
27  maart  2009 , pag.  7

Tieners van tegen de veertig
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Allemaal 37. Tekst:
Marcel Lenssen. Regie:
Lieneke Maas. Belang-
stelling: 85 mensen.

LEEUWARDEN - Met blikken vol
zelfingenomen bravoure die tie-
ners soms eigen is, staren zes
feestgangers het publiek in, in

afwachting van iets dat maar
niet wil beginnen. Een rijke dis
met veel wijnflessen en een
groepje kunstkerstbomen staan
aan weerszijden van een vlak
dat ronddraait als een lp die
blijft hangen. Als het dan einde-
lijk begonnen is, krijgen we een
stortvloed van woorden, waar-
uit blijkt dat de tieners aan-
staande veertigers zijn.

Regisseur Lieneke Maas ont-
wikkelde het idee voor een bij-

tend zelfonderzoek naar de ver-
loren dromen en de sleetse om-
gangsvormen van haar eigen ge-
neratiegenoten, samen met
tekstschrijver Marcel Lenssen.
Maar uiteindelijk koos ze er-
voor om die nogal hilarische en
pijnlijke inkijkjes in deze pre-
midlifecrisis niet door leeftijd-
genoten te laten spelen, maar
door aankomende acteurs van
twintig jaar jonger.

Een origineel idee is het ze-

ker, maar wat levert het op?
Vooral vervreemding. Het beeld
dat Lenssen en Maas van hun
generatie hebben is niet best.
De aankomende veertigers ver-
liezen zich permanent in wezen-
loos gefilosofeer en gepsycho-
logiseer en hun vriendschap-
pen en relaties zijn sleets en
leeg.

Zo nu en dan lijkt dat tot pijn-
lijke confrontaties of dito in-
zichten te gaan leiden, maar

voor het zover komt verzandt
alles weer in oeverloos geouwe-
hoer. De dialogen leggen de op-
pervlakkigheid in de communi-
catie feilloos bloot, maar omdat
niets wordt doorgezet blijven
de teksten ook in oppervlakkig-
heid hangen.

In handen van de bijna twinti-
gers levert het onthutsende
zelfbeeld van de bijna veerti-
gers een merkwaardige spiege-
ling op. Hun tekstbehandeling

doet nogal eens houterig aan,
maar aan de andere kant past
dat wel bij het onderwerp. Hun
serieuze toon werkt soms even
komisch als kinderen die zich
verkleden als volwassenen. 

Toch zijn zij het niet die van-
uit hún beleving de oudere ge-
neratie becommentariëren.
Daarvoor blijven ze te veel een
instrument in het experiment
van schrijver en regisseur.

HANS BRANS
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Vriendschap vrolijk aan stukken gefileerd
Plaats: De Koornbeurs,
Franeker. Voorstelling:
Art. Tekst: Yasmina Reza.
Spel: Huub Stapel, Sjoerd
Pleijsier, Victor Löw. Re-
gie: Peter de Baan. Verta-
ling: Floor Maas. Belang-
stelling: uitverkocht (520
mensen). Nog te zien: 20
maart in Drachten.

FRANEKER - Dat men de titel van
de bekende theaterhit ’Art’ uit
1994 van Yasmina Reza niet ge-
woon vertaald heeft met

’Kunst’, getuigt dat nou van het
snobisme dat in het stuk juist zo
gehekeld wordt? Of maakt het
deel uit van het satirisch com-
mentaar op dat snobisme?

Zo’n vraagstelling past in ie-
der geval wel in het hogere ge-
hakketak waarin dit stuk uit-
munt. Drie oude vrienden ne-
men elkaar ongenadig de maat,
naar aanleiding van de aankoop
van een schilderij waarop niet
veel meer dan wit is te zien.
Vriend Marc (Sjoerd Pleijsier)
kan niet geloven dat zijn vriend

Serge (Huub Stapel) voor dit
waardeloos geval zo’n absurd
bedrag heeft neergeteld, al is
het dan ’een echte Antrios’. Hij
beklaagt zich bij hun gemeen-
schappelijke vriend Ivan (Vic-
tor Löw), die graag de rol speelt
van bruggenbouwer, maar uit-
eindelijk door de andere twee
kemphanen als een rugge-
ngraatloze windvaan wordt af-
geserveerd.

Na wat één-tweetjes treffen
de heren elkaar tenslotte in het
huis van Serge, in een sessie die

het grootste deel van de voor-
stelling beslaat. Wat een ouder-
wets avondje uit had moeten
worden, ontploft in een sper-
vuur van beschuldigingen. Lan-
ge tijd blijven de teleurgestelde
verwachtingen verpakt in ge-
kunstelde en ingewikkelde re-
deneringen, maar tenslotte ’ge-
biedt de eerlijkheid’ om elkaar
ongezouten de waarheid te zeg-
gen. In dit verbale geweld tonen
Pleijsier, Stapel en Löw zich drie
vaardige musketiers, die met
zwiepende statements en punti-

ge aanvallen de zaal volop laten
genieten.

Daarbij worden ze geholpen
door een uitgekiend decor, met
drie strakke banken op oplo-
pende plateaus in de kleuren
rood, geel en blauw. Het lijkt er-
op of het omstreden schilderij
’Who is afraid of red, yellow and
blue’ van Barnett Newman hier
model heeft gestaan. Deze kleu-
ren komen terug in de vijf zij-
deuren, die als flippers in het
midden scharnieren en perfect
passen bij de doorgedraaide

conversaties.
Jammer genoeg verbleekt bij

alle komische schermutselin-
gen de tragiek van een uit elkaar
vallende vriendschap nogal.
Hoe pijnlijk ze elkaar ook tref-
fen, erg hard komt het bij deze
doorgewinterde toneeltijgers
niet aan. Maar daardoor heb je
weer minder moeite met de wat
ongeloofwaardige verzoening
van de drie vrienden aan het
slot.

HANS BRANS
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BOT is stemmig, schurend, schrijnend, stampend
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: BOT.
Gezelschap: BOT. Muziek
en spel: Job van Gorkum,
Tomas Postema en Geert
Jonkers. Techniek: Doane
Hendriks. Eindregie: Pie-
ter Stellingwerf. Bezoe-
kers: 60.

DRACHTEN - De Jonge Theaterma-
ker-reeks, nu als Stormavond in
De Lawei, biedt bijna altijd een

verfrissende verrassing. Dat be-
gint dit keer al bij de aanblik van
wat het meest lijkt op de ont-
plofte rommelzolder van een
oude muziekwinkel. Temidden
van deze onafzienbare verza-
meling rotzooi dreint iemand
op een aftands harmonium. Iets
verderop zien we twee schoe-
nen op een grote trom en uit die
buurt wordt een traag-treurig
lied aangeheven over een ge-
strand schip. 

De zanger heet Job van Gor-
kum. Hij en orgelman Tomas
Postema zijn afkomstig van de

Arnhemse band BEU. De zingen-
de zaag die het lied halverwege
van extra droevigheid komt
voorzien is van Geert Jonkers,
van theatergroep Odd Enjinears
– ofwel ’vreemde ingenieurs’.
BEU en Odd zijn voor de gele-
genheid samengetrokken tot
BOT: drie stoere, lieve jongens
die over het toneel banjeren op
stevige kistjes, in interlokje en
een stoere rok.

Pieter Stellingwerf tekende
voor de eindregie van deze
voorstelling die deze zomer ge-
maakt is voor een boeren-

schuur op Oerol, maar ook in
deze conventionele theaterzaal
een verrukkelijke belevenis is.

Want de heren peuren muziek
uit alles wat maar geluid kan
voortbrengen. Behalve toetsin-
strumenten, tuba’s, trommen of
een elektrische gitaar, zijn er za-
gen, boren, potten, pinnen, dek-
sels, laarzen, een wasmachine-
trommel. En naast deze ’objets
trouvés’ zijn er ingenieuze con-
structies, zoals een bijlenma-
chine, een orgel van kunstgebit-
ten of door fietspompen aange-
dreven toeters. 

Al deze geluidsexperimenten
worden bijna terloops uitge-
voerd, af en toe aangevuld met
de broze, ijle stem van Van Gor-
kum voor een intens en meestal
weemoedig lied. 

De teksten zijn poëtisch,
maar zonder veel samenhang
en dat geldt ook wel een beetje
voor de voorstelling als geheel.
Wat deze knapen aan geluiden
en muziek produceren is nu
eens stemmig, dan weer schu-
rend en schrijnend, krakend en
stampend.

Vaak is het komisch om te

zien hoe ze in deze bende in de
slag zijn, temeer daar ze niet
hun best doen om leuk te zijn.
Maar halverwege bekruipt je
even het idee dat je naar de
hoogtepunten uit een ánder
muziektheaterstuk zit te kijken.
Dan mis je iets van een verha-
lend draadje, een anekdote, of
wat meer onderlinge frictie in
de gevechten tussen muzikant
en materie. Met zo’n klein
scheutje extra theatraliteit kan
dit bijzondere ploegje nog
groeien tot mooie hoogtes.

HANS BRANS
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Disco Pigs mist
contrast

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling: Dis-
co Pigs. Tekst: Enda
Walsh. Spel: Dries Beu-
gels, Marie-Ange Gillis.
Muziek: Bruno Op de
Beek. Regie: Leen Bras-
penning. Vertaling: Jeroen
Olieslaeghers. Serie: Blind
date, Nieuwe Theaterma-
kers. Aantal toeschou-
wers: 155.

LEEUWARDEN – ‘Disco Pigs’ in de
serie Nieuwe Theatermakers is
een voorstelling van de Vlaam-
se regisseur en beeldend kun-
stenares Leen Braspenning. Dit
rauwe tienerdrama is dit sei-
zoen ook te zien in een com-
pleet andere versie van Tryater.
Het oorspronkelijk Ierse stuk uit
1996 van Enda Walsh speelde in
Cork en werd in 2001 ook al ver-
filmd. Het stuk moet dus wel
wat hebben, maar het viel nog
niet mee om die kwaliteit te ont-
dekken.

Misschien lag het aan de taal.
Op de trap naar de bovenzaal
van de Harmonie wordt het pu-
bliek al gewaarschuwd dat deze
versie gespeeld wordt in Brus-
sels-Vlaams. Mochten we niet
alles meekrijgen, geen nood,
het stuk vertelt zichzelf. Dat viel
tegen.

In een kaal, hard decor met tl-
buizen en tegelelementen staan
een jongen en een meisje in de
startblokken. Ze stormen naar
voren en spuien hun verhaal dat
begint vanaf de eerste adem-
tocht. Samen geboren in het-
zelfde ziekenhuis, op praktisch
hetzelfde moment; opgegroeid

als buren in dezelfde straat, de-
den en deelden ze altijd alles sa-
men. Hij was Zwijn en zij was
Zeug. Ze bouwden hun eigen
wereld, waarin ze koning en ko-
ningin waren.

Voortdurend wordt er ge-
switcht tussen vertellen en spe-
len, terwijl we ze zien rondhan-
gen in disco’s, cafés en op
straat. Daar gaat het hard aan
toe, er wordt gezopen en ge-
scholden en ook onderling da-
gen ze elkaar voordurend uit.
Enkele keren zien we ze alleen.
Dan fantaseert de jongen dat hij
met haar naar bed gaat, maar
zover komt het niet. Hij wordt
jaloers, slaat iemand in elkaar
en zij vlucht voorgoed bij hem
vandaan.

Was het vanwege die actie of
omdat zijn seksuele toenade-
ring het einde van hun symbio-
tische relatie had betekend?
Waarschijnlijk het laatste, maar
in deze voorstelling blijft het on-
duidelijk.

Braspenning zet wel een karig
beeld neer van de discowereld –
met veel bierblikjessmijterij -
maar verzuimt om in theater-
beelden het contrast te maken
met de fantasiewereld van dit
duo. Er wordt veel stoer ge-
daan, maar de onderlinge af-
hankelijkheid van de twee
wordt nauwelijks voelbaar, net
zo min als hun geleidelijk uit el-
kaar groeien. De spanning tus-
sen binnen- en buitenwereld,
waaraan de relatie tussen Zwijn
en Zeug uiteindelijk kapot gaat,
moeten we begrijpen uit de
tekst - tastbaar wordt ze niet.

HANS BRANS
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Psychiater als temmer van overgave
Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: ‘Equus’ van
Peter Shaffer. Gezel-
schap: Nationaal Toneel
met o.a. Pieter van der
Sman, Xander van Vled-
der, Antoinette Jelgersma,
Jobst Schnibbe. Vertaling:
Johan Boonen. Regie: Jo-
han Doesburg. Belang-
stelling: 180 mensen

DRACHTEN - In de schaduw van de
antipsychiatrie schreef Peter
Shaffer – bij ons vooral bekend
als auteur van ‘Amadeus’ – in
1973 het toneelstuk dat hem op
slag beroemd maakte, ‘Equus’.
Het begint als psychiater Mar-
tin Dysart het verzoek krijgt om
een zeventienjarige jongen te
behandelen die op één nacht
zes paarden de ogen uitstak. 

Shaffer ontleende zijn stof
aan een krantenbericht, maar
verdiepte zich verder niet in het
geval. Liever construeerde hij
zijn eigen verklaring, met een bi-
gotte moeder voor wie seks ge-
lijk aan zonde stond, en een
atheïstische vader voor wie de
commercie de grote satan was –
beiden even liefdevol als ver-
krampt. Maar voor de bizarre
daad van Alan Strang is meer
nodig dan dat.

Net als Oidipous begint Dy-
sart aan een zoektocht in Alan’s
verleden om het raadsel te ont-

rafelen en net als in dit klassieke
voorbeeld stuit de detective al
snel op zichzelf. Hij twijfelt niet
zo zeer aan zijn vermogens als
psychiater als wel aan het nut
van zijn werk. 

Hoe meer Dysart de geheime
vervlechting van seksuele frus-
tratie en religieuze overgave op
het spoor komt, des te meer
confronteert hem dat met de
steriliteit van zijn eigen leven.
De passie van Alan maakt hem
jaloers.

Het Nationale Toneel heeft al-
les uit de kast getrokken om dit
indringende conversatiestuk te
voorzien van krachtige beelden
en een wervelende mise-en-scè-
ne. Drie zwarte paardenlijven
op de achtergrond worden be-
waakt door drie gespierde dan-
sers die samensmelten tot de
Equus, de paard-god in Alans
waan.

Collectief storten alle spelers
zich in de waan van Alan, prach-
tig gespeeld door Xander van

Vledder. Met lichtbeelden, rij-
dende tafeltjes en spelers die
met een enkele beweging in en
uit de scène stappen rijgen de
taferelen zich ademloos aaneen
tot aan de grote climax. 

Shaffers constructie eindigt
tenslotte met de verzuchting
van Dysart die zich afvraagt
waarom hij gepassioneerde
mensen als Alan ’geneest’ voor
een passieloze normaliteit.

Regisseur Johan Doesburg
heeft een heftige, flitsende voor-
stelling in elkaar gestoken, met
vol overgave acterende spelers.
Maar je vraagt je af of iets van de
energie die in het oppeppen van
de vorm is gaan zitten, niet be-
ter aan een kritische kijk op de
inhoud had kunnen worden be-
steed.

In tegenstelling tot Oidipous
is het zelfonderzoek van psychi-
ater Dysart tamelijk mager. Het
gebrek aan passie in zijn eigen
leven wordt nogal romantise-
rend afgezet tegen de overgave
van Alan – geheel in lijn met de
antipsychiatrie, waar het idee
opgeld deed dat niet de patiënt
maar de maatschappij ziek was.
Die eyeopener van destijds
komt nu wel wat simplistisch
over. Het zou mooi geweest zijn
als het Nationaal Toneel ook
met die inhoudelijke kant aan
de haal was gegaan.

HANS BRANS

Beeld uit ‘Equus’ van het Nationale Toneel. Hoofdrolspeler Xander
van Vledder ligt op Ruben Solignier. Foto Leo van Velzen
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De bedwongen bewegingskunst van Lisbeth Gruwez
Plaats: Leeuwarden.
Voorstelling: Forever
Overhead. Gezelschap:
Voetvolk (Blind date –
Nieuwe Theatermakers).
Concept en dans: Lisbeth
Gruwez. Dramaturgie:
Bart Van den Eynde.
Soundscape: Maarten
Van Cauwenberghe. Toe-
schouwers: 90.

LEEUWARDEN - Voetvolk is een
Vlaamse dansgroep van Lisbeth
Gruwez en Maarten Van Cau-

wenberghe, een duo dat elkaar
heeft leren kennen bij de ver-
maarde theatermaker Jan Fa-
bre. Iets van de indringende,
veeleisende stijl van Fabre is ze-
ker ook terug te zien in de solo
’Forever Overhead’ van Lisbeth
Gruwez. Gruwez vergt het uiter-
ste van haar lichaam en zuigt de
toeschouwer mee in een dwin-
gende, hypnotiserende voor-
stelling.

Voor het geval we niet weten
wat het betekent, heeft de bijge-
leverde folder het over een se-
cretaresse die uit een vliegtuig
valt, over willen vliegen en val-

len. Maar zo’n toelichting be-
derft meer dan dat het ver-
klaart. 

Gruwez heeft geen anekdo-
tiek nodig. De spanning die ze
met haar lijf weet op te roepen is
onrustbarend genoeg.

Het begint met een plas licht
waaruit een drenkeling vruchte-
loos omhoog probeert te ko-
men. Het is een adembenemen-
de worsteling in slow motion,
met eindeloos falen en opnieuw
proberen. Met een nauwelijks
hoorbaar geknetter op de ach-
tergrond is het alsof je naar een
bizarre film tuurt. 

Als het haar eindelijk lukt om
uit het spotlicht te breken, be-
landt ze op een zwart object dat
het meest heeft van de rots van
de zeemeermin in Kopenhagen. 

Veel rust is haar daar niet ge-
gund. Er valt een motorhelm uit
de lucht en als dat ding eenmaal
op haar kop zit, gaat het een ei-
gen leven leiden. Het smijt haar
hoofd door de ruimte en het lijf
slingert er achter aan – een be-
nauwende ervaring. 

Ontdaan van de helm volgt
opnieuw een traag gedeelte op
de Kopenhagen-rots. Met ont-
bloot bovenlijf kruipt ze zonder

vooruit te komen. De rug tot het
uiterste gespannen, goud-glin-
sterend van het zweet, rollen
spierpartijen en schouderbla-
den als de bewegende dekschil-
den van een levensgrote tor –
een eng, maar fascinerend ge-
zicht.

Zoals alles wat Gruwez tot dit
moment heeft laten zien straalt
het een enorme kracht uit, maar
ook onmacht. Een bedwongen
bewegingskunst.

Maar dat verandert in een
klap. Een hand uit de coulissen
reikt een koel blikje cola aan en
als dat genuttigd wordt is er in-

eens contact met het publiek.
Gruwez trekt een koffer op wiel-
tjes te voorschijn en transfor-
meert met een stel witte pumps
- die daar al die tijd geduldig
stond te wachten – in een koket-
te stewardess. Dus toch. 

Volgt een pantomime-achtige
scène die wat mij betreft niet zo
veel meer toe voegt. De onver-
wachte overgang is weliswaar
verrassend, maar het slot deel
komt niet meer in een spannen-
de verhouding te staan tot het
voorafgaande.

HANS BRANS
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Tragiek van levens
die elkaar misliepen

GEWIKT & GEWOGEN

Tragiek van levens

Gebeurtenis: Gare de Lyon Gezien: 9
april, Posthuis Theater, Heerenveen
Tekst: Wies Venmans Spel: Bartho
Braat en Henriëtte van der Meij Regie
en bewerking: Ad de Bont Nog te zien:
21 april in Leeuwarden Publiek: 160
★★★★✩

Producente en schrijfster
Wies Venmans hoorde in
een nachtelijke stations-

restauratie het levensverhaal
van een gestrande medereizig-
ster.

In dat verhaal speelde even-
eens een station, het Gare de
Lyon in Parijs, een cruciale rol.
Het ging over twee levens die
elkaar misliepen en vormde
uiteindelijk de basis van een
toneelstuk dat regisseur Ad de
Bont verwerkte tot een indruk-
wekkende voorstelling.

Alleen al door die twee om-
vattende, met elkaar verweven
levenslijnen roept de voorstel-
ling een ingehouden melancho-
lie op, zonder overigens een tel
sentimenteel te worden. Jette
van der Meij en Bartho Braat
spelen de verliefde Parijzenaars
Rachel en Gérard, en her en der
nog enkele kleinere rollen.

Als Parijs bezet wordt door de
Duitsers wordt hun romance
wreed verstoord, want Gérard
raakt bij het verzet betrokken en
Rachel moet als jodin de stad
ontvluchten.

Op het Gare de Lyon spreken
ze af elkaar daar na de oorlog
weer te treffen. Uiteindelijk
gebeurt dat ook, maar liefst
dertig jaar later. Tussen afscheid

en hereniging speelt zich de
voorstelling af, die even gefrag-
menteerd is als hun gebroken
levens.

Na het gedwongen, pijnlijke
afscheid volgen we beurtelings
hun lotgevallen. De ontsnapping
van Rachel mislukt, ze duikt
onder, wordt betrapt en in een
kamp misbruikt. Gérard ziet hoe
zijn strijdmakker wordt gedood
en zijn groep gedecimeerd. Door
de chaos na de oorlog, geraakt
Rachel bij familie in de Verenig-
de Staten en ook Gérard over-
leeft beschadigd de jaren van
verschrikkingen. Na jaren ver-
geefs wachten trouwen ze met
een ander, zonder elkaar even-
wel te kunnen vergeten.

De Bont heeft gezorgd voor
een voorstelling met vaart en
variatie, waarbij het publiek aan
de lippen van de spelers hangt.
Goed gekozen liederen wisselen
de scènes af, die soms gepaard
gaan met stomme zwart-wit-
filmbeelden, waarin de vertelde
gebeurtenissen bijna letterlijk
een plek krijgen.

Ontroerend zijn de momen-
ten waarop de echtgenote van
Gérard hem probeert te bescher-
men tegen zijn verleden en van
de Amerikaanse echtgenoot van
Rachel, die het gemis van haar
grote liefde accepteert. Een
enkele keer zou je willen dat een
scène wat langer duurde en de
vertelling iets minder fragmen-
tarisch was, maar desondanks is
de tragiek voelbaar van begin
tot eind.
HANS BRANS
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Rita en haar leraar 
komen niet uit verf

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Geknipt om te leren
(’Educating Rita’) van Willy
Russell. Spel: Johnny
Kraaijkamp jr. en Celine
Purcell. Regie: Caroline
Frerichs. Vertaling: Anne-
marie Oster. Belangstel-
ling: 260 mensen. Nog te
zien: 18 december in Dok-
kum, 19 december in Hee-
renveen en 23 december in
Drachten.

LEEUWARDEN - De in het leven
mislukte leraar en de levenslus-
tige leerling, ofwel de oude man
en het jonge meisje – het is een
motief dat in talloze variaties in
de literatuur opduikt. In ’Educa-
ting Rita’ uit 1980 stelt Willy Rus-
sell het thema aan de orde in
zijn meest minimale vorm, met
slechts twee spelers. De misluk-
te leraar Frank is professor in de
literatuur. De leerling is Rita, 27
jaar, kapster, en behept met een
onstilbare honger naar kennis
en dan met name literatuur. 

Rita heeft last van een ’is that
all there is’-gevoel. Ze zit klem in
haar milieu en wil meer. Ze is
een spraakwaterval, zonder
rust in haar krent. Celine Purcell
speelt haar als een nieuwe Cari-
ce van Houten. Met haar flair,
power en abrupte speelsheid
brengt ze onbewust iedere ou-
dere man het hoofd op hol, al zit
ze dan vol maniertjes. Frank
blijkt echter, om onbegrijpelijke
redenen, vooral platonisch van

haar gecharmeerd – alsof de
schrijver al te grote problemen
liever uit de weg gaat.

In het begin lijkt Johnny
Kraaijkamp nog enige moeite te
hebben met zijn rol van uitge-
bluste geleerde. Maar vooral
wanneer de drank de mislukkin-
gen van huwelijk en carrière
moeten doen vergeten, wordt
hij grappig en innemend.

Grappig en innemend zijn ook
de dialogen van Russell, zeker.
Maar ergens blijft het stuk han-
gen. Vooral de antieke, Britse
klassentegenstelling op de ach-
tergrond lijkt dwars te liggen.
Rita is niet alleen hongerig naar
kennis, maar wil ook aan haar
sociale milieu ontsnappen en
mee doen in de highbrow priet-
praat. Wil ze nu zichzelf ont-
plooien of wil ze hogerop? Frank
van zijn kant ziet dat haar spon-
taniteit teloor gaat, maar stelt
als leraar eisen die iedere au-
thenticiteit teniet doen. 

Russell slaagt er niet in om
die tegenstrijdigheden in zijn
karakters productief te maken.
De scènes rijgen zich daardoor
aaneen in een aangenaam, maar
eindeloos gebabbel, zonder dat
ze uitmonden in een echt, ver-
helderend conflict.

Aan de spelers, de regie of de
vormgeving ligt het niet. Alle in-
grediënten voor een smakelijke
voorstelling zijn aanwezig,
maar het gerecht smaakt wat
flauwtjes.

HANS BRANS
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De tragiek van Tempo Doeloe
Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: Heren van
de thee, naar de roman van
Hella S. Haasse. Spel:
Cees Geel, Nienke Römer,
Hajo Bruins, Oda Spelbos,
Dic van Duin, Dewi Reijs
e.a. Regie en bewerking:
Ger Thijs. Belangstelling:
600mensen. Nog te zien:
12 december in Heeren-
veen en 17 december in
Leeuwarden.

DRACHTEN - Bijna vijftig jaar be-
slaat de roman ’De heren van de
thee’ van Hella Haasse die door
bewerker/regisseur Ger Thijs
zijn teruggebracht tot tweeën-
half uur oogstrelend mooi thea-
ter. Dat vergt veel weglatingen
en het samenvoegen van perso-
nages en gebeurtenissen. 

Voor wie de roman gelezen
heeft en hem graag eens ’in le-
vende lijve’ wil herbeleven, bie-
den de twaalf acteurs van deze
productie een feest van herken-
ning. Niet alleen de belangrijk-
ste karakters worden met snelle
penseelstreken trefzeker neer-
gezet, maar ook de tragische

constante komt misschien nog
wel sterker naar voren dan in
het boek.

Het stuk begint met alle spe-
lers in een halve kring van bam-
boestokken, klaar voor een oud-
Indische vertelling als het ware.
Rudolf Kerkhoven knielt bij het
graf van zijn vrouw Jenny in het
besef dat hij haar niet heeft kun-
nen geven waar ze behoefte aan
had. Daarmee is het eindpunt
gezet, waar het hele stuk ge-
staag naar toe zal werken. Ru-
dolf, stoer en stevig neergezet
door Cees Geel, is de doener-
doorzetter, die eigenhandig een
nieuwe theeplantage in het oer-
woud uit de grond stampt. Hij is
een man met een ideaal, maar
ook teleurgesteld, omdat zijn
vader hem niet in vertrouwen
nam.

Hij voelt zich te kort gedaan
door zijn familie van wie hij te-
gelijk afhankelijk is. Al slaagt hij
uiteindelijk in zijn ambities, hij
raakt verbitterd conflicten en
zijn doorzettingsvermogen ver-
schraalt tot starheid. Jammer
genoeg zie je die ontwikkeling
toch niet echt op het toneel ge-

beuren, want Geel speelt Rudolf
aan het eind op vrijwel dezelfde
wijze als aan het begin. Door de

eindeloze opeenvolging van
snelle scènes krijgt hij helaas
ook weinig ruimte om die inner-

lijke ontwikkeling voelbaar te
maken.

Beter lukt dat bij de passieve
rol van Jenny. Meegetroond
naar de wildernis om daar het
ene na het andere kind te baren,
kwijnt ze langzaam weg in een-
zaamheid en leegheid. Meer
nog dan in de roman symboli-
seert Jenny hier de spleen van
hele generaties ’kolonialen’
eind negentiende eeuw. Gebon-
den aan een moederland waar-
van ze inmiddels vervreemd
zijn, zitten ze met de beste be-
doelingen vast aan een fascine-
rend, vreemd land waarvan ze
nooit echt deel uit zullen ma-
ken.

Voor degenen die het boek
niet hebben gelezen is de op-
eenstapeling van taferelen wel-
licht teveel van het goede en
blijft de dramatiek te veel aan
de oppervlakte hangen. Het is
de verdienste van Ger Thijs dat
hij desondanks, met name door
de focus op Jenny, iets van de
tragiek weet op te roepen van
deze verbeten ploeteraars uit
de Tempo Doeloe.

HANS BRANS

Cees Geel in ‘Heren van de thee’. Foto Ben van Duin
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In feestelijk Diever smelt tragische noot

DIEVER - Wie herinnert zich nog de jaarlijkse
Gijsbrecht van Amstel van Vondel op nieuw-
jaarsdag? Wie herinnert zich überhaupt
Vondel, of Heijermans? Toneeltradities en
Nederland, ze horen niet bij elkaar. Vernieu-
wing is hier de norm. 

Een van de weinige uitzonderingen op die
regel is Diever. Al 56 jaar lang voeren ze daar
diep in het bos Shakespeare op en hoewel
de grote bard maar een dikke dertig stukken
schreef, gaan ze er onverdroten mee door.
Het publiek wordt zelfs een beetje ‘high-
brow’, met Bekende Nederlanders, chique
hoeden, maar ook met meegebrachte flesjes
wijn voor in de pauze. 

Dat feestelijk tintje paste dit jaar perfect
bij de keuze van het stuk. ’Much ado about
nothing’ is een romantische komedie die
met zijn overdaad aan onwaarschijnlijke
verwikkelingen de titel alle eer lijkt aan te
doen: een ‘Hoop gedoe om niks’. Ik zeg na-
drukkelijk ‘lijkt’, want als er één thema naar
boven komt drijven is het toch wel dat
schijn bedriegt. 

Plaats: Shakespearetheater Diever.
Voorstelling: ‘Hoop gedoe om niks’ van
William Shakespeare. Gezelschap:
Openluchtspel Diever. Regie en bewer-
king: Jack Nieborg. Kostuums: Margot
van der Kamp. Decor: Harm Naaijer. Be-
langstelling: 900 (uitverkocht). Nog te
zien: tot 12 september op woensdag, vrij-
dag en zaterdag

Plaats van handeling is een gefantaseerd
Sicilië, waar aan het hof van vorst Antonio
een groep officieren komt logeren. De jonge
Claudio is meteen tot over zijn oren verliefd
op tienerdochter Hero en met hun vaders
zegen zal het huwelijk vlug beklonken wor-

den. Totdat de achterbakse bastaard-broer
van Claudio’s commandant roet in het eten
gaat gooien door Hero’s goede naam te be-
kladden.

Interessanter dan deze bakvisliefde is de
relatie tussen de wat oudere Benedick en

Beatrice, die om het hardst roepen dat ze
niks van de andere sekse moeten hebben.
Het komische element zit hem vooral in het
verbale vuurwerk van deze twee. 

Naast een lekkere, gesmeerde vertaling
heeft regisseur Jack Nieborg, specialist in de
klucht, ook gezorgd voor een grote hoeveel-
heid fysieke en visuele grappen - van onver-
wacht spuitende kranen tot gooi- en smijt-
werk over de strak geknipte heggetjes. Met
dat kluchtige sausje, het goed volgehouden
tempo en een ploeg degelijk ingespeelde ac-
teurs weet Nieborg Shakespeares niet meer
zo heel toegankelijke komedie een heerlijk
frisse facelift te geven. 

De tragische toetsen in het stuk raken
daarbij helaas wat ondergesneeuwd. De ge-
volgen die Claudio’s ’ontmaskering’ van He-
ro heeft voor haar vader, voor haar èn voor
Claudio zelf komen niet echt aan, omdat ook
op die momenten de klucht van geen wijken
weet. Evenmin is duidelijk waarom de vro-
lijk sarcastische Beatrice tot aan haar beke-
ring tot de liefde gespeeld wordt als een cha-
grijnige kenau. 

Er viel beslist meer te halen uit Shake-
speares vernuftige spel met schijn en werke-
lijkheid. Maar dat kan een avond feestelijk
genieten in de sfeervolle ambiance van een
romantische villa met ’ hangende tuinen’
niet bederven.

HANS BRANS

Het feestelijke decor van ‘Hoop gedoe om niks’ in Diever. 
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Pentjak silat wortelt
in Moeder Aarde

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstel-
ling: Ibu Bhumi (Moeder
Aarde). Gezelschap: Ka-
nor Pos, Physical Theatre.
Concept en regie: Gerard
Mosterd. Choreografie:
Benny Krisnawardi en Ge-
rard Mosterd. Belangstel-
ling: 85 mensen.

HEERENVEEN - Als een bloem, een
slang, een muis die uit de sla-
pende aarde kruipt – zo danst
de losgezongen hand van Ben-
ny Krisnawardi op een onbe-
weeglijke rug. Het is een van de
eerste scènes uit ‘Ibu Bhumi’,
ofwel Moeder Aarde, de tweede
voorstelling van bewegings-
theater Kanor Pos. De groep is
het geesteskind van Gerard
Mosterd, die in Nederland de In-
donesische dansstijl pentjak si-
lat introduceerde en theatraal
probeert te maken.

Pentjak silat komt voort uit
de gestileerde krijgsdans, maar
anders dan andere martiale be-
wegingskunsten is deze vorm
sterk geïnspireerd op dieren uit
de jungle. Dieren die vechten,
spelen, slapen en paren – kort-
om die dicht bij Moeder Aarde
staan. Bij de drie Indonesische
dansers die deze voorstelling
dragen herken je inderdaad de
soepele, energieke bewegings-
patronen van tijgers, slangen, a-
pen, honden, enzovoort. 

Vaak ontstaan de bewegingen
dicht bij de grond, vanuit de
hurken, maar alles in het lijf
draait en beweegt met een strak
gespannen energie, die dan in-
eens wordt afgekapt in harde,
hoekige gebaren. Het uitbeel-
den van dieren is zeker niet het
doel. Het is eerder een inspira-
tiebron die je bij flarden her-
kent. Op andere momenten lijkt
het bewegingsidioom meer ont-
leend aan de moderne dans.

Dat is ook niet zo gek want be-
denker en co-regisseur Mosterd
heeft meer dan vijftien jaar dan-
servaring bij de internationale
top voordat hij zich steeds
meer ging verdiepen in de Azia-
tische dans en de daarmee ver-
bonden denkwereld. Hij maakt
choreografieën en geeft work-
shops in Indonesië, Nederland
en elders.

Die educatieve kant komt in
‘Ibu Bhumi’ naar voren door de
deelname van drie beginnende
danseressen die in enkele scè-
nes het beeld ondersteunen en
die duidelijk betrokken zijn bij
het thema ’one world’. 

Hun technische beheersing
steekt echter nogal schriel af te-
gen het adembenemende per-
fectionisme van de andere drie,
zodat je je kunt afvragen, of hun
bijdrage – hoe sympathiek en
geëngageerd ook – wel zo zinnig
is.

HANS BRANS
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Ifigeneia: slagveld van emoties in een dodelijk keurslijf
LEEUWARDEN - Euripides is, wat
de klassieken betreft, dit sei-
zoen hofleverancier van het Ne-
derlands theater met vijf Me-
dea’s en één ‘Ifigeneia in Aulis’,
een minder bekende, maar min-
stens zo interessante tragedie.
Robert Woodruff, de Ameri-
kaanse gastregisseur van de Ifi-
geneia, noemt Euripides de
meest tragische schrijver van
de Oude Grieken, maar dat valt
te bezien. De waarden waarop
Euripides’ helden zich beroe-

pen worden door hem namelijk
subtiel onderuitschoffeld en
door het blootleggen van gera-
tionaliseerde emoties koerst hij
eerder op het vermijdbare, dan
op het noodlottige. Die lijn volgt
Woodruff in zijn regie in feite
zelf ook.

Wat is het verhaal? Legeraan-
voerder Agamemnon is volgens
een orakel verplicht om zijn ei-
gen dochter te offeren, want an-
ders kan het Griekse leger niet
naar Troje uitvaren om de

vrouw van zijn broer Menalaos
terug te halen. Het schaken van
Helena door een barbaarse bui-
tenlander is een vernedering
die de Grieken alleen met wraak
en vernietiging terug kunnen
betalen.

Hun leger is op een kaal to-
neel present door in het gelid
opgestelde paspoppen. Naast
dit appèl zit hun generaal in
zo’n politiehokje op poten te
dubben: eerst schrijft hij een
brief aan zijn vrouw om hun

dochter te brengen voor een hu-
welijk, dan één om vooral weg
te blijven. Als broer Menelaos
de laatste brief onderschept
komt de lange carroussel van
emoties pas goed op stoom. Me-
nelaos verwijt hem lafheid, Aga-
memnon zit in een onoplosbaar
dillemma, de broer draait bij als
hij tranen ziet, de oudste broer
is hem erkentelijk, maar ziet
geen andere uitweg, met de he-
te adem in zijn nek van een natie
die bloed wil zien. Al die emotio-

nele uitbarstingen en wisselen-
de standpunten blijven strak
verpakt in het keurslijf van Euri-
pides’ taal. Dat geeft een mooie,
stroeve geladenheid aan deze
voorstelling.

Een koor van zeven dames,
die er uitzien als Uruzgan-vrou-
wen bij het afscheid, voegt daar
nog een vervreemdend laagje
aan toe. Op de ijle klanken van
Gene Carl klinken hun Griekse
teksten (met ‘boventiteling’)
dan weer unisono, dan weer als

een verontrustend vlechtwerk.
Woodruff doet er alles aan om
de oorspronkelijke tekst zijn
werk te laten doen.

In toenemende mate wordt
dit hoogspanningsdrama be-
heerst door moeder Klytaimne-
stra en dochter Ifigeneia (Kari-
na Smulders). Van verwach-
tingsvolle huwelijksgasten ver-
anderen ze in verbijsterde
vrouwen. Met haar graatmagere
lijf en verkrampte handen voert
Nietvelt een gevecht tegen de

bierkaai, dat ze pas verliest als
haar dochter ten slotte bezwijkt
voor een blijmoedige glansrol
als martelares voor het vader-
land.

Terwijl toneelknechten het
podium al ontruimen - anders
gezegd: de Grieken opstomen
naar Troje - blijft de moeder ont-
redderd achter. Van vaders ver-
driet zien we niets meer. De
waanzin van de ideologen heeft
gezegevierd.

HANS BRANS

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling: Ifi-
geneia in Aulis. Tekst: Eu-
ripides. Gezelschap: To-
neelgroep Amsterdam.
Spel: Roeland Fernhout,
Chris Nietvelt, Karina
Smulders, Tijd Docter. Ma-
rieke Heebink, Marwan
Kenzari, e.a. Regie: Ro-
bert Woodruff. Vertaling:
Hugo Koolschijn. Toe-
schouwers: 350.
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Een mohammedaanse piraat 

DRACHTEN - In ‘Jan Janszoon, de blonde arabier’ dartelt
Karim El Guennouni van type naar type. Het stuk is geba-
seerd op de ware geschiedenis van een Hollandse kaper,
die in dienst van de Staten Generaal het de Spanjaarden
op zee lastig maakten tijdens onze Tachtigjarige Oorlog.
Maar Jan Janszoon had er de smoor in dat hij het groot-
ste deel van de buit aan de regering moest afstaan en
begon voor eigen rekening. 

Guennouni vertelt het verhaal in flashback. Hij tovert
een wreed, maar avontuurlijk sprookje tevoorschijn. De
piraat zocht bescherming in Noord-Afrikaanse havens
en liet zich daarvoor tot de islam bekeren. Een Marok-
kaanse sultan huwde hem uit aan zijn dochter en stuur-
de hem zelfs als afgezant naar de Republiek der Zeven
Provinciën. Toen hij onverrichter zaken terugkeerde,
koos hij noodgedwongen opnieuw voor de piraterij. Tot
heimwee hem naar zijn dochter in Holland voerde. Ge-
lukkig staat het vliegend tapijtje garant voor een happy
end.

De verteller brengt het opmerkelijke relaas licht en
soepel over het voetlicht, maar erg origineel is het niet.
Hij mist vooral het indringende en persoonlijke van thea-
ter-solisten als Helmut Woudenberg of Sabri Saad el Ha-
mus. Daar staat tegenover dat hij veel oog heeft voor
mooie historische details, zoals die over het rijke Moor-
se liefdesleven, waar Hollandse kaaskoppen nog een
puntje aan kunnen zuigen.

Plaats: Lawei, Drachten. Voorstelling: Jan Janszoon, de blonde Ara-
bier. Tekst en spel: Karim El Guennouni. Regie: Rik Hoogendoorn. Be-
langstelling: 45 mensen.

HANS BRANS
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Dantes inferno ten
onder in woorden

en beelden

Plaats: Het Posthuis, Hee-
renveen. Voorstelling: La
Divina Commedia. Tekst:
Dante Alighieri, Ko van den
Bosch (bewerking). Gezel-
schap: Noord Nederlands
Toneel. Spel: Merijn de
Jong, Dreya Weber, G.W.
Sok. Regie: Ola Mafaalani.
Bezoekers: 100. Nog te
zien: 25 en 26 november in
Leeuwarden en 2 decem-
ber in Drachten.

HEERENVEEN - ,,Dit is de hel’’, roept
iemand achter in de zaal. Hij
springt van zijn stoel en begint het
publiek grinnikend in te delen in al-
lerlei typen zondaars, naar de ge-
detailleerde classificaties uit Dan-
tes Divina Commedia. Een springe-
rige Merijn de Jong is de gelauwer-
de Dante en met hem staan we
voor de eerste van negen ringen,
alvorens we vanuit de hel, via het
vagevuur (de Louteringsberg),
naar het Paradijs mogen. 

De tocht wordt aangekondigd
door Dantes gids Vergilius die met-
een maar wijst op zijn inspiratie-
bron, de aanbeden, vroeg gestor-
ven Beatrice. Zwevend aan een
zwierig lint hoog in de lucht wordt
haar onbereikbaarheid volmaakt
belichaamd door Cirque du Soleil-
acrobate Dreya Weber. Kortom, de
opening van het Noord Neder-
lands toneel is origineel en ijzer-
sterk.

Hoewel de Divina Commedia
qua omvang bepaald geen kleinig-
heid is, is het voor bewerker Koos
van den Bosch en zijn wederhelft
regisseur Ola Mafaalani niet ge-
noeg. De relevantie van deze Mid-
deleeuwse turf voor nu wordt ver-
duidelijkt door er het verhaal van
een illegale vluchteling in te verwe-
ven. Niet voor niets wijst de gids in
zijn inleiding erop dat Dante zijn
meesterwerk schreef toen hij als
banneling op de vlucht was uit zijn

geboortestad Florence. 
Die rol van vluchteling ligt De

Jong eigenlijk nog beter dan die
van Dante. Met zijn vale baardje en
magere lijf kronkelt hij als een pa-
ling door de exuberante teksten
van Van den Bosch. Die heeft ener-
zijds een fraai boeketje citaten ge-
plukt uit de vertaling van Ike Cialo-
na en Peter Verstegen, anderzijds
zijn eigen woordbrij losgelaten in
parafrases van Dante en in het
brokkelige relaas van de vluchte-
ling. Soms sluiten die qua metrum
en bloemrijke taal wonderwel aan
bij het origineel, maar even vaak
vraag je je af: waar hebben we het
hier over? 

Er is een indrukwekkend verhaal
van angstige verstekelingen in het
ruim van een donker schip, maar
ook een cabareteske bar-scène à la
De Wereld Draait Door, waar Neer-
lands zelfgenoegzaamheid over de
hekel wordt gehaald – grappig
doorgedraaid, maar in zijn oever-
loos cynisme net zo zelfgenoeg-
zaam. Aan dialogen doet Van den
Bosch niet; alle teksten worden
frontaal de zaal in gemitrailleerd.
Op den duur slijt dat het gehoor.

De overkill aan woorden gaat ge-
paard met een overdaad aan beel-
den die al even inventief en krach-
tig zijn, zoals dossiers die spon-
taan uit stellingen donderen of grij-
ze verf die theatraal van een
immense lichtbak druipt. Fascine-
rend, maar te veel en te chaotisch.
Pas bij het wonderschone liefdes-
duet in de lucht van Dante en Bea-
trice valt het verhaal weer op zijn
plaats.

Verheldert Dante het verhaal
van de illegale vluchteling, of ver-
klaart de vluchteling ons de zin
van de Goddelijke Komedie? Geen
van beide, ben ik bang, en geen van
beide raakt je diep in de ziel, hoe
imponerend dit theaterspektakel
ook is.

HANS BRANS
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Morele zelfkastijding bij zes miljoen paperclips
Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: Lieg ik
soms? Tekst en regie:
Laura van Dolron. Spel:
Wolter Muller, Martijn de
Rijk, Joris Smit. Productie:
Frascati. Toeschouwers:
100.

DRACHTEN - Op geheel eigen wijze
houdt ook Laura van Dolron
zich bezig met ‘waarheidsvin-
ding’. Vooral de waarheid in het
algemeen moet het ontgelden in

haar kruising van filosofie en
stand-upcomedy. Liefst vijf
voorstellingen van haar hand
zijn er dit seizoen te bewonde-
ren – te bejubelen volgens som-
migen – dus het cliché ‘aanstor-
mend talent’ is hier wel op zijn
plaats.

In ‘Lieg ik soms?’, ontwikkeld
bij het Noord Nederlands To-
neel, is Van Dolron zelf niet te
zien, maar heeft ze drie jonge
honden het toneel opgestuurd.
Energiek spuien ze hun hoog

oplaaiende ergernis over een
Amerikaanse documentaire
met de titel ‘Paperclips’. In een
dorpsschooltje in Tennessee
start een even bevlogen als ge-
frustreerde juf met haar kinder-
tjes een mooi project over tole-
rantie en liefde, met als af-
schrikwekkend tegenvoorbeeld
de holocaust.

Vanuit drie talkshowstoeltjes
schieten de drie om beurten
driftig naar voren om in beroerd
geïmiteerd Amerikaans uit te

beelden hoe de opgeklopte mo-
rele verontwaardiging van de
deelnemers van het project uit
loopt op de bizarre inzameling
van zes miljoen paperclips. 

Oorspronkelijk bedoeld om
het onvoorstelbare getal te vi-
sualiseren, werden de paper-
clips allengs symbolen waar de
zielen van de gestorvenen in
zijn neergeslagen. Met enkele
verdwaasde Auschwitz-overle-
venden en een uit Duitsland ge-
importeerde treinstel bereikt

dit morele circus een hoogte-
punt.

En dan draait ook de voorstel-
ling 180 graden. ,,Zijn we eigen-
lijk niet jaloers op de onbekom-
merdheid van hun emoties?’’
vraagt een van de heren zich af.
Daarmee begint een kettingre-
actie van zelfreflecties en zelf-
beschuldigingen, die qua toon
en thematiek sterk lijkt op de
monoloog die Van Dolron zelf
een week eerder in Leeuwarden
afstak in ‘Walden revisited’. 

Enkele filmbeelden van ‘Pa-
perclips’ moeten ten slotte onze
,,typisch Hollandse’’ veroorde-
ling van het schoolproject uit
het eerste deel radicaal doen
omslaan. Wij zijn helemaal niet
superieur aan die moralistische
hillbillies. Die bekering wordt
echter wel lastiger als je in dat
eerste deel niet zo ver mee ging
met de wel erg vet aangezette ri-
diculisering van het paperclip-
project.

HANS BRANS
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Mariken: kleurrijke, maar bomvolle kerstboom
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Mariken
(naar een boek van Peter
van Gestel) Produktie: De
Lawei. Spel: Meike de Beij
en vele anderen. Bewer-
king: Miranda Bolhuis. Re-
gie: Albert Secuur. Cho-
reografie: Carla van Zan-
ten. Muzikale leiding: Rei-
nout Douma. 

DRACHTEN - Voor de vijfde keer
pakte De Lawei uit met een
grootscheepse kerstmusical,
die helemaal gedragen werd
door lokaal talent. Deze keer
viel de keus op een jeugdboek
van Peter van Gestel die een los-
se bewerking maakte van het
Middeleeuwse mirakelspel ’Ma-
riken van Nimwegen’. In dat
stuk wordt Mariken verleid
door de duivel, die ze ontmoet
op de jaarmarkt en met wie ze
vervolgens ’in zonde’ samen-
leeft.

De duivel van deze toneelbe-
werking – blijkt na een tijdje – is
evenwel geen echte, maar een
speler uit een troupe wagenspe-
lers.

Dit verrukkelijke ploegje on-
geregeld zet met z’n vijven de
toon. Vrolijk en onstuimig belo-
ven ze ons het verhaal te vertel-
len van Mariken, van duivels en
de angst voor de Zwarte Dood,
ofwel de pest.

Het eerste slachtoffer is al
voor de voorstelling gevallen.
Het vondelingen-meisje Mari-
ken leefde met een oude tove-
naar en een geit in het Waan-
woud. Als de geit sterft trekt Ma-
riken de wijde wereld in om een
nieuwe te zoeken. 

Helaas heeft de geit uit de
voorstelling vanwege de drei-
gende Q-koorts het loodje moe-
ten leggen – niet letterlijk hopen
we. Zonder de show te stelen
overtuigde de geit op wieltjes
gelukkig ook.

Onstuimig was de voorstel-
ling zeker. Er werd geacteerd,
gedanst en gezongen dat de
spetters er van af vliegen en de
belofte van de wagenspelers
dat we ons niet zouden verve-

len werd ruimschoots ingelost.
Maar ondanks alle vaart en

verstrooiing verliep het verhaal
van Mariken stroef. De voortdu-
rende sprongen in de tijd in het
eerste deel zullen voor veel
jeugdige kijkers een lastig pro-
bleem zijn geweest. Erger was
dat ze de betrokkenheid met de

lotgevallen van de titelheld in
de weg zaten. 

Aan Meijke de Beij lag het
niet, want zij speelde Mariken
met een aanstekelijke menge-
ling van naïviteit en zelfverze-
kerdheid. Mariken bleef echter
te veel toeschouwer in haar ei-
gen verhaal, dat als een overvol-

le kerstboom was volgehangen
met oogstrelende tafereeltjes,
leuke dansnummers en lekker
in het gehoor liggende liedjes.
Voor de muziek was links en
rechts geshopt bij Bob Dylan,
de Rolling Stones, Drs. P. en wie
al niet, in een uitvoering die
steevast de allure van Broad-

way in het kwadraat had. Ook
hier viel weinig af te dingen aan
de kwaliteit van de zangers,
maar een beetje meer originali-
teit en dienstbaarheid aan het
verhaal zou de zaak geen kwaad
hebben gedaan.

Originaliteit zat nog het
meest in de aankleding. De fan-

tasie waarmee de kostuums ge-
maakt waren, vloog soms een
beetje uit de bocht, maar een
genot om te zien was het zeker.
Al met al viel er heel veel te ge-
nieten in deze show. Het bleef
amateurtheater van topniveau.

HANS BRANS

Mariken (Meike de Beij) in de kerstmusical van De Lawei. Foto LC/Niels Westra
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Levensechte Medea van Malou Gorter
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Medea, naar Euripi-
des. Bewerking: Ko van
den Bosch. Gezelschap:
Noord Nederlands Toneel.
Spel: Malou Gorter, Merijn
de Jong, Peter Vandemeu-
lebroecke, Noraly Beijer,
Hans Man in ’t Veld, Maart-
je van de Wetering, Jésus
Fernandéz, e.a. Regie:
Ola Mafalaani. Toeschou-
wers: 300.

LEEUWARDEN - Een groter con-
trast dan de Medea van het Na-
tionaal Toneel eerder dit sei-
zoen en die van het Noord Ne-
derlands Toneel is niet denk-
baar. Waar het Haagse
gezelschap streefde naar klas-
sieke eenvoud en heldere esthe-

tiek, daar scheuren de Gronin-
gers de tekst van Euripides aan
snippers en regent het chaos in
een woeste zoektocht naar een
andere, eigen waarheid van dit
lastige stuk. Kindermoord, wat
doe je daarmee in een nette
schouwburg?

Kinderen worden door thea-
termakers, net als dieren, so-
wieso gemeden, want dat leidt
maar af. Johan Doesburg haalt
de de zoontjes van Medea zelfs
helemaal uit zijn voorstelling bij
het NT. Regisseur Ola Mafalaani
daarentegen maakt van het pro-
bleem de oplossing en laat de
kinderen nadrukkelijk zien.
Voor aanvang al spelen ze vro-
lijk met hun moeder ‘Anna-Ma-
ria koekoek’ en dan valt de ver-
zorger met de deur in huis: die
kinderen worden straks door

hun moeder vermoord, maar
het is maar toneel. 

Met zo’n relativering maak je
het jezelf niet gemakkelijk. En
met de ironisch redekavelende
toon die Malou Gorter als Me-
dea in de eerste helft bezigt
wordt het nog lastiger. Ze lijkt ei-
genlijk niet zo vreselijk ge-
schokt door de ontrouw van
haar man Jason en haar verban-
ning door koning Kreon - door
Hans Man in ’t Veld vertolkt als
een redelijke burgervader à la
Job Cohen. 

Van de ziedende wraakzucht
en het listige dubbelspel van
Medea is in de bewerking van
Ko van den Bosch weinig over.
Deze Medea is geen heldin,
maar ze wordt evenmin neerge-
zet als een psychisch wrak. Eer-
der als een gewone vrouw, die

haar leven helaas wel heeft op-
gehangen aan één man en voor
wie er nu letterlijk en figuurlijk
geen weg terug is. De heftige
woordenstrijd met Jason
mondt hier uit in een ultieme
poging tot verzoening. Pas als
zijn afwijzing definitief is, rijpt
het moordplan – niet uit wraak,
maar bij gebrek aan uitzicht.

Deze anti-psychologische
aanpak gaat vergezeld van twee
originele aanvullingen. De eer-
ste is Noraly Beijer die als ‘het
koor’ nieuwsberichten leest
van recente gevallen van kin-
derdoding. Daardoor komt de
tovenares uit Kolchis aanmer-
kelijk dichterbij. Een tweede,
meer duistere vondst is die van
flamencodanser Jésus Fernan-
déz, die als de vermoorde broer
met strak bedwongen hakrof-

fels de in zichzelf verloren Me-
dea als het ware opstuwt naar
de catastrofale ‘bevrijding’, die
hier zijn beslag krijgt in een lu-
guber partijtje pannenkoeken-
bakken.

Halverwege de aanloop naar
dat moment stapt Gorter ineens
Brechtiaans uit haar rol en eist
‘een omgangsregeling met Euri-
pides’. Daar spreekt meer uit
dan relativerende humor. 

Net als het feestelijk slot
waarin alle doden ontwaken als
uit een akelige sprookje, maar
Medea in shock blijft zitten, is
het een aangrijpende poging
om van een tragische heldin een
moeder te maken die is vastge-
lopen, een vrouw die bij ieder-
een om de hoek kan wonen.

HANS BRANS
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De Lawei maakt van klassieker musical
Plaats: Drachten. Voor-
stelling: ‘Midzomer-
nachtsdroom’ van William
Shakespeare. Vertaling:
Jack Nieborg. Productie:
De Lawei. Spel: ruim veer-
tig amateurspelers uit
Smallingerland. Regie: Al-
bert Secuur. Dramaturgie
en liedteksten: Miranda
Bolhuis. Arrangementen:
Reinout Douma. Toe-
schouwers: 700. Nog te
zien: vanavond en morgen
in Drachten.

DRACHTEN - Voor de vierde keer
op rij begint theater De Lawei
het kersverse jaar met een ei-
gen theaterproductie, die ge-
dragen wordt door een groot
aantal amateurtalenten uit de
eigen regio. Albert Secuur en
Miranda Bolhuis, de drijvende
krachten achter dit spektakel,
kozen dit keer niet voor eigen
werk, maar voor een kant en
klaar stuk: Shakespeare’s ‘Mid-
zomernachtsdroom’. Gezien
het jaargetijde een nogal bijzon-
dere repertoirekeus, maar het
is dan ook een stuk vol tegen-
stellingen.

Het enorme toneel van de
grote zaal is amper breed ge-
noeg om al deze groots aange-
klede zaken te bevatten. Een
forse bigband probeert zich in
het halfdonker bescheiden op
de achtergrond te houden, wat
vooral lukt doordat ze wat ho-
ger zitten. Nog iets hoger op een
wit bruggetje met chroom rai-
lingen zetten de hertog van
Athene en zijn verloofde het
stuk in gang met de aankondi-
ging van hun huwelijk. Voetvolk
op de vloer juicht het paar toe
in een decor dat veel speelmo-
gelijkheden biedt, maar verder
vrij sober is. 

De verbeelding moet het
vooral hebben van de kostuums
en daarin is de fantasie dan ook
uitbundig op de loop gegaan. Bij
de Atheners is er onder het gril-

lige garnituur nog iets van een
gebruikelijk kostuum te herken-
nen, maar later in het bos gaan
in kleurrijk, fladderende outfits
alle remmen los.

In dat ’woud bij Athene’ be-
landen we dankzij vier jonge ge-
liefden die voortdurende op de
verkeerde verliefd zijn. Deme-
trius wil graag met Hermia,
maar die valt op Lysander, ter-
wijl haar vriendin Helena alleen
maar oog heeft voor Demetrius,
die haar weer niet ziet zitten.
Kortom, liefdeslasten. De twee-
de laag is de sprookjesachtige,

rond de jaloerse bosgod Obe-
ron, die zijn vrouw Titania voor
straf verliefd laat worden op
een ezel. Vooral Titania sleept
een groot gevolg van bizarre fi-
guren achter zich aan. 

Hier heeft de kostuumont-
werpster haar slag geslagen,
want het ziet er allemaal zeer
fantasierijk uit. Alleen bij de der-
de laag in het stuk, rond de
handwerkslieden die een stukje
voor de bruiloft repeteren, is
voor een strakker concept ge-
kozen van oranje wegwerker-
pakken. Misschien dat door dat

keurslijf dit kluchtige element
er in het eerste deel niet zo uit
de verf komt, maar hun opvoe-
ring aan het slot – tegelijk een
lofzang op de goedbedoelende
amateur – maakt alles ruim-
schoots goed.

Zwakke plekken zitten er ove-
rigens nergens in deze grote
groep. Er wordt door iedereen
met veel lef en bravoure geac-
teerd, gemusiceerd en gedanst.
Zelfs de zang is van hoog ni-
veau. Een beetje jammer is wel
dat de overbekende, eigentijdse
songs in jazzy uitvoering zich

moeilijk laten rijmen met de
sprookjessfeer van Shake-
speare. Samen met de dansstijl
uit het moderne showtheater
maakt dat van deze ‘Midzomer-
nachtsdroom’ een Broadway-
achtige musical, waarin de oor-
spronkelijke tegenstellingen
nogal vervagen. Hoewel origi-
naliteit hier dus niet direct de
hoofdprijs binnensleept heeft
men er wel een wervelend thea-
terfeestje van gemaakt waar-
mee we het nieuwe jaar opge-
wekt kunnen beginnen.

HANS BRANS

Scène uit ‘Midzomernachtsdroom’. Foto LC/Jan de Vries
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Oidiepoes tussen de schuifdeuren
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Oidiepoes. Gezel-
schap: Het Volk. Spel:
Bert Bunschoten, Joep
Kruijver, Wigbolt Kruijver,
Minke Kruijver en Karlijn
Kruijver. Regie: Aike Dirk-
zwager. Belangstelling:
200 mensen. Nog te zien:
12 maart in Heerenveen.]

LEEUWARDEN - Na een reünie van
afgetakelde balletdansers en
veteranen op tournee richten
de Haarlemse heren van Het
Volk zich in hun nieuwste pro-

ductie op de Griekse tragedie.
Toe maar. Bij de gedragen op-
komst van de spelers op sirtaki-
muziek contrasteren de lood-
zware brilmonturen die we ken-
nen uit voorgaande voorstellin-
gen, fraai met de historische
verantwoorde kostumering:
kunstig omgeknoopte lakens,
teenslipppers en een plastic
lauwerkrans om de slapen. 

De openbare repetitie van het
lerarenkorps in de aula – want
dat blijkt het even later te zijn -
kan beginnen. De vaste kern van
Bert Bunschoten en de gebroe-
ders Kruijver is voor deze gele-
genheid versterkt met twee
vrouwelijke Kruijvers, zodat
een familiedrama in meer dan

één opzicht voor de hand ligt.
In zijn rol van regisseur stelt

de rector zelve ons voor aan zijn
collega-acteurs en onthult daar-
bij en passant hun drank- en
psychische problemen. Van de
nieuwe docente textiele werk-
vormen is hij daarentegen meer
dan gecharmeerd. Dat de rol
van de titelheld door zijn eigen
dochter vertolkt wordt, doet al
de nodige linken naar het thema
vadermoord vermoeden, maar
gelukkig is men zuinig met het
aanbrengen van parallellen tus-
sen het verhaal van Oidipous en
de ’echte’ werkelijkheid. Zo
blijft er wat te gissen.

Dat verhaal is overigens min-
der op de tragedie van Sofokles

gebaseerd, als wel op de oor-
spronkelijke mythe, die Freud
gebruikte om zijn gelijknamige
complex aan op te hangen.
Geen wonder dan ook dat het
orakel van Delphi, dat ’Oidie-
poes’ raadpleegt als hij onzeker
is over zijn (haar) afkomst, het
masker draagt van de Weense
zielenknijper - met pijp. Aange-
dreven door direct, onver-
bloemd taalgebruik in kreupel-
rijm blijft de Oidipous-vertel-
ling wonderbaarlijk overeind,
ondanks de talloze onderbre-
kingen, zoals kibbelende colle-
ga’s, een broeierige vader-doch-
ter verhouding, een actrice die
nauwelijks in haar rol gelooft en
een andere die juist teveel in

haar toneelpersonage opgaat.
Het Volk hoeft weinig te doen

om de liefhebbers van hun dwa-
ze theater aan het lachen te krij-
gen, zo lijkt het. Maar dat komt
vooral omdat ze het zo goed
doen. Hun stijl heeft een hoog
’tussen de schuifdeuren’-gehal-
te, maar dankzij een onver-
stoorbare presentie is de ge-
speelde knulligheid nooit over
de top. Ze spelen nergens ge-
makkelijk op de lach en door
verrassende wendingen komt
de humor steeds uit een andere
hoek. Ook na zoveel producties
blijft dit gezelschap onweer-
staanbaar grappig.

HANS BRANS
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De verbrokkelde wereld van Dea Loher
Plaats: De Harmonie, Leeuwarden.
Voorstelling: Onschuld. Auteur:
Dea Loher. Gezelschap: RO Thea-
ter. Regie: Alize Zandwijk. Verta-
ling: Liet Lenshoek. Belangstel-
ling: 150 mensen. 

LEEUWARDEN - Het is een bizarre wereld
van ’gewone’ mensen, die ons wordt
voorgetoverd door het nieuwe Duitse
schrijversfenomeen Dea Loher. Twee
vers aangespoelde asielzoekers, een
moeder die ongevraagd bij haar doch-
ter en diens man intrekt, een verdwaas-

de bijna-moeder die aan wildvreemden
verontschuldigingen aanbiedt voor
haar doodgeboren kind, een blinde
paaldanseres – plus nog een klein do-
zijn desolate individuen. 

Ze bevolken een gemeenschap die
nergens geplaatst of beschreven wordt
en die alleen bijeen wordt gehouden
door de verbeelding van Dea Loher.
Wat al deze figuren gemeenschappelijk
hebben is een grote mate van hulpe-
loosheid. De een voelt zich schuldig
over een drenkeling die hij had moeten
redden, de ander over een kind dat er
niet kwam; weer een ander over een

verlangen dat niet vervuld wordt. 
’Iedereen verlangt naar onschuld’

roept de falende mensenredder hal-
verwege. Dat verlangen naar een para-
dijselijke toestand is niet ingegeven
door grote misstappen, eerder door
klein leed en het gevoel dat het leven
tussen de vingers door glipt.

Onvermogen spreekt ook uit de ge-
brekkige communicatie, maar tot con-
tact geeft de schrijfster dan ook weinig
gelegenheid. Lange monologen wisse-
len af met korte dialogen waarin nie-
mand hoort wat de ander zegt. En als
er dan al wat interactie is treedt een an-

dere speler op als verteller die de tekst
voorzegt. 

Veel plastischer dan in de niet afla-
tende woordenstroom van Loher komt
het onvermogen naar voren in de uit-
vergrote, expressionistische speelstijl
die regisseur Alize Zandwijk met de
spelers ontwikkelde. De houterige
stroefheid waarmee twee hunkerende
echtelieden elkaar maar niet kunnen
vinden vertelt meer dan wat ook.

Zandwijk herschept het podium tot
een panopticum van groteske poppen
die onthand in het leven staan. Daar-
mee geeft ze het verbale geweld van

Loher een broodnodig visueel tegen-
wicht en houdt ze de voorstelling ruim
twee uur lang redelijk spannend – ook
al had die de helft korter gemogen,
want veel kop of staart zit er niet in dit
mozaïek.

Loher schept wel een zwart beeld
van een maatschappij waarin ieder in
zichzelf opgesloten zit en het zelfmoor-
den regent. Daar zetten de spelers met
de kaarsjes die ze af en toe onopval-
lend afsteken in een kleine nis, een
klein lichtpuntje tegenover: zolang er
leven is, is er hoop.

HANS BRANS
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Een gevecht
om contact

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Oog om oog. Tekst:
Marcel Otten. Spel: Linda
van Dyck, Victor Löw, Line-
ke Le Roux en Reinier Bul-
der. Regie: Ignace Corne-
lissen. Bezoekers: 400.
Nog te zien: 9 december in
Franker, 27 januari in
Drachten.

LEEUWARDEN - In ‘Oog om oog’ pro-
beert de non Helen Prejean in de
gevangenis een moordenaar bij te
staan die in de staat Louisiana ter
dood is veroordeeld. Linda van
Dyck speelt de zuster in het begin
als een wat naïeve, onzekere lie-
verd, die allengs vasthoudender
wordt in haar moeizame pogingen
om met de man in contact te tre-
den. Ze veroordeelt zijn daden,
maar niet de mens. Dat streven
valt niet mee, want de ruwe bolster
– een rol die Victor Löw op het lijf
geschreven is – laat zich niet mak-
kelijk benaderen. Nog meer tegen-
stand ondervindt ze van haar om-
geving, die vol onbegrip is over

haar omgang met ‘zo’n beest’. Het
heftigst reageren de ouders van
het vermoorde meisje, die de da-
der willen zien branden en haar
werk ervaren als verraad.

De tekst is een bewerking van
het boek en de film ‘Dead man wal-
king’, die in Amerika werden ge-
zien als aanklacht tegen de dood-
straf. In Nederland wordt zo’n aan-
klacht al gauw preken voor eigen
parochie. Dat deze sobere voor-
stelling desondanks uitgroeit tot
meer dan een gratuïte veroorde-
ling van de doodstraf zit hem voor-
al in de tweede helft. Als de man op
‘death row’ iedereen behalve zich-
zelf de schuld geeft en zelfs zijn
enige steun en toeverlaat wild van
zich afstoot, blijft Prejean met al
haar zachtaardigheid zoeken naar
een opening. In die heftige momen-
ten, maar ook in de gespannen stil-
tes zijn Van Dyck en Löw op hun
sterkst en nemen ze de toeschou-
wer mee in een gevecht om con-
tact. Dan gaat het meer om open-
heid en liefde dan om een makkelij-
ke veroordeling van ‘oog om oog’.

H.B.
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Nieuwe wind ‘Op
Hoop van Zegen’

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Op Hoop van Zegen.
Tekst: Herman Heijer-
mans. Gezelschap: Het
Toneel Speelt. Regie: Jaap
Spijker. Belangstelling:
570 mensen.

LEEUWARDEN - Soms kan een to-
neelstuk onze taal en ons den-
ken veranderen. Zo heeft de uit-
drukking ‘op hoop van zegen’
na het gelijknamige drama van
Herman Heijermans uit 1900
een heel andere betekenis ge-
kregen. Sinds die tijd vertrou-
wen we minder op Gods goeder-
tierenheid en wantrouwen we
de macht van kapitalisten. 

Het verhaal van de reder die
slecht betaalde vissers in een
wrakke doodskist de zee op-
stuurde, en van de gezagsge-
trouwe weduwe Kniertje die
haar laatste zoons met die boot
de dood injoeg, is zo vaak ge-
speeld, verfilmd en als musical
gebracht, dat het op een gege-
ven moment van moed getuigt
om dit oude paard opnieuw van
stal te halen.

Maar Het Toneel Speelt is dat
aan zijn roeping om Neder-
landstalig toneel te brengen wel
verplicht. Hoe maak je een ver-
haal waarvan de tragische af-
loop het publiek bekend is nog
spannend?

Hoe voorkom je dat men gaat
zitten wachten tot de oneliner
‘de vis wordt duur betaald’ valt?
Regisseur Jaap Spijkers – die
eerder het epos van de Familie
Avenier onder zijn hoede nam -
doet dat met eenvoud. 

Eenvoud en een peloton ster-
ke acteurs die de tekst hun werk
laten doen. Aan de archaïsche
taal van Heijermans veranderen
ze niets. Zelfs de kostuums zijn
min of meer historisch verant-

woord, met lange rokken en wij-
de vissersbroeken. Maar iedere
scène wordt zo kaal en puur ge-
speeld dat het lijkt alsof de spe-
lers zichzelf overtreffen in het
repetitielokaal.

Doordat er vrijwel geen decor
is ligt de nadruk op het drama
sec. Bart Klever, die zowel de
versleten zeerot Cobus als de
verlopen timmerman Simon
speelt, geeft met een simpele
slag tegen een zware klok
steeds de volgende scène aan. 

In de stormnacht waarin de
vrouwen angstig en toch een-
zaam bij elkaar schuiven en
troost zoeken in de hartver-
scheurende verhalen van hun
verdronken verwanten, is geen
zuchtje te horen. 

Pas als het toneel leeg is, ho-
ren en zien we regen in vlagen
naar beneden ruisen. Later
schuift een monumentaal schil-
derij met woest zeegezicht
langs de achterwand, maar een
directe verbinding met de han-
deling is er ook dan niet. 

Door theatrale tekens en spel
zo sterk van elkaar te scheiden
wordt voorkomen dat het een
niet meer dan een illustratie bij
het ander is. Melodrama krijgt
op die manier weinig kans.

Het indringende, maar inge-
houden spel versterkt dat nog
eens. Marisa van Eyle maakt
van Kniertje geen krijsend vis-
wijf, maar een verharde moeder
die machteloos toekijkt.

In de ruzie tussen haar zoon
Geert (Guy Clemens) en reder
Bos (René van Zinnicq) – Heijer-
mans’ confrontatie tussen pro-
letariaat en kapitalisme – blijft
de reder redelijk overeind, zo-
dat de indeling tussen ‘good’ en
‘bad guys’ niet al te simpel uit-
valt.

Met een frisse wind blaast Het
Toneel Speelt dit oude museum-
stuk weer nieuw leven in.

HANS BRANS
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Fleur, faasje, wille en earmoed
yn de wrâld fan Nynke 

Plak: De Harmonie, Ljouwert. Foarstel-
ling: ‘De striid om de sulveren bal’ (nei trije
ferhalen fan Nynke van Hichtum). Spul:
Jan Arendz, Hilbert Dijkstra, Nynke Heeg,
Marijke Geertsma, Peter Sijbenga, Lianne
Zandstra, en 17 spilers fan de Jeugdthea-
terschool. Tekst: Wiske Sterringa. Oer-
setting en muzyk: Peter Sijbenga. Regy:
Bruun Kuijt. Tal besikers: útferkocht.
Noch te sjen:19, 20, 22, 23, 26 (matinee!)
27, 28, 29 en 30 desimber.

LJOUWERT - Faaks hie de krystfoarstelling fan
Tryater – in ko-produksje mei de Harmonie
en de Jeugdtheaterschool – better ’De striid
om it bestean’ hjitte kinnen, want it keats-
ferhaal oer de ’Sulveren bal’ wie allinnich it
tredde part. Fryslân om 1920 hinne wie foar-
al wrotte en bealgje om alle mûltjes te fol-
jen. Lykwols wie de wrâld fan Nynke van
Hichtum net sa grimmitich as de hurde
werklikheid fan har man, de sosjalistelieder
Pieter Jelles Troelstra. Faaks as tsjinwicht
tsjin it al te brave, suver moralistyske tiids-
byld út Van Hichtum har bestseller ’Afkes
Tiental’ hat bewurkster Wiske Sterringa twa
ploecgen njonken inoar set: ien kloft spilers
yn fleurich blau en ien yn in striidber read.

Yn dizze fleurige, flotte foarstelling foar
bern fan acht oant hûndert-en-acht komt dy
tsjinstelling lykwols net bysûnder út de fer-
ve. As je it net lêzen hiene yn it foar, soene je
it suver net witte. Miskien fynt dy tsjinstel-
ling te min oanknopingspunten yn de ferha-
len fan Van Hichtum. In grut beswier is it
net, likemin as it ûntbrekken fan in troch-
geande ferhaalline. Dêrfoar hat dizze foar-
stelling te folle faasje en ôfwikseling. De trije
ferhaalen binne sa fernimstich oan inoar
knope, dat je hast net it idee ha twa kear yn
in nij begjin te sitten. 

Regisseur Bruun Kuijt, dy’t wy kenne fan
’Wat in teater!’ en ’Lytse Fûgel’, is dan ek in
spesjalist yn it gearstallen fan in teatrale
sneltrein. Tusken de fjouwer tuorren, dy’t
wy werkenne as it keatsersstriidperk fan de
PC yn Frjentsjer, fleane ballen troch de loft,
en stikjes bôle op syk nei roppige maachjes,
en lytse poppen falle yn de earms fan broer-
kes en suskes. Al dat spektakel bliuwt lyk-
wols subtyl en tsjinstber oan it ferhaal. De
moaiste prestaasje fan Kuijt is lykwols dat
hy de ploech fan betûfte Tryater-akteurs en
de bern en jongerein fan de Theaterschool
ta in ’geolied’ ensemble smeid hat, krekt as
wie it ien grutte sirkusfamylje dy’t al sûnt de
ruften mei-inoar oparbeidet.

It heart miskien wat sunichjes om jin by
sa’n teatraal feestje ôf te freegjen wat wy no
krekt oan moatte mei de wrâld fan Nynke
van Hichtum. Om begryplike redenen is der

net keazen foar in grau realisme om dy
wrâld op te roppen, mar de fleurige kleuri-
gens fan dizze mienskip stiet ek wol wer in
hiel ein ôf fan de werklikheid fan doe. Gere-
geld stapt Jan Arendz of Hilbert Dijkstra op
in gutige wize efkes út harren rol om kom-
mentaar te jaan út it no wei, sadat se in brê-
ge foarmje tusken de jonge sjoggers yn de

seal en Afke har tsiental. Dat soarget lyk-
wols tagelyk foar in relativearring dy’t de ôf-
stân noch grutter makket. 

Mar ach, Van Hichtum sels wie miskien ek
net sa’n djipdolster. Hoe fier dy wrâld ek fan
uzes ôf stiet, der is genôch te werkennen.
En in hiel soad te genietsjen.

HANS BRANS

In byld út ’De striid om de sulveren bal’. Foto Karel Zwaneveld
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Mondriaan utopie 
of systeemdenken

LEEUWARDEN - Gerardjan Rijn-
ders toneelstuk ’Victory Boogie
Woogie’ begint waar de theater-
hit ’Kunst’ van Yasmine Reza
ophoudt, zou je kunnen zeggen.
In dat laatste stuk ruziën drie
vrienden met elkaar naar aanlei-
ding van de aankoop van een
wit schilderij door een van hen.
Hun discussies over de zin van
abstracte kunst steken vrij po-
ver af als je ze vergelijkt met het
hoogfilosofische gehalte van de
drie vrienden in ’Victory Boogie
Woogie’. 

De titel is ontleend aan het
laatste schilderij van Piet Mon-
driaan, een onvoltooid werk dat
onlangs voor veel reuring zorg-
de vanwege het prijskaartje van
€37 miljoen.

Deze drie vrienden zijn zelf
kunstenaars en een van hen is
natuurlijk Piet Mondriaan. De
andere twee, een man en een
vrouw, hebben geen naam en ze
verkondigen eigenlijk geen ei-
gen kunstopvatting, zeker niet
op de bezeten manier van Mon-
driaan.

Dat maakt de strijd, zeker in
het eerste deel, niet helemaal
gelijkwaardig. Vermoedelijk zit
die ongelijkwaardigheid al inge-
bakken in de belangrijkste bron
van Rijnders: het artikel ’Tria-
loog’ in het roemruchte kunste-
naarsblad De Stijl uit 1919.

Het ligt niet meteen voor de
hand dat een ongelijkwaardig
debat over abstracte kunst op
het podium interessant theater
oplevert, maar in handen van

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Victory Boogie Woog-
ie. Gezelschap: Zuidelijk
Toneel. Tekst en regie:
Gerardjan Rijnders. Be-
langstelling: 120 mensen.

Rijnders en de zijnen is dat ze-
ker het geval. 

Hij doorkruist het gepassio-
neerde gesprek met flarden jazz
van drie musici, die zodoende
voor een aangename relative-
ring zorgen van het op hoge
toon gevoerde debat. 

Ondertussen schuiven er op
schijnbaar willekeurige mo-
menten ook allerlei uitvergrote
elementen uit Mondriaans vor-
mentaal het beeld in. Zo zien we
een lange streep licht in het
donker als het gaat over de
schoonheid van een landschap.
Niet de kleur of de toon interes-
seert Mondriaan, maar de ver-
houding van de lijnen: alleen die
brengt het effect van rust te-
weeg.

Waar de ’oude kunst’ de na-
tuur uitbeeldde, wil Mondriaan
de concrete vormen abstrahe-
ren om uiteindelijk ’de tragiek
van de werkelijkheid’ te kunnen
overstijgen. Gewend als we zijn
aan de popularisering van zijn
schilderijen op tassen en jas-
sen, laat juist deze hooggestem-
de toekomstvisie een heel an-
der licht schijnen op de overbe-
kende lijnen en kleurvlakken. 

Bij de vrouw roept zijn radica-
le utopie van een ’nieuwe mens’
steeds meer bewondering op,
maar de mannelijke gespreks-
partner wordt hoe langer hoe
nijdiger van dit ’doodse sys-
teemdenken’. Als zij aan het slot
idolaat aan de voeten van de
meester zit en en een zacht ’fan-
tastisch’ mompelt, herhaalt hij
met een flinke dosis cynisme:
’fantast-isch’.

Met die twee opvattingen laat
Rijnders het laatste woord aan
de toeschouwer, die hoe dan
ook vanaf nu anders naar het
werk van de grootste Neder-
landse modernist zal kijken.

HANS BRANS



16  oktober  2009 , pag.  19

Maastricht aan 
de haal met Ibsen

Plaats: Lawei, Drachten.
Voorstelling: Vijand van
het volk. Auteur: Henrik Ib-
sen. Gezelschap: Toneel-
groep Maastricht. Regie:
Arie de Mol. Toeschou-
wers: 140.

DRACHTEN - Na de noodgedwon-
gen fusie van het rebelse Els Inc
met Het Vervolg gaat artistiek
leider Arie de Mol met Toneel-
groep Maastricht onverdroten
door met het maken van eigen-
wijs theater over ’de ploeteren-
de mens en zijn verlangen naar
houvast’. Die mens is in dit ge-
val dokter Thomas Stokman, de
centrale figuur in een ’Vijand
van het volk’. 

Stokman is de ontdekker van
een profijtelijke bron die van
een armoedig gat een booming
kuuroord heeft gemaakt. Als het
stuk begint, geldt hij nog als
’vriend van het volk’ bij wie de
lokale progressievelingen graag
over de vloer komen. Als de
strijdvaardige, maar naïeve
dokter evenwel met een rap-
port aan komt zetten dat aan-
toont dat de bron vergiftigd is,
wordt hij niet door iedereen als
de redder van de natie binnen
gehaald.

Zijn broer – hier zus – de bur-
gemeester en voorzitter van het
badhuis, verhindert de publica-
tie van het belastende rapport
en zelfs de vooruitstrevende
pers draait om als een blad aan
de boom, benauwd voor de
stemming van haar publiek. Al
snel kotst de gehele gemeen-
schap de ooit geliefde dokter
uit, zelfs de ruiten gaan aan dig-
gels. De dokter laat zich echter
niet wegpesten: ’het sterkst is
de man, die alleen staat’.

De Mol begint met het stuk

van Ibsen letterlijk in de etalage
te zetten. In een soort bushokje
slempen de bewonderaars aan
de tafel van de wonderdokter;
toneelspelend in een net te na-
drukkelijke stijl. Niks geen vier-
de wand hier; met een vette
knipoog naar het publiek wordt
gedemonstreerd dat deze tevre-
denheid geen lang leven is be-
schoren. Na de eerste confron-
tatie van Thomas en zijn burge-
meester-zus wordt het hokje
opgetrokken en brandt de strijd
in alle openheid los. 

Dat gaat er heftig aan toe,
soms is de stijl groteske, soms
jolig-studentikoos. Spelers die
even niet meedoen trekken zich
terug in een muziekhoek. Tus-
sen de scènes komen we op
adem met aangename jamses-
sies, die weinig met het verhaal
van doen hebben. Zowel de
speelstijl als de intermezzo’s
verraden een poging om het
stuk tegen het licht te houden
en op speels-brutale manier te
zoeken naar de relevantie voor
nu.

De ingrediënten van toen – re-
gentenpolitiek, machtsmis-
bruik, monddood maken – ken-
nen we nu nog, maar het verhaal
uit 1882, met zijn talloze wendin-
gen en simplistische tegenstel-
lingen, is natuurlijk ook geda-
teerd. De opening naar het nu
wordt pas geforceerd als het
zaallicht aangaat bij Stokmans
apologie. Wie heeft die corrupte
autoriteiten aangesteld, wie
vindt alles best als zijn belang
maar niet geschaad wordt? Ib-
sen keert zich even heftig tegen
de konkelende elite als tegen de
kortzichtige massa. Regisseur
De Mol weet dat handig om te
buigen in een harde confronta-
tie met het publiek in de zaal.

HANS BRANS
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Van Dolron regisseert
zichzelf ter plekke

LEEUWARDEN - Wat te verwachten
van een voorstelling die begint
met ‘straks in de voorstelling
draag ik een lange cape tot de
grond, waar allemaal blaadjes
op genaaid zijn, maar dat heb ik
nogal slordig gedaan, dus mis-
schien raken er een paar los’?
De verwachting dat je die cape
daadwerkelijk te zien krijgt,
schrijf je meteen af. Je moet het
doen met wat je ziet: Laura van
Dolron, centraal op een kaal to-
neel, met in een hoek een verle-
gen meisje aan de knoppen.

De inleiding zet de toon. Het
heeft iets van spelende kinde-
ren die alles wat ze verzinnen
ook meteen benoemen. Alleen
gebruikt Van Dolron niet de ver-
leden, maar de tegenwoordige
tijd. Ze is een speelster die ter
plekke zichzelf regisseert, waar-
door alles wat ze vertelt perma-
nent bedolven wordt onder
commentaar en toelichting. 

Het muurbloempje in de hoek

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Walden Revisited.
Tekst: Laura van Dolron.
Spel: Laura van Dolron en
Lizzy Timmers. Belang-
stelling: 40.

(Lizzy Timmers) mag daarbij
als assistente de bijrol van al of
niet gepikeerde assistente spe-
len die met haar commentaar
‘van buitenaf’ voor impulsen
zorgt. Maar zelfs als ze boos is,
zegt ze dat haar woorden die
van de van schrijfster zijn. Van
Dolron is dus vooral bezig om
tegen zichzelf te spelen. Zelfs
haar inspiratiebron haalt ze on-
verschrokken onderuit.

De bron heet hier ’Walden’,
naar het boek van Henry Tho-
reau die anderhalve eeuw gele-
den de ‘terug naar de natuur’-
beweging inluidde. Van Dolron
komt er, in een diepe depressie
‘geplakt tegen de kachel’, al snel
achter dat Thoreau zijn mens-
beeld toetst aan een onmogelijk
ideaal. Dus Walden gaat de prul-
lebak in en Van Dolron kiest heel
eigentijds voor accepteren wie
je bent.

De pretentie van ‘stand-up
philosophy’ maakt Van Dolron
in deze voorstelling maar
mondjesmaat waar. Filosofisch
interessante vragen worden er
zeker opgeworpen, maar in
haar onstuitbare woorden-
stroom verzanden ze in Droste-
effecten en navelstaren. 

HANS BRANS
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‘Waterman’: van simpel naar bloedstollend
Plaats: De Lawei. Voor-
stelling: ‘Waterman’. Spel,
tekst en regie: Helmut
Woudenberg. Productie:
Theaterbureau Grünfeld.
Aantal toeschouwers:
150. Nog te zien: 27 maart
in Leeuwarden.

DRACHTEN - Een simpele fauteuil
met een man in kamerjas die
oreert over ‘de jood’ – zo begint
Helmut Woudenbergs mono-
loog ‘Waterman’. Maar de man
die aan het woord is, is zelf een

overlever van de holocaust. Hij
citeert misprijzend een ander
om nog geen vijf minuten later
vergelijkbare generalisaties te
debiteren over ‘die Marokka-
nen’ in zijn straat. 

Daarmee is vast een kader ge-
zet: we hebben het over een
doodgewone man, een mopper-
kont op zijn praatstoel, die aan
een onzichtbare meneer Wou-
denberg vertelt over vroeger en
nu. Maar het leven van deze
man was bepaald niet doodge-
woon. Het waargebeurde le-

vensverhaal van Herzog – of
Hatty – Waterman, dat door
Woudenberg meer wordt naver-
teld dan nagespeeld, begint in
een vooroorlogs gezin van veer-
tien kinderen in de verpauperde
Amsterdamse jodenwijk bij het
Waterlooplein, waar nu de Sto-
pera staat.

Woudenberg vertelt zoals we
dat in zijn voorgaande solo’s
van hem gewend zijn: direct, in-
dringend en zonder enige op-
smuk. Dat heeft dit verhaal ook
niet nodig. In grauwe en grijze

tinten wordt het armoedige, en
toch ook rijke bestaan in deze
verdwenen wereld opgeroepen
alsof we naar een zwart-wit film
kijken. En passant herinnert
Waterman zich de namen van al
zijn broers en zussen weer,
want alleen in zíjn hoofd leven
die nog voort. 

Het abrupt geëindigde eerste
deel krijgt na de pauze een ver-
volg in een heel andere toon-
soort. Woudenberg is nu meer
de jongeman Waterman gewor-
den die op wonderbaarlijke wij-

ze als enige van zijn gezin de
oorlog doorkwam. In staccato
zinnen volgen de steeds absur-
dere gebeurtenissen elkaar in
hoog tempo op: razzia’s, ver-
raad, deportatie, ontsnappin-
gen door hulp van anderen,
maar ook door stom toeval. 

Of, zoals Waterman zelf zegt,
door de onzichtbare gestalte op
de achtergrond van zijn wegge-
voerde moeder, met wie hij een
sterke band had.

In korte loopjes en half afge-
maakte bewegingen zet Wou-

denberg een bloedstollend ver-
haal neer, waarbij je bijna ver-
geet dat het verteld wordt. Aan
het eind heeft de jonge Water-
man die het allemaal meemaak-
te, de oude mopperkont, die het
verhaal vertelde, als het ware
ingehaald.

In een droom die zich iedere
nacht herhaalt, probeert hij al
ouder wordend zijn moeder in
te halen. ‘Als ik doodga, dan zal
het me lukken’. Een ijzingwek-
kend slot.

HANS BRANS.
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Fascinerende Poe in multimediale jas
Plaats: Prakijkschool,
Drachten. Voorstelling:
William Wilson naar Edgar
Allen Poe. Spel, concept,
tekst: Herman Egbers. Re-
gie: Gerardjan Rijnders.
Belangstelling: 30 men-
sen. Nog te zien: van-
avond en morgenmiddag
en -avond.

DRACHTEN - Wie droomt er niet
eens op een onrustige nacht
van zijn oude school, met van
die lange gangen en kille loka-
len? Het zijn meestal niet de

prettigste dromen. Voor de
voorstelling ‘William Wilson’
wordt het publiek van het zono-
vergoten plein achter De Lawei
naar de treurige bouwval van de
oude Praktijkschool geleid. 

Daar schuifelen we een aarde-
donkere, eindeloze gang in. Flin-
tertjes licht uit kieren en sleutel-
gaten leiden het samengepakte
groepje toeschouwers de angst-
aanjagende droomwereld van
Edgar Allen Poe in. Goedkope
horroreffecten blijven achter-
wege, maar links en rechts zien
we vervreemdende beelden

door kleine kijkgaatjes.
De tweehonderdste sterfdag

van Poe was voor acteur Her-
man Egbers aanleiding om een
van diens ’fantastische vertel-
lingen’ in een theatrale vorm te
gieten. William Wilson is een se-
mi-autobiografisch verhaal,
waarin de kostschoolervarin-
gen van Poe een belangrijke rol
spelen.

Nadat we het dodelijk gewon-
de hoofdpersonage bij wijze
van voorschot op het slot heb-
ben zien wegvluchten door de
trappenhal, komt de eigenlijke

vertelling op gang in een kleine,
mistige ruimte. De acteur ziet er
nu uit als Poe, met bolhoed en
jas tot op de grond. Hij begint de
laatste terugblik op Wilsons le-
ven met de entrée in dat verma-
ledijde internaat. 

‘Te laat!’ is het eerste wat de
directeur hem toesnauwt, na-
dat de koetsier het ventje
dwong om de laatste kilometers
te lopen. Gemangeld tussen een
tirannieke directeur en marte-
lende medescholieren laat het
kereltje zich niet op de kop zit-
ten. Hij alleen heeft het lef om in

de verboden kamer van de di-
recteur in te breken. 

Maar dan beginnen de pro-
blemen pas echt. Wilson vlucht
naar huis en daarna naar de uni-
versiteit, waar hij een illegaal
speelhol begint. Wilson is nu
een getalenteerd oplichter die
evenwel ontmaskerd wordt
door zijn eigen schaduw. Op-
nieuw slaat hij op de vlucht,
maar zijn dubbelganger jaagt
hem de halve wereld over tot
het tot een rechtstreeks duel
komt.

‘William Wilson’ is eigenlijk

geen solovoorstelling. De ge-
dreven Egbers speelt voortdu-
rend met en tegen lichteffecten
en videobeelden. De beelden
ondersteunen zijn verhaal niet
alleen, maar de acteur ver-
dwijnt er soms achter en zelfs
in. Zo wordt de verwarring over
de ’echte’ Wilson en zijn dubbel-
ganger vernuftig uitgebuit. 

Met ‘William’ Wilson heeft De
Lawei een theaterpareltje ge-
produceerd en ongetwijfeld een
hoogtepunt op haar derde Sim-
merdeis Festival.

HANS BRANS


