsjuste-
re strjitten fan Easterein, op wei
nei de fuotbalkantine. De taskô-
gers fan ’De tredde helte’ krige
sels de rol fan akteur tadield,
noch foar dat se ek mar ien ech-
te toanielspiler sjoen hienen. In
typyske grap fan Pieter Stelling-
werf, dy’t as regisseur fan Sult
en Buog wol faker it publyk by
de lurfen pakt hat.

Lykwols is Stellingwerfs rol
yn dit unike projekt beheind. Hy hat de tekst fan Sietse de Vries bewurke ta in ’fuotbalformat’ fan twa kear trije kertier, mar de

rezjy wie foar it grutste part yn
hannen fan Anne Zijlstra, tred-
de jiers dosint drama en in jong
talint.

Zijlstra hie noch mear talint
ta har beskiking, want de spi-
lersploech dy’t de spesjaaal
foar dizze produksje yn it libben
roppe stichting Breinroer op de
matte brocht, heart sûndermis
ta de top fan de Fryske ama-
teurs. De fjouwer fuotballers fan
doetiids en twa fan harren frou-
lju dy’t we sjogge op de reuny
fan SV De Ryp begjinne frijwat
as de karikaturen op de prachti-
ge tekening dy’t Frâns Faber
foar it affysje makke hat, en dy’t
ek libbensgrut yn in hoeke fan
de kantine te sjen is.

Keeper Hotze is no gymnasty-
klearaar en sa goed as bôle; lês-
te man Gerrit hat yntusken in
bierbuikje; bêste man fan it fjlild
Durk hat de ferwachtingen fan
doe nea wier makke. Allinich
oanfierder Kees hat it fier skopt:
syn gemis oan talint hat er kom-
pensearre mei leargierichheid
en opportunisme.

Al rillegau wurde de karikatu-
ren echte karakters fan fleis en
bloed, mei wethâlder Kees (Wy-
be Koldijk) as oanjager. As man

fan de wrâld sit er elkenien op ’e
hûd mei de fraach wat hy of sy
no eins fan it libben bakt hat. Yn
’e twadde helte, as de humor
geandewei plak makket foar tra-
gyk, keart de ûntbleating fan dat
ferline him lykwols as in boeme-
rang tsjin de âld-rypster.

Foar in part bart dat werom-
sjen yn lytse flashbacks: de car-
toon fan Faber moat dan wike
foar cartoon-eftiche ’doorkijk-
jes’ yn it ferline. Mar it meast
wurdt dat ferline filearre yn tal-
leaze ’een-tweetjes’. ’De Tredde
Helte’ sit dêrtroch oant de râne
fol mei falske ferwachtings,
brutsen relaasjes en pynlike
oantinkens. Binnen de behein-
de spultiid jout dat eins krekt
wat te folle drama op ’e kante
meter. Dochs bliuwe je oant de
ûntknoping op it puntsje fan de
stoel sitten – krekt as by in span-
nende fuotbalmatch.

Dizze foarstelling bewiist
noch marris dat Fryslân grôtfol
teatraal talint sit op it mêd fan
aktearen, regissearen, foarm-
jouwing en sels skriuwen. Wat
soe it moai wêze as mear ynisja-
tiven lykas dizze sa’n kâns kri-
gen.

HANS BRANS

In de pauze van ‘De tredde helte’ waagden de acteurs zich buiten aan een ‘echt’ partijtje voetbal.
Foto Simon Bleeker



Echte Liefde verkruimelt in drie jaar
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Echte
Liefde. Gezelschap: Ur-
ban Myth. Spel: Monique
van der Werff, Wouter van
Oord en Aisa Winter. Tek-
sten: Shakespeare, Marjo-
lein van Heemstra e.a. Re-
gie: Jörgen Tjon a Fong.
Muziek: Jay.Soul & Perqui-
site. Vertaling: Freek de
Jonge e.a. Toeschou-
wers: 60. Nog te zien: 28
maart in Leeuwarden.

DRACHTEN - De drie spelers dol-
len wat op het podium met de
mensen die al in de zaal zitten.
Een vraag, een mop, een spel-
letje. Zijn we al begonnen? Nee,
we wachten nog op een paar

mensen. Die losse stijl, waarin
het directe contact met het pu-
bliek wordt opgezocht, keert
ook later in de voorstelling te-
rug. Het schijnt het handels-
merk te zijn van Urban Myth,
een in Amsterdam gevestigde
jongerentheatergroep die zich
het liefst op het snijvlak van po-
pulaire cultuur en theater op-
houdt.

Oprichter en regisseur Jör-
gen Tjon a Fong wil vooral thea-
ter maken waar de belevingswe-
reld van zijn generatiegenoten
in tot uitdrukking komt. En die
surfen nu eenmaal gemakkelijk
van hot naar her in ‘high’ en
‘low culture’, zwemmend in een
zee van keuzes en naarstig op

zoek naar enige vastigheid. Zo-
als de vraag wat nu eigenlijk
‘echte liefde’ is.

Bestaat het wel? Het enige, en
ook meteen het laatste anker-
punt in deze materie wordt uit-
geworpen door Aisa Winter,
met een vlammend betoog -
geïnspireerd op een boek Fréde-
ric Beigbeder - dat ‘echte’ liefde
niet langer dan drie jaar duurt.
Dan zijn de benodigde hormo-
nen op. 

Wouter van Oord en Monique
van der Werff vullen vervolgens
een groot deel van de rest van
de voorstelling om deze stelling
uit te testen. In vooral beschrij-
vende vertellingen horen we
hoe ze elkaar eerst opvreten,

dan de ander de ruimte gunnen
en tenslotte snakken naar verse
lucht.

Dat gebeurt bepaald niet in
de vorm van een rechtlijning
liefdesgeschiedenis, maar in
een stortvloed van uiteenlopen-
de fragmenten. Moderne verta-
lingen van Shakespeares son-
netten vloeien over in verbin-
dende teksten van Marjolein
Heemstra en in geïmproviseerd
materiaal van de spelers zelf.
Dat wordt dan ook nog eens
doorsneden door liedjes van Ai-
sa Winter, onderonsjes met het
publiek en zelfs heuse gooche-
lacts.

Vooral die laatste voegen
niets zinnigs toe, maar ook het

tekstmateriaal is soms zo barok
en zo overvloedig aanwezig dat
er voor wat meer beleving wei-
nig ruimte is.

En dat is jammer want Moni-
que van der Werff en Wouter
van Oord zijn niet alleen erg
grappige en innemende ac-
teurs, maar ze durven ook het
achterste van hun tong te laten
zien. Net zo jammer is het dat in
deze variété-achtige opzet Aisa
Winter geleidelijk buitenspel
komt te staan.

Temidden van het versnip-
perde materiaal lukt het de spe-
lers alleen om zich staande te
houden dankzij hun eigen, per-
soonlijke inbreng.

HANS BRANS
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Poëtyske bespegelingen by it lêste eintsje

IT HEARRENFEAN - In klok, in fyts, in
ûle, in pleats en in alderhanne
oare figuerseage plaatsjes sko-
we op lytse stokjes foar in lam-
pe dy’t se as in foarby glydzjend
skaad op it lewant projektear-
ret. Yn ’e rin fan dizze lytse, ynti-
me foarstelling wurdt dat beg-
jinbyld hieltyd dúdliker en tref-
fender. Want wêr hawwe dy twa
âldere hearen op dat bankje by
de boskrâne it oer?

Fanút it lêste ’eintsje libben’
beskôgje se dat wat der oan
foarôf gong en dat wat der noch
fan oer is. Fan alles passeart de
revu: de tocht dy’t de ien as jon-
kje fan trettjin yn ’e hongerwin-
ter nei Fryslân makket, it jonkje
dat syn heit ferlear, de frou fan
wa’t se beide hâlden, it libben

Plak: Posthuistheater, It
Hearrenfean. Foarstel-
ling: Eintsje Libben. Tekst:
Rients Gratama. Selskip:
Tryater. Akteurs: Rients
Gratama. Jan Arendz, Alyt
Damstra. Regy: Ira Jud-
kovskaja. Taskôgers: 430
(útferkocht). Noch te sjen:
hjoed op It Hearrenfeann;
14 oktober yn Balk en fier-
der oeral yn Fryslân. 

as optelsom fan leafde en fer- triet. Of as in ûnnoazele fraksje fan de ivichheid. As in skaad

skoot alles foarby.
It tema fan Rients Gratama

syn earste toanieltekst lient him
poerbêst foar it nostalgysk,
mankelik meneuvelen fan twa
âlde sokken. Mar dat is it abso-
lút net. De twa freonen hawwe
in lange skiednis dy’t wy mar
stikje by bytsje te hearren krij-
en. Dat makket nijsgjirrich oant
en mei de ein ta. Ûnderwilens
wurde wy traktearre op in grut
ferskaat fan sydpaden dy’t no
ris hiel komysk, dan wer tige fi-
losofysk of frijwat poëtysk út-
pakke. De personaazjes tsjûgje
dêrby net fan in al te grutte py-
chologyske djipgong. ’De Hol-
lanner’ – spile troch Gratama
sels – is it type fan de relativear-
jende romantikus; syn maat ’de
Pin’ (Jan Arendz) is as âld-boek-
hâlder wat rasjoneler, mar ek
nuchterder ynsteld. 

Hoe’t dy karaktertrekken mei
har libben gearhingje komme
wy net te witten, mar om sok-
soarte fan ferklearingen út it fer-
line wei is it de skriuwer ek net
te dwaan. Leaver brûkt er dizze
twa minsken om sjen te litten
hoe’t se it hottefyljen behear-
skje en dochs fan inoar hâlde,

hoe ’t se stride tsjin de eangst
om har ûnthâld te ferliezen, of
om harsels net te ferliezen yn it
fuort relativearren fan harren
libben. Mei tal fan herhellingen
en fersnellings krijt de tekst by-
tiden wat fan in sprekkoar en
foaral dy muzikale, poëtyske
styl makket dizze foarstelling ta
in bysûndere ûnderfining.

De komst fan in jong famke
(Alyt Damstra) makket noch
dúdliker dat Gratama him net te
bot om realisme bekroadet.
Wêr’t se weikomt - mei har hân-
taske yn ’e foarm fan in tekkel –
of werom se oan dizze mantsjes
hingje bliuwt docht der net sa-
folle ta. Mar mei har hast
ûnierdske ferskining prikkelet
se de âld freonen wol om ek mei
de lêste geheimen foar it ljocht
te kommen. Yn dit part falt foar-
al it sublime akteartalint fan Jan
Arendz op. Mei syn houterige
skonken en ûnhandige hannen
foarmet syn ekspressive holle
de ferbining tusken it jonge en it
âlde libben.

’Eintsje libben’ is sûndermis
in yntime, brekbare mar ek fer-
rassend frisse foarstelling. 

HANS BRANS

F.l.n.r. Alyt Damsma, Rients Gratama en Jan Arendz. Foto Karel ZwaneveldKarel Zwaneveld



De lange lijdensweg van Eline Vere

LEEUWARDEN - Met een tableau vi-
vant in klassieke stijl - heel Cou-
periaans - opent de toneelbe-
werking van Eline Vere van re-
gisseur Léon van der Sande. Het
Nationale Toneel had al meer

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling: Eli-
ne Vere Tekst: Louis Cou-
perus (roman). Bewerking
en regie: Léon van der
Sanden. Gezelschap: Het
Nationale Toneel. Spel:
Maria Kraakman, Pauline
Greidanus, Jeroen Spit-
zenberger, Vincent Lint-
horst, Mirjam Stolwijk, Tijn
Docter, Bien De Moor, Eva
Damen, e.a. Toeschou-
wers: 400.

toneelversies van romans van
Couperus (Kleine Zielen, Oude
Mensen) op haar naam staan,
dus mocht de meest succesvol-
le roman niet ontbreken.

Eline Vere is de Nederlandse
pendant van Ibsens Hedda Ga-
bler, van Madame Bovary van
Flaubert en van de gegoede,
verveelde, in hun milieu en in
zichzelf opgesloten dames die
de stukken van Tsjechov bevol-
ken.

Rond 1900 hadden collega’s
van Freud voor geesteszieke
vrouwen uit deze milieus de
term ‘hysterica’ gemunt en zon-
der de denigrerende bijsmaak
die dat begrip later heeft gekre-
gen is hysterisch ook wat je de
Eline Vere van Maria Kraakman

in deze voorstelling geleidelijk
aan ziet worden. Onzekerheid
over haar gevoelens, geen doel
in het leven, geen raad weten
met zichzelf; stapje voor stapje
ontaardt haar gedrag in onbere-
kenbare grillen, aanvallen van
wanhoop of exaltatie en ten
slotte in totale verwarring.

Als de mooie, mysterieuze
Haagse juffer tegen het slot ver-
anderd is in een niet meer te be-
reiken patiënt, bereikt het dra-
ma weliswaar een tragisch
hoogtepunt, maar luwt tegelijk
de interesse in de persoon Eline
Vere ook enigszins en dreigt ze
jammer genoeg een vreemd ‘ge-
val’ te worden.

Misschien komt dat doordat
de ontwikkelingen in de roman

op het podium zo duizelingwek-
kend snel gaan. De drie toneel
uren vliegen zomaar om, maar
hebben ook iets van een ver-
sneld afgedraaide film, alsof een
tv-serie van tien afleveringen in
één stuk zijn gepropt. 

Hijgerig is het net niet, want
door uitgekiende tableaux en in
elkaar geschoven mise-en-scè-
nes schakelt het ensemble soe-
pel van moment tot moment en
van de ene naar de andere
plaats.

Even fraai en messcherp als
de iets gestileerde kostuums
bouwen de voornamelijk jonge
spelers in deze cast de wereld
rondom de arme, verdwaalde
Eline. De broers, zwagers, ne-
ven, zuster en vriendinnen - het

zijn allemaal voortreffelijk neer-
gezette typeringen, die gelukkig
net geen typetjes worden, al
hebben ze dan weinig om van
zichzelf te laten zien.

Voor Maria Kraakman geldt
dat natuurlijk minder, alleen is
de ontwikkeling die zij moet
doormaken wel erg groot. Gaan-
deweg de voorstelling zie je
Kraakman eigenlijk haar eigen
Eline maken: soms kinderlijk
naïef, soms op een hedendaag-
se manier wild, alsof ze niet al-
leen uit de beklemming van
haar Haagse milieu, maar ook
uit het kader van het toneelstuk
derailleert. Daarmee wordt ze
misschien niet dé Eline Vere,
maar wel een hele, hele echte.

HANS BRANS



De Aveniers na de
individualisering

LEEUWARDEN - Een jaar na deel 1
en 2 zijn we terug in de voorbije
toekomst van de Familie Ave-
nier, de Brabantse familiekro-
niek van Maria Goos. Voor de
Brabantse middenstanders is
het in deel 3 vijftien jaar later,
1985 om precies te zijn. De uit-
gekookte broer Janus spreekt
als hoofd van witgoedketen
‘Modern’ voor het gordijn een
zaal met jubilerende werkne-
mers toe en vergeet niet zijn fa-
milieleden te betrekken bij hun
successtory. Een voor een
schuiven de filiaalhouders van
de warme en de koude kant
voor het doek en met hun sym-
pathieke gestuntel achter de
microfoon zijn we in één klap te-
rug in de tijd.

Wie die eerste twee delen ge-
mist heeft, kan toch gemakkelijk
inhaken bij het uitgebreide pa-
let aan karakters en hun onder-
linge betrekkingen, ook al zullen
er bij de talloze verwijzingen
naar het verleden geen lampjes
gaan branden. Goos heeft dat
vooral door elkaar gekregen
door de handeling in dit deel te
centreren rond één vrij simpel
gegeven: geld, en wat dat met fa-
milies doet. 

De firma is inmiddels ver-
kocht en de opbrengst is door
Janus belegd. Als het doek op-
gaat, wacht de familie op een
camping in spanning op het mo-
ment dat de buit verdeeld zal
worden. Maar helaas, de inves-
tering in een Oegandese melk-
poederfabriek gaat in rook op
als Idi Amin de macht grijpt. Ja-
nus heeft zijn rijkgewaande fa-
milieleden niets anders te bie-
den dan een stacaravan. 

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling: De
geschiedenis van de fami-
lie Avenier, deel 3 en 4. Au-
teur: Maria Goos. Gezel-
schap: Het Toneel Speelt.
Regie: Jaap Spijkers. Toe-
schouwers: 850.

Woede, begrip en radeloos-
heid dreigen de familiezin te
versplinteren, maar dat is niet
eens zo zeer het gevolg van heb-
zucht, maar vooral van wat wij
nu ‘individualisering’ noemen.
De een is in het verleden blijven
hangen, de ander in zijn gevoel
van miskenning, weer een an-
der verzet zich tegen geldver-
dienerij en dochter Lea jaagt ie-
dereen op de kast met haar
drang naar eerlijkheid en zelf-
ontplooiing. Ieder jaagt op zijn
eigen geluk, niets is vanzelfspre-
kend.

Door de focus op de centen-
kwestie is dit deel kluchtiger
dan de vorige delen. Toch blijft
het adembenemend om te zien
hoe Goos al die fascinerende
personages in een eindeloze
mallemolen van acties en reac-
ties aan bod laat komen.

In het vierde deel, na de pau-
ze, wordt de komedie radicaal
overboord gegooid. Na de mil-
lenniumwisseling zit Rita, we-
duwe van oudste broer Jan, in
het verpleegtehuis. In een leeg
toneel van zwarte doeken pas-
seren voor haar geestesoog alle
doden en nog levenden - hoe
hou je ze uit elkaar? - de revue.
We ontdekken hoe de zoon van
Janus zelfmoord pleegde, hoe
dol Rita was op haar man, over
haar band met Mohammed, de
eerste Marokkaanse werkne-
mer van Janus. En over honderd
andere dingen. ‘Ben ik er nog?’
vraagt Rita.

Ook in dit etherische deel
weet Goos een bewonderens-
waardige variatie en diepgang
te bereiken, maar door de om-
vang van de materie is het moei-
lijk om ergens echt door geraakt
te worden. Misschien moeten
we daarvoor wachten op een
twaalfdelige tv-serie die we hier
en daar terug kunnen spoelen -
als het even kan met deze super-
cast.

HANS BRANS



Mager drama, veel humor, sterke dans
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Fasten your seat-
belts. Gezelschap: Dox.
Spel en dans: Soumaya
Ahouaoui, Saman Amini,
Nina Fokker, Gordon Leon,
Floris Rijsdam en George
Tobal. Spelregie en tekst:
Ramses Graus. Choreo-
grafie en eindregie: Sas-
san Saghar Yaghmai. Aan-
tal toeschouwers: 450.

LEEUWARDEN - Onder de artistie-
ke leiding van Hildegard Draaij-
er staat de theatergroep Dox uit
Utrecht al jarenlang op eenza-
me hoogte. Dox heeft geen vas-
te spelersgroep, maar werkt
met talentvolle jonge mensen
met verschillende achtergron-

den, die vaak door de groep zelf
worden opgeleid. Naast een ei-
gen creatieve inbreng in de pro-
ducties, wordt er flink wat disci-
pline en inzet gevraagd wat re-
sulteert in een bijkans profes-
sioneel niveau èn in een heel
eigen vorm van theatermaken.

Dat is in ieder geval zo met
‘Fasten your seatbelts’ waar-
mee de mijlpaal van tien jaar
Dox bereikt wordt. Hoewel niet
geregisseerd door Draaijer zelf,
valt toch duidelijk haar handte-
kening te herkennen, allereerst
in de soepele combinatie tus-
sen dans en tekst, maar ook in
de relativerende, humoristi-
sche en buitengewoon energie-
ke stijl.

Tassen en perronstoeltjes

maken in de eerste scène met-
een al duidelijk wat in deze pro-
ductie het thema is: afscheid ne-
men. Daar zitten ze dan: twee
meiden en vier jongens zoals je
ze op ieder Nederlands station
tegen zou kunnen komen. Al-
leen hebben deze zes weinig zit-
vlees. In een wervelend tempo
worden allerlei vormen en soor-
ten afscheid doorgenomen: de
manieren van groeten, het on-
handige afscheid, het pijnlijke
afscheid of het geweigerde af-
scheid, zoals van de vriendin
die allerlei smoesen verzint om
haar vriendje te laten blijven.

Tegen het eind komt zelfs het
definitieve afscheid aan bod
van iemand die eruit wil stap-
pen. Zwaar teleurgesteld over

haar eigen begrafenis keert ze
goddank terug tot de levenden.
Want humor en lichtheid voe-
ren de boventoon bij dit zwaar-
moedige onderwerp.

Soms zitten de scènes tegen
het cabareteske aan, zoals bij
een door Gordon Leon hilarisch
geplaybackte Nederlandse
vaarwelsmartlap, maar nog
voordat het een ordinaire persi-
flage wordt, nemen andere dan-
sers het over en wordt het een
theatraal aantrekkelijk bewe-
gingsspel.

Daar zit wellicht de kracht en
de zwakte van deze voorstel-
ling. De teksten zijn niet altijd
even briljant, het thema is wel
erg algemeen, en regelmatig
wordt de kans gemist om iets

meer dramatische diepgang te
creëren. Bijvoorbeeld wanneer
Nina Soumaya verwijt dat zij
voordurend de vragen stelt,
maar zelf nooit antwoorden
geeft. Soumaya ontkomt dan
aan de confrontatie doordat an-
deren er iets dansants van ma-
ken.

Maar wàt er dan te zien is aan
dans maakt erg veel goed. Veel-
vuldig wordt er in vaste forma-
ties bewogen in het idioom van
de moderne dans, maar vooral
in de manier waarop bewe-
gingspatronen worden ingezet
en overgenomen gebeurt dat op
een heel persoonlijke, aansteke-
lijke manier.

HANS BRANS



De ijskoude douche van Frankenstein

LEEUWARDEN - Dat Alex d’Électri-
que het monster van Franken-
stein nog niet eerder bij de ho-
rens had gevat, mag achteraf
verbazing wekken. Het onder-

Plaats: Posthuis, Heeren-
veen. Voorstelling: Fran-
kenstein door Alex d’Élec-
trique. Tekst: Ko van den
Bosch. Regie: Ola Mafaal-
ani. Belangstelling: 80
toeschouwers. Nog te
zien: 4 maart in Drachten;
3 april in Leeuwarden.

werp van de kunstmatig tot le-
ven gebrachte mens die zich
vervolgens geweldig tegen zijn
eigen schepper richt, past naad-
loos bij dit anarchistische gezel-
schap dat niet zelden met op
hol geslagen apparatuur de
menselijke waanzin te lijf gaat.

In dit geval zijn mens en appa-
raat op drift zelfs een en de/het-
zelfde. Inspiratiebron was de
oer-Frankenstein van de klas-
siek geworden novelle uit 1818
van Mary Shelley, vrouw van de
Engelse dichter Percy Bysshe
Shelley. 

Ze schreef het verhaal op
haar negentiende uit tijdverdrijf

en creëerde daarmee onver-
moed het nieuwe genre van de
‘gothic novel’. Pas later bleek
dat ze een snaar had geraakt in
de westerse ziel die vergelijk-
baar was met de Faust: die van
de mens die probeert God te
evenaren en zelf zijn eigen
schepping voort te brengen.

Ko van den Bosch, schrijver
en drijvende kracht achter Alex
d’Électrique, is er de man niet
naar om zich met het moderne
horrorvermaak uit de cinema
bezig te houden. 

In plaats daarvan neemt hij
de kernmomenten van het ver-
haal en breit daar een eigen at-

mosfeer omheen, doorspekt
met heftige beelden en soms on-
navolgbare betogen.

Met de koppeling van lange
ventilatieslang als navelstreng
aan de buik van Peter Vande-
meulebroecke wekt Van den
Bosch als Frankenstein zijn ex-
periment tot leven. Zijn vrouw
Liesbeth (met zes pruiken en
een halve jurk gespeeld door
Aat Ceelen), zijn altijd dronken,
maar hyperrationele broer (Ian
Bok) en de wonderschone zus
Wilhelmina (Anna Schoen)
staan minutenlang te gapen
naar een horkerige homuncu-
lus, die bij zijn ontwaken nog

het meest heeft van Joe Cocker
die met kramphandjes in een
groef is blijven hangen. 

Toch is het wel een aandoen-
lijk monster dat niets liever wil
als ‘zoals jullie zijn’. Een fatale
spiegeling, want in het beestje
zit van alles dat des mensen ook
niet vreemd is - alleen in een nog
‘verkeerdere’ volgorde. Nadat
hij Wilhelmientje op en neer
smijt zoals een kleuter zijn pop,
lijkt het experiment mislukt en
moet ‘het’ maar dood. 

Maar dan blijkt de machine
toch net iets meer mens te zijn
dan je lief is en zelfs de meedo-
genloze Frankenstein schiet lie-

ver náást dan zijn eigen misbak-
sel om zeep te brengen. De ge-
volgen zijn desastreus: het
monster doodt Wilhelmina en
sterft uiteindelijk een koele
dood onder een huiveringwek-
kende kanonnade van ijsblok-
jes.

Voor Frankenstein is het een
koude douche met een simpele
moraal: zonder liefde werkt het
niet. Die boodschap wordt ech-
ter niet verpakt in iets navoel-
baars, maar in harde beelden en
barokke bespiegelingen, die
soms prikkelen maar ook hoog
over schieten.

HANS BRANS



De ijskoude douche van Frankenstein

LEEUWARDEN - Dat Alex d’Électri-
que het monster van Franken-
stein nog niet eerder bij de ho-
rens had gevat, mag achteraf
verbazing wekken. Het onder-

Plaats: Posthuis, Heeren-
veen. Voorstelling: Fran-
kenstein door Alex d’Élec-
trique. Tekst: Ko van den
Bosch. Regie: Ola Mafaal-
ani. Belangstelling: 80
toeschouwers. Nog te
zien: 4 maart in Drachten;
3 april in Leeuwarden.

werp van de kunstmatig tot le-
ven gebrachte mens die zich
vervolgens geweldig tegen zijn
eigen schepper richt, past naad-
loos bij dit anarchistische gezel-
schap dat niet zelden met op
hol geslagen apparatuur de
menselijke waanzin te lijf gaat.

In dit geval zijn mens en appa-
raat op drift zelfs een en de/het-
zelfde. Inspiratiebron was de
oer-Frankenstein van de klas-
siek geworden novelle uit 1818
van Mary Shelley, vrouw van de
Engelse dichter Percy Bysshe
Shelley. 

Ze schreef het verhaal op
haar negentiende uit tijdverdrijf

en creëerde daarmee onver-
moed het nieuwe genre van de
‘gothic novel’. Pas later bleek
dat ze een snaar had geraakt in
de westerse ziel die vergelijk-
baar was met de Faust: die van
de mens die probeert God te
evenaren en zelf zijn eigen
schepping voort te brengen.

Ko van den Bosch, schrijver
en drijvende kracht achter Alex
d’Électrique, is er de man niet
naar om zich met het moderne
horrorvermaak uit de cinema
bezig te houden. 

In plaats daarvan neemt hij
de kernmomenten van het ver-
haal en breit daar een eigen at-

mosfeer omheen, doorspekt
met heftige beelden en soms on-
navolgbare betogen.

Met de koppeling van lange
ventilatieslang als navelstreng
aan de buik van Peter Vande-
meulebroecke wekt Van den
Bosch als Frankenstein zijn ex-
periment tot leven. Zijn vrouw
Liesbeth (met zes pruiken en
een halve jurk gespeeld door
Aat Ceelen), zijn altijd dronken,
maar hyperrationele broer (Ian
Bok) en de wonderschone zus
Wilhelmina (Anna Schoen)
staan minutenlang te gapen
naar een horkerige homuncu-
lus, die bij zijn ontwaken nog

het meest heeft van Joe Cocker
die met kramphandjes in een
groef is blijven hangen. 

Toch is het wel een aandoen-
lijk monster dat niets liever wil
als ‘zoals jullie zijn’. Een fatale
spiegeling, want in het beestje
zit van alles dat des mensen ook
niet vreemd is - alleen in een nog
‘verkeerdere’ volgorde. Nadat
hij Wilhelmientje op en neer
smijt zoals een kleuter zijn pop,
lijkt het experiment mislukt en
moet ‘het’ maar dood. 

Maar dan blijkt de machine
toch net iets meer mens te zijn
dan je lief is en zelfs de meedo-
genloze Frankenstein schiet lie-

ver náást dan zijn eigen misbak-
sel om zeep te brengen. De ge-
volgen zijn desastreus: het
monster doodt Wilhelmina en
sterft uiteindelijk een koele
dood onder een huiveringwek-
kende kanonnade van ijsblok-
jes.

Voor Frankenstein is het een
koude douche met een simpele
moraal: zonder liefde werkt het
niet. Die boodschap wordt ech-
ter niet verpakt in iets navoel-
baars, maar in harde beelden en
barokke bespiegelingen, die
soms prikkelen maar ook hoog
over schieten.

HANS BRANS



Linda van Dyck doet Sophia Loren vergeten
Plaats: De IJsherberg,
Dokkum. Voorstelling:
Una giornata particolare.
Auteur: Ettore Scola e.a.
(filmscript). Spel: Linda
van Dyck, Tom Jansen,
Marijke van der Velden.
Regie: Peter de Baan. Be-
werking: Ger Thijs. Verta-
ling: Thea Waanders. Toe-
schouwers: 220. Nog te
zien:1 februari in Leeuwar-
den.

LEEUWARDEN - ‘Una giornata par-
ticolare’ is een titel die beter on-
vertaald kan blijven, tenminste
als je mikt op dat beeld uit het
collectief geheugen van twee
verloren zielen tussen wappe-
rend wasgoed. We hebben het

dan over het ontroerend mees-
terwerk van Ettore Scola uit
1977 met Sophia Loren en Mar-
cello Mastroianni. Hoe ziet
zoiets er op een Nederlands to-
neel in 2008 uit, met Linda van
Dyck en Tom Jansen?

Beroemde films op het toneel
zetten blijft een riskante aange-
legenheid, ook al is deze klassie-
ker niet meer van gisteren. Aan
de andere kant leent de intensi-
teit en beslotenheid van dit ver-
haal zich uitstekend voor het di-
recte contact in het theater.

Bijzonder was die dag op 6
mei 1938 in de eerste plaats van-
wege het ‘historische’ bezoek
van Hitler aan Mussolini - twee
Bokito’s op het hoogtepunt van

hun macht. De schijnbaar totale
begeestering van de volksmas-
sa vormt de setting voor een
heel andere ontmoeting tussen
twee thuisblijvers: de simpele
huisvrouw Antonietta en de
ontslagen vrijgezel Gabriele. Zij
en de bemoeizuchtige conciër-
ge die precies weet wat hoort en
mag zijn de enige personages
op het toneel. 

Het politieke vlagvertoon op
de achtergrond wordt zichtbaar
gemaakt met luidruchtige film-
fragmenten en hoorbaar door
een opgewonden commentaar-
stem. Vooral in die stem proef je
de onontkoombaarheid van de
geestdrift voor het fascisme van
Mussolini, waardoor de vanzelf-

sprekende adoratie van Anto-
nietta voor de ‘Duce’ makkelij-
ker te plaatsen is.

Het toneelbeeld is niet erg
fantasierijk. Rechts is het ap-
partement van Gabriele, met
een tafeltje, telefoon en koffers.
Links de grote keukentafel van
het kinderrijke gezin van moe-
der Antonietta. Gelukkig zit er
heel wat meer suggestie in het
fenomenale acteerwerk van Lin-
da van Dyck en Tom Jansen. In
het toevallige contact met die
vreemde buurman zien we in
honderd kleine gebaartjes hoe
de twijfel sluipt in het naïeve ge-
loof van Antonietta en waarom
Gabriele juist aan deze gezags-
getrouwe huisvrouw zijn ge-

heim wil prijsgeven. 
Vooral Van Dyck speelt op

een manier die je Sophia Loren
doet vergeten. De onthulling
aan het slot van Gabrieles aan-
staande deportatie vanwege
zijn homoseksualiteit is voor de
toeschouwer al lang geen ver-
rassing meer, maar des te adem-
lozer volg je het opbloeien van
haar genegenheid, dwars door
de scheuren in haar vertrouwde
wereldbeeld. 

Twee zielen vinden elkaar op
de dag dat hun wereld instort.
Alleen dàt maakte die bijzonde-
re dag in 1938 tot een histori-
sche.

HANS BRANS
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Cirkelen om het gat
in je ziel

Plaats: de Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Het innerlijkst hart (in
de serie Nieuwe Theater-
makers on Tour). Tekst,
concept & spel: Ragnhild
Rikkelman. Gezelschap:
Barr. Regie: Maaike de
Groot & Trudie Stokman.
Muziek: Kokos. Aantal
toeschouwers: 145.

LEEUWARDEN - Ieder kind loopt
vroeg of laat tegen de vraag aan
‘Wie ben ik?’ en kijkt dan aller-
eerst achterom met de vraag
‘Waar kom ik vandaan?’. Wie
daar geen bevredigend an-
twoord op krijgt, loopt zijn le-
ven lang met een gat in zijn ziel. 

Dat is ongeveer de kern van
de solo-voorstelling ‘Het inner-
lijkst hart’ van theatergroep
Barr, een hier in Friesland nog
onbekend groepje uit Rotter-
dam dat door de Harmonie als
Blind Date uit de hoge hoed ge-
toverd werd in de serie Nieuwe
Theatermakers. Net als de
meeste van die voorstellingen
is het een exquis theatraal ge-
recht uit onbekende keuken.

Ragnhild Rikkelman heet ze
en in haar eentje is ze de meis-
jesachtige Anneke: klein, in een
lief vijftigerjaren jurkje en dito
haar, maar sterk en eigenwijs.
En met dat gat in haar ziel. Haar
verhaal begint in 1947 als ze drie
is en thuis komt in een huis
waar toch alles vreemd is. In
korte zinnetjes wordt haar we-
reld opgeroepen. 

Het zijn flarden, niet vanuit de

herinnering, maar vanuit de be-
leving van een peuter en later
die van een kind, een jong meis-
je, een vrouw. Pas geleidelijk
lukt het de toeschouwer om de
brokstukken ineen te schuiven
tot één verhaal, waarin overi-
gens tot het eind toe vragen
over blijven, vragen die des-
noods voorzien worden door
fantasie van eigen makelij. 

Door deze fragmentarische
vertelstijl lukt het Rikkelman
om heel dicht bij Annekes inner-
lijke onzekerheid te blijven over
haar eigen identiteit. Het blijft
het verhaal vàn Anneke en niet
een verhaal òver Anneke.

Dat is knap want Rikkelman
speelt haar personage nauwe-
lijks.

Ze vertelt weliswaar in de ik-
vorm en in de tegenwoordige
tijd, maar houdt voortdurend
haar publiek in de gaten.Daarbij
bespeelt ze ons met haar char-
me en toefjes humor, en houdt
ons bij de les met fotootjes of
kartonnen figuren. 

Anneke wordt ze tussen de re-
gels door, in de manier waarop
ze staat, zit of ligt, van schoenen
wisselt of een vestje uittrekt.
Slechts een enkele keer kruipt
ze volledig in haar personage,
bijvoorbeeld als haar naam
wordt overgeslagen bij de diplo-
ma-uitreiking of wanneer ze
voor het eerst haar biologische
moeder aan de lijn heeft. Meer
nog dan dat we Anneke leren
kennen, cirkelen we met haar
om dat gat in haar ziel.

HANS BRANS
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Ruige Feeks in etalage
van verloedering

LEEUWARDEN - Shakespeare’s lie-
flijk Padua is bij Toneelgroep
Amsterdam het betonnen ske-
let van een winkelcentrum in
aanbouw, met achter glazen
wanden het huis van Kathari-
na’s vader. Dat zet meteen de
toon in deze interpretatie van
‘De getemde feeks’ - hier accura-
ter vertaald als ‘Het temmen
van de feeks’. De woeste doch-
ter Kate is immers pas aan het
slot door mannetjesputter Pe-
truchio getemd tot gehoorzame
echtgenote.

Dat Petruchio’s norm van de
man-vrouw verhouding – nog af-
gezien van zijn methode – nogal
tegen het zere been is van het
moderne gelijkheidsideaal,
daar doet regisseur Ivo van Ho-
ve niet al te moeilijk over. Inte-
gendeel, het is van het begin af
aan ’van dik hout zaagt men
planken’.

Zo treitert een losgeslagen
Kate (Halina Reijn) haar brave
zusje Bianca – hier een oversek-
ste babe – op een manier die in
Abu Ghraib niet had misstaan.
En de vrijers van Bianca, die van
vaderlief moeten wachten tot
het oudste kreng is uitgehuwe-
lijkt, leven zich ondertussen uit
in een soort rituele mishande-
ling van een nieuwe kandidaat,

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: ‘Het temmen van de
feeks’ van William Shake-
speare. Gezelschap: To-
neelgroep Amsterdam. Re-
gie: Ivo van Hove. Belang-
stelling: 720 mensen. Nog
te zien: vanavond in Leeu-
warden.

iets waar merkwaardig genoeg
ook Petruchio aan meedoet. En
ja, ook bij deze gelegenheid
trakteert Hans Kesting ons op
zijn blote kont.

Vreemd blijft het wel, want
Petruchio ontpopt zich gaande-
weg juist als de meer gecivili-
seerde kant van deze chaoti-
sche samenleving. Een eerste
aanwijzing daarvoor zit, achter-
af gezien, in de haastige huwe-
lijksceremonie waarbij ieder-
een als hooligan is uitgedost be-
halve de in keuring pak gesto-
ken rauwdouwer Petruchio.
Daar druist dat nogal tegen de
tekst in, want zijn schoonvader
verwijt hem juist dat hij niet be-
hoorlijk gekleed is.

Maar als het eigenlijke tem-
men van de feeks in Petruchio’s
huis begint, wordt langzaam
aan duidelijk dat dat temmen
misschien niet eens zozeer gaat
om een strijd tussen man en
vrouw, maar om een tussen ban-
deloosheid en beheersing. De
martelachtige praktijken waar-
mee Petruchio zijn vrouw op de
knieën weet te krijgen, moge
zelfs naar minder moderne
maatstaven knap fout zijn, bij
diens pedagogisch doel kun je
je wel wat voorstellen. Kathari-
na’s stuurloze ’ik, ik, ik’ moet tot
de grond toe afgebroken wor-
den.

De slotscène met de beruchte
weddenschap over de gehoor-
zaamste echtgenote legt het er
nog eens duimendik bovenop:
het zuipende en kotsende deel
der mensheid legt het af tegen
een welwillend en zachtaardige
liefde.

HANS BRANS
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Rockreünie loopt
vast in los zand
Plaats: Posthuistheater,
Heerenveen. Voorstel-
ling: ‘Hotel Midlife’ door
Aluin. Regie: Erik Snel.
Muziek: Andreas Suntrop,
Gabby Bakker e.a. Be-
langstelling: 150 mensen.

HEERENVEEN - Hoe langer we le-
ven, hoe vroeger we oud wor-
den. In ‘Hotel Midlife’ lijkt het le-
ven tenminste al goeddeels
voorbij als vier beginnende
veertigers bij elkaar komen
voor een hernieuwd optreden
van hun oude rockband. Daar-
mee scoorden ze twintig jaar ge-
leden ooit één hit, waarna hun
levenspaden elkaar nimmer
meer kruisten. Het weerzien is
niet om vrolijk van te worden.

Terwijl het begin nog wel wat
opwekkends heeft. Gabby Bak-
ker zingt als ‘Frankie’ het gelikte
popnummer ‘Although I’m dy-
ing it feels like flying’. Daarbij
wordt ze choreografisch bege-
leid door drie zwierende heren,
die in hun witte overalls zo bij
een ‘crime scene’ moeten zijn
weggelopen. Of dit introotje
zich twintig jaar geleden af-
speelt, of dat het de reanimatie
van de oude kaskraker is blijft in
het ongewisse.

In ieder geval is in de volgen-
de scène de fut er al meteen uit.
Een voor een sjokken de voor-
malige bandleden binnen, zon-
der elkaar te zien. Volgen enkele
dialoogjes, waarbij ieder gro-
tendeels op zichzelf blijft. Pas
als ze het met z’n vieren hebben

over hun carrière komt er wat
meer interactie en wordt het
ook meteen leuk. 

Dave is leraar aardrijkskunde
geworden, Thomas doet in
‘events’, Frankie zingt tussen de
schuifdeuren en Ben is niks ge-
worden. Frankie is het type
huisvrouw geworden die tussen
de bedrijven door drie genera-
ties mannen verzorgt. Over
Thomas komen we niets te we-
ten.

De onthullinkjes spelen zich
voornamelijk in badjas af, als ie-
dereen ‘vroeg naar bed’ is, maar
de slaap niet kan vatten. In die
nachtelijke ambiance slepen de
opeenvolgende scènetjes zich
voort in een dodelijk traag tem-
po. Ook in deze voorstelling
doet regisseur Erik Snel wat dat
betreft zijn naam weer weinig
eer aan. 

Als zangeres Frankie zich
staand door Ben laat bevredi-
gen terwijl elders leraar Dave
hummend zijn huiswerk nakijkt,
dan heeft dat slome tempo nog
wel wat. En ook het ‘moody’
nummer dat Bakker er halver-
wege uitgooit is lekker stemmig.
Maar als alles in de laagste ver-
snelling gaat, ligt bij het publiek
wel de slaperigheid op de loer.

Grootste probleem is echter
dat het door de spelers zelf aan-
gedragen materiaal als los zand
aan elkaar hangt. Bijna ieder
fragment heeft ergens wel iets
interessants, met her en der een
vleugje humor, maar dwingend
wordt het nooit. 

HANS BRANS
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Broeierig gezin in
heftige karikaturen

Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: Kaatje is ver-
dronken. Tekst: Alex van
Warmerdam. Gezelschap:
Het Vervolg. Spel: Saar
Vandenberghe, Hans van
Leipsig, Anke van ’t Hof,
Rob van Gestel. Regie:
Hans Trentelman. Muziek:
Nard Reijnders. Aantal
toeschouwers: 175. Nog
te zien: 18 december in
Heerenveen.

DRACHTEN – ‘Kaatje is verdron-
ken’ van Alex van Warmerdam
werd na zijn première bij De
Mexicaanse Hond een regelma-
tig gespeeld stuk bij het ama-
teurtheater. Daar doet het
scharminkelige achterwandje
met deur en raam bij Het Ver-
volg ook wel wat aan denken. Al-
leen heeft men hier geen moeite
gedaan om de zijkanten dicht te
maken, waardoor de huiselijke
tafereeltjes ervoor een ‘door-
zichtige’ theatrale constructie
worden. De vier koperblazers
die aan de rand van het speel-
vlak prominent aanwezig zijn
versterken dat gekunstelde ka-
rakter nog eens en nog sterker
gebeurt dat met door de karika-
turale manier van spelen.

En toch is die speelstijl over-
tuigend en vooral bijzonder in-
nemend. Om de broeierige ver-
houdingen in dit gezinnetje van
vader-moeder-dochter te be-
schrijven, gebruikt Van War-
merdam geen psychologisch re-
alisme, met dubbele lagen en
onderhuidse spanningen. Inte-
gendeel, de zaken worden klip
en klaar benoemd, zoals tijdens
de ‘huisvergadering’ waarmee
het stuk opent en waarin vader

de ‘hitsigheid’ van zijn puberen-
de dochter agendeert en wijst
op de bosjes mannen die in de
verwilderde tuin ‘met zó’n paal’
zitten te loeren.

De benepen normen en waar-
den van vooral de vader roepen
de sfeer op van de jaren vijftig,
maar het expliciete taalgebruik
is van vijf decennia later. Die
combinatie werkt heel absur-
distisch en de groteske stijl, die
regisseur Hans Trentelman hier
hanteert, sluit daar perfect bij
aan.

Het sterkst zie je die stijl bij
de moeder (Anke van het Hof),
bijvoorbeeld als ze zich laat ver-
leiden door de tuinman: de ene
helft van haar lijf wil wel zijn
kant op, de ander niet. De ma-
nier waarop zij zich hangend in
de gordijnen laat nemen is een
van de hilarische hoogtepunten
van de voorstelling.

Kaatje zelf is een prachtige
Lolita op de verwarrende grens
tussen kind en vrouw in. Lig-
gend in de maanverlichte ven-
sterbank is Saar Vandenberghe
een kopie van een schilderij van
Balthus: even hitsig als onschul-
dig. Maar de aandacht gaat uit-
eindelijk toch vooral uit naar
Hans van Leipsig die als de va-
der zo krampachtige zijn patri-
archale gezag wil laten gelden.
Zwalkend tussen bescher-
mingsdrift en behoefte aan be-
vestiging, blijft er een eenzaam,
treurig mannetje over. Onder-
streept door de sfeervolle, per-
fect gedoseerde muziek van
Nard Reijnders, levert dat een
heerlijk tragikomische voor-
stelling op.

HANS BRANS



NT brengt Brecht
weer tot leven

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: De Kau-
kasische krijtkring. Auteur:
Bertold Brecht. Gezel-
schap: Noord Nederlands
Toneel. Regie: Victoria
Meirik. Muziek: Paul Des-
sau, Arjen Wassink. Verta-
ling: Dolf Verspoor. Toe-
schouwers: 300.

DRACHTEN - Wie anders zou
Brecht nieuw leven in kunnen
(of willen) blazen dan het NNT?
De Groningse troupe van Terp-
stra is al sinds zijn aantreden als
artistiek leider het meest poli-
tiek geëngageerde theatergezel-
schap van Nederland en trekt
gastregisseurs aan die zich
daarbij thuisvoelen. Zoals de
vrij jonge Victoria Meirik, af-
komstig uit Noorwegen maar af-
gestudeerd aan de Amsterdam-
se Theaterschool.

Waardoor is Brecht eigenlijk
zo uit de gratie? Lag het aan zijn
verouderde politieke bood-
schap? Aan zijn strikte opvattin-
gen over het ‘episch-dialectisch
theater’? Of aan de Erven
Brecht die tekst en stijl van de
revolutionair bewaakten met
schier reactionaire ijver?

Voor Mierik en haar jonge
honden speelt die erfenis wel-
licht niet zo. Unverfroren blie-
zen zij het stof van een museum-
stuk en ontdekten ze in de Kau-
kasische krijtkrijg een spette-
rend verhaal - twéé zelfs.In het
eerste deel zien we het dienst-
meisje Groesje vluchten met de
achtergelaten baby van de gou-
verneur als de stad wordt inge-
nomen. Achtervolgd door sol-
daten redt ze het kind en voedt
ze het op met gevaar voor eigen
leven - tot ze na drie jaar wordt
opgepakt. Gedragen door de
eenvoudige, lichte speelstijl
van Sophie van Winden is dit

deel misschien wel het mooist. 
In het tweede deel wordt de

geschifte dorpsschrijver Azdak
door een reeks spelingen van
het lot tot rechter gebombar-
deerd. Hij moet oordelen of het
kind aan Groesje of aan de te-
ruggekeerde gouverneurs-
vrouw toekomt. Het draait uit
op een Salomonsoordeel waar-
bij beide moeders het kind uit
een krijtkring moeten zien te
trekken. Vooral met Azdak
speelt Brecht een vernuftig spel
van binnenstebuiten gekeerde
paradoxen. Of dit nu werkelijk,
zoals de bedoeling is, zoveel
stof tot nadenken geeft is de
vraag.

Erg kritisch of oorspronkelijk
ten aanzien van de kunstig ver-
stopte moraal van Brecht is
Meirik niet. Zouden wij nu het
toekomstig perspectief van het
kind niet zwaarder laten wegen
dan Brechts al te gemakkelijke
veroordeling van de biologi-
sche moeder - om maar wat te
noemen? Ook in de vertaling
van de esthetische principes
van Brecht is Meirik niet bijster
origineel. De houten stellages,
de naambordjes, het van rol
wisselen op het toneel - het hele
repertoire aan ‘Verfremdung-
seffekten’ uit Brechts eigen re-
gies komt aan bod.

Maar ach, misschien is het ge-
zeur. Want het spelplezier spat
er ondertussen van af. Alles
oogt fris, scherp en brutaal. Ie-
dere scène heeft een eigen sfeer,
gelardeerd met muziek van Des-
sau tot Mozart en van slavisch
tot metal. Het levert een zinde-
rende sneltrein op, die wel wat
rustpunten en wat meer relati-
vering zou kunnen gebruiken,
maar waarin de hoekige, rauwe
poëzie van Brecht fraai tot zijn
recht komt.

HANS BRANS



Klassieke klucht van de oude meester

DRACHTEN - Met zijn Theater van
de Lach was John Lanting tot
1996 de ongekroonde koning
van de klucht. De plek die hij
achterliet wordt sinds een jaar
of drie met veel verve ingeno-

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Kink in
de kabel. Tekst: Ray Coon-
ey. Vertaling, bewerking
en regie: John Lanting.
Gezelschap: Het Echt
Rotterdams Theater. Toe-
schouwers: 260. Nog te
zien: 7 februari in Frane-
ker, 14 februari in Heeren-
veen.

men door Het Echt Rotterdams
Theater onder leiding van Paul
van Soest. Wat is er nou mooier -
moeten ze in Rotterdam ge-
dacht hebben - dan weer eens
zo’n degelijke ouderwetse
klucht onder leiding van de ou-
de grootmeester zelf?

Lanting vertaalde en bewerk-
te zelf ‘Kink in de kabel’ van de
doorwrochte kluchtenbakker
Ray Cooney en tekende ook
voor de regie. Het was goud als
van ouds. ‘Run for your wife’,
zoals de Engelse titel heet, is
dan ook een van de best lopen-
de stukken van Engelands
meest succesvolle kluchten-

schrijver. 
Lanting verplaatste de han-

deling, uiteraard, naar Rotter-
dam, waar een jofele taxichauf-
feur het helemaal voor elkaar
denkt te hebben met een
vrouwtje in Blijdorp en eentje in
Overschie. Zoiets vraagt om
een strak schema, met code-
woorden in een geheim boekje.
En het vraagt om moeilijkhe-
den.

De start van het stuk is ijzer-
sterk met twee echtgenotes die,
dwars door elkaar, vanuit hun
eigen woning de politie bellen,
want manlief is niet thuis geko-
men. Sjaak (Paul van Soest) is

namelijk in het ziekenhuis be-
landt nadat hij mot heeft gekre-
gen met twee straatrovers die
een oude dame lastig vielen. 

In één klap wordt duidelijk
dat Sjaak een dubbelleven lijdt
en dat hem dat nu gigantisch in
de problemen gaat brengen.
Door zijn onderhuurder Martin
(Victor Bottenbley) in vertrou-
wen te nemen hoopt hij het spel
van leugens en bedrog overeind
te houden, maar hoe de heren
ook hun best doen, iedere
smoes leidt van kwaad tot erger.
Stoorzenders in deze chaos zijn
twee apart opererende recher-
cheurs en een nichterige boven-

buurman.
Het stuk gaat niet alleen van

start als een kanonschot, maar
houdt die vliegende vaart tot de
laatste minuut vast met sterk en
effectief spel. Het is niet alleen
zonde om het verloop te ver-
klappen, het is ook ondoenlijk. 

De keuze voor één woonka-
mer met twee voordeuren, in
plaats van twee woonkamers
naast elkaar, is een gouden
greep. De in elkaar overvloeien-
de mise-en-scènes leveren
prachtige beelden op en maken
het probleem van Sjaak alleen
maar nijpender.

HANS BRANS
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In de bijrolkeuken van Macbeth

LEEUWARDEN - Als jonge theater-
maakster wil Annemarie de
Bruijn wel eens helemaal alleen
in het centrum van de belang-
stelling staan en daar komt ze
meteen recht voor uit. Aan de

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Lady M. Concept &
spel: Annemarie de Bruijn.
Regie: David Geysen. Be-
langstelling: 95 mensen.

andere kant is ze eigenlijk de be-
scheidenheid zelve, want uit
het grote wereldrepertoire
heeft ze ongeveer de kleinste rol
uitgezocht die er maar te vin-
den is, die van hofdame van La-
dy Macbeth.

Met het boek in de hand ver-
telt ze ons het een en ander Sha-
kespeare en Macbeth en klaagt
ze en passant over de wel erg
beperkte rol die haar is toebe-
deeld. Al te lang duurt de be-
scheidenheid dus ook weer
niet.

Daar is De Bruijn ook een te
expressief type voor. In haar

witte keurslijfje en met die wil-
de, hoog opgestoken oranje
haardos heeft ze wel iets van ko-
ningin Elizabeth (de eerste, wel
te verstaan), maar dan vrolijker
en springeriger. Ze begint haar
loopbaan bij de Macbethjes als
keukenmeid.

Beeldende beschrijvingen
van gesjouw met lekke vuilton-
nen worden afgewisseld met
‘synchrone’ scènes van Mac-
beth, terug uit de oorlog, met
heksen op de hei of boze plan-
nen beramende met zijn vrouw.
De meid die voor Shakespeare
minder dan een hele pagina

waard was, blijkt de stille getui-
ge te zijn geweest van de moord
op koning Duncan en daarna
van de wraaklust van meneer en
de wroeging van mevrouw. 

Als zwijggeld wordt ze tot hof-
dame gepromoveerd. Veronge-
lijkt jast ze er dat ene tafereeltje
door waarin de grote bard haar
wèl liet opdraven, namelijk als
een dokter informeert naar de
toestand van haar handenwrin-
gende meesteres.

Dichterlijke taal en dramati-
sche stiltes worden door De
Bruijn afgewisseld met speelse
overgangen en humoristisch

commentaar. Een witte kist met
een handvol rekwisieten, een
bel en een kamerscherm - veel
meer spullen heeft ze niet nodig
om van de ene rol in de andere
te schieten of om uit een perso-
nage te stappen en zich tot het
publiek te richten. 

Met haar cabareteske direct-
heid ontsnapt de vertelster ech-
ter niet aan het gevaar van over-
relativering. Het geeft in ieder
geval weinig diepgang aan de
‘tragiek’ van een personage dat
veroordeeld is tot een bijrol.

HANS BRANS
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‘Macbeth’ in Diever in ijzersterk kader
Plaats: Shakespeare
Theater, Diever.Voorstel-
ling: ‘Macbeth’ van William
Shakespeare. Gezel-
schap: Openluchtspel Die-
ver. Regie en bewerking:
Jack Nieborg. Kostuums:
Margot van der Kamp. De-
cor: Harm Naaijer. Be-
langstelling: 900 mensen
(uitverkocht). Nog te zien:
tot 13 september elke
woensdag, vrijdag en za-
terdag.

DIEVER - ‘Waar komen wij elkaar
weer tegen? In donder, bliksem
of in regen?’, krassen de hek-
sen in ‘Macbeth’. Regenen
deed het gelukkig niet in het
Shakespeare Theater in Diever,
maar voor donder en bliksem
zorgen deze witte wijven des
te meer. Terwijl er van alles
piept en kraakt spuwen ze
vuur en rook uit een imposan-
te toren die aan elkaar hangt
van vliegwielen, ventilators,
buizen en blik. Hoewel het
aandeel van deze boosaardige
voorspellers van Macbeths lot
in het stuk beperkt is, bepalen
ze met hun gerammel en ge-
schetter tussen de bedrijven
door in hoge mate de atmo-
sfeer.

De Schotse krijgsheren die
gaandeweg Macbeth gaan
verdenken van de moord op de
oude koning Duncan, laten
zich weinig gelegen liggen aan
de heksen. Front zaal staan ze
met hun poten in de klei, zelfs
al hebben ze in het spel om de
macht geen been meer om op
te staan. 

Heel anders gaat het met de
titelheld. De usurpator Mac-
beth - intrigerend gespeeld
door Dick van Veen - lijkt van
begin tot eind gekweld door de
ambiguïteit in de uitspraken
van de heksen. Wordt hij nu
koning of niet? Kan hij het
blijven of niet? 

Hoe meer macht hij ver-
werft, hoe onzekerder hij
wordt. Met zijn kalende kruin
en dwalende blik heeft deze
Macbeth meer van een Hamlet
op leeftijd, dan van een rabiate

tiran. Zelfs als zijn fanatieke
echtgenote - een prachtrol van
Josine Kragt - door wroeging is
ingehaald en Macbeth zich van
de ene naar de andere mis-
daad haast om zijn geweten te
dempen, blijft de twijfel zicht-
baar aan hem knagen.

Die interpretatie maakt deze
‘Macbeth’ beslist tot een zeer
interessante voorstelling. De
humor doet daar nogal eens
afbreuk aan. Die zit hem vooral
in de overigens heldere verta-
ling die ineens nadrukkelijk
hedendaags uit de hoek komt
en dan droogkomische, zelfs
hilarische effecten sorteert.
Maar ook in een nonchalant
armgebaar van de titelheld als
hij de dood van zijn vrouw
verneemt: nou ja, so what? 

Dergelijke relativeringen
geven lucht aan het boosaardi-
ge drama van meedogenloze
ambitie, maar ze halen er ook
de angel uit. Want waar lachen
we nu om? Voor de omgang
met het geweld in het stuk
geldt iets soortgelijks. 

Shakespeare laat het bloed
rijkelijk vloeien - zoals de
schokkende slachting van een
moeder en kind - maar op het
cruciale moment worden de
slachtoffers steeds bijtijds het
donker in getrokken. Dat voor-
komt veel ongeloofwaardig
gereutel, maar het roept ook
de verdenking op dat men het
op zo’n zomeravond vooral
gezellig wil houden.

Ondanks die tekortkomingen
blijft deze Macbeth toch over-
eind. Vlotte wisselingen, fraaie
vormgeving, spelers die over
de hele linie overtuigen en een
verhaal dat geen moment in-
zakt - dit is amateurtheater van
hoog niveau.

HANS BRANS

Scène uit
‘Macbeth’ in
Diever. 
Foto Koen Timmer-
man
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Esthetiek maakt van Medea verheven heldin
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: ‘Medea’
van Euripides. Gezel-
schap: Nationaal Toneel.
Regie: Johan Doesburg.
Belangstelling: 200.

DRACHTEN - Zoals Shakespeare
ons een getemde feeks naliet,
waar de moderne, vrouwvrien-
delijke mens zich erg ongemak-
kelijk bij voelt, zo scheepten de
oude Grieken ons op met Me-
dea. Een krachtige persoonlijk-
heid, dat wel. 

Maar een ten onrechte door
haar man verstoten vrouw die
achtereenvolgens zijn minna-

res, haar vader en zelfs haar
twee kinderen om zeep helpt
om er tenslotte ongestraft tus-
sen uit te knijpen – dat gaat toch
wel een beetje ver. Is zij een tra-
gische heldin, een gekrenkt
slachtoffer, of een pathologisch
monstrum?

In de uitvoering van het Na-
tionaal Toneel duurt het eigen-
lijk niet zo lang voordat het ant-
woord op die vraag gegeven
wordt en het zit voornamelijk in
de vormgeving en de stijl. Op
een zaalbrede vloer in flagsto-
nemotief zien we weliswaar nog
net geen Griekse zuilen oprij-
zen, maar wel een schuine, gi-
gantische spiegelwand die omi-
neus boven het speelvlak hangt
en alle bewegingen onverbidde-

lijk weerkaatst. 
Het koor van Korinthische

vrouwen is gekleed in stemmige
paarstinten, de modekleuren
van dit seizoen. Stemmig kun je
ook hun gedragen dictie noe-
men, soms unisono, soms bege-
leid door stemmige klanken. Als
Ariane Schluter verschijnt als
waardig slachtoffer van manne-
lijke laagheid is het wel duide-
lijk: hier staat een tragische hel-
din, of beter – om het feministi-
sche cliché bij uitstek te gebrui-
ken – een ’sterke vrouw’. Maar
het wordt er niet duimendik bo-
venop gelegd, want ingetogen-
heid is ook hier het kenmerk
van goede smaak.

Haar man Jason is een inte-
ressant geval; gespeeld door

Peter Blok, een sympathieke
topacteur die totaal niet past in
dit concept. 

Zoals dat met de meeste mo-
derne Jasons gaat moet hij een
volstrekt opportunistische hy-
pocriet neerzetten die alleen
zijn eigen lid achterna loopt. Zo-
dat de wraak van Medea zo niet
passend, dan toch op z’n minst
begrijpelijk wordt. Maar Blok
kan af en toe kleine gebaartjes
niet onderdrukken die de wens
verraden om een iets genuan-
ceerder man neer te zetten.

Kinderen zijn verwijderd in
deze esthetische versie, zodat
we alleen uit de tekst af moeten
leiden dat ze er zijn respectieve-
lijk niet meer levend zijn. De lan-
ge, verstilde dialoog tussen Ja-

son en Medea aan het slot ver-
sterkt de interpretatie van een
naar binnen gespiegelde nood-
lotstragedie.

Het is mooi en helder, die in-
terpretatie, maar de mijne is het
niet. De drijfveer die Euripides
laat zien, heeft naar mijn idee
niets met liefde te maken en
slechts gedeeltelijk met het ver-
raad van Jason. 

Medea is eerder een treurig,
ziekelijk geval dat in haar ge-
krenkte trots haar toevlucht
neemt tot zelfdestructie, door
te vernietigen wat haar het lief-
ste was. Niks mooiigheid, niks
sterke vrouw dus.

HANS BRANS



Jongeren op drift in bizarre theaterervaring

LEEUWARDEN - De vijfde voorstel-
ling in Eric de Vroedts serie
‘Mighty Society’ gaat over jon-
geren. Dat lijkt op het eerste ge-

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Mighty Society 5.
Tekst en regie: Eric de
Vroedt. Gezelschap: De
Noorderlingen en Toneel-
groep Amsterdam, spelers
van De Noorderlingen.
Aantal toeschouwers:
80. Nog te zien: 6 en 7
maart in De Harmonie,
Leeuwarden.

zicht een minder politiek thema
dan zijn vorige stukken over po-
pulisme, terreur en globalise-
ring. Wie rondloopt in deze
doorlopende voorstelling heeft
enige tijd nodig om te ontdek-
ken dat ook nummer vijf past in
deze lijn.

Maar zitten is er hier dus niet
veel bij. In een duistere boven-
zaal van de Harmonie staat geen
tribune.

Wel zijn er acht kleine ka-
mertjes, met smalle ramen
waardoor je naar binnen kunt
gluren en bankjes voor vijf per-
sonen, voor wie binnen durft. 

Ze hebben iets van studen-
tenkamers, met veel appara-

tuur, posters, bierflesjes, maar
soms ingericht als medita-
tieoord of gastvrije bedoeïenen-
tent. Deze vertrekken, maar ook
de smalle gangen tussen de ka-
mers, worden bevolkt door een
achttal jonge acteurs van De
Noorderlingen. 

Temidden van het verdwaal-
de, vooral jonge publiek houd je
niet altijd even snel uit elkaar
wie toeschouwer is en wie spe-
ler - zij het dat de laatste catego-
rie er net wat buitenissiger uit-
ziet en zich navenant gedraagt.

Verwarring is dus het sleutel-
woord. Ronddwalen in dit pan-
demonium is een bizarre thea-
terervaring, die minder onwen-

nig aanvoelt naarmate je ont-
dekt dat de verwarring vooral
aan de andere kant zit. 

Achter de ruziënde, geëxal-
teerde of juist in zichzelf gekeer-
de figuren gaan rusteloze jonge-
ren schuil, voor wie de wereld -
dankzij de apparatuur - aan hun
voeten ligt, maar die niet weten
waar ze het zoeken moeten. 

Zoals Shawn, een introverte
onheilsprofeet, wiens wereld-
beeld samenvalt met een muur-
breed geprojecteerde compu-
tergame. 

Een van de meest indrukwek-
kende stukjes speelt zich af in
het kamertje van de half-Turkse
Leon en zijn Groningse vriendin

Lena (met een echo van Büch-
ners Leonce en Lena). Verve-
ling, heibel en verzoening schie-
ten als een rubberbal heen en
weer en hun passie lijkt pas
echt als die resulteert in porno-
filmpjes voor het wereldwijde
web.

Zo zit deze voorstelling bar-
stensvol verhalen die je vaak
maar voor de helft meekrijgt.

De enkele keer dat het in deze
gefragmenteerde wereld tot iets
communaals komt wordt het al-
leen maar enger. 

Het lege glimlachen in een
hippieachtig samenzijn loopt al
gauw uit op een messiaanse
verwachting van een nieuwe

wereld die de Pinkstergemeen-
te of een opgezweepte menigte
in Khartoem niet zou misstaan.

Is dit De Vroedts visie op de
jeugd en dus op de toekomst?
Stuurloos heen en weer geslin-
gerd tussen lust en idealen? 

Tussen overspannen indivi-
dualisme en zucht naar ‘bon-
ding’? Met een visie op de we-
reld die wordt gedicteerd door
media en digitale namaak? 

Wellicht zien de jongeren die
deelnemen aan dit theaterfeest-
je het zelf toch iets minder som-
ber in.

HANS BRANS
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Brave Courage tussen
Dokkum en Breda

DRACHTEN - Na ‘De Kaukasische
Krijtkring’ van het NNT wordt
het publiek dit seizoen nog op
een tweede klassieker van Ber-
tolt Brecht getrakteerd, ditmaal
door Joop van den Ende, die
met ‘Moeder Courage’ voorlo-
pig zijn theaterproducties af-
sluit. Dat is jammer, want met
zijn grote, altijd oogstrelende
voorstellingen spreekt hij toch
een breed publiek aan.

Groots opgezet en fraai van
vorm is deze ‘Moeder Courage’
onder regie van Hans Croiset in
ieder geval en met een gere-
nommeerde cast als deze kan er
toch weinig mis gaan. Mis gaan
doet er niets, maar echt opge-
wonden word je van deze voor-
stelling evenmin.

Nu is ‘Moeder Courage’ een
lastig geval, juist omdat dit cha-
otisch ogende stuk zo dwin-
gend in elkaar zit en Brecht zelf
met zijn alternatieve theater-
stijl iedere vernieuwende uit-
voering bij voorbaat van de weg
afdrukt. Gebruik je er dan ook
nog de oorspronkelijke muziek
van Paul Dessau bij dan wordt
het moeilijk om meer dan afge-
stoft museumtoneel te produ-
ceren. Het NNT slaagde er met
De Kaukasische Krijtkring veel
beter in om aan dat gevaar te
ontsnappen, maar daar biedt

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: ‘Moeder
Courage’. Auteur: Bertolt
Brecht. Spel: Anne-Wil
Blankers, Mark Rietman,
Saar Vandenberghe, Vin-
cent Croiset, Kees Boot,
Paul Hoes, Frédérique
Sluyterman van Loo, René
van Asten en Theo Pont.
Regie: Hans Croiset. Mu-
ziek: Paul Dessau. Verta-
ling: Tom Kleijn. Produc-
tie: Joop van den Ende
Theaterproducties. Aantal
toeschouwers: 500.

dat stuk ook de ruimte voor.
Dat wil niet zeggen dat deze

‘Moeder Courage’ een saaie
voorstelling is. Anne-Wil Blan-
kers in de titelrol zet een degelij-
ke marketentster (wie kent dat
woord nog?) neer, al heeft deze
vrouw wel veel weg van haar on-
verzettelijke Wilhelmina. Mark
Rietman is als stoethaspelende
legerpredikant het lichtpunt in
deze voorstelling en Frédérique
Sluyterman van Loo als het stre-
berige hoertje Yvette is met
haar frisse spel en prachtige
zangstem een openbaring.

De vraag is vooral wat de ma-
kers met deze voorstelling ei-
genlijk willen zeggen. In het mo-
numentale decor, met hoge,
halfronde schuifwanden, zien
we alle Brechtiaanse toneel-
trucs in een vers jasje: de relati-
verende verteller, het demon-
stratief van rol wisselen op het
toneel, de knipoog naar het pu-
bliek. De enige ingreep die de
makers zich veroorloven is de
setting veranderen van de Duit-
se Dertigjarige naar onze Tach-
tigjarige oorlog (beide eindi-
gend met de vrede van Mün-
ster).

Daarmee wordt de materie
weliswaar iets dichterbij ge-
haald, maar het maakt het lot
van de moeder die voor haar
boterham achter de oorlog
aansjouwt en daarbij al haar
kinderen verliest, nog niet ‘aan-
grijpend en ontroerend’ zoals
de folder ons wil doen geloven.
Daarvoor steekt Brecht zelf met
zijn ‘vervreemdingseffecten’
wel een spaak in het wiel, want
als hij iets niet wilde was het wel
ontroeren. Blijft over een brave
‘Moeder Courage’, die zich qua
stijl confirmeert aan de geest
van de meester, maar juist daar-
door niet slaagt in de wens om
echte tragiek te laten zien.

HANS BRANS
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‘Totaal Thomas’ toont Bernard in eigen jasje
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Totaal Thomas. Ge-
zelschap: Warme Winkel.
Concept en spel: Joep
van der Geest, Jeroen De
Man, Vincent Rietveld, Ma-
ra van Vlijmen. Regie: Paul
Koek. Muziek: Bo Koek.
Belangstelling: 100

LEEUWARDEN - Zo kan je natuurlijk
ook beginnen: een halfnaakte
man ligt met zijn gezicht op de
grond, een tweede duwt met
zijn neus tegen een doodskist

en een derde wappert als in een
ballet met twee bossen riet aan
zijn armen. Het ziet er prettig ge-
stoord uit, maar net als je je be-
gint af te vragen waar het touw
ligt om iets aan vast te knopen is
’de voorstelling’ afgelopen en
halen de drie acteurs gelikt hun
applaus. En nog eens, en nog
eens, en nog eens. Ondertussen
sleept een juffrouw stoelen en
glazen water aan. We zijn name-
lijk bij het nagesprek beland van
de voorstelling ’Het rad der ge-
schiedenis’.

Het meel op de vloer en de
open pakken meel aan de kant,
die nog overvloedig gebruikt

gaan worden, laten onwillekeu-
rig het woord ’melig’ opborre-
len.

Hoewel veel van de chaoti-
sche acties van het gezelschap
Warme Winkel dicht tegen het
melige aanzitten, is dit toch
geen satire à la Wim T. Schip-
pers. Daarvoor nemen deze jon-
ge theatermakers hun bron
Thomas Bernard misschien wel
te serieus.

Thomas Bernard (1931-1989)
had een heftige afkeer van Oos-
tenrijk, van mensen in het alge-
meen en theater in het bijzon-
der. Die afkeer werd misschien
alleen overtroffen door zijn fas-

cinatie hoe mensen toch maar
steeds dóór kunnen blijven
modderen temidden van zo’n
overvloed aan zinloosheid en
stompzinnigheid. Om zijn evan-
gelie van de zinloosheid uit te
leven schreef hij als een soort
paradox een overvloed aan to-
neelstukken, met vaak acteurs
en theater als onderwerp.

Warme Winkel liet zich vooral
inspireren door ’De theaterma-
ker’ waarin het fictieve meester-
werk ’Het rad der geschiedenis’
door brand in het theater net
niet tot opvoering komt. Hier is
dat ’alles omvattende stuk’ dus
net gespeeld en het zogenaam-

de nagesprek dient als kapstok
voor een bloemlezing van Ber-
nard-teksten over de zinloos-
heid van het bestaan en de on-
waarachtigheid van het toneel. 

Een gesprek kun je het nau-
welijks noemen want Bernard
grossiert in monologen en abso-
lute stellingnames. Personages
zijn bij hem eilanden in de ruim-
te. Daar komt bij dat dit groepje
zoekt naar een vertaling in thea-
trale beelden van Bernards
woordbraaksels. Dat lukt af en
toe heel aardig – bijvoorbeeld
wanneer applaus gemanipu-
leerd wordt bij een quasi-emoti-
oneel toneelstukje of bij de stot-

terende woordenwisseling over
de maatschappij die het indivi-
du een jasje aanmeet. Maar niet
alles in de brei die wordt voor-
geschoteld is even boeiend. Zo
doen de naaktloperij – is dit ’ec-
ce homo’ à la Bernard? - en de
meelbestuivingen nogal gefor-
ceerd aan.

Misschien had Warme Winkel
aan overtuigingskracht kunnen
winnen als ze Bernard niet al-
leen qua vorm maar ook qua in-
houd te lijf waren gegaan. Wat
vinden deze theatermakers ei-
genlijk van zijn bittere state-
ments over hun vak?

HANS BRANS
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Van ’t Hof superieur
in ‘Vallende ster’ 

Plaats: Drachten, Lawei.
Voorstelling: Onafhanke-
lijk Toneel speelt ‘Vallende
ster’. Tekst: naar Bernlef.
Spel: René van ’t Hof en
Gerrit Timmers. Regie:
Mirjam Koen. Bewerking
en vormgeving: Gerrit
Timmers. Toeschouwers:
100. Nog te zien: 1 oktober
in Leeuwarden.

DRACHTEN - Soms zie je van die
voorstellingen die zich maar
moeizaam laten vatten en toch
van de eerste tot de laatste mi-
nuut fascineren door hun
vreemde schoonheid, hun sug-
gestie en concentratie. Zo’n
voorstelling is de bewerking
van Bernlefs novelle ’Vallende
ster’.

Een slapende man wordt wak-
ker als een kamerbrede deken
van hem af wordt getrokken en
langzaam onder het achterdoek
verdwijnt. René van ’t Hof
dwaalt door de coulissen van
een toneel dat kennelijk een to-
neel voorstelt, maar dan wel
met lange ladders die tot boven
de zetstukken de lucht in ste-
ken. Al even surrealistisch zijn
een wandelende kast, een rol-
lende klok, of het eindeloze dik-
ke touw dat de man achter zich
aan sleept en waarvan het uit-
einde soms een eigen wil blijkt
te hebben. 

Is dit een droom? Zijn we ver-
dwaald in het hoofd van een
geesteszieke? Of is het de nacht-
merrie van een acteur die ge-
plaagd wordt door de stem van
een even zachtaardige als dwin-
gende regisseur? Met hakkelen-
de teksten over de geboorte als
begin van het einde wanen we
ons bij een moeizame repetitie
van Beckett.

Maar deze teksten zijn van

Bernlef, de auteur van ‘Hersen-
schimmen’, die net als Beckett
een meester is in de ’monologue
intérieur’. De tegenstem in deze
innerlijke dialoog komt van Ger-
rit Timmers.

Op lcd-schermen die van
links naar rechts over het to-
neel schuiven en zich gedragen
als fysiek aanwezige persona-
ges, zien we hem afwisselend in
de rol van vader, moeder, vrien-
din en bühnepartner van Van ’t
Hof. Uit het feit dat we Timmers
nooit in levende lijve zien, blijkt
al dat we de figuren die hij ver-
tolkt vooral als projecties van
de hoofdpersoon moeten zien.
Nu worden eindelijk enkele con-
touren zichtbaar. Van ’t Hof
speelt niet alleen een variétéar-
tiest die ooit even bij het ’grote’
toneel mocht proeven (in een
stuk van Beckett!), maar ook
zijn autistische broer, die hij in
zijn jeugd aan een touw met
zich mee moest voeren en die
hem tot treurens toe nadeed.

Imiteren is natuurlijk de ’core
business’ van iedere acteur en
zo ontstaat een haat-liefdever-
houding tussen de beroemde/
gesjeesde acteur en zijn psychi-
sche gestoorde broer. Wanneer
die – kijkend naar vallende ster-
ren - met stoel en al van het dak
dondert, wordt de broer pijnlijk
met zichzelf geconfronteerd. 

’Vallende ster’ is een voorstel-
ling die je nog een keer en nog
een keer zou willen zien. Niet al-
leen vanwege het superieure –
dan weer tragische, dan weer
clowneske – acteertalent van
René van ’t Hof, en de talloze
vervreemdende grappen die er-
in zijn verwerkt, maar ook om
nogmaals dat gevoel te onder-
gaan dat je iets beet hebt, waar
je nooit helemaal de vinger op
kunt leggen.

HANS BRANS
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Kolen, hoeren en meisjesdromen
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: De wol-
kenfabriek. Gezelschap:
De Winterberg. Concept,
spel en poppen: Meike
van den Akker en Marlyn
Coetsier. Regie: Eva Bau-
knecht. Belangstelling:
70 mensen.

DRACHTEN - Wie op avontuur wil
in het theater kan tegenwoordig
ook in De Lawei terecht. In de
serie ‘Storm in de kleine zaal’ la-
ten nieuwe theatermakers zien
dat het anders kan. Nu is het
poppentheater voor volwasse-

nen dat de kersverse theater-
groep Winterberg maakt niet
iets totaal nieuws, maar met die
omschrijving is dit ploegje niet
helemaal te vangen. Meike den
Akker en Marlyn Coetsier ma-
ken eigenlijk een soort object-
theater waarbij de sfeer van
stoffen en voorwerpen net zo
belangrijk zijn als het spel van
de verbeelding.

Zo gieten twee mijnwerkers
voor op het toneel een emmer
leeg met kolen en roept een ont-
takelde sportauto de lucht op
van louche praktijken op een
natte avond.

‘De wolkenfabriek’ is geïnspi-
reerd op een gelijknamig ver-
haal van Arthur Japin, die de ti-
tel ontleende aan een jongetje
dat de Hoogovens zo noemde.
Die tegenstelling tussen de rau-
we werkelijkheid van geharde
mannen en de vage fantasiewe-
reld waar iedereen wel in wil
ontsnappen, is terug te vinden
in de voorstelling. 

De mijnwerkers zien we in
grote poppen, zichtbaar bewo-
gen door de speelsters, maar
ook in een legertje minipop-
petjes. Onder de motorkap van
de afbraakauto construeerden

de makers zelfs een schitterend
mijnbedrijf in volle actie, waar-
in de mijnwerkerpionnetjes
door onbegrijpelijke machine-
rieën worden afgeleefd.

Tegenover die wereld staat
die van het dochtertje van een
oude mijnwerker, die weg-
droomt bij haar (nep?) edelste-
nen en de wolkensprookjes van
haar vader. 

Als ze erachter komt dat ook
hij naar de locale mijnwerkers-
hoer gaat, druipt ze teleurge-
steld af.

Dit verhaallijntje is evenwel
te mager om de voorstelling te

voorzien van een dwingende
motor. Het uitbetalen van de
mijnwerkers, het kille num-
mertje met de prostituee, de be-
grafenis van een omgekomen
kompel - al die tafereeltjes zijn
subtiel uitgebeeld in een mooie
afwisseling van groot en minus-
cuul, mens en pop, materie en
suggestie. Maar ze blijven als
los stuifzand zweven boven het
toneel.

Maar bij vlagen laat De Win-
terberg wonderbaarlijke dingen
zien in de manier waarop ze al
haar ingrediënten combineert. 

HANS BRANS
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Woyzeck klem in ambivalent mensbeeld

DRACHTEN - Een arme huursol-
daat heeft een kind verwekt bij
zijn liefje, maar te weinig geld
om met haar te trouwen. Hij
hoort stemmen, is gejaagd en
paranoïde - een toestand die
waarschijnlijk nog verergert
door een erwtendieet van een

Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: Woyzeck.
Auteur: Georg Büchner.
Gezelschap: Ro Theater
Spel: Rogier Philipoom,
Fania Sorel, Michiel Blan-
kwaardt, Jacqueline Blom,
Marc de Blom en Bart Sle-
gers. Muziek: Oleg Fateev,
e.a. Regie: Mirjam Koen en
Gerardjan Rijnders. Toe-
schouwers: 90.

arts, die hem misbruikt voor
medische experimenten. Als
het liefje Marie meer gechar-
meerd raakt van een masculine
majoor-tamboer slaan bij de
malende Woyzeck de stoppen
door. Hij koopt een mes en
steekt haar neer.

Het jong gestorven genie Ge-
org Büchner haalde deze gege-
vens uit een krantenbericht,
maar liet na zijn dood niet meer
dan een verzameling losse scè-
nes achter – intrigerend materi-
aal, maar zonder veel kop of
staart. Voor regisseurs biedt
dat wel de mogelijkheid om de
fragmenten naar eigen inzicht
te herschikken om er een eigen
interpretatie op los te kunnen

laten. De afgelopen jaren leidde
dat tot een aantal zeer uiteenlo-
pende Woyzecks, die uitmunt-
ten in imposante theatraliteit,
maar waar weinig touw aan vast
te knopen was.

In Gerardjan Rijnders’ regie
bij het Ro Theater is het circus
de centrale metafoor. Dat blijkt
in de eerste plaats uit het ge-
streepte tentdoek dat ontwer-
per Paul Gallis in wisselende
vormen boven het toneel laat
zweven. Maar ook uit de muzi-
kale begeleiding van een klez-
mer-achtig orkestje.

De sleutelscène is het bezoek
dat Woyzeck met zijn Marie aan
het circus brengt, waar een cu-
rieuze opperstalmeester ach-

tereenvolgens een aap en een
paard ten tonele voert. De aap
in apenpakje is eigenlijk net een
soldaat: een ‘lage’, aangeleerde
vorm van beschaving. Het
paard daarentegen kan al reke-
nen en is dus een mens in die-
rengedaante. Deze dubbelzin-
nigheid van het dierlijke dat
menselijk kan zijn en het mense-
lijke dat ver boven het dierlijke
uitstijgt – Darwin is pas dertig
jaar later! - zit ook in de andere
figuren die Woyzeck steeds op
de huid nek zitten.

De melancholieke officier die
zich door Woyzeck laat scheren
noemt hem een goed mens,
maar ook een mens zonder mo-
raal, want hij is niet netjes ge-

trouwd. De dokter verwijt hem
dat hij zijn plas niet op hield,
want ‘de mens is omdat hij zijn
natuur kan bedwingen vrij’,
maar ondertussen behandelt
hij hem als een rat in het labora-
torium. Geen wonder dat Woy-
zeck uitroept dat de mens een
afgrond is: wie daarin kijkt
wordt duizelig.

In deze snelle enscenering
weten de spelers weliswaar iets
over te brengen van die ambiva-
lente mensbeelden waar Woy-
zeck het slachtoffer van is, en
ook van de eenzaamheid van
Marie. Maar echt ontroeren
doet het niet; daarvoor blijft het
te zeer een bizar panopticum.

HANS BRANS
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De gekte van iemand
als Sylvia Plath

LEEUWARDEN - De Amerikaanse
dichteres Sylvia Plath is even
beroemd om haar moeilijk toe-
gankelijke gedichten, als om
haar tragische zelfmoord in
1963 op dertigjarige leeftijd.
Vooral de waanzin die uiteinde-
lijk tot dit einde leidde inspi-
reerde de jonge theatermakers
Daniëlle van der Ven en Joëlke
Sanderse tot hun bewegings-
voorstelling ‘wraakoefening’.

Het begint bijna als een docu-
mentaire, met zwart-foto’s en
een Amerikaanse stem die het
leven beschrijft van een talent-
vol meisje uit een gegoed milieu
in Massachussets, dat gaande-
weg steeds meer lijdt aan het le-
ven en aan zichzelf. De beelden
worden geprojecteerd op een
kale achterwand waaruit over
de hele breedte een smalle
plank steekt. Onder zit Van de
Ven in een turquoise jurkje met
bruine schoenen; boven zit San-
derse in een bruine broek en
turquoise schoenen.

Hun stille houding intrigeert
meer dan de beelden en als die
verdwenen zijn worden hun su-
miere bewegingen nog raadsel-
achtiger. Sanders kleedt zich uit
en verstart in een Munch-achti-
ge schreeuw en Van der Ven
werkt zich op tot een hysteri-
sche lach. In de schaarse belich-
ting van het lege decor hebben

Plaats: de Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Wraakoefening.
(Blind date in de serie Nieu-
we Theatermakers on
Tour). Concept & spel:
Daniëlle van der Ven en
Joëlke Sanderse. Regie:
Sam Bogaerts. Aantal toe-
schouwers: 120.

hun houdingen aanvankelijk
iets esthetisch, alsof we naar
fraaie, maar vreemde kunstfo-
to’s kijken. Maar als de twee na
geruime tijd iets van contact
met elkaar zoeken, maakt de
schoonheid van het plaatje
plaats voor een gevoel dat
steeds pijnlijker wordt. Dat con-
tactzoeken verloopt namelijk
nogal bizar, met dan weer maso-
chistische trekjes - als de één
haar handen voortdurend on-
der de schoenen van de ander
plaatst - dan weer liefdevol af-
tastend.

Door de strijd tussen ‘onder’
en ‘boven’ krijg je het idee dat je
niet naar twee personages zit te
kijken (door de makers ont-
leend aan Plaths gedicht Ariël),
maar eigenlijk naar twee kanten
van één, in zichzelf verscheurde
persoon. Of die nou Sylvia Plath
heet doet er niet eens zoveel
toe.

Vanaf dat moment neemt de
beklemming steeds meer toe.
De danser Van der Ven en de mi-
mespeelster Sanderse draaien
om elkaar heen in bewegingspa-
tronen die je dans noch mime
kan noemen, maar ze zijn wel in-
trigerend, grillig en onvoorspel-
baar in hun verloop. De wisse-
lingen in sfeer leunen mischien
nog wat te veel op de muzikale
ondersteuning, maar met hun
enorme concentratie weten de-
ze twee speelsters een heus ge-
voel van onzekerheid, angst en
verwarring bij de toeschouwer
teweeg te brengen. Ik kan me
voorstellen waarom er twee zijn
weggelopen, want een aangena-
me voorstelling kun je dit niet
noemen. Wel een die dicht op de
huid zit.

HANS BRANS

Daniëlle van der Ven in ’Wraakoefening’ Foto Pieter Boersma



Syktocht Smink nei 
steile dûmmy Zelle

Plak: Tryatergebou, Ljou-
wert. Foarstelling: Zelle.
Selskip: Tryater. Tekst en
spyljen: Freark Smink. Or-
ganist: Hoite Pruiksma.
Regy: Hans Man in’t Veld.
Taskôgers: 150. Noch te
sjen: rûnom yn Fryslân
(spyllist op www.tryater.nl)

LJOUWERT - Skruten sjongt in
foarse Freark Smink as lyts jonk-
je in psalm foar by it oargeltsje
fan menear Pruiksma, deselde
Hoite Pruiksma dy’t graach in
kear it plak fan syn heit ynnaam
as oarganist by dûmny Zelle.
Dêr begjint de syktocht fan ak-
teur Smink nei it bjusterbaarlike
fenomeen Johannes Zelle, dy’t
oant syn dea yn 1983 út Ljou-
wert wei as in soarte fan freelan-
ce-prediker de doarpen ôffytste
om it tsjerkfolk foar ƒ25 te trak-
tearjen op syn donderpreken.

Wat wie de fassinaasje fan
Smink foar dizze grifformearde
geweldenaar, dy’t út ús tiid bes-
joen eins net mear wie as in útw-
rydske ‘Einzelgänger’? It is de
fertsjinste fan artistyk lieder
Hans Man in’t Veld dat er Smink
útdage hat om sels mei syn ma-
teriaal oer Zelle útein te setten
en op dy teatrale syktocht ek
himsels mei te nimmen. 

Sa sjogge we lytse pyst Smink
as dûmny yn de dop - mei syn
broerkes en suskes as it tsjerke-
folk - longerjend nei bernlike su-
verheid binnen de grifformear-
de hoarizon. Hy lit ús de swim-
broek fan de dûmny sjen, syn
sabeare swarte hier en de
skuonpoets dy’t er yn it hier
smarde. Dêrnei pas lit er ús sjen
hoe’t hy al dy yngrediïnten as
akteur brûkt om yn de dûmny te
feroarjen. Mei net mear as in bû-
ging in syn stim is er ek noch
Zelle syn begrutlike mem en mei
in slap hantsje ûnder it kin de

rabjende buorfrou, of de ferb-
justere kostersfrou dy’t har
streksum miel yn ien mage ferd-
winen sjocht - wylst Smink sels
de skrokjende dûmny is.

In Freark Smink-show wurdt
dit keale aktearjen op de fjou-
werkante meter nea. Ek dat sil
foar in part te krijen ha mei de
ynfloed fan Man in’t Veld, dy’t al
yn syn earste foarstelling by
Tryater sjen litten hie dat elts
boartlik ‘doen alsof’ pas oert-
sjûget as de akteur wat fan him-
sels en syn kwetsberens sjen lit.
Troch hieltyd werom te skeakel-
jen nei syn eigen syktocht is dat
krekt wat Smink docht. 

Dat makket dizze foarstelling
mear as in ‘feest der herken-
ning’ foar minsken út itselde fi-
ne fermidden of foar lju dy’t Zel-
le noch kend hawwe. Smink lit
syn ûnderwerp fan alle kanten
besjen: as steile preker, as fana-
tyk sporter, as memmegek, as in
fan ’e wrâld ôfsletten, deune, an-
ti-autoritêre figuer. Wat moat er
mei dizze man? Hast wanhopich
wrakselt er him troch de út syn
preken samle sitaten, om út te
finen wat Zelle ús no eins foar
bysûnders te sizzen hie. 

Dy rispinge liket net folle op
te smiten, útsein in fragmint oer
Abraham Kuyper, oer grutte ge-
leardheid en dan noch neat wit-
te. Soe der ûnder al dy steilens,
al dy oerdreaune selsfersekerd-
heid, dochs net wat fan twifel
west ha? Smink komt der net
hielendal út, mar krekt om’t er
ús sjen lit hoe’t er wrakselt mei
de fraach wa’t Zelle wie, wurdt
Zelle ek foar de taskôger mear
as in apartenien, mear in fraach
as in klisjee.

Dy frisse, persoanlike styl fan
teatermeitsjen hat Fryslân sûn-
der mis te tankjen oan Hans
Man in’t Veld.
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