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Vrouwen om Hitler:
gebabbel en onbenul

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstelling: ‘Alles
voor de Führer’ door de
Toneelfabriek. Spel: Nelly Frijda,
Kiek Houthuijsen, Heddy Lester
en Arnoud Bos. Belangstelling:
80 personen.

HEERENVEEN – ‘Trilogie van de
Waan’ is de epische benaming
van een drieluik over vrouwen
die vielen voor de charme van
Adolf Hitler. De eerste delen
gingen over de dochter van
Wagner en de zus van Nietzsche.

In ‘Alles voor de Führer’ ten-
slotte heeft schrijver en acteur
Kiek Houthuysen een portret
gemaakt van de vrouw van
propagandaminister Joseph
Goebbels. De zes kinderen die ze
bij hem kreeg benam ze na
Hitlers zelfmoord eigenhandig
het leven, alvorens er samen
met haar man uit te stappen.

Waardoor vrouwen als Magda

Goebbels zo idolaat waren van
Hitler wordt helaas nauwelijks
duidelijk. We zien haar in een
achttal taferelen in een tijdspan-
ne van tien jaar, steeds met de
gouvernante van haar kinderen
(een nuchtere rol van Nelly
Frijda). Zo krijg je een levendig
inkijkje in een klein deel van de
entourage rondom Hitler, waar
op theevisites achterklap, ge-
dweep en gebabbel de norm
schenen te zijn.

Nu is ’Alles voor de Führer’
geen echte voorstelling, maar
een tekstlezing, die op een podi-
um de intimiteit mist van een
reading. Mede daardoor raakt
het verhaal maar moeilijk los
van het script dat de acteurs in
hun hand hebben. Het is de
vraag of een echte opvoering
veel had toegevoegd, want ge-
praat wordt er veel maar ont-
huld weinig. Of het moet het
grenzeloze onbenul van deze
vrouwen zijn.
HANS BRANS
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IJl en onbereikbaar
als priemgetallen

gewiktgewogen

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling: De
eenzaamheid van de
priemgetallen. Naar het boek
van: Paolo Giordano. Bewerking
en regie: Madeleine Matzer.
Aantal toeschouwers: 175.

LEEUWARDEN - Een bestseller
voor toneel bewerken is een
hachelijke zaak, maar of je ’De
eenzaamheid van de priemgetal-
len’ van Paolo Giordano nu wel
of niet gelezen hebt: beide par-
tijen kunnen in deze voorstel-
ling iets proeven van de zoete
eenzaamheid die het lezen van
een mooi-treurig boek in een
stil hoekje met zich meebrengt.

Dat begint al met het beeld.
Het spaarzaam verlichte toneel
is leeg op een viertal bankjes na,
waar vier spelers afwachten,
ieder op zijn eigen eilandje.

De twee jonge acteurs (Lottie
Hellingman en Marijn Klaver)
beginnen vertellend. Haar ziel is
beschadigd door een tirannieke
vader; die van hem door een
tweelingzusje dat hij als kind in
de steek liet en dat verdronk.
Met hulp van de oudere twee
spelers (Wolter Muller en Lau-

rence Roothooft), die trefzeker
in een stoet van personages
glijden, komen de figuren van
Alice en Mattio tot leven op de
middelbare school, waar ze
elkaar ontmoeten.

Puber zijn is op zich al een
kwelling, maar voor deze twee
eenlingen is het een ramp die ze
nooit helemaal te boven komen.
Alleen bij elkaar vinden ze iets
van een egeltjes-genegenheid,
die evenwel geen van beiden
kan verwoorden. Mattio, een
wiskundig genie, vergelijkt het
met priemgetallen die vlakbij
elkaar liggen en toch altijd ge-
scheiden blijven. Of dat alleen
een metafoor is of ook een self-
fulfilling prophecy wordt helaas
niet duidelijk.

Ondanks de tragiek van onbe-
reikbare liefde, wordt het ner-
gens somber of sentimenteel.
Het spel is broos en kwetsbaar
en tegelijk strak gespannen. Het
loepzuivere, ijle zingen van
vooral Roothooft versterkt die
sfeer nog eens.

Het slot is misschien wat lang
gerekt en niet voor iedereen
bevredigend, maar dat neemt
niet weg dat eenzaamheid zel-
den zo liefdevol verbeeld is.den zo liefdevol verbeeld is.
HANS BRANS
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De radeloosheid van
een stuurloos leven

gewiktgewogen

Plaats: De Koornbeurs,
Franeker. Voorstelling: De
Meeuw. Regie en bewerking:
Gerardjan Rijnders. Aantal
toeschouwers: 120. Nog te
zien: 19 februari in Heerenveen,
17 maart in Drachten en 11 mei
in Leeuwarden.

FRANEKER - Begin jaren tachtig
was regisseur Gerardjan Rijnders
een van de eersten die braken
met de Nederlandse Tsjechov-
traditie, die traag, melancholisch
en vier lagen diep was. Zijn ‘Drie
zusters’ van het toenmalige
gezelschap Globe was brutaal en
chaotisch en zijn personages
waren meer bespottelijk dan
tragisch.

Bijna dertig jaar later regis-
seert hij De Meeuw en het is
frappant om te zien voor zo’n
kameleontisch regisseur als
Rijnders dat zijn aanpak van nu
veel weg heeft van die van toen.
Met volle vaart vliegen we de
eerste scène in waar een gezel-
schap zomergasten getrakteerd
gaat worden op een hoogdra-
vend toneelstukje van het intel-
ligente, maar emotioneel ver-

waarloosde moederskind.
Ook nu lijkt chaos troef, met

een bonte verzameling types die
vooral met zichzelf, hun eigen
frustraties en hun eigen me-
ninkjes bezig zijn. Toevallig en
terloops worden zielen gekwetst
en ego’s geknakt. Maar de chaos
is zorgvuldig georkestreerd en
beetje bij beetje licht het beeld
op van de onderlinge relaties, de
karakters, de verkeerde verliefd-
heden.

Er wordt, op z’n Russisch, veel
gehuild, gelachen en gedronken,
en als de wanhoop echt naar
boven drijft, is er niemand die er
wat mee kan.

Dat heeft een tragische en een
komische kant, maar als je wilt
laten zien dat de pijn van het
leven steeds maar niet echt
doordringt tot de ander, loop je
wel het risico dat je ook het
publiek niet mee krijgt. Nu lukte
dat inderdaad niet helemaal,
maar misschien kwam dat door-
dat de voorstelling nog niet
helemaal is ’ingedaald’. Het is
vooral in de scènes met Nina dat
je wel iets voelde van de rade-
loosheid van een stuurloos
leven.leven.
HANS BRANS
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Lok tusken himel en de húskepot
gewiktgewogen

Lok tusken himel en de húskepot
Plak: Tryater gebou, Ljouwert.
Foarstelling: De Presidentes.
Auteur: Werner Schwab.
Selskip: Tryater. Spel: Aly
Bruinsma, Tamara Schoppert,
Alyt Damstra. Oersetting: Bouke
Oldenhof. Foarmjouwing: Jan
Ros. Regie: Jos van Kan. Tal
besikers: 150. Noch te sjen: jûn
yn Tryatergebou, dêrnei toernee.

LJOUWERT- Ein tachtiger jieren
wienen de ‘fecaliëndrama’s’ fan
de Eastenriker Werner Schwab in
hoartsje populêr by it beropstoa-
niel en noch in hiel skoft by it
Nederlânske amateurtoaniel.
Foar Fryslân wienen dizze
’strontstikken’ nei alle gedach-
ten te rûch, want der wie noch
nea wat fan him oerset, sels syn
bekendste stik ‘De Presidentes’
net. Tryater hellet de skea no yn
mei in alderaardichste, flotte
foarstelling fan oardel oere.

Dat is op himsels al bysûnder,
want ‘aardich’ en ‘flot’ binne net
foar de hân lizzende kwalifikaas-
jes foar stikken dy’t earder be-
kend binne as inketswarte ko-
meedzjes. Krekst as by syn lân-
genoaten Kroetz en Bernard
bewege syn personaazjes har as
ienlingen yn in moeras fan
benypte lytsboargerlikens,
dweepsike religiositeit en fer-
krongen nazisme.

Ek yn ‘De Presidintes’ prate de
trije folksfroulju amper méi
elkoar. Yn in diarree fan wurden
libbet elk har út yn de eigen
partikuliere frustraasjes en
obsesjes. Skaat, ferlitten, ûnbe-
grepen – it libben is in krús.

Gastregisseur Jos van Kan hat
der foar keazen om net it swart-
gallige, mar it karikaturale as
útgongspunt te nimmen. Dat
leit de trije Tryaterakrises hiel
goed. Se sjogge derút as frisse
stripfigueren. Harren kleurige
keukentsje – mei messen dy’t yn
it lewant smiten lykje – eaget as
in fleurige sêne foar de ramp.

Dêr sprekt in typysk Hollânske
irony út. Mar dy ferfrissende
oanpak past ynearsten noch net
sa maklik by de wrottende ka-
rakters. De pine ûnder de karika-
tuer fielt men net en nettsjin-
steande de humoristyske mo-
minten bliuwt al it ferbale ge-

weld in behoarlike sit.
Pas yn it twadde part, as de

froulju har útlibje yn de skilde-
ring fan in fantasijfeest, dêr’t
harren dreamen al fertellend
werklikheid yn wurde, smyt de
kar foar de lichtfuottige karika-
tuer mear op. Erna (Aly Bruins-

ma) stoart har yn in spirituele
ekstase mei de Poalske slachter
Woytilla (in ferwizing nei de
foarige paus). Grytha’s ekstase is
heftiger, mar in stik ierdsker, en
ûnderoan de ljedder fantasearret
Marytsje (in prachtrol fan Alyt
Damsma) as in wiere, ûnderda-

nige tsjinstfaam fan de Hear har
nei grutte hichte as kampioen
húskeûntstopper. Sa wurde
dreamen fan lok realisearre
tusken himel en húske – yn de
fantasij.

It ûnûntkombere yn elkoar
stoarten fan dy dream wurdt

troch Tryater stileare werjûn.
Dat kin sjoen wurde as kjel wêze
foar it rauwe fan Schwab , mar
ek as Hollânske relativearring –
en dy leit Fryslân tinkt my ek
better.

HANS BRANS

Tamara Schoppert als Grytha. FOTO SANNE PEPER
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Kille ‘De vrek’ geen moment aannemelijk
gewiktgewogen
Kille ‘De vrek’ geen moment aannemelijk

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling: ‘De
vrek’ door Molière. Gezelschap:
Toneelgroep Amsterdam. Regie:
Ivo van Hove. Spel: Marieke
Heebink, Hans Kesting, Eelco
Smits, Leon Voorberg.
Belangstelling: 260 mensen.

LEEUWARDEN - Molières ‘De
vrek’ uit 1668 is in handen van
regisseur Ivo van Hove wat de
entourage betreft ruimschoots
met zijn tijd mee gegaan. In de
ruime, maar kale en kille wo-
ning (een handelsmerk van Van
Hove) van huize Harpagon staat
in iedere hoek wel ergens een
pc- of tv-scherm te flikkeren. De

ongezelligheid krijgt extra ca-
chet doordat de vloer bezaaid
ligt met rotzooi – alsof iedereen
het te druk heeft met zijn eigen
besognes om ook nog eens de
rommel op te ruimen.

In deze onbehagelijke atmo-
sfeer stappen dochter Elise en
haar minnaar Valère uit bed om
met elkaar te kissebissen in
klassieke Molière-taal. Alsof de
zeventiende-eeuwse tekst als
een transparant vel over een
moderne film is gelegd.

Daarmee accepteren we dat de
vrekkige vader zijn dochter en
zijn zoon wil uithuwelijken –
louter om er zelf financieel beter
van te worden – terwijl we on-
dertussen kijken naar een gezin
dat in deze tijd allang geëxplo-

deerd zou zijn. Gaandeweg past
dat taalgebruik zich meer aan bij
het internettijdperk. Zo loert
Hans Kesting als Harpagon al
converserend met een schuin
oog naar zijn aandelenkoersen
op het scherm en kan koppelaar-
ster Frosine – een prachtige rol
van Marieke Heebink – een
gesprek voeren, terwijl ze onder-
tussen twee mobieltjes en een
iPad bedient.

Humor is er gelukkig ook in
deze klucht, maar die lijkt meer
te komen van de spelers van de
regieopvatting. Bij Van Hove
gaat het kennelijk niet om de
’karakterfout’ van de gierigaard,
maar om de maatschappelijke
schraalheid en het egoïsme van
iedereen. Inderdaad stralen de

stramme haastigheid, het voor-
bijgaan aan andermans gevoe-
lens en zelfs de onderhuidse
gewelddadigheid van de titel-
held af op de andere personages.

Maar wat niet duidelijk wordt
is wat de vader nu zo harteloos
heeft gemaakt en hoe zijn ge-
drag de jongere generatie cor-
rumpeert. Dat Harpagon eigen-
lijk ook hunkert naar liefde, en
dat dát hem jaloers maakt op
zijn zoon, wordt geen moment
aannemelijk. Niet alleen de
machtsstrijd tussen vader en
zoon, ook de ’anti-psychologi-
sche’ maatschappijkritiek van
Van Hove blijft daardoor in de
lucht hangen.

HANS BRANS
Scène uit ‘De vrek’ met in het midden Hans Kesting als Harpagon. FOTO TONEEL-

GROEP AMSTERDAM
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Zoon zoekt idealen,
pa vindt zoektocht
Plaats: De Harmonie in
Leeuwarden. Voorstelling:
Dennendal. Gezelschap: Noord
Nederlands Toneel. Tekst en
coaching: Laura van Dolron.
Spel: Joris Smit, Bartho Smit.
Aantal toeschouwers: 130.

LEEUWARDEN - Laura van Del-
ron ging met haar voorstelling
over Thoreau’s Walden al eerder
op zoek naar het gelukkige bezit
van grote idealen. Ditmaal doet
ze dat met de jonge NNT-acteur
Joris Smit. Uitgangspunt is de
roemruchte ’affaire Dennendal’
uit 1974.

Bij de ontruiming van een
alternatief verzorgingshuis voor
zwakzinnigen stonden toen
langharige idealisten uit de
anti-psychiatriebeweging tegen-
over autoritaire en conservatie-
ve bestuurders, waarbij de Tele-
graaf voor olie op het vuur zorg-
de. Een van die idealisten was
Joris’ vader Bartho Smit.

Bij een achterwand vol Den-
nendal-krantenknipsels nodigt
Joris hem uit het toneel te betre-
den, maar niet om zelf zijn zegje
te doen. Het is Joris’ zoektocht,
dus vader mag slechts de teksten

lezen die de zoon hem voor-
houdt.

Hoewel Delron niet op het
toneel te zien is, is haar hand-
schrift duidelijk herkenbaar.
Ook bij Joris wordt iedere ge-
dachtegang driemaal omge-
draaid, zodat de denker zich als
een kurkentrekker ingraaft en
zich aan zijn eigen haren om-
hoog moet trekken. Zijn genera-
tie heeft het niet makkelijk,
want had het al te makkelijk.
Waar moet je je nog tegen afzet-
ten als je eigen vader je kaartjes
voor de Rolling Stones cadeau
geeft?

Die vader kijkt ondertussen
vanaf de zijlijn geduldig toe - tot
zijn zoon de strijd van de Den-
nendallers tegen de gevestigde
orde wat al te heroïsch toonzet.
Van lieverlede slaat het zelfbe-
noemde zelfmedelijden van
zoonlief om in zelfhaat.

Net als al dit benoemen dreigt
te gaan irriteren, tovert de vader
met een voorgelezen tekst toch
nog een verrassend en zelfs
ontroerend slot uit de mouw. De
zoektocht van Joris’ generatie is
eenzamer, maar niet vertwijfel-
der en niet minder waardevol
dan die van destijds.
HANS BRANS
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Hamlet knipoogt
naar de dood

gewiktgewogen

Plaats: openluchttheater
Diever.Voorstelling: ‘Hamlet’
van William Shakespeare.
Gezelschap: Openluchtspel
Diever. Regie en bewerking:
Jack Nieborg. Decor: Janco van
Barneveld. Belangstelling: 900
mensen (uitverkocht). Nog te
zien: 13, 15, 16, 20, 22, 23 juli;
en tussen 24 augustus en 10
september.

DIEVER - Anne Peter van Muijen
heeft de woorden van zijn perso-
nage Hamlet over het toneelspe-
len zelf in ieder geval zelf ter
harte genomen: geen overdre-
ven gedoe, woord en gebaar
moeten met elkaar in evenwicht
zijn. We zien bij hem dan ook
geen uitgesproken twijfelaar,
geen manische depressieveling
of een frenetieke komediant die
over het toneel raast.

Eerder een rustige, bedachtza-
me Hamlet die weliswaar van
opschieten houdt, maar altijd
’tongue in cheek’, met af en toe
een bijtende uitval. Diep door-
voelde inleving mag dan in de
‘Hamlet’ van Diever misschien
niet voorop staan, het levert wel
een transparante voorstelling
op, waar iedere zin en iedere
scène op zijn plaats valt.

Zoals we dat de laatste jaren
gewend zijn laat ook de derde
‘Hamlet’ in de historie van Die-
ver – verrassend weinig eigenlijk
voor 65 jaar Shakespeare! – weer
schitterend ensemblespel zien.
De zandkleurige, enigszins ver-
vallen binnenplaats van Else-

neur geeft daar met zijn poor-
tjes, boogjes en pilaren ruim-
schoots de gelegenheid voor.

Binnen enkele seconden staat
een complete hofhouding in
slagorde opgesteld en is even
snel weer verdwenen. Met hun
blonde haren en ruige pelsman-
tels heeft de aankleding wel iets
van Eric de Noorman.

Een uitgesproken interpreta-
tie lijkt er niet aan deze onver-
korte versie ten grondslag te
liggen. Waarom de titelheld er
maar niet toe komt om de
moord op zijn vader te wreken,
blijft ook hier even vaag als het
voor Shakespeare zelf waar-
schijnlijk was. Toch is er van de
stuurloosheid in het tweede deel
weinig te merken, want de voor-
stelling houdt vaart en blijft
boeien tot en met de fraai uitge-
voerde duelleerscène aan het
slot.

De eigenheid van Diever zit
’m vooral in de humor die aan
de tragedie is toegevoegd. Niet
alleen in scènes als die met de
toneelspelers en de doodgravers,
waarmee Shakespeare het min-
dere volk bij de les moest hou-
den, maar ook in de serieuzere
delen durft regisseur Jack Nie-
borg van tot tijd tot tijd wat
relativerende kolder aan te bren-
gen en uiteindelijk een vette
knipoog naar de dood.

Soms is het met die leukheid
kantje boord, maar al met al
werkt het toch, zoals de meester
het waarschijnlijk bedoeld had:
het houdt ons scherp en aange-
naam bij de les.
HANS BRANS

Scène uit ‘Hamlet’. FOTO KOEN TIMMERMAN
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gewiktgewogen
Een harde en hoekige ‘Hedda Gabler’
gewiktgewogen

Plaats: Harmonie, Leeuwarden.
Voorstelling: ‘Hedda Gabler’
door Toneelgroep Amsterdam.
Spel: Halina Reijn, Barry Atsma,
Jacob Derwig, Roeland
Fernhout. Regie: Ivo van Hove.
Belangstelling: 750 personen.

LEEUWARDEN - De toneel-
schrijfkunst van Henrik Ibsen
wordt wel eens ’horlogedrama-
tiek’ genoemd: iedere zin, ieder
gebeurtenisje is een radertje in
het bouwwerk waarin een klein
maatschappelijk universumpje
wordt getoond, waarin het verle-
den in niet meer dan één etmaal
wordt ontrafeld – totdat het in
gruzelementen uit elkaar valt.

Al die verwijzingen naar het
verleden vergen veel subtiliteit

en een psychologische nuance.
Maar in de regie van Ivo van
Hove wordt daar totaal anders
mee om gegaan. Zijn ‘Hedda
Gabler’ is hoekig en hard. De
nuances zijn er wel, maar ze
worden in een schel licht over
de vloer gegooid.

Dat begint al met de vormge-
ving van de ruimte. De te dure
villa waar historicus Jürgen
Tasman zich na zijn huwelijks-
reis met Hedda Gabler in vestigt,
is een enorme, lege, rechtighoe-
kige doos, waarin zelfs de oude
piano verzuipt en alleen een
paar verdwaalde plastic stoelen
staan. Wat er nodig is in de loop
van het stuk zit weg gewerkt
achter strakke deurtjes.

Hedda Gabler is een gene-
raalsdochter uit de betere stand,
die uit geldgebrek een voor de

buitenwereld onbegrijpelijke
relatie is aangegaan met de saaie
sul Tasman, maar in haar witte
nachthemdje ziet ze er uit, en
gedraagt ze zich, een beetje als
een verwende tiener die van
verveling niet meer weet waar
ze het zoeken moet. Halina Reijn
geeft haar bovendien een laagje
cynisme en veel, snel wisselende
maniertjes mee van een dame
die alles ziet als een vervelend
spel – met dodelijke afloop.

En toch, ondanks al die mo-
dernismen in vormgeving en
gedragingen, werkt dit stuk uit
1880 ook nu nog. Dat de hoofd-
persoon gevangen zit in een
kooi, niet alleen van een bij
voorbaat mislukt huwelijk, maar
ook van conventies en fatsoens-
normen – dat blijft ook in deze
regieopvatting wonderlijk ge-

noeg geloofwaardig.Het is net
alsof Ten Hove alle onderhuidse
gevoelens en frustraties, die bij
Ibsen met een klein woord, of
een kleine zinswending verra-
den worden, niet onder de tekst
laat zitten, maar expliciet er
naast legt. Dat leidt af en toe tot
hilariteit, of soms tot extreme
beelden, die bij het publiek hard
binnenkomen, maar die door de
andere personages zo niet wor-
den opgemerkt.

Vooral door de snelheid van
de voorstelling werkt die stijl
verrassend sterk. Ook al is het
niet makkelijk navoelbaar waar-
om de ondergang van Hedda en
haar jeugdliefde Lövberg zo
onafwendbaar is, toch sleept de
voorstelling je onweerstaanbaar
mee naar het dramatische einde.mee naar het dramatische einde.
HANS BRANS
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Swingend door een gat in de tijd
gewiktgewogen

Swingend door een gat in de tijd
Plaats: De Lawei, Drachten.
Voorstelling: Help! Mijn man is
blusser. Tekst: Miranda Bolhuis.
Gezelschap: De Lawei Productie.
Spel: amateurspelers uit
Drachten e.o. Regie: Albert
Secuur. Muziek: Reinout
Douma. Choreografie: Carla van
Zanten. Belangstelling: 650.
mensen. Nog te zien: 27 en 28
december in Drachten.

DRACHTEN - Ook de zevende,
feestelijke kerstproductie van De
Lawei onder het artistieke team
van Albert Secuur (regie) en
Miranda Bolhuis (tekst) is ge-
maakt volgens beproefd recept.
Een dikke twintig hyper-energie-
ke en swingende amateurspe-
lers, aangevuld met een dubbel
muzikaal ensemble, brengen
een spetterende musical op het
toneel van geheel eigen makelij.

Startpunt van het verhaal is
een brandweerkazerne waar bij
toeval een ouderwetse, magi-
sche ’brandweerpaal’ wordt
ontdekt. In plaats van van boven
naar beneden zoeven de brand-
weerlieden echter door een gat
in de tijd naar het verleden – en
weer terug. Getrouw aan hun
roeping hebben ze het voorne-
men om de ene na de andere
’brandhaard’ te blussen, om
aldus de wereldgeschiedenis
met terugwerkende kracht voor
onheil te behoeden.

Dat dat vies tegen valt mag
geen verbazing wekken. Zo
raken ze klem tussen de Schie-
ringers en de Vetkopers, mislukt
het plan om de geboorte van
Hitler te verhinderen en kunnen
ze de Japanse kernramp niet
voorkomen omdat ze per onge-
luk bij Zorro in Mexico belan-

den. Als het ze eindelijk bij Mac-
beth wel lukt om de geschiede-
nis de voet dwars te zetten raakt
het heden danig in het ongere-
de. De tijdreis-avonturen mon-
den tenslotte uit in een ingewik-
kelde ontknoping waarbij Rixt
van Ameland er aan te pas komt

om de brandweermannetjes
terug en tevreden met hun
eigen hier en nu te krijgen.

Vooral het jeugdige deel van
het publiek zullen al die verwij-
zingen naar de wereld- en litera-
tuurgeschiedenis ontgaan. Wel
leveren al die episodes mooie

plaatjes op, met fantasierijke
kostuums, veel actie en afwisse-
lende muziek. Plus een paar
kostelijke figuren, zoals een
tapdansende bode en een losbol-
lig heksenkoor dat voor de
broodnodige humor zorgt.

Tot op zekere hoogte vergoedt

het kijkspektakel het ongemak
dat je niet echt wordt meegeno-
men op deze reis door de tijd. En
gelukkig blijft er tussendoor nog
wat ruimte over voor de meer
herkenbare nevenintriges in
onze eigen tijd. Zoals die rond
brandweervrouw Guinevere

(Marieke Hulsbos), die troost
zoekt bij de postbode; of die
rond de smachtende Isolde
(Meike de Beij). Samen zingen
die twee een van de mooiste
duetten uit de voorstelling.

HANS BRANS

Een scène uit ‘Help! Mijn man is een blusser’.Een scène uit ‘Help! Mijn man is een blusser’. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN
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Vooral een bonte
verzameling sketches

Plaats: De Koornbeurs,
Franeker. Voorstelling: ‘Het
laatste nippertje’. Gezelschap:
Noord Nederlands Toneel. Tekst:
Wim T. Schippers. Spel: Titus
Muizelaar, Kees Hulst, Abdelhadi
Baaddi, Mareille Labohn, Tarah
Ouwerkerk (zang). Regie: Titus
Tiel Groenestege.
Belangstelling: honderd
personen. Nog te zien: 10
november Leeuwarden, 14
januari in Drachten.

FRANEKER - Als er één constan-
te in de lange lijst van toneel-
stukken, tv-series, radioshows
en kunstobjecten van duizend-
poot Wim T. Schippers zit, dan is
het wel de onnavolgbare ver-
menging van zin en onzin.

‘Het laatste nippertje’ is zijn
jongste stuk voor toneel, met
deels dezelfde cast als het zeer
succesvolle ‘Wuivend graan’.
Daarna volgde in 2008 nog ‘Wat
nu weer’, maar dat bleef toch in
de schaduw van zijn voorganger.

Met Kees Hulst en Titus Mui-
zelaar, en opnieuw Titus Tiel
Groenestege als regisseur, zijn
de verwachtingen ook nu weer
hoog gespannen. Maar verwach-
tingen koesteren is vergelijken
op glad ijs – om maar eens een
kromme schipperiaanse beeld-
spraak te gebruiken.

In vergelijking met ‘Wuivend
graan’ zakt ‘Het laatste nipper-
tje’ toch een beetje door dat ijs
heen. Wat vooral mist is een
doorgaande lijn, of op z’n minst
de illusie ervan. In plaats daar-
van rijgen de scènes zich aaneen
als een verzameling sketches, al

is het dan niet met de afgerond-
heid die dat woord suggereert.
Want daarvoor heeft Schippers
gelukkig nog steeds te veel anar-
chie en onvoorspelbaarheid in
huis.

Het duo Hulst en Muizelaar is
deze keer aangevuld met drie
jongere spelers die zich in dit
maffe genre als een vis in het
water bewegen. Maar ook zij
hebben te maken met het feit
dat hun karakters niet doorlo-
pen en er dus niet naar iets
toegewerkt kan worden. In de
‘alles kan’-stijl van Schippers
vliegt de voorstelling dan ge-
makkelijk te veel kanten tegelijk
op.

Wat niet wegneemt dat er,
voor wie zich niet laat leiden
door voorgaande successen, nog
erg veel te genieten over blijft.
Schippers taalvirtuositeit balan-
ceert altijd geestig op de rand
van onbenulligheid en originali-
teit en de situaties die hij creëert
zijn van Monty Python-achtig
niveau. Zo is er de pr-medewer-
ker met zijn doorgedraaide
communicatiejargon, de alles
wegrelativerende dokter die
dood neervalt en een oud
vrouwtje dat nog onbereken-
baarder is dan de psychiatrische
mafkees waarmee zij op de bus
wacht.

Regisseur Groenestege lar-
deert het geheel met curieuze
choreografietjes, experimenteel
gezang en gegoochel met voor-
werpen. Het ondervangt het
probleem van de ontbrekende
lijn weliswaar niet, maar het
sluit qua stijl wel uitstekend aan
bij de humor van Schippers.bij de humor van Schippers.
HANS BRANS
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Dansen dat tot
nadenken stemt

gewiktgewogen

Plaats: Harmonie, Leeuwarden.
Voorstelling: Hi! My name is...
Choreografie: Cecilia Moisio.
Belangstelling: 70 mensen.

LEEUWARDEN - ,,Hi! My name
is...” is de titel en de openingszin
van de Blind Date-voorstelling
van de Finse choreografe Cecilia
Moisio. In een ’kringgesprek’
met vier zwijgende spelers werkt
de zin niet als een opening,
maar als een masker.

In de monoloog die daarop
volgt wringt Josefien Noske zich
letterlijk in alle bochten om te
demonstreren dat iedere vorm
van zelfpresentatie verzandt in
een web van leugens. Ook de
drie Finse rappers die aan de
twee danseressen zijn toege-
voegd dragen die boodschap uit
door middel van songteksten en
deelname aan kennismakingsri-
tuelen die steevast uitlopen op
ruwe confrontaties. Vijf gesta-
pelde tv-toestellen met ieder het

beeld van een speler vormen
een extra illustratie dat iedereen
hier gevangen zit in zijn eigen
hokje.

Als beeld van de facebookge-
neratie die voortdurend het
eigen ‘profiel’ moet uitdragen
en zichzelf verliest in de etalage
van de sociale media maakt
Moisio zeker een krachtig state-
ment. Je ziet het terug in abrup-
te rolwisselingen en bruuske
veranderingen van houding en
gedrag, zoals in de prachtige
solo van Erin Harty die door-
draait op een dating-sessie.

Maar de veronderstelling van
waaruit de voorstelling vertrekt
heeft iets krampachtigs. In de
dansscènes spat de energie er
van af, maar contact of empa-
thie is er nergens, zodat het
eindigt in een uitputtingsslag.
De mogelijkheid om te onder-
zoeken wat er gebeurt als ie-
mand wel ‘de waarheid’ spreekt,
al was het maar non-verbaal,
blijft jammer genoeg liggen.
HANS BRANS
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De frustraties van
(bijna) veertigers
Plaats: Harmonie, Leeuwarden.
Voorstelling: ‘Hond’ door
Opium voor het volk.
Belangstelling: 105 personen.
Nog te zien: 6 april in Drachten.

LEEUWARDEN - Iedere generatie
loopt zijn eigen frustraties op en
de (bijna) veertigers van nu
hadden de pech dat zij de kinde-
ren waren van de vrijgevochten
jaren zestig-generatie. Het the-
ma ‘Wat moet je dan nog?’
kwam onlangs mooi naar voren
in een voorstelling over Den-
nendal, maar ook de Amster-
damse groep Opium voor het
volk heeft zich tot spreekbuis
gemaakt voor deze welvaartskin-
deren, die alles hebben en dus
niet meer weten waar ze het nog
zoeken moeten.

Met de nodige research vooraf
pakt het gezelschap de maat-
schappelijke onderwerpen die
het naar voren wil brengen

degelijk aan, maar gelukkig
resulteert dat niet in een gort-
droge voorstelling. ‘Hond’ is een
flitsende, energieke voorstelling
over vrijblijvende vrijheid en je
suf genieten; met veel humor en
gekte, plus een bescheiden dosis
wijze lessen.

Ondanks het overladen decor
en de prettig-chaotische speel-
stijl van de drie spelers is de
verhaallijn simpel. Twee oude
vrienden worden uitgenodigd
op een Ibiza-achtig eiland om
het verlopen feestvarken Albert
van de dope af te helpen. Wat
wil je ook met ouders voor wie
‘vrijheid blijheid’ uitsluitend
sex, drugs en rock and roll bete-
kende?

De ingevlogen vrienden heb-
ben weinig trek in hun rol als
verpleger zodat de afkickparty
gepaard gaat met heftige, maar
hilarische confrontaties. Met als
de hamvraag: wat te doen als de
ontnuchtering toeslaat?
HANS BRANS
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Lichte toets blijft
hangen in ‘Lente’

gewiktgewogen

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
‘Lente’ van Haye van der
Heyden. Spel: Anne-Wil
Blankers, Edwin de Vries en Oda
Spelbos. Regie: Mette Bouhuijs.
Belangstelling: 620 mensen.
Nog te zien: 9 maart in
Drachten.

LEEUWARDEN - Een kerkhof
lijkt geen geschikte plek om een
komedie te beginnen of te eindi-
gen, maar in Haye van der Hey-
dens jongste stuk ’Lente’ blijkt
dat het kan. Een ’dame op leef-
tijd’ geeft een verse weduwnaar
ongevraagd adviezen over de
verwerking van zijn verlies en
hoewel hij zich aanvankelijk
vooral ergert aan haar inter-
venties raakt hij gaandeweg toch
gecharmeerd van deze lieve
flapuit. Kortom, er bloeit wat
moois onhandigs tussen de
restanten van het verleden.

Maar Van der Heyden zou Van
der Heyden niet zijn als hij zijn
personages niet optuigde met
stof om een roman mee te vul-
len. Zo heeft de heer in kwestie –
Edwin de Vries – al tien jaar een

minnares (Oda Spelbos) en -
volgens haar - een waardeloos
huwelijk. Maar tegenover de
nieuwe vriendin verzwijgt hij
die relatie en is hij radeloos van
verdriet. De Vries speelt de man
als een ongedurige zenuwlijder,
zodat je er niet goed achterkomt
wat hij in die charmante dame
ziet. Die overigens ook zo haar
eigen geheimen met zich mee
zeult.

Ondanks de zware grond-
tonen dartelt de vertelling luch-
tig en speels in korte scènetjes
van hot naar her. Onzichtbaar
voor de anderen blaast een
grijze jongeman de fragmenten
met zijn klarinet tot een sfeervol
geheel. Een mooie vondst, om-
dat juist hij de schim uit het
verleden van de dame blijkt te
zijn.

Met de weemoed om deze
verloren zoon krijgt het landerig
samenzijn van de drie in Frank-
rijk trekken van een Tsjechov-
imitatie.

De ménage à trois eindigt wat
gekunsteld zoals het begon, met
de dood. Desalniettemin zijn het
de lichte tonen die na afloop
blijven hangen.
HANS BRANS
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Stilearre Macbeth krijt jin stadichoan yn ’e besnijing
gewiktgewogen
Stilearre Macbeth krijt jin stadichoan yn ’e besnijingStilearre Macbeth

Plak: Tinte op ’e Sinnebuorren,
De Jouwer. Foarstelling:
Macbeth. Auteur: William
Shakespeare. Selskip: Tryater.
Oersetting: Nynke Laverman.
Komposysje: Sytse Pruiksma.
Foarmjouwing: Roos van
Geffen. Regy: Ira Judkovskaja.
Tal besikers: 250. Noch te sjen:
19 maart, De Jouwer, 22 en 23
maart Ljouwert (Blokhûspoarte)
en fierder rûnom yn Fryslân,
oant en mei maaie.

DE JOUWER - Toaniel yn in tinte
ropt faaks assosjaasjes op mei
fleurige simmerjûnen, mar de
tinte dêr’t Tryater Macbeth yn
spilet hat mear fan in ûnderierd-
ske grêftombe.

Dy sfear past lykwols hiel
goed by dit tjustere stik oer
moardlust, geheimsinnige krêf-
ten en dwylsinnigens, lykas de
swarte grûn dêr’t de personaaz-
jes op omstappe en dêr’t de
heksen sels yn ferdwine.

Dochs is it net in grizeltinte,
want dêrfoar is it plak te frjemd.

Macbeth krijt
It toanielbyld wurdt nammenti-
lik behearske troch mar ien
ding: in soarte fan mânske rioel-
piip oer de hiele bridte fan it
spylflak.

Macbeth is net allinne it fer-
haal fan in man dy’t grypt wurdt
troch machtswellust en dan
besiket syn gewisse oan ’e kant
te reagjen. Hieltyd mear fjochtet
er ek tsjin de tiid, dêr’t er fan wit
dat dy him ferpletterje sil, lykas
hy syn tsjinstanners fermoarzele
hat. De driigjende buis wurdt in
abstrakt mar ’iepen’ symboal

krijt jin stadichoan
foar de tiid dy’t als in steamwals
oer Macbeth - mar ek oer ús as
publyk! - hinne rôlje sil.

It kin hast net oars of dit
enoarme foarwerp hat in grutte
ynfloed op it spul fan de akteurs.
It spylflak is frijwat smel wurden
en de spilers hawwe noch min-
der hâldfêst as Shakespeare syn
kollega’s. It is de taal dy’t it him
dwaan moat.

De poëtyske oersetting fan
Nynke Laverman jout genôch
om it ferhaal klear en dúdlik del
te setten en dat bart dan ek. Mar

adichoan yn ’e
in bytsje steatlik bliuwt it byti-
den wol. Foaral de monologen
fan Arnold Dijkstra as Macbeth
hawwe wolris wat wei fan in
dûmny dy’t ús problemen foar-
leit dêr’t er sels net folle hinder
fan liket te hawwen.

In soad fan de grouwéligens
yn Macbeth is stilearre werjûn,
lykas de heksen dy’t samar yn de
grûn weiwurde en hiermoard-
ners as lange, swarte Margritte-
eftige poppen. Dy stilearring
komt de helderheid fan it fer-
haal seker te’n goede, maar

besnijing
makket it tagelyk in bytsje bloe-
deleas. Dêr stiet dan wer de
ynhâlden humor foaroer fan de
kromlutsen tsjinner, in moaie
rol fan Eelco Venema.

Earst yn de twadde helte nimt
de benearing stadichoan ta. It
suggestive lûdsdekôr fan Sytse
Pruiksma spilet dan ûnderhûds
in hieltyd gruttere rol en hiel
stadich sjogge wy dy libbensge-
faarlike buis fan syn plak ôf
kommen.

HANS BRANS
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Bittere visie liefde, aanstekelijke humor
gewiktgewogen

Plaats: De Lawei, Drachten.
Voorstelling:
‘Midzomernachtsdroom’ van
Shakespeare door Het Nationale
Toneel. Regie: Theu Boermans.
Belangstelling: 650 mensen.
Nog te zien: 10 januari in
Leeuwarden

DRACHTEN - Tegen midwinter-
nacht de Midzomernachts-
droom spelen is misschien de
omgekeerde wereld maar deze

romantische komedie zit zo vol
omkeringen dat deze er ook nog
wel bij kan. Het sluit trouwens
mooi aan bij de dwarse inter-
pretatie van regisseur Theu
Boermans want diens kijk op de
liefde is allesbehalve roman-
tisch. Zo wordt het aanstaande
huwelijk van het vorstenpaar
Theseus (Stefan De Walle) en
Hippolyta (Ariane Schluter) niet
ingegeven door een verheven
liefde, maar is ze het resultaat
van een kille machtsstrijd.

Later, in het toverwoud bij

Athene, blijkt die visie echt op
zijn plek te vallen. Schluter en
De Walle nemen namelijk niet
alleen de rollen van de nukkige
feeënkoningin Titania en haar
jaloerse echtgenoot Oberon
erbij, maar ze zíjn hier zelfs de
nachtelijke verschijningsvorm
van Hippolyta en Theseus. Waar-
mee het bos, ver van de bescha-
ving, een metafoor wordt voor
een Freudiaans onbewuste: een
wensdroom waar afgunst en
misbruik lustig hun gang kun-
nen gaan. En toch leidt deze

bittere kijk op de liefde in Theu
Boermans eerste regie bij Het
Nationaal Toneel niet tot een
wrange of zure voorstelling.
Integendeel. Dat komt in de
eerste plaats omdat het één
weergaloos theaterfeest is, met
veel leven in de brouwerij, in-
stortend tentdoek, stortregens
en een sompige bosbodem
waarin het heerlijk achtervolgen
is.

In de tweede plaats is de hele
voorstelling doortrokken van
een aanstekelijke humor die

weinig zwartgalligs heeft. Hoog-
tepunt daarin is het stuntelige
ploegje amateurspelers, onder
aanvoering van een weergaloze
Pierre Bokma. Uiteindelijk
mondt dat zelfs uit in een be-
scheiden positief randje: als de
hertog en zijn bruid in hun
’tragische klucht’ onverwacht
iets herkennen van die wonder-
lijke nacht dan is het wel dat het
in de ware liefde aan komt tot
trouw tot in den dood.

HANS BRANS
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Nachtgasten een avond lang improviseren
gewiktgewogen

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstelling: ‘No
man’s land’ door Nachtgasten.
Tekst: Yorick Zwart. Spel: Joop
Wittermans, Nynke Heeg, Eelco
Venema, Jef Hoogmartens.
Belangstelling: 130 bezoekers

HEERENVEEN - Improviseren is
in. Steeds gaat het om de combi-
natie van een veelbelovend
gegeven en het zien ’acteren in
werking’: hoe brengen de spe-
lers het ervan af? Dat de span-
ningsboog van dit soort theater

relatief kort is, leek tot nu toe
een vanzelfsprekendheid. Nacht-
gasten laat zien dat je al impro-
viserend een boeiende voorstel-
ling van minstens twee uur kunt
maken.

Nachtgasten, dat zijn Niels
Croiset, Yorick Zwart, Koen Wou-
terse en Jef Hoogmartens. Ze
bedachten een formule waarbij
ze niet iedere avond zelf staan te
improviseren, maar waarin één
of twee van hen dat doet met
steeds wisselende gastspelers.

In Heerenveen waren dat
Nynke Heeg, Eelco Venema en
Joop Wittermans. Samen met Jef

Hoogmartens kregen ze aan het
begin van de avond hun ’perso-
nage’ toebedeeld. Yorick Zwart
had een setting verzonnen in
een Europese Noord-Zuid-oor-
log, na de fataal verlopen euro-
crisis. Ergens in Griekenland
heeft een Nederlandse compag-
nie bij een actie twee eigen
mensen doodgeschoten. De vier
overgebleven soldaten moeten
nu ongewapend afwachten in
een soort niemandsland.

Het aardige van de Nachtgas-
ten-formule is dat het publiek
alle dossiers van de betrokkenen
kent, maar de spelers alleen dat

van hun eigen personage. Die
kennisvoorsprong blijft tot het
einde de voornaamste kurk
waarop de spanning drijft. De
spelers moeten niet alleen greep
krijgen op hun karakter – iets
dat ze alle vier schijnbaar moei-
teloos af gaat – maar ook zoeken
naar confrontaties in een oer-
woud van geheimen.

Vooral tussen Venema en
Hoogmartens gaat dat lekker
hard tegen hard. Heeg is met
name inventief in het creëren
van situaties waar anderen haar
geheim kunnen ontfutselen,
maar als spin in het web wordt

ze eigenlijk te weinig belaagd.
Als een Hamlet op leeftijd for-
ceert Wittermans ten slotte op
onnavolgbare wijze een door-
braak naar het slot.

De zoektocht naar spannende
scènes wordt bemoeilijkt door-
dat het verhaal niet voorziet in
druk op hun isolement. Wat
gebeurt er als ze niets doen?
Niemand die het weet. Waardoor
het feit dat je getuige bent van
iets dat ter plekke ontstaat, toch
het meest fascinerende van zo’n
voorstelling blijft.

HANS BRANS
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Ontrouw tot de
dood ons scheidt
Ontrouw tot de
gewiktgewogen

dood ons scheidt
Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
Ontrouw (naar de film
’Faithless’) . Tekst: Ingmar
Bergman en Liv Ullmann. Spel:
Linda van Dyck, Tom Jansen,
Marc Klein Essink, e.a. Regie:
Peter de Baan. Aantal
toeschouwers: 330.

LEEUWARDEN - Linda van Dyck
heeft wat met Zweden en heeft
dat laten zien met een lange
reeks voorstellingen, waarvan de
bron in dat land ligt.bron in dat land ligt.

Altijd zijn het producties met
een kleine bezetting, met men-
sen die worstelen met relaties
en die innerlijk beschadigd
raken. En altijd zijn ze beschei-
den en zuiver gespeeld. Na een
hoogtepunt met ’Herfstsonate’
is er dit seizoen opnieuw een
toneelbewerking van de cineast
Ingmar Bergman.

Maar op het toneel pakt ’On-
trouw’ heel anders uit dan
’Herfstsonate’. Net als Bergmans
meesterwerk ’Scènes uit een
huwelijk’ beslaat ook ’Ontrouw’
een jarenlange huwelijkscrisis,
maar nu is er voor gekozen om
al die taferelen in flashbacks te

laten zien, verteld vanuit de
nadagen van Marianne en de
minnaar voor wie zij haar man
verlaten heeft. Deze David (Tom
Jansen) vroeg haar eens achte-
loos of ze met hem naar bed
wilde, toen haar man – en zijn
vriend – niet thuis was.

Waarom ze het deed? Tja, van
het een kwam het ander. Maar
de gevolgen waren onafzien-
baar: leugentjes die uitgroeien
tot bedrog, twijfels die uitgroei-
en tot vlucht. En als de ontrouw
onvermijdelijk aan het licht
komt is de lijdensweg helemaal
niet meer te overzien – ’tot de
dood ons scheidt’ en de bedro-
gen echtgenoot zelfmoord
pleegt.

Als je het zo achter elkaar zet
klinkt het niet erg geloofwaar-
dig, of in ieder geval moeilijk
om emotioneel bij te benen. Aan
de acteurs ligt het niet. Van
Dijck, Jansen en Marc Klein
Essink als de bedrogen echtge-
noot staan in het helwitte, kli-
nisch-moderne interieur prach-
tig en afgewogen te spelen. Maar
door het voortdurend terugstap-
pen van scène naar vertelling zie
je vooral toneelspelers die heel
hard staan te werken.
HANS BRANS

scheidt
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Prometheus in
de poldermodder

gewiktgewogen

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstelling:
Prometheus (naar Aischylos).
Gezelschap: NNT. Tekst en regie:
Ko van den Bosch.
Belangstelling: 60 bezoekers.
Nog te zien: 2 november in
Drachten.

HEERENVEEN - Als Ko van den
Bosch met een klassiek gegeven
aan de haal gaat, dan wordt het
‘modern toneel’ en ‘de tijd door
elkaar halen’. Frank Lammerts
waarschuwt ons er meteen maar
voor, als we worden uitgenodigd
als de saaie gasten op zijn feest-
je.

Lammerts speelt de titelheld,
gebaseerd op ’Prometheus ge-
boeid’, een Griekse tragedie van
2400 jaar geleden die wordt toe-
geschreven aan Aischylos. De
mythe van Prometheus handelt
over het begin van de menselijke
reis door de geschiedenis. Hij stal
het vuur van de goden om dat
aan de slecht toegeruste mensen
te geven, die er werktuigen mee
maakten. De vooruitgang kon
beginnen.

Maar de goden namen wraak.
Prometheus werd aan een rots
geketend waar een adelaar iedere

nacht zijn lever uitpikte en de
mensen werden geplaagd door de
kwalen en rampen uit de doos
van Pandora. Alleen de Hoop
bleef bewaard.

Eeuwig onderweg naar de
toekomst is de rebelse ‘vooruit-
denker’ Prometheus vast komen
zitten in de poldermodder bij
Almere. Behalve Pandora en de
Hoop darren er dus ook nog een
paar groot gebekte ‘Almerianen’
op dit kille feestje rond, dat in de
beste Van den Bosch-traditie al
snel overgoten wordt met een
karrenvracht grijze modder.

Het recept van de voorstelling
is met alle chaos en rotzooi lang-
zamerhand wel bekend. Oeverlo-
ze monologen van treurniswek-
kende Einzelgängers worden
afgewisseld met harde beelden en
harde geluidsdecors. De woorden-
brij fluctueert van briljant en
poëtisch tot onnavolgbaar. Uit dat
moeras komt het beeld bovendrij-
ven van een maatschappij die het
niet meer weet, waar geen per-
spectief wordt gezien. Een los
geslagen zuipfeest waar Prome-
theus met de moed der wanhoop
een pleidooi houdt voor moed,
vrijheid en een open blik op de
toekomst.
HANS BRANS
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Erfenis inzet tussen
oud en modernoud en mod

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
‘Spiritus’ door Toneelgroep
Dorst. Tekst: Tjeerd Bischoff.
Regie: Dirk Groeneveld.
Belangstelling: 50 mensen. Nog
te zien: vanavond in Drachten.

LEEUWARDEN - In het onttakel-
de kantoor van een oude likeur-
stokerij ontmoeten broer en zus
elkaar na de dood van hun va-
der. Hij vervloekt zijn vader,
omdat die hen lang geleden in
de steek liet. Zij ziet hem voor
haar geestesoog nog peinzen in
de antieke directeursstoel en
ruikt de kruidengeuren nog in
iedere hoek. De veel jongere
dochter uit het tweede huwelijk
loopt daar wat verbaasd tussen
door. Ze heeft grootse plannen
voor een nieuw bedrijf, een
soort ’conceptuele’ winkel, waar
mensen ervaringen kunnen
opdoen en zich geestelijk verrui-
men.

’Spiritus’ van Tjeerd Bischoff
gaat over de confrontatie tussen
oud en nieuw, tussen twee gene-
raties, maar ook tussen ouder-
wetse en moderne manieren
van in het leven staan. Voor het
eerste staat de oudste dochter
(Trudy de Jong), voor het tweede
de jongste dochter (Annelien

van Binsbergen), maar ook haar
ambitieuze moeder, gespeeld
door Trudy de Wijn. Daartussen
in zwalkt de gefrustreerde broer
(Theo de Groot) die vooral snel
geld wil zien omdat hij in de
schulden zit. Daarmee is ‘Spiri-
tus’ in de eerste plaats een stuk
over de verdeling van een erfe-
nis en de onverkwikkelijkheid
die daarbij komt kijken als blijkt
dat er tegengestelde belangen
zijn.

Het spel van De Jong, De Wijn
en De Groot heeft iets hoekigs
en hards, met plotselinge uitha-
len en onverwachte bewegingen,
waardoor je sterk door hun
karakters geïntrigeerd raakt. In
contrast daarmee speelt Van
Binsbergen vloeiend en soepel –
een contrast dat wonderwel
overeenkomt met de inhoudelij-
ke tegenstelling. Want waar de
jongere generatie zich gemakke-
lijk aanpast en van idee naar
idee fladdert, daar blijven de
ouderen haken aan herinnerin-
gen en vaste waarden.

Wat niet wegneemt dat de
cultuur-filosofische achtergrond
van die tegenstelling wat mager-
tjes uit de verf komt. Daarvoor
blijven de nostalgie van de oud-
ste en de vage plannen van de
jongste dochter net te opper-
vlakkig.

HANS BRANS
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Intens spel in
tragische draaikolk

gewiktgewogen

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
‘Spoken’ van Henrik Ibsen.
Gezelschap: Toneelgroep
Amsterdam. Spel: Marieke
Heebink, Eelco Smits, Hans
Kesting, Fred Goessens, Isis
Cabolet. Regie: Thomas
Ostermeier. Belangstelling:
300 personen.

LEEUWARDEN - Aan de voor-
avond van de opening van het
weeshuis ter nagedachtenis aan
haar man zaliger verwelkomt de
respectabele mevrouw Alving
haar zoon uit den vreemde. Nog
geen 24 uur later is het pand
afgebrand en helpt ze haar dode-
lijke zieke zoon om een eind aan
zijn leven te maken.

In de tussentijd komen we er
achter dat kapitein Alving een
schuinsmarcheerder was die het
dienstmeisje zwanger maakte en
zijn zoon syfilis bezorgde, dat zij
bij haar man weg wilde lopen,
maar door de dominee in het
echtelijk bed werd terug gedre-
ven. En dat het in Noorwegen
altijd regent.

Genoeg stof voor een seizoen
soap, maar wat Ibsen laat zien is
een ragfijne vivisectie van de

burgerlijke moraal in werking
anno 1880. Een wereld van ‘fat-
soenlijke’ smeerlappen en leu-
gens om bestwil, die zich uitein-
delijk tegen de welwillenden
keren. De spoken uit het verle-
den.

Toneelgroep Amsterdam
nodigde de Berlijnse regisseur
Thomas Ostermeier uit om van
dit moeilijke stuk iets moois te
maken. Zijn vormgever Jan
Pappelbaum creëerde een mo-
derne, lege ruimte, met twee
schuivende wanden op een
enorm draaitoneel. Daarmee
werd de handeling niet naar het
nu gehaald, maar van een extra
laag voorzien. Zonder dat het
decor een nadrukkelijke meta-
foor wordt, wordt ruimtelijk de
achterkant van de schone schijn
zichtbaar gemaakt.

‘Spoken’ is een tragische
draaikolk waarin de spelers even
dicht bij zichzelf als bij de tekst
blijven. Zelfs in de heftige scènes
blijft hun spel klein en intens.
Dat is geen geringe verdienste,
want in Ibsens gecomprimeerde
‘horlogedramaturgie’, met zijn
opeenstapeling van onthullin-
gen en wendingen, ligt het me-
lodrama altijd op de loer.

HANS BRANS
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Van oude bokken
en jonge sla

gewiktgewogen

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstelling:
Stookolie & Sangria.
Gezelschap: Het Volk. Spel:
Wigbolt Kruijver, Bert
Bunschoten, Minke Kruijver en
Karlijn Kruijver. Regie: Aike
Dirkzwager. Belangstelling:
200. mensen. Nog te zien: 10
maart in Drachten; 15 maart in
Leeuwarden.

HEERENVEEN - Zeventien seizoe-
nen al brengt het drietal ouder
wordende heren van Het Volk uit
Haarlem absurdistische kluchten
van een totaal eigen snit en nog
steeds gaat het niet vervelen.

Op het toneel ontbreekt deze
keer Joep Kruiver, maar samen
met Wigbolt Kruijver en Bert
Bunschoten en vaste regisseur
Aike Dirkzwager tekende hij wel
voor de tekst. En die teksten zijn
misschien nog wel het meest
bijzondere aan Het Volk.

Het zijn geen komedies met
doorwrochte plotlijnen of uitge-
speelde situaties en ook de karak-
ters zijn niet erg karaktervast. In
die ‘inconsistenties’ zie je dat de
stukken uit improvisaties zijn
ontstaan, maar dat er geen gefor-
ceerde pogingen zijn gedaan om
dat allemaal glad te strijken – dat
maakt juist de grillige charme uit
van dit gezelschap. Met een uitge-
sproken gezicht laat men dialo-
gen van min of meer herkenbare
situaties zomaar ontsporen.
Plotseling draaft iemand door,
wordt er een zijweg in geslagen of
roept iemand iets wat je normali-

ter wel uit je hoofd zou laten.
Des te verrassender is het dat

‘Stookolie en Sangria’ aanvanke-
lijk wel veel weg heeft van een
conventionele komedie, of zoals
Het Volk dat noemt: ’een boule-
vardkomedie’. Het recept daarvan
is dat alles eerst misloopt en tot
slot op z’n pootjes terechtkomt.

Van dat eerste klopt veel. Bij
aankomst in het hotel blijken de
oudere toerist Ted en zijn veel te
jonge vriendin hun koffer kwijt,
geboekt in de verkeerde kamer en
op de verkeerde plaats. In het
appartementje waar ze vervol-
gens in worden gestopt, zitten ze
opgezadeld met een vergelijkbare
combi van oude bok en jong
blaadje. Alleen is dit span veel
volkser dan het andere.

Minke Kruiver en Karlijn Krui-
ver vervulden al eerder met verve
gastrollen bij Het Volk. Door het
grote verschil in leeftijd lijken
deze frisse meiden niet meteen te
passen in de droogkomische,
minimalistische stijl van de man-
nen. Vooral de licht hysterische
rijkeluisdochter overschreeuwt
zich soms. Maar gaandeweg
vinden de twee hun eigen toon,
en wordt hun humor een mooie
aanvulling op die van de mannen.

Hoogtepunt is het smartlap-
penduet dat ze zingen – inge-
houden melodrama met subtie-
le fysieke grapjes. Alsof je naar
een verjongd Volk kijkt. Het
vormt de opmaat naar een
mooi-droevig slot. Want ook
hierin wenst men zich niet aan
de wetten van welk genre dan
ook te houden.ook te houden.
HANS BRANS
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Detective spelen met de lezeres
Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstelling: The
case of the inspector & The
Movie door Grand Theatre
Groningen. Spel, concept en
regie: Maria Jerez.
Belangtelling: 40 personen

HEERENVEEN - Ook het Post-
huis Theater in Heerenveen
heeft sinds vorig seizoen zijn
verrassingsvoorstellingen. Zon-
dagmiddag was het de jonge,
Spaanse theatermaakster Maria
Jerez, die onder de vleugels van
het Grand Theatre in Groningen

een solovoorstelling maakte die
nog het meeste lijkt op de inven-
tieve theaterminiaturen van
Rieks Swarte. Ook Jerez werkt
veel met kleine voorwerpen,
video, een onuitputtelijke vin-
dingrijkheid en het samenvloei-
en van het verhaal en de nu-tijd
van de voorstelling. Beeldend
vertellen met alles wat maar
voor handen is.

Onder de ironisch-pretentieu-
ze titel ‘THE Movie’ maakte ze
met een clubje vriendinnen een
soort low-low-budget parodie op
de detective, een genre dat ken-
nelijk haar hart gestolen heeft.
De film ‘speelt’ in New York,
Connecticut en Londen, maar is

van A tot Z opgenomen, lijkt het,
in hun eigen studentenhuis.
Schemerlampjes suggereren
donkere steegjes en wollen
draadjes de infrarood stralen
van het te bestelen museum.

Hoewel alle clichés de revue
passeren wordt het genre toch
niet echt geridiculiseerd. Daar-
voor zit het verhaal te goed in
elkaar en spreekt er ook te veel
liefde uit voor de detective. De
vraag is wel wat dan nog precies
de meerwaarde is van al die
grappige speelsheid.

Gezeten in een stoel die voor
driekwart van het publiek is
afgewend, pakt ze het eerste
exemplaar van een stapeltje

detectives. Behendig manipu-
leert ze met een camera, die
afwisselend de boekkaft, kleine
poppetjes, autootjes of delen
van haar zelf laat zien – zaken
die de toeschouwer op het
scherm ziet, maar al of niet
gelijktijdig ook ‘in het echt’.

Het is de suggestie van een
verwoed lezer die zozeer in haar
verhaal opgaat, dat de verbeel-
ding als het ware haar werkelijk-
heid binnen dringt. Die vermen-
ging van werkelijkheid en ver-
beelding, van groot en klein, nu
en eerder leidt tot een fascine-
rend stukje theater.

HANS BRANS
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Kaïn en Abel in
Philadelphia

gewiktgewogen

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
Topdog / Underdog. Spelers:
Van Sauers en Montoya.
Belangstelling: 50 personen.

LEEUWARDEN - In Philadelphia
- stad van de broederlijke liefde -
heb je van die verpauperde
wijken vol gebroken gezinnen
en uitzichtloze ellende. In zo’n
stad is ‘Topdog / Underdog’ van
de Amerikaanse Pulitzer-prijs-
winnaar Suzan Lori Parks gesitu-
eerd.

Twee zwarte broers wonen
samen in een uitgeleefd appar-
tementje. De een heet Lincoln,
de ander Booth. ‘Voor de grap’
had hun vader hen vernoemd
naar Amerika’s beroemdste
president Abraham Lincoln en
naar diens moordenaar John
Wilkes Booth. Moeder is verdwe-
nen, vader heeft hen in de steek
gelaten. Genoeg ingrediënten
voor een modern Kaïn en Abel-
verhaal, waarbij de dodelijke
afloop van te voren vrijwel vast-
staat.

Maar die wetenschap doet aan
de spanning van het stuk geen
afbreuk. Cabaretier en tv-acteur
Eric van Sauers speelt de oudere
broer Lincoln; de minder beken-

de, maar niet minder getalen-
teerde acteur en rapper José
Montoya speelt Booth.

Hoewel ze qua leeftijd en
postuur behoorlijk van elkaar
verschillen vormen ze een ijzer-
sterk koppel: gejaagd, strak, met
een soort ingehouden power-
play, dat vooral in het begin
wordt voortgestuwd door de
gedreven taal van Parks. Naar-
mate de taal minder dwingend
wordt, ga je je meer inleven in
de broers.

Het verhoogde speelvlak met
een vloer van kartonnen dozen
en een schamel beetje huisraad
werkt als een boksring, waarbij
je de broers ronde na ronde ziet
wegglijden.

De een wordt ontslagen als
Lincoln-imitator, de ander raakt
zijn liefje kwijt. Kaïn/Booth zet
zijn hoop op een ‘balletje-balle-
tje’-oplichterij, maar als Abel/
Lincoln van hem wint, wordt de
fatale trekker overgehaald. In de
‘struggle for life’ heeft de broe-
derlijke liefde het niet gered.

Jammer genoeg komt een
voorstelling als deze niet hele-
maal tot zijn recht in een zaal
waar slechts vijftig bleekgezich-
ten tegen een immens podium
aankijken.

HANS BRANS
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Woudenberg: hoe
Hitler Hitler werd

Plaats: De Lawei, Drachten.
Voorstelling: Übermensch.
Tekst, spel en regie: Helmut
Woudenberg. Belangstelling:
160 mensen.

DRACHTEN - ’Het heetste hang-
ijzer’ noemt Woudenberg zelf
zijn toneelsolo over Hitler, zijn
laatste in een lange rij die vaak
gingen over de Tweede Wereld-
oorlog, populisme, uitsluiting
en superioriteit. Hitler staat
voor al deze en nog veel kwalij-
ker zaken zó zeer symbool dat
hij als onderwerp ’überlebens-
gross’ is geworden.

De manier om daar toch mee
om te gaan is eigenlijk even
eenvoudig als geniaal. Wat Wou-
denberg om te beginnen niet
doet is imiteren. Daarmee
schept hij de mogelijkheid om
het imago van het fenomeen
Hitler links te laten liggen. Hij
kruipt niet in de huid van zijn
personage, maar volgt als vertel-
ler in de ik-vorm de kronkelwe-
gen van zijn denken.

Een korte proloog geeft de
opzet aan: een man die in zijn
droom zijn ergste vijand een
kruis op het voorhoofd kerft ziet
datzelfde voorhoofd met kruis
wanneer hij ’s ochtends in de
spiegel kijkt. Kortom, een mens

is vaak zichzelf zijn ergste vij-
and.

De twee lange delen die vol-
gen kun je beschouwen als de
spiegel en het spiegelbeeld.
Zonder namen of verwijzingen
begint Woudenberg aan een
betoog dat allengs vertakter en
onstuimiger wordt. In een on-
stuitbare woordenstroom ’be-
wijst’ hij de minderwaardigheid
van joden, de ondeugdelijkheid
van democratie en de noodzaak
van een absolute leider.

De kreten zijn bekend, maar
het knappe is dat je hier een
man ziet die in de beslotenheid
van zijn hoofd een web van
redenaties weeft waar geen
ontkomen aan is. Opvallend
daarbij is dat de acteur Wouden-
berg daarbij geen moment de
redenaar speelt, daar waar Hitler
zich in zijn beruchte redevoerin-
gen steeds meer verloor in een
zelf gecreëerd personage. Wou-
denberg gaat het echter niet om
de ’acteur’ Hitler, maar om de
fabricage van dat web.

De spiegel komt terug als hij
in de ik-vorm de jeugd van Hit-
ler en die van zijn vader vertelt –
een aaneenschakeling van ge-
heimen, vernedering en huise-
lijk geweld. Pas hier zijn we hoe
Hitler de Hitler werd die wij
denken te kennen.
HANS BRANS
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De oorlog gespiegeld
in kleine mensen

gewiktgewogen

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstelling:
‘Uittocht’ door De Firma Rieks
Swarte. Spel: Joke Tjalsma,
Rieks Swarte. Aantal
toeschouwers: 130 personen.

LEEUWARDEN - Comfortabel en
onthutst kijk je dezer dagen op
de bank weer naar burgers op de
vlucht voor oorlog en geweld.
Die actuele beelden van Libië
dringen zich onwillekeurig op
als je kijkt naar de eindeloze
uittocht van Parijzenaars in
1942, op de vlucht voor de troe-
pen van Hitler, in de voorstel-
ling ’Uittocht’. Maar daar heb je
die dubbelheid vreemd genoeg
niet.

Wat De Firma Riek Swarte
doet met een gegeven als oorlog
en vluchtelingen in een soort
documentair verteltheater heeft
een totaal andere uitwerking op
de kijker dan de realistische
gruwelijkheid vanuit de leun-
stoel. De paradox van veraf en
dichtbij van de televisie (of van
internet) wordt hier als het ware
vervangen door die van groot en
klein. Het procédé dat theater-
maker/ontwerper Rieks Swarte
daarbij gebruikt is bekend uit
andere voorstellingen van zijn
hand en toch blijft het bijzonder.

Op lange tafels zien we een
santenkraam van minuscule
voorwerpen: foto’s, knipsels,
poppetjes, tekeningen, auto-
tjes, enzovoort. Swarte zelf loopt
er tussen door en neemt stukjes
op die we op een groot scherm
terugzien. Eén acteur, Joke Tjals-
ma, vertelt het verhaal met een
vertrouwelijkheid alsof je naast
haar op de bank zit. Het komt
uit een boek en gaat tegelijk
over dat boek: ’Storm in juni’
van de joods-Russisch-Franse
schrijfster Irène Nimérovski, die
met haar kinderen Parijs ont-
vlucht en later in Auschwitz de
dood vindt. Pas zestig jaar later
publiceert haar dochter het boek
over die uittocht en het wordt
meteen een groot succes.

Met de stem van Tjalsma, het
geluidsdecor van Dennis van
Tilburg en de camera van Swarte
glijdt je over de diorama’s en
zoom je in op details, in een
merkwaardige mengeling van
strip en authentiek materiaal,
van werkelijkheid en fictie. Door
letterlijk in te zoomen op kleine
mensjes op het grote wereldto-
neel blijf je als toeschouwer
erkend en word je tegelijk op
een ontroerende manier meege-
zogen in die angstige wereld van
toen.

HANS BRANS
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Vrolijk, volks, fataal,
maar vooral wrang
Plaats: De Lawei, Drachten.
Voorstelling: Verhalen uit het
Weense woud. Gezelschap:
Toneelgroep Maastricht. Aantal
toeschouwers: 90.

DRACHTEN - De Oostenrijks-
Hongaarse schrijver Ödön von
Horváth werd vlak voor de oor-
log, op de vlucht voor Hitler,
dodelijk getroffen door een tak
op de Champs Elysée. Zo’n bizar,
tragisch voorval zou prima in
zijn stukken passen. Ook in
‘Verhalen uit het Weense woud’
wil iemand in Frankrijk zijn
geluk beproeven – maar voor
het zover is vergokt hij het aan
moeder ontfutselde geld bij de
paardenraces. Van dergelijke
schlemielen wemelt het in Von
Horváths ‘Weense woud’, dat
eigenlijk de wederwaardigheden
van de bewoners van een dorps
winkelstraatje laat zien in de
benarde jaren dertig.

Regisseur Arie de Mol, die
eerder al zijn affiniteit met Von
Horváth heeft bewezen, zit met
deze cast van Toneelgroep Maas-
tricht helemaal in het goede

spoor. Met z’n allen creëren ze
een verzameling groteske types -
luidruchtig, vrolijk en volks.
Maar dan niet volks à la Knier-
tje, maar meer zoals in de verte-
kende schilderijen van Max
Beckmann.

Zeker in het begin is dat wel
even wennen. De personages
verzuipen zowat in het immens
lege decor en hun gedoe komt
geforceerd over. Maar naarmate
je meer in hun verhalen wordt
getrokken, die allemaal even
fataal verlopen, ga je mensen
van vlees en bloed zien.

Niet aan de buitenkant, want
daar blijven het verwrongen
piassen voor wie de werkelijk-
heid zeven maten te groot is.
Geholpen door de oer-Hollandse
levensliedjes waarmee de voor-
stelling is gelardeerd, maakt De
Mol zijn figuren echter door-
zichtig, zodat je hun hopeloze
hunkering naar liefde ziet, hun
angst, kortzichtigheid en onbe-
holpenheid.

En zelfs als iedereen zich
tenslotte met iedereen verzoent
heeft, smaakt die verzoening
wrang en bitter.
HANS BRANS
wrang en bitter.
HANS BRANS


