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Eeuwig zich weerspiegelende strijdEeuwig zich weerspiegelende strijd
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: A house in Asia. Gezien:
16/4, De Lawei, Drachten. Gezelschap:
Agrupación Señor Serrano. Concept: Pau
Palacios, Vicenc Viaplana, Ferran Dordal.
Spel: Àlex Serrano, Pau Palacios en Alberto
Barberá. Video: Jordi Soler. Soundscape:
Roger Costa Vendrell. ★★★★★

D e titel A House in Asia van
het Catalaanse gezelschap
Agrupación Señor Serrano

slaat op het huis in Pakistan waarin
Osama Bin Laden zich had ver-
schanst na de aanslag op de Twin
Towers in New York. De jacht op
het hoofd van Al-Qaeda duurde
bijna tien jaar, tot hij uiteindelijk
werd uitgeschakeld in een specta-
culaire actie van Amerikaanse
elitetroepen in 2011.

Wie zich de beelden daarvan nog
herinnert, herkent de maquette
van het huis in Abbottabad op het
toneel. De drie mannen die rond
dat lage podium in de weer zijn
met kleine camera’s, een laptop en

ander technisch gereedschap, heb-
ben nog meer nagemaakt: vertrek-
ken in het Witte Huis, een filmset,
een truck op een verlaten parkeer-
plaats, met daarin de eenzame
commando die uiteindelijk Bin
Laden neerschoot. Zijn bespiegelin-
gen vormen de rode draad in deze
productie.

Reflections – de voorstelling is in
het Engels met Nederlandse onder-
titeling – is hier overigens een
metafoor die op meerdere lagen
van toepassing is. Soldaat Mark
Owen ziet zichzelf als een ‘krijger
zonder gezicht’, naast en tegenover
andere krijgers zonder gezicht. Net
zoals de voorbereiding op zijn
missie een kwestie van eindeloze
herhaling was, zo ziet hij de strijd
zelf ook als een eeuwige herhaling
van de geschiedenis. Bij de toe-
spraak waarin president Bush
wraak zweert voor ‘nine eleven’
zien we een Holywood-sheriff de
tekst uitspreken in het Witte Huis.

En de bandopname waarmee Bin
Laden de aanslag rechtvaardigde,
wordt uitgesproken door een Apa-
che-opperhoofd. De good guys
versus de bad guys. Maar goed of
slecht zijn spiegelbeeldig; het hangt
er maar vanaf aan welke kant je
staat.

Van de cowboys en indianen
naar de film is nauwelijks nog een
extra stap. Een collega-commando
van Mark vraagt zich voor de ope-
ratie al af door welke acteurs ze
straks vereeuwigd zullen worden.
Maar in een gesprekje tussen ac-
teurs op de set van Zero Dark Thirty
blijkt dat niet de originele krijgers,
maar de acteurs het zijn die in het
collectieve geheugen zullen voort-
leven. Er zijn alleen maar weerspie-
gelingen van weerspiegelingen. A
House in Asia is niet alleen een zeer
onderhoudende en inventieve
voorstelling, maar ook een veront-
rustende doordenker.rustende doordenker.
HANS BRANS
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Doldwaze verlosser
op klompen

GEWIKT & GEWOGEN

Doldwaze verlosser

Gebeurtenis: Afke’s Elfde, kerstmusical
Posthuis Theater Gezien: 22 december
in het Posthuis Theater in Heerenveen
Tekst: Ronald Smink Spel: Theun
Plantinga, Tet Rozendal, Ronald Smink,
Joop Wittermans e.a. Choreografie:
Raymond Guzman. Regie: Rieneke de
Haan Publiek: 100 Nog te zien: 23,
24, 26, 27, 28, 29 en 30 dec. en in
Franeker op 5 en 6 jan. ★★★✩✩

N a een zestal musicals
met Rients Gratama
moet de kersttraditie

van het Posthuis Theater in
Heerenveen dit jaar de oude
bard met zijn warme charme
missen. Dat is best wel even
wennen. Ronald Smink heeft het
stokje van hem overgenomen
en die is van een heel ander slag.

De formule is evenwel hetzelf-
de gebleven: met een bekend
verhaal als inspiratiebron wordt
er een Friese touch gegeven aan
een vlotte musical die niet al-
leen voor oud en jong een ple-
zier is om te beleven, maar waar
ook oud en jong aan meedoen.

Ook dit jaar heeft dat weer
geresulteerd in een voorstelling
die staat als een huis. Smink
koos voor de kerst meteen maar
voor de oerbron: het langver-
wachte kindje dat ons moet
verlossen van alle kwaad. Com-
pleet met onbevlekte ontvange-
nis, drie wijzen uit het Oosten
en een Herodes-tiran. Geen

christen hoeft zich hier aan te
ergeren, want het doldwaze
verhaal is verplaatst naar Fries-
land, waar de Heilige Gurbe voor
god speelt en de tiran een Am-
sterdammer is die Friesland
onder de duim houdt. Moeder
Afke heeft al een tiental kinder-
tjes als de engel haar de komst
van Grutte Pier verkondigt, die
een verlosser op klompen blijkt
te zijn. Geen Fries cliché of er er
wordt gretig misbruik van ge-
maakt en de humor spat dan
ook van iedere scène.

Toch blijft het allemaal wel
wat mager. Spot wordt er niet
bedreven met die clichés en het
verhaal heeft weinig te zeggen.
Alsof dat gecompenseerd moet
worden, is de speelstijl van de
hoofdrolspelers net wat te
schreeuwerig, zoals ook de lied-
jes te veel schetteren. Joop Wit-
termans als de tiran past zich
met verve aan die stijl aan, maar
daar ligt niet zijn kracht. Wat je
mist in deze kerstvertelling is
een innemende figuur die
warmte uitstraalt. En wie zou
dat beter kunnen dan hij?

Iets van die warmte proef je
wel bij wel in de manier waarop
de tien van Afke over het podi-
um zwieren in dansen die niet
alleen perfect worden uitge-
voerd, maar ook origineel zijn.
Een genot om naar te kijken.
HANS BRANS
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Tucht en het raadsel
vrouw in sterke ‘Bint’
Gebeurtenis: Bint, naar de roman van
Bordewijk Gezien: 5 okt., De Koorn-
beurs, Franeker Spel: Jules Croiset, Tijn
Docter, Hanneke Last, Reinier Bulder,
Ella van Drumpt e.a. Bewerking en
regie: Ger Thijs Publiek: 120 Nog te
zien: 19 oktober in Leeuwarden, 11
november in Sneek, 19 januari in
Drachten
★★★★✩

Na de roman Karakter
heeft Ger Thijs zich nu
gestort op een ander, zo

mogelijk nog weerbarstiger boek
van Ferdinand Bordewijk: Bint.
Toen het boek in 1934 ver-
scheen, kreeg het al veel kritiek
omdat het de zucht naar tucht
zou verheerlijken, zoals die ook
door het opkomende fascisme
werd verheerlijkt. In feite was
het juist een kritiek daarop.

Ook in de eerste deel van de
voorstelling – met Jules Croiset
als het betonnen schoolhoofd
Bint – is het niet makkelijk om
die kritische ondertoon te her-
kennen, hoe grotesk de school-
tucht hier ook wordt doorgedre-
ven. Je ziet in het begin vooral
de worsteling van een begin-
nend leraar, die krampachtig
zijn gezag probeert te laten
gelden. Deze De Bree, met even-
veel fermheid als twijfel ge-
speeld door een uitstekende Tijn

Docter, had liever een proef-
schrift willen schrijven over ‘het
raadsel vrouw’, maar laat zich
geheel inpakken door de ‘harde’
opvattingen over onderwijs en
ontwikkeling van directeur Bint.

Tegenover Bint en zijn leraren
zijn een stuk of tien leerlingen
de tegenstanders die overwon-
nen moet worden, opdat ze
gekneed kunnen worden tot ‘de
nieuwe mens’. Vooral in de
scènes met die groep zit de
theatrale levendigheid van de
voorstelling. Voortdurend dreigt
hun individualiteit uit het
keurslijf te barsten waar het
schoolsysteem ze in heeft ge-
perst.

Door de zelfmoord van een
leerling en de twijfel van een
vrouwelijke collega brokkelt het
geloof van De Bree in het ‘sys-
teem-Bint’ af, maar uit angst
voor die vrouwelijkheid durft hij
er uiteindelijk niet tegen in te
gaan.

Bint is een knappe, intrigeren-
de voorstelling, die het boek op
indrukwekkende wijze tot leven
brengt. Het enige wat je mist is
wat historische kader, waarmee
de achterliggende ideologische
strijd van Bint beter begrepen
zou kunnen worden.

HANS BRANS
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Hallucinerende Jeroen Bosch komt tot leven
GEWIKT & GEWOGEN

Hallucinerende
Gebeurtenis: Bosch Dreams. Gezien:
14/10 De Lawei, Drachten. Gezelschap:
Les 7 doigts / Theatre Republique. Con-
cept: Samuel Tétreault, Martin Tulinius en
Ange Potier. Regie: Samuel Tétreault en
Martin Tulinius. Video en toneelbeeld:
Ange Potier. Publiek: 200
★★★★★

O oit zo’n bizar schilderij van
Jeroen Bosch zien bewegen,
alsof je er zelf in zit? En

daar figuren als Salvador Dali, Jim
Morrison of (een soort van) Alice in
Wonderland zien rondlopen, rond-
vliegen, of toekijken – met een
even verbaasde blik als die van
jezelf?

Woorden schieten tekort om de
fantastische beelden te beschrijven
die het Canadese Les 7 doigts in
samenwerking met het Deense
Theatre Republique te voorschijn
toveren. De voorstelling duurt

Hallucinerende Jeroen Bosch
amper anderhalf uur en is niet
bepaald goedkoop, maar de surrea-
listische droom waar je hier in
belandt, zul je niet vaak mee ma-
ken en niet snel vergeten.

Bosch Dreams is gemaakt in het
kader van de festiviteiten rond de
vijfhonderdste sterfdag van de
schilder, met als belangrijkst pu-
bliekstrekker de overzichtstentoon-
stelling in het Noordbrabants Mu-
seum van afgelopen voorjaar. Op

Bosch komt
die tentoonstelling ontbrak helaas
het misschien wel beroemdste
werk van Bosch, De Tuin der Lusten,
dat het Prado in Madrid niet wilde
afstaan.

Juist dat schilderij staat hier
centraal, hoewel ook De Hooiwagen
en Het Narrenschip een belangrijke
plek in nemen. Een quasi-professor
vertelt over zijn levenslange fasci-
natie voor het geschilderde univer-
sum van Jeroen Bosch waar hemel

komt tot leven
en hel de aanleiding vormen voor
het uitleven van een ongebreidelde
fantasie. Maar zijn verhaal wordt
verzwolgen door de schitterende
animaties van de Fransman Ange
Potier, waarin de acteurs als won-
derlijke Bosch-creaturen samen-
smelten tot een hallucinerend
geheel van spel, dans, acrobatiek en
beeld.

HANS BRANS
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De berte fan in
nuvere freonskip

GEWIKT & GEWOGEN

De berte fan in

Barren: Brûze en Siede, fan Teater Tsja
Sjoen: Café Lewinski, Snits Tekst: John
Ford Noonan Spul en bewurking:
Anneke Hondema en Joke Tromp
Rezjy: Durk de Vries Publyk: 70 (útfer-
kocht) Noch te sjen: 25 septimber
★★★✩✩

R egisseur Durk de Vries
neamde de premjêre fan
‘Brûze en Siede’ de berte

fan in nij selksip: Teater Tsja. It
stik lit sels de berte sjen fan in
nuvere freonskip tusken twa
froulju, dy’t wat fertutearzje yn
in moderne bûtenwyk fan in
grutte stêd. Anneke Hondema
en Joke Tromp – dy’t tegearre
Teater Tsja foarmje – hâlde wol
fan toaniel dat in bytsje útw-
rydsk is. Dat wie al sa yn harren
tiid by Probe. ‘Brûze en Siede’ is
harren eigen bewurking fan in
Amerikaanse klucht, mei twa
rollen dy’t harren op it liif
skreaun binne.

Hanna is de nije buorfrou dy’t
op in dei binnen strúnt by

Maud, in wat ûnwisse frou dy’t
krekt oan it dûnsjen is mei de
badjas fan har man. No, dan wit
Hanna wol wat der mis is. Han-
na beskôget harsels as skruten,
mar mei har net te kearen
spraakwetterfal en kromme
redenaajses oerdondert se Maud
oan ien tried wei. Dy fynt har in
bedriging, mar Hanna hat elke
dei wol in nije ynfal dy’t it Maud
ûnmooglik makket om har de
doar te wizen. As de ûnsichtbare
echtgenoaten dan bûten de pot
pisje, witte de folslein tsjinstelde
karakters inoar dochs te finen.

Oer it wat en werom fan dizze
dames taastet de taskôger soms
yn it tsjuster, mar de wille is der
net minder om, want it stik sit
grôtfol grappen en de fleur en
faasje fan de beide spilers lit sels
romte foar in oandwaanlik mo-
mint. Koart sein: de berte hat in
berntsje opsmiten, dêr’t we noch
wat fan ferwachtsje meie.

freonskip

HANS BRANS
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Milde spot met
de yogabusiness

GEWIKT & GEWOGEN

Milde spot met

D

de yogabusiness
Gebeurtenis: Chakra’s & Chardonnay
Gezien: 18/3, Theater Sneek Tekst:
Marciel Witteman Spel: Chris Tates,
Ellen Pieters, Marie-Louise Stheins e.a.
Regie: Bruun Kuijt Publiek: 250 Nog
te zien: 2 april in Drachten; 7 mei in
Leeuwarden
★★★★✩

D e titel Chakra’s & char-
donnay is vet genoeg om
een Jon van de Eerd-

achtige klucht te doen vermoe-
den, maar pakt op het toneel
toch net iets anders uit. Een
kluchtige komedie is het zeker,
met een paar hilarische momen-
ten en veel gegniffel, maar geen
leut om de leut.

Al voor het begint wordt de
toon gezet. Drie ijverige dames
in spiritueel verantwoorde pak-
jes zijn geconcentreerd bezig om
lichaam en geest door inspan-
ning te ontspannen. Als het
zaallicht dooft worden wij ook
uitgenodigd om de billen te
gronden in de zitting en te voe-
len hoe de ademhaling ons doet
groeien. We zijn hier in de
‘boom-yogaschool’ van Jan,
beter gezegd Yan, met de y van
yoga èn van boom die zijn tak-
ken spreidt.

Nog voordat de geliefde mees-
ter zelf voor het licht komt kie-
telt de satire op het spirituele
bedrijf al onze lachspieren, maar

zonder dat het compleet bela-
chelijk wordt gemaakt. Want
met zo’n ontspanningsoefenin-
getje begin je best wel lekker aan
een avondje theater. De humor
zit hem dan ook vooral in de
figuren die deze wereld bewo-
nen. De idolate echtgenote Cha-
na (Daniëlle van de Ven), de
onzekere juriste Elvira (Melody
Klaver), en de mooiste van het
stel: de labiele Merel, die haar
redding afwisselend bij de spiri-
tualiteit van Jan zoekt en bij de
spiritualiën van haar favoriete
wijn – een glansrol van Marie-
Louise Stheins.

Jan himself blijkt een even
vergeestelijkt als oversized ego
te hebben, dat is ingebakken in
een teflonlaag waarop alle kri-
tiek afketst. Dat hij zich zo ge-
makkelijk laat inpakken door
oplichtster Olga is dan weer niet
zo waarschijnlijk, evenmin als
het onvermijdelijke happy end.
Belangrijker is dat al deze figu-
ren in de loop van het stuk wat
minder cliché en wat meer van
vlees en bloed zijn geworden.
Met alle liedjes, de vlotte over-
gangen en fraaie beelden is het
een aanstekelijke komedie ge-
worden waarin ook de serieuze
yoga-beoefenaar naar hartenlust
kan meelachen.
HANS BRANS

yogabusiness

kan meelachen.
HANS BRANS
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Blau Hynder speelt thuis: een sax op uw sofa
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Cleo en Lex, muziek-
theater van Blau Hynder Spel en
muziek: Julia van de Graaff en Anna
Zwaga Tekst: Simon Weeda Regie:
Dick Hauser Plek: Harlingerstraatweg
in Leeuwarden Datum: Za. 9 januari.
Publiek: 30 Nog te zien: januari,
februari, juni in Friesland, Groningen
en Drenthe, zie www.blauhynder.nl
�����

Z aterdagavond op visite bij
Peter en Desirée. Wie ligt daar
uitgebrand op de sofa van

Lex? Cleo!
Dit is niet het begin van een

toneelstuk, of ja, eigenlijk toch wel.
Met dien verstande dat Peter en
Desirée echt zijn en dat ze hun
huiskamer aan de Harlingerstraat-
weg, met sofa, voor een avondje
hebben uitgeleend om als intiem
decor te dienen voor de woonka-
mer van Lex, gespeeld door Anna
Zwaga.

Saxofonist Zwaga is de drijvende
kracht achter Blau Hynder, een

Friese muziektheatergroep die
langzamerhand al een aardige staat
van dienst heeft met bijzondere
producties. Het concept van een
huiskamervoorstelling is natuurlijk
niet hagelnieuw maar zeker in de
vorm van muziektheater is het in
deze Noordelijke contreien toch wel
opmerkelijk. Blau Hynder speelt
overigens niet alleen in huiska-
mers, ook in kerkjes, kroegen en
vestzaktheatertjes kun je Cleo & Lex
van dichtbij bewonderen.

Net als bij echte visites kan dat
gebrek aan afstand behoorlijk op je
huid zitten. Cleo, gespeeld door

Julia van de Graaff, is een diva op
retour, die het gewend was om op
afstand bewonderd te worden.
Maar op de divan van Lex is ze een
verwilderde kat, die rare sprongen
maakt. Van pruilend kindvrouwtje
tot ongetemde feeks stuitert haar
stemming door de kamer als een
woeste solo uit Zwaga’s saxofoon.

Hoewel haar persoonlijkheid
knetterend genoeg is om de ruimte
van kleur te laten verschieten,
vernemen we weinig over de ach-
tergronden van deze gevallen
showbizz coryfee. Dat mysterie van
haar verleden zou haar misschien

nog intrigerender maken als ze in
het hier en nu een harde landing
maakte, maar Lex is zo’n onver-
stoorbaar type dat een echte con-
frontatie er niet in zit. Hij heeft
haar van de straat geplukt en nu
kleeft ze aan zijn sofa, maar hoe ver
gaat dat patronaat?

De tekst van Simon Weeda blijft
in dit opzicht net wat te literair, te
abstract. Aan de andere kant lenen
die teksten zich weer wel goed voor
de muzikale interrupties. Voor wie
rauwe free jazz kan waarderen zijn
die erg mooi.die erg mooi.
HANS BRANS
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Magische vondsten uit een bodemloze put
GEWIKTGEWOGEN

Gebeurtenis: De bodemloze put. Gezien:
3/7, achter Staniastate, Oentsjerk. Tekst:
Hans van Buuren en Margreet de Heer.
Spel: Colin Vosveld, Jeltje Joustra, Hans
van Buuren, Esther de Jong, Kimberley
Piek, Margreet de Heer en Bram Adriaansz.
Regie: Rien Stegman. Publiek: 50. Nog te
zien: 7, 8, 9 en 10 juli, bij Staniastate in
Oentsjerk (zie www.iepenloftspullen.nl)
★★★✩✩

E en kleine poel, midden in het
bos, met links een oude cara-
van en rechts een aanlegstei-

gertje: het decor van De bodemloze

put ziet er romantisch uit. De titel
klinkt al even sprookjesachtig en
dan zijn er nog de betoverende
effecten waar de voorstelling vol
mee zit.

Toch is de toon bepaald niet
feeëriek te noemen. Eerder ruig en
rauw, net als in het nihilistische
Blankenberge van Tom Lanoye, dat
deze ploeg vorig jaar op de planken
zette. Alleen is de cynische maat-
schappijkritiek in dit zelfgeschre-
ven stuk meer naar binnen gesla-
gen en wordt de hardhandige be-
zinning op vastgelopen levens

gelardeerd met filosofische spiele-
rei.

Schrijver Hans van Buuren speelt
zelf een gesjeesde circusdirecteur
die op de vlucht voor schuldeisers
met zijn ontevreden vrouw Hope
en de simpele knecht Dicky bij een
‘bodemloze put’ is neergestreken.
Waar zijn vrouw weg wil, maar niet
kan en de naïeve Dicky de dingen
neemt zoals ze komen, daar wei-
gert zijn baas Lode om zich bij zijn
bestemming neer te leggen. Hij wil
meester zijn van zijn eigen lot. Om
de een of andere reden meent hij

dat zijn redding te vinden is op de
bodem van die put. En Dicky mag
het opduiken.

Het is een origineel gegeven
maar nog geen aanknopingspunt
voor een doorwrocht verhaal. Het
trio stuitert dan ook heen en weer
tussen ruzie en verzoening, tussen
aanpakken en bij de pakken neer-
zitten. Tussendoor vliegen de on-
navolgbare wijsgerige bespiegelin-
gen over vrije wil versus noodlot
alle kanten op.

Toch is De bodemloze put een
boeiende, eigenzinnige en grappige

voorstelling waarin een hoop ge-
beurt. De worsteling met Lodes
grote levensvragen krijgt theatraal
vorm door de komst van curieuze
figuren uit de Griekse mythologie.
Zo passeren de drie schikgodinnen
met hun levensdraad, Sisyfus met
zijn eindeloze kwelling en Charon,
de veerman van het Dodenrijk.
Samen met allerlei magische vond-
sten in en rond het water geeft het
de voorstelling iets brutaals en
sprankelends, waardoor je de zwak-
ke kanten graag voor lief neemt.
HANS BRANS
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In kluchtich spoar fan fernieling
GEWIKT & GEWOGEN

Foar’t it spul begjint, sjogge
je troch it glêzen dak it hûs
fan de buorlju. Dêr yn dy
kas, dêr’t toanielferiening

Halbertsma De god fan ’e slachting
spilet. It is in intym en smûk hûs-
keamerteaterke, dêr yn Wergea,
mar wêrom’t se dit stik fan Yasmin
Reza krekt dêr opfiere, is net fuort

Barren: De God fan ’e slachting
Tekst: Yasmin Reza Selskip: Toaniel-
feriening Halbertsma, Wergea Spul:
Sicco de Ree, Regina Veenstra, Ester
Dijkstra, Dennis Pijl Rezjy: Bert
Sinnema Oersetting: Betty Schilstra
Sjoen: 5 feb. Wergea, Kleine Buren 1
Publyk: útferkocht Noch te sjen: 17
febrewaris ekstra foarstelling, oare
kearen útferkocht
�����

dúdlik. Of it moat al wêze fanwege
it ‘gluren bij de buren’-aspekt fan
dit stik, dat sjoen wurde kin as in
moderne tsjinhinger fan it klassike
Who’s afraid of Virginia Woolf.

Ek hjir twa echtpearen dy’t nei it
beskaafd yn ’e kunde kommen
inoar, harsels en de oaren ta de
grûn ta ôfbrekke, mei op healwei de
alkoholkraan wiid iepen.

De oanlieding is typysk fan dizze
tiid. It soantje fan pear A hat it
neiteam fan stel B twa tosken út de
mûle slein. Sa’n kwestje moatte je
dochs yn alle ridlikens as folwoek-
senen ûnder inoar útprate kinne.

Foaral de dialogen fan Reza bin-
ne masterlik, yn it oanbringen fan
lytse barstkes ûnder it opperflak,
dy’t yn in grillich patroan útgroeie
ta grutte skuorren.

De fjouwer spilers fan Halbert-
sma boartsje dermei as wie de tekst

spesjaal foar harren skreaun. Elke
taspiling, elke eachopslach en elk
gebeart wurdt dan ek oppikt troch
it publyk, en lang foardat de ferwi-
ten iepen en bleat troch de keamer
fleane, witte wy al wêr’t it knypt en
hoe’t it wringt. Sa lûkt it spul in
kluchtich spoar fan fernieling troch
de brekbere romte.

Hat de synyske abbekaat gelyk en
is beskaving net mear as in tin
sellofaantsje, dêr’t agresje en twa-
spjalt ûnder gluorkje? Yn it stik fan
de Frânske skriuwster komme je
dêr net hielendal efter, ek al omdat
it spitigernôch oan de ein de tried
wat kwytrekket.

Mar it filmke mei de bern oan it
slot, dat Halbertsma der sels oan
tafoege hat, jout dêr wol in moai,
bemoedigjend antwurd op.

HANS BRANS
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‘Ik da-aag je uit mij
uit te da-hagen!’

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: De vier musketiers Gezel-
schap: Holland Opera Spel: Niek Idelen-
burg, Florian Just, Wiebe Pier Cnossen en
Donij van Doorn Gitaren: Jurgen Burdorf
Cello: Diederik van Dijk Muziek: Oene van
Geel Libretto (naar Herman van de Wijde-
ven) Regie: Joke Hoolboom Plaats: Post-
huis Theater, Heerenveen Gezien: 12
maart Belangstelling: 70.
★★★✩✩

Voor wie het genre opera
kent, maar er geen liefheb-
ber van is, kan De vier mus-

ketiers van Holland Opera werken
als een parodie: grote gebaren, vet
vibrato en dan tegen elkaar zingen,
als je toch handiger kan praten.
Maar voor de doelgroep van vijf tot
tien jaar met hun ouders, is het
vooral een spektakel om met open-
gesperde ogen naar te staren.

Zoals dat hoort in een opera ziet
het er knap spectaculair uit. Met
een boot over de breedte van het
toneel en een kombuis met een
batterij potten en pannen die een
hels kabaal kunnen maken. De drie
musketiers om wie het verhaal
draait, zien er in hun met bont
afgezette jakken en een overdaad
aan zakken uit als opgeleukte Hun-
nen. Op en top opera wordt het als
deze stoere knapen woest met hun
'zwaarden' gaan zwaaien.

Ook als je niet alles verstaat is
het verhaal niet moeilijk te volgen.
De drie oude vrienden zijn afge-
dankte bromberen geworden, die
alleen nog elkaar in de haren vlie-
gen. Het is meer 'ieder voor zich'
dan 'allen voor een'. Dan komt een
jongensachtig meisje op de prop-
pen die beweert dat een van de drie

haar vader is. Natuurlijk was er
verraad in het spel!

Een beetje jammer is het wel dat
veel tijd besteed wordt aan het
ontrafelen van dat duistere verle-
den, terwijl het hier en nu meer
spanning en sensatie voor deze
doelgroep zou kunnen bieden. Ook
zou het verhaal sterker zijn als het
meisje en haar zoektocht meer
voorop stond. De aanvaarding van
het combi-vaderschap en van een
nieuwe, vierde musketier blijft nu
beperkt tot het slot. Muzikaal drijft
de voorstelling op de levendige
begeleiding van een cello en een
gitaar, als ware het een compleet
orkest. Na afloop kruist het bezoek
de degens in de foyer en klinkt het:
'Ik daag je uit mij uit te dagen!'.

HANS BRANS

Scène uit de jeugdopera De vier musketiers. FOTO NIELS DE VRIES
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Meegesleept in een
duistere wereld

GEWIKT & GEWOGEN

E en man op zoek naar zijn
diepste verlangen, dat is
waar Eyes wide shut vol-

gens de folder over zou gaan,
maar men zou ook kunnen
zeggen: het gaat over een man
die zozeer verward wordt door
zijn diepste verlangens dat hij
zichzelf dreigt te verliezen. De
toneeltekst van Jibbe Willems is
losjes gebaseerd op de gelijkna-
mige film van Stanley Kubrick,
die op zijn beurt geïnspireerd is
door de Traumnovelle van Ar-
thur Schnitzler. Net als Schnitz-
ler is de hoofdfiguur van Eyes
wide shut een arts, die zich als
jonge professional thuisvoelt bij
een koele blik, waarmee hij ook
de mannelijke drift en geneigd-
heid tot ontrouw beschouwt. Als
beschaafd, gestudeerd man staat
hij boven zijn instincten, maar
in één wilde, losgeslagen nacht
vertroebelt die heldere kijk in de
obscure krochten van zijn eigen
onderbewustzijn.

De gestileerde vorm die regis-
seur Servé Hermans daarbij

Gebeurtenis: Eyes wide shut, van Jibbe
Willems. Gezien: 26/10, Posthuis
Theater Heerenveen. Gezelschap:
Toneelgroep Maastricht. Spel: Beau
Schneiders, Julia Akkermans, Hans
Trentelman, Louis van Beek, Lies
Verholle e.a. Regie: Servé Hermans.
Publiek: 100. ★★★★✩

heeft gekozen, past bij de ietwat
literaire taal van Willems. In die
taal kunnen situaties en tijd van
handelen verschuiven met een
enkele zinswending, waardoor
een vervreemdend effect ont-
staat. In de vorm spreekt als het
ware het hoofd, de ratio, het
cellofaantje van de beschaving.
Daaronder breken onstuitbare
verlangens en angsten door
waarin seks en geweld, of de
dreiging ervan, naar buiten
dringen. Naarmate de hoofdper-
soon er meer van in de ban
raakt, des te meer raken werke-
lijkheid en inbeelding hopeloos
met elkaar verstrikt. Als hij
meent dat hij zich eindelijk eens
gaat uitleven, dreigt hij com-
pleet zichzelf kwijt te raken.

De stilering waarmee dat
mysterieuze gevaar bedwongen
wordt, zit hem ook in de poses,
de maskers, en meer nog in de
koele Renaissance muziek, met
een prachtige sopraan. Door die
bedwongen vormtaal balanceert
de voorstelling in het begin
soms op de rand van verveling
en monotonie, maar later over-
heerst steeds meer de fascinatie
en word je meegesleept in een
duistere wereld waar iedere
vorm tenslotte letterlijk uit
elkaar valt.elkaar valt.
HANS BRANS
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Lykwicht fan emoasje en distânsje
GEWIKT & GEWOGEN

Lykwicht fan emoasje en distânsje
Barren: Foar dy / nei dy Sjoen: Paviljoen
de Leyen, De Rottefalle Spul en teksten:
Froukje Reitsema en Popke van der Zee
Bewurking: Bouke Oldenhof Senografy:
Geartsje van der Zee Rezjy: Janneke de
Haan Publyk: 60 (útferkocht)
Noch te sjen: 29 septimber; en yn oktober
en novimber (sjoch www.deleyen.nl)
★★★★✩

D er is in ‘foar dy’ en der is in
‘nei dy’. It krijen fan in bern
is foar de measte âlden it

wichtichste yn harren libben, mar
as sa’n bern dan letter sa mar ynie-
nen fuortrekket dan is dat ferstjer-
ren in wetterskieding dy’t it fer-
folch fan it libben oerhearsket. Dan
is ‘rouferwurking’ net in proses
dêr’t je ea in punt efter sette kinne.

Jo kinne kwalik oer sa’n swier
tema in teaterfoarstelling meitsje
as jo net út ûnderfining witte wêr’t
jo it oer hawwe. Mar as jo dat wol
witte is it noch folle dreger. Net

allinnich foar de spilers, mar ek
foar it publyk.

Want komme dan de wurklik-
heid en de teatrale ferbylding net al
te ticht op inoar te lizzen? Wurdt it
net foyeuristysk? Froukje Reitsema
en Popke fan der Zee hawwe beide
jierren lyn in bern ferlern en nei
lang en hoeden omtyskjen ha se it
oandoard om wat fan harren wrak-
seling te dielen op it toaniel.

Fuort oan it begjin lizze se it
wichtichste probleem fan it meit-
sjen fan dizze foarstelling op tafel:
it giet wol oer ús, mar wy spylje
ússels. De bewurking fan harren
eigen teksten troch Bouke Olden-
hof en de beskieden, iepen rezjy
fan Janneke de Haan helpe ek by it
finen fan in distânsje dy’t nedich is
om it pynlike en persoanlike sizze
te kinnen. Sa fertelt Froukje oer de
ferdrinking fan it jonkje fan twa
fan Popke en syn frou. En Popke
fertelt it ferhaal fan de 26-jierrige

soan fan Froukje en har man, dy’t
by in ûngemak ek ferdronk. Guon
passaazjes wurde balansearjend op
ien foet ferteld. Dat sjocht der wat
apart út, mar is dochs in aardige
metafoar dy’t sjen lit hoe dreech it
is om de ûnderfinings fan doe no
foar it fuotljocht te bringen.

De In Memoriam-gedichtesyklus
fan Douwe Tamminga oer itselde
ûnderwerp waard steand op in
stoel deklamearre, wat tagelyk
ferheven en boartlik wurket. By al
dy lytse foarmfynsten bliuwt der
genôch romte foar de ferskillen yn
belibbing en de pine dy’t der sa
mar wer wêze kin. Wêr’t Popke wat
mankelyk siket nei berêsting en de
wil om troch te gean, sjogge wy by
Froukje ûnmacht en lilkens yn it
libben ‘nei dy’. Gjin tel wurdt it
teannenkromjend of in snotterjûn.
En dan is der noch de fernuvering
dat de ellinde ek wat opsmiten hat.dat de ellinde ek wat opsmiten hat.
HANS BRANS
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Woorden rondom iets

B

Woorden ro
Gebeurtenis: GOD. van BOG Gezien:
20/12 in de Harmonie, Leeuwarden Van
en met: Benjamin Moen, Lisa Verbelen,
Judith de Joode, Sanne Vanderbruggen
Eindregie: Erik Whien Publiek: 85.
★★✩✩✩

B OG is een jong theaterploeg-
je waarvan de kern is voort-
gekomen uit de Toneelacade-

mie Maastricht, alwaar de leden
zich toelegden op ‘performance’.
Waar hun vorige voorstelling een
speelse poging was om het idee
‘geboren worden’ te vatten, wordt
hier de zoektocht naar de oor-
sprong nog radicaler opgezet. Het
begint dan ook, na een lange stilte,
met de vraag wat het begin is en
wat er voor het begin was, als er al
iets was.

Het toneelbeeld minimalistisch

noemen is eigenlijk te veel gezegd.
De vier acteurs staan op een rijtje
voor een wit doek en in die opstel-
ling worden er eindeloze litanieën
uitgesproken in zinnentjes die
zelden meer dan vijf woorden
bevatten. Qua schouwspel moeten
we het daar mee doen en aangezien
de associatieve opsommingen
literair gesproken niet altijd even
spannend zijn, is enig knikkebollen
aan deze kant van de zaal moeilijk
te vermijden.

Wie het hoofd recht houdt, kan
de hersens evenwel horen kraken,
want het filosofisch getinte spreek-
koor van de vier glijdt ongemerkt
van de ene invalshoek in de ande-
re. De eindeloos repeterende ‘waar-
om-vraag’ wordt opgevolgd door
de kwestie of we wel iets zeker

rondom iets
kunnen kennen en die weer door
de mogelijk terugkeer van god, of
Iets anders.

GOD. is beslist een interessant
experiment van een generatie die
na ‘de dood van God’ toch koppig
op zoek gaat naar de wortels van
het bestaan. Zonder het publiek
een of ander ‘ietsisme’ aan te sme-
ren, wil men het wel aan het den-
ken, vragen en mee associëren
krijgen. Maar de minimalistische
vorm van ‘benoemen, categorise-
ren en opsommen’ (zoals het in
hun eigen credo wordt genoemd) is
misschien toch wel wat al te puris-
tisch, waardoor de zoektocht te
veel een ‘hoofd-zaak’ blijft. Wat
ontbreekt is de beleving, de erva-
ring waarmee we leren kennen.
HANS BRANS
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Bizarre wendingen en
verknipte hartstocht
Gebeurtenis: Hartstocht, een thriller
Tekst: Koos Terpstra en Nhung Dam
Spel: Oda Spelbos, Sandra Mattie,
Vincent Croiset en Evert van der Meulen
Regie: Gerardjan Rijnders Gezien: 16/3
Koornbeurs, Franeker Publiek: 140
Nog te zien: 14 april, Leeuwarden; 21
mei, Groningen
★★✩✩✩

Z o begint het: vrouw komt
onverwacht in een leeg
huis en belt haar man op.

Die beweert dat hij thuis op de
bank zit met een boek. Ze be-
grijpt onmiddellijk dat hij haar
belazert en belt haar beste vrien-
din om raad. Als die eindelijk uit
haar weet te krijgen wat er aan
de hand is, wordt de vriendin in
één ruk door ontmaskerd als de
minnares.

Dat is dan de tweede uit een
lange reeks wendingen in het
stuk Hartstocht van Koos Terp-
stra en zijn jongere co-auteur
Nhung Dam. ‘Een thriller’, luidt
de ondertitel. Nu moet iedere
thriller het hebben van een of
meer goed getimede omslagen
die alles in een geheel nieuw
licht zetten, maar hier wordt er
zo in gegrossierd en zijn de
dubbele bodems van bedrog zo
talrijk, dat je onwillekeurig aan
een sketch van Monty Python
moet denken.

Niet dat er volledig de draak

met het genre wordt gestoken.
Daarvoor blijft de humor te veel
beperkt tot enkele momenten
en zit er ook weer te veel psy-
chologie in, met name bij de
vrouw (Oda Spelbos) die zich
altijd de mindere van de ande-
ren heeft gevoeld en nu iets wil
dat tussen wraak en erkenning
zit.

Haar man Max is echter een
vormeloos karakter dat een
enkele leuke monoloog produ-
ceert, maar van wie de verande-
rende loyaliteit volkomen on-
doorzichtig blijft. Dat de perso-
nages door hartstocht worden
gedreven, nemen we dan maar
aan.

Door de zucht van de schrij-
vers om het publiek voortdu-
rend op het verkeerde been te
willen zetten, leggen de karak-
ters echter het loodje in een
labyrint van woorden. Zo is
Hartstocht van alles wat: thriller,
psychologisch drama, parodie,
absurd theater zelfs. De makers
zeggen dat ze Albee’s Who is
afraid of Virginia Woolf hebben
willen mixen met Alfred Hitch-
cock. Dat is in zekere zin gelukt
en het resultaat blijft twee uur
lang boeien. Maar om nou te
zeggen dat dit recept voor her-
haling vatbaar is...

HANS BRANS
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GEWIKT & GEWOGEN

Show Hans Klok meer
dan alleen maar trucs

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Hans Klok – House of horror
Gezien: 25 okt. De Harmonie, Leeuwarden
Spel: Hans Klok en 20 artiesten Regie:
Frank van Laecke Vormgeving: Jan Aarnt-
zen Publiek: 850 Nog te zien: 26 oktober
in Leeuwarden
★★★★★

Het grootste geheim van de
goochelaar is misschien wel
het publiek genoegen laten

nemen met geheimen die niet
ontraadseld worden.

Daar kom je elders niet mee weg,
maar bij een tovenaar als Hans
Klok volgt na de verbazing van ‘hoe
kan dat nou?’ toch steeds een ‘asje-
menou’ dat naar de volgende truc
verlangt.

De ‘House of horror’ showt biedt
daarvoor ook veel meer dan een
opeenstapeling van trucs. Het

Klok jongleert
luchtig met zijn
eigen geheim
van de smid

geheel is ingepakt in een dun ver-
haal over een mysterieuze illusio-
nist die andere illusionisten liet
verdwijnen nadat hij ze hun kun-
sten ontfutseld had.

Daarmee jongleert Klok luchtig
met zijn eigen geheim van de smid,
maar meer nog is het een kader
waarin veel meer dan illusionisti-
sche goochelkunsten onder het
dekmantel van de horror kunnen
worden ondergebracht. Er is een

keur van dansers, acrobaten en een
heus slangenmens in verweven, en
ook de techniek in de vorm van
een ‘gevecht’ met laserstralen
ontbreekt niet.

Dat het geen opeenstapeling van
loze onderdelen is geworden is niet
zozeer de verdienste van het dunne
verhaal, maar meer van de werve-
lende presentatie en een uitgekien-
de afwisseling.

Het ene moment kom je ogen
tekort, het volgende moment ge-
loof je ze niet en dan weer zie je
een meesterlijke act van twee even-
wichtskunstenaar of een zwevend
jongentje in het publiek. Kok speelt
in dit alles de hoofdrol, maar zijn
collega’s gunt hij volop de ruimte,
met een fantastische avond vol
verbazing en vermaak als gevolg.
HANS BRANS

Hans Klok met assistente in een Dracula-act. FOTO ROY BEUSKER
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gecompliceerde figuur van de

Worsteling met een
kreng van een moeder

GEWIKT & GEWOGENGEWIKT & GEWOGEN

O p het moment dat Adri-
aan van Dis bezig was
met het later bekroonde

boek Ik kom terug over zijn
moeder, had hij al het idee om
er een voorstelling van te ma-
ken. Waarom dan niet meteen
een toneelstuk? Daarvoor lag de
stof te na. Die moest eerst in de
ik-vorm op papier. Ook in de
theatrale vorm die het uiteinde-
lijk kreeg, is de persoonlijke
invalshoek essentieel. Van Dis
zelf speelt niet een personage,
maar zichzelf als schrijver annex
verteller; soms heel even als
zoon. Olga Zuiderhoek speelt de
moeder, maar daarnaast ook
zichzelf, als actrice die greep
probeert te krijgen op het perso-
nage waarvoor Van Dis haar
gevraagd heeft.

Daarmee heeft de voorstelling
toch een heel andere dimensie
gekregen dan het boek. Het is
alsof de persoonlijke vertelling
van het boek op een openbare
snijtafel is gelegd en opnieuw
ontrafeld moet worden. Niet
alleen het publiek, ook de actrice
moet worden uitgelegd wie de

Gebeurtenis: theatervoorstelling
Ik kom terug Tekst: Adriaan van
Dis Spel: Olga Zuiderhoek, Adri-
aan van Dis Regie: Michiel van
Erp Gezien: 30/1 Posthuis Thea-
ter, Heerenveen Publiek: uitver-
kocht Nog te zien: 7/5 en 8/5
Leeuwarden
�����

gecompliceerde figuur van de
moeder was. Zo probeert Zuider-
hoek haar manier van lopen,
praten en denken te ontdekken,
alsof de voorstelling nog in het
repetitielokaal moet worden
uitgedokterd. ‘Wat denkt ze nu?’,
vraagt Zuiderhoek bij een kapot
broodrooster. ‘Wie ze de schuld
kan geven’, riposteert Van Dis.

Het duurt even voordat het
beeld van deze gecompliceerde
vrouw oprijst, maar misschien
nog meer dan in het boek ont-
staat hierdoor ook een beeld van
de even gecompliceerde verhou-
ding tussen moeder en zoon.
Daarbij werkt de rolverdeling
tussen Van Dis en Zuiderhoek
heel effectief, maar op den duur
misschien ook wel wat belem-
merend. De schrijver Van Dis
probeert eerlijk en dus genade-
loos te zijn in zijn observaties,
ook over zijn eigen frustraties
over een moeder die geen warm-
te kon uitstralen. Zuiderhoek
daarentegen probeert in haar
zoektocht te begrijpen en dus
ook begrip te tonen.

Ik kom terug – de titel slaat op
het geloof in reïncarnatie van de
moeder – is een fascinerende
voorstelling geworden, waarin
het boek in een ander medium
een andere dimensie krijgt. Een
woeste mengeling van anekdo-
tes, pijn, rariteiten, leugens,
verwrongen beelden en door dat
alles heen een onverwoestbaar
spoortje liefde.spoortje liefde.
HANS BRANS
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Verraad, vertrouwen en verwarring
GEWIKT & GEWOGEN

H elemaal aan het eind komt
de spinvrouw van de titel
naar voren: een vrouwtjes-

spin wint het vertrouwen van haar
slachtoffer om hem met een kus
des doods af te maken. Dekt dat de
lading van de toneelbewerking die
Manuel Puig van zijn eigen roman
maakte en die die door Gooitsen
Eenling in een cellengang van de
Blokhuispoort is geregisseerd?
Gedeeltelijk, want De kus van de
spinvrouw gaat over veel meer dan
misbruik van vertrouwen. De kus

Gebeurtenis: De kus van de spinvrouw.
Gezien: 10/6, Blokhuispoort, Leeuwarden.
Spel: Ton Kemp en Matthijs van Dieren.
Regie: Gooitsen Eenling. Publiek: 150.
Nog te zien: 11, 12 (matinee), 14 en 15
juni in de Blokhuispoort, Leeuwarden.
★★★★✩

aan het slot is namelijk ook een
echte blijk van liefde. Verraad en
vertrouwen slaan voortdurend om
in elkaars tegendeel.

Tegenover die intrigerende ge-
laagdheid van het stuk staat een
simpele, bijna saaie handeling.
Twee mannen zitten in een cel en
de dagen gaan voorbij in een einde-
loze aaneenschakeling van wan-
hoop en verveling. Een betere plek
dan het oude cellencomplex van de
Blokhuispoort kan men zich voor
zo’n gegeven niet wensen.

Ingeklemd tussen de wanden is
het speelvlak, met links het bed
voor de ongelukkige travestiet
Manola (Ton Kemp) en rechts dat
van de geharde politieke activist
Valentijn (Matthijs van Dieren). Om
de verveling te verdrijven vertelt

de nicht films over pantervrouwen
en kanaries in kooien. Achterdoch-
tige toeschouwers krijgen gelijk als
halverwege blijkt dat de nicht
wordt misbruikt om de guerrillero
uit te horen. Maar is het verraad
wel verraad? Er ontwikkelt zich
tussen de twee tegengestelde ka-
rakters gaandeweg een steeds ster-
kere band, die op de proef gesteld
wordt naarmate de druk op de
travestiet toeneemt en die zowel
aan hun vriendschap als hun man-
nelijkheid morrelt.

Twee uur op een klapstoel is niet
niks, maar geholpen door een
prachtige muzikale omlijsting en
een uitgekiende belichting slagen
de spelers er in om dicht onder je
huid te kruipen.
HANS BRANS
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Moai lykwicht fan
spul en muzyk

Barren: Life is beautiful, Tekst en
spul: Klaasje Postma. Piano: Pauli
Yap. Rezjy: Gerard Wolters. Plak:
Posthuis Theater, It Hearrefean.
Sjoen: 17 jannewaris. Publyk:
útferkocht. Noch te sjen: 20 jan.
Burgum, 30 jan. Brantgum en
oant juny rûnom yn Fryslân.
�����

In piano, in taffeltsje mei
boeken en in foto fan in
glimkjende beppe– dat is is it

hiele toanielbyld fan Life is beau-
tiful fan Klaasje Postma oer it
libben fan de Tsjechyske pianiste
Alice Herz-Sommer.
Sa simpel as it toaniel is, sa
ienfâldich is yn it earst ek de
fertelling fan Postma. Yn it ear-
ste kertier hawwe we de measte
feiten al op in rychje. Hoe’t
Postma grepen wie troch in
biografy fan Herz, hoe ’t se be-
socht hat kontakt mei har te
krijen yn London. En foaral oer
har libben: hoe ’t se opgroeide
yn in liberaal-Joadske húshâl-

ding yn de jierren tweintich yn
Praag, har leafde foar de piano,
hoe’t se it konsentraaasjekamp
én har man, én har soan oerlib-
be en hoe’t se nettsjinsteande
alle rampen har hiele libben in
optimist bleau.
Postma fertellet mei ynmoed en
in moai gefoel foar detail oer de
persoan en it libben fan Alice, as
in lêzer dy’t hoeden mei it ûn-
derwerp fan har bewûndering
omgiet, mar dy oan de oare kant
ek net folle oer dat ferhaal útsti-
get.
Geandewei ferpleatst se har
hieltyd mear yn har personaazje
om dan oan it ein, as de pianiste
yn Londen al stikken âlder is as
sy sels, de oandwaanlike beppe
fan de foto te wurden. It rike
pianospul fan Pauli Yap is dêrby
in ûnmisbear elemint yn it
gehiel. Fertelling en muzyk
foarmje tegearre mei de bylden
op de eftergrûn in prachtich
lykwicht.

HANS BRANS
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Dollen met diepgang
GEWIKT & GEWOGEN

Dollen met diepgang
Gebeurtenis: Lone Wolves Blaffen Niet.
Gezien: 6/5, Tryater Leeuwarden. Gezel-
schap: Illustere Figuren. Spel en concept:
Thomas van Eck, Raymond Muller, Joeso
Peters, Joachim Rümke, Zen Roorda en
Tim Verbeek. Eindregie: Hanna Van
Mourik Broekman. Publiek: 50. Nog te
zien: 7,13 en 14 mei, Tryater, Leeuwar-
den; 18 mei Garage TDI, Assen.
★★★✩✩

‘W ij willen geen impact op
jullie hebben. Wij wil-
len jullie oordeel niet

veranderen.’ Dat is een merkwaar-
dig statement om een theatervoor-
stelling mee te beginnen. Het
klinkt als een misplaatst gebrek
aan pretentie. Toch houden de zes
jonge gasten, die als Theatercollec-
tief Illustere Figuren hun tweede
productie neerzetten sinds ze van
de NHL af zijn, wel van een stevig
thema. In hun eerste, indrukwek-
kende voorstelling pakten ze het
onderwerp zelfmoord bij de kop.
Nu gaat het over ‘lone wolves’, in
hun eentje opererende terroristen,
zoals de Noor Anders Breivik. Maat-
schappelijke eenlingen met een op
hol geslagen wereldbeeld dat uit-
mondt in een orgie van geweld.

Het is een fenomeen dat duide-
lijk verder weg staat van deze man-
nen dan het vorige onderwerp,

maar dat juist door zijn extremiteit
fascineert. De zes gaan dan ook
nogal chaotisch aan de slag om er
grip op te krijgen, waarbij ze zich-
zelf proberen in te leven in de
gedachtewereld van de zonderling.
Ook al lukt dat niet helemaal –
zoals een van hen aan het einde
constateert – het kan toch een
interessante zoektocht opleveren.

Is het dat? Bij vlagen komen er
boeiende gezichtspunten en erva-
ringen naar boven, bijvoorbeeld
over (politieke) grenzen. Mocht de
aanslag op Hitler wél? Maar met
zes knapen op een klein podium is
het dringen geblazen en de neiging
om energiek te dollen – het blijven
jongens, nietwaar? – smoort nogal
eens de diepgang.

Misschien maken ze hun eigen
machteloosheid om in deze maat-
schappij wat te zeggen te hebben
wel te groot. ‘Zij (de terroristen)
hebben impact, maar geen podium.
Wij hebben een podium, maar geen
impact’ is zo’n prachtige observatie
waar je vraagtekens bij kunt zetten.
Bij al die onmacht is de recht-voor-
zijn-raappreek van Joeso Peters,
aan het slot, erg verfrissend: ‘als we
nou eens beginnen om gewoon
naar elkaar te luisteren’. Nee, die
lui hebben echt wel impact.
HANS BRANS



15 november 2016, pag. 28

Relatiekomedie met subtiele mimiek
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Popje, hou je muil (alle
schoenen de deur uit). Gezien: 12 nov,
Theater Sneek. Concept en spel: Servaes
Nelissen en Ilse Warringa. Eindregie:
Marijn van der Jagt. Nog te zien: 3 decem-
ber in Leeuwarden. Publiek: 90.
★★★★✩

Schoenen en erotiek vormen
een combinatie waarmee een
bepaald soort fetisjisten goed

uit de voeten kan, maar in de slecht
lopende schoenenzaak van Ferry en
Meta krijgen ze een heel andere
dimensie. In hun kleine, benauwde
winkeltje hangt de verzuurde
spruitjeslucht van een uitgebluste
verhouding, maar de geur van leer
of de aanblik van een zachte
schoenneus kunnen de uitgebluste
vlam van de hartstocht zo maar
weer doen oplaaien.

Popje hou je muil is geen relatie-
komedie in de gebruikelijke zin van
het woord. Het is een bijzondere
combinatie van mime, toneel,
poppenspel en absurdisme, waarbij
de twee spelers dan af en toe ook
nog kunnen uitbarsten in een
toepasselijk lied. Zoals These boots
are made for walking, waarbij Ilse
Warringa met haar benen in de
lucht een hilarisch duet voor twee
schoenzolen ten gehore brengt.

Naast het verrassende stemge-
luid van Warringa moet Servaes
Nelissen het vooral hebben van zijn
subtiele mimiek. In zijn spencer
oogt hij als een schlemielige kan-
toorklerk, maar even gemakkelijk
glijdt hij in de rol van pedante
klant of gewiekste charmeur. Zijn
poppen worden vooral ingezet in
het steekspel van aantrekken en

afstoten als de fantasie op hol slaat
en de frustraties bij de echtelieden
omslaan in wensdromen. De rol die
schoenen daarbij spelen is schier
onuitputtelijk. Ze vormen de hoof-
den van poppen, worden toege-
sproken als stille getuigen en zelfs
allersmakelijkst verorberd bij de
dagelijkse maaltijd.

Veel van de theatrale middelen
en de taal van Nelissen gebruikte
hij eerder in zijn kindervoorstellin-
gen, maar in deze voorstelling weet
hij er ook volwassen op een verruk-
kelijke manier mee te vermaken.
Want alles draait om fantasie,
speelsheid en suggestie. Dat de
rode draad aan het eind wat zoe-
kraakt neem je dan maar op de
koop toe.

HANS BRANS
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Prachtige bylden yn Gaasterlânsk mearke
GEWIKT & GEWOGEN

O

Barren: iepenloftspul Reboelje yn Gaas-
terlân. Sjoen: 26/5, Aldemardum. Selskip:
Toanielferiening Snypsnaren. Tekst: Romke
Gabe Draaijer, Irma Bokma e.o. Spilers:
Sita Bokma, Annie Amsterdam, Age Witte-
veen, Durk-Jan de Vries e.o. Regy: Romke
Gabe Draaijer. Publyk: 200. Noch te sjen:
1, 3 en 4 juny
★★★✩✩

Oan ‘e râne fan it bosk, de
Ysselmar oan de rjochter-
kant: folle moaier as yn

Aldemardum kinst in plak foar in
iepenloftspul net krije. Hielendal
net as je de natuer ek noch in
hântsje helpe, mei prachtige meu-
bels fan beamstammen, en sels
bisten dy’t prate kinne. Dan ha je sa

mar alles foar in teatermearke.
Reboelje yn Gaasterlân is in gear-

wurking fan de toanielferiening út
Aldemardum en Romke-Gabe
Draaijer, dy’t mei dizze produksje
syn oplieding as dosint drama oan
de NHL ôfrûnet. Tegearre gongen
hja op syk nei âlde ferhalen út
dizze miskien wol moaiste streek
fan Fryslân. Ferhalen oer reboelje
tusken âlde famyljes, oer magyske
beammen en tsjustere figueren. In
protte dêrfan is ferwurke yn de
foarstelling, mar foar de measte
taskôgers sil de komôf net bekend
wêze. De foarstelling begjint fuort
al hiel fantasyfol. In ûnskuldich
mar wichtich bist wurdt dea makke

en in rie fan âlde, wize roeken
skriuwt in ferkiezing út foar in nije
kening. De skitterjende poppen
wurde like fakkundich as ûnopfal-
lend oanstjoerd en se foarmje in
natuerlik gehiel mei de ‘echte’
minsken. Lykwols spylje allinnich
dy lêsten echt in rol yn it ferhaal.
Dy ferhaalline ûntjout him fierders
frijwat traach en rammelt oan alle
kanten. Sa is it sûnde dat de myste-
rieuze ‘skjirreslipper’ gjin rol fan
betsjutting spilet yn de ûntkno-
ping. En dat it jonge famke Quin al
healwei it stik ferdwynt. Wylst se
ek nochris sa moai sjonge kin! Mei
nammen tsjin it slot binne alle
omslaggen amper mear te folgjen.

Faaks hat de earbied foar de âlde
folksferhalen de winsklikheid fan
in goed trochtimmere plot hjir yn
it paad sitten. Dochs is Reboelje yn
Gaasterlân in orizjinele, byldzjende
foarstelling wurden dêr’t moaie
dingen yn te sjen binne. It oan-
dwaanlike koarke njonken de rou-
wende heit oan de foet fan in beam
bygelyks. En de rabjende en sûpen-
de fûgels oan de bar binne in lust
foar each en ear. Al mei al foeget
Snypsnaren op eigen wize sa wat
nijs ta oan de âlde ferhalen.
HANS BRANS
In byldfragmint fan Reboelje yn
Gaasterlân is te sjen op
www.omropfryslan.nl/iepenloftspullen.
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In oandwaanlik ferskesfeest
GEWIKT GEWOGEN

Barren: Ruth, fan grêf oant widze. Sjoen:
8/9, Nij Beets, it Damhûs. Tekst: Erik
Idema en Gerard van Midden. Oersetting:
Betty Schilstra.Muzyk: Gerard van Amstel.
Lietteksten: Sikke Marinus.Muzykale
lieding: Hans Jonker. Rezjy: Tineke Nico-
lai. Publyk: 200. Noch te sjen: 7, 8, 9 en
10 july, bij Staniastate yn Oentsjerk (zie
www.iepenloftspullen.nl)
★★★✩✩

T wa kear earder hie Nij Beets
in bibelferhaal binnendoar
op ’e planken set, no moast it

mar ris yn ’e iepenloft. En wat is
dan in bettere lokaasje as it smûke
iepenloftmuseum It Damshûs? De
earmoed fan ’e feanarbeiders om
1900 hinne hie faaks wol mear
wêze kind as alline dekor foar it
âldtestamentyske ferhaal fan Ruth,
wêryn earmoed en ûngelok om-
mers ek in sintraal plak ynnimme.
Dat hie lykwols wol in wat brutale-
re oanpak frege fan de brave to-
anielferzy fan Erik Idema en Gerard

Midden. No is it bibelboek Ruth fan
himsels al net it meast dramatyske
ferhaal. It mist in echte smearlap
en sels God set de haadpersoan net
echt de foet dwers, lykas yn Job of
yn Jonas. Nettsjinsteande dat bli-
uwt it in prachtich, hast mearke-
eftich ferhaal oer ferlies, opoffering
en begrutsjen.

Ruth is de skoandochter fan
Noömi, dy’t mei har man en twa
soannen fanwege in hongersneed
fan Bethlehem nei Moab emigrear-
re. Yn dat frjemde lân trouden har
soannen mei twa famkes. Mar
Noömi ferlear der ek har man en
letter sels dy twa soannen. Nei al
dy rampspoed wol se graach we-
rom nei har heitelân. Skoandochter
Orpa wol perfoarst net mei. Mar
wat moat in widdo sûnder stipe?
Dus giet Ruth mei har skoanmem
mei en sa wurdt se sels in earme
flechtling yn in frjemd lân. Boaz, in
rike neef fan har ferstoarne man,
sjocht hoe’t se wrot foar har skoan-

mem en helpt har. Uteinlik trout
Ruth mei har prins op it swarte
hynder en einiget it ferhaal dat
begûn oan it grêf mei de widze fan
in nij bern.

Alles ha se yn Nij Beets út de kast
helle om der in moaie, oandwaanli-
ke foarstelling fan te meitsjen en
dat is sûnder mis slagge. Op in
breed spylflak foar de húskes fan It
Damshûs drave in manljuskoar, in
frouljuskoar en sels hynders op en
del. Yn it midden sit in in moai,
izersterk kombo dat de muzikale
gong der flot yn hâldt. Want fan de
ferskes en it sjongen moat dit me-
arke it yn it foarste plak ha. Ruth en
har suske sjonge poerbêst en ek de
oare solisten hâlde har prima. It
dûbbele koar is in inkelde kear wat
minder te ferstean, mar mei in
skean each op it boekje is it dochs
genietsjen fan dit sjongspul dêr’t
de fleur en de wille fan ôfstrielt.

HANS BRANS
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Fleur en faasje yn ‘Spetters’
GEWIKT & GEWOGEN

Barren: iepenloftspul Spetters. Sjoen:
25/5, Sportpark De Kampen, De Tynje.
Selskip: Iepenloftspul De Tynje. Bewur-
king: Bouke Oldenhof. Spul: Bjorn Sinne-
ma, Leo Boermans, Tim Adema, Henny
Rinsema en oaren. Regy: Atsje Lettinga en
Rieneke de Haan. Publyk: 200. Noch te
sjen: 27, 28 maaie en 1 en 3 juny.
★★★★✩

Is jong wêze en âlder wurde noch
altyd sa’n gedonder as, pak him
beet, fjirtich jier lyn? It moat

hast wol, ek al is der dan in soad
feroare. De fraach komt wol op nei
it sjen fan Spetters, dat him ôfspilet
yn in hoekje by de crossbaan fan
De Tynje yn ’e jierren tachtich. Trije
freonen wolle harren úttjirgje op
de crossmotor, mei famkes omfi-
melje efter de skutting en foaral
gjin húswurk meitsje, wurk sykje
en braaf yn de saaie, seksloaze en
benearjende fuotstappen fan heit
en mem rinne. It is dus net sa
frjemd dat yn de bewurking dy’t

doarpsgenoat Bouke Oldenhof
makke hat fan de doetiids beruchte
film fan Paul Verhoeven, de âlders
frijwat karikaturale typkes binnen.
Wylst de jongerein, dy’t harsels
noch net fûn ha yn it libben, júst
folle mear echte minsken binne.

Yn de rezjy fan Atsje Lettinga en
Rieneke de Haan krije dy jongerein
letterlik en figuerlik frij baan. Mo-
toren raze foar de tribune lâns,
lykas fytsen, auto’s en in patat-
kream.

Net allinne troch al dit ferkear
hat de foarstelling in protte faasje.
Ek it ferhaal sels racet yn giselfeart
fan sêne nei sêne. Mei de oergon-
gen wurdt gjin tiid fergriemd en de
spilers sette harren personaazjes
flot en raak del. Mar troch al dy
faasje binne de feroarings dy’t
guon figueren trochmeitsje wol wat
koart om ’e hoeke. Lykas dy fan
freon Evert, dy’t fan it iene op it
oare momint homo wurdt.

Nei it skoft komt de tragyk der

wat mear yn en krijt it ferhaal
justjes mear djipgong, al rint it mei
de haadfiguer net sa slim ôf as yn
de film. Sa rûch en wyld as doetiids
it ferset wie fan de jongerein tsjin
har boargerlike âlden is it no net
mear.

Dat jout yn de foarstelling dan ek
mear romte foar humor – foaral yn
de taal fan de âlden – en fleur,
foaral by de jongerein. Sa as in kloft
kleurrike famkes op syk nei wille.
Tegearre mei in grut gospelkoar en
in ploech echte motorcrossers
groeit Spetters sa út ta in aardich
spektakel en jout it in byld fan in
doarp dêr’t elkenien yn meidocht.
Mei fleur en faasje.
HANS BRANS

In byldfragmint fan Spetters
is te sjen op
www.omropfryslan.nl/iepenloftspullen.
De foarbeskôging oer dit iepenloftspul
is nei te lêzen op
www.lc.nl/goudengurbe.
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Het Zwanenmeer,
maar dan anders

GEWIKT & GEWOGEN

Het Zwanenmeer,

Gebeurtenis: Swanlake, door Jakop
Ahlbom en ICK Amsterdam Gezien:
7/12, De Lawei, Drachten Concept,
regie, decor: Jakop Ahlbom Muziek:
Alamo Race Track Nog te zien: 10
december in Leeuwarden. ★★★★✩

J akop Ahlbom is een jonge
Zweedse regisseur die in
Nederland sinds een paar

jaar aan de weg timmert met
beeldend theater met een sterk
magische inslag. Zijn veelzijdig-
heid als theatermaker bewijst hij
nog maar eens met deze eigen-
zinnige interpretatie van het
Zwanenmeer. Van Tsjaikovksi,
zou je er bijna bij zeggen, want
het meest klassieke ballet ooit
wordt nog altijd in één adem
genoemd met deze componist.
Maar van zijn muziek zijn niet
meer dan enkele fragmenten
vagelijk te herkennen in de licht
hallucinerende muziek van
Alamo Race Track.

Voor een eigentijdse regie van
het Zwanenmeer was Ahlbom
uitgenodigd door het dansgezel-
schap ICK Amsterdam en de
choreografie bedacht hij in
samenwerking met de acht
dansers.

Het resultaat is van de eerste
tot de laatste minuut spannend,
intrigerend en vooral wat de
dans en de muziek betreft van
een adembenemende schoon-

heid. Een jonge prins jaagt op
een groep zwanen als plotseling
een van hen in een prachtige
vrouw verandert. Op slag ver-
liefd, dat laat zich raden. Maar
de tovenaar die de mooie Odette
gevangen houdt in het lichaam
van een witte zwaan weet tij-
dens een koninklijk diner listig
zijn eigen dochter naar voren te
schuiven. Als de prins het be-
drog ontdekt is het natuurlijk te
laat.

Ahlbom koos ervoor om de
witte en zwarte zwaan als twee
kanten van één persoonlijkheid
te interpreteren, gespeeld door
twee danseressen. Een interes-
sante optie, die fascinerende
dans oplevert met een soort
Siamese tweeling die wordt
gescheiden en zich herenigt.
Maar het verhaal wordt er niet
echt duidelijker van, evenmin
als van het sprookjesachtig
bestiariummet beren-, bokken-
en vogelkoppen. Lukt het je om
de ‘wie-is- wie’ vragen op de
achtergrond te houden, dan
word je toch meegesleept door
de originele dans van een uit-
zonderlijk hoog niveau. Knap is
vooral hoe soepel de abstracte
danstaal een verhalende dimen-
sie krijgt zonder illustrerend te
worden.

HANS BRANS
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Een meesterwerk
van Lillian Hellman

GEWIKT & GEWOGEN

Een meesterwerk

Gebeurtenis: The little foxes. Gezien:
21/4, De Lawei, Drachten. Gezelschap:
het Nationale Toneel. Spel: Jappe
Claes, Sallie Harmsen, Anniek Pheifer,
Mark Rietman, Betty Schuurman, Pieter
van der Sman, Bram Suijker, Joris Smit,
Antoinette Jelger. Regie: Antoine
Uitdehaag.

I n Nederland zijn de moder-
ne klassiekers de laatste
jaren niet erg in trek, en zij

die tot het tweede garnituur
worden gerekend zie je al hele-
maal niet op de planken. Zo’n
auteur is Lillian Hellman, een
tijdgenoot van Tennessee Willi-
ams en Arthur Miller. Maar
hoezo ‘tweede garnituur’? Haar
stuk The little foxes, dat het
Nationale Toneel nu op de plan-
ken brengt, kan zich meten met
het beste werk van deze heren.

Hellman fileert een door
mannen gedomineerde wereld
tot op het bot. Bijvoorbeeld door
van het vrouwelijke hoofdperso-
nage een huichelachtige intri-
gante te maken die de trucs van
haar ploerterige broers uiteinde-
lijk net iets beters beheert dan
zij. En tegelijk zie je een vrouw
die op alle manieren door het
leven in de steek is gelaten en
het vertikt om dat op zich te
laten zitten. Nee, een prettige
omgeving is het niet, deze we-
reld van hard werkende burgers,
waarin men gesteld is op goede

manieren, terwijl men de andere
een poot uitdraait.

Het stuk is geschreven in 1939
en speelt zich af in het zuiden
van de Verenigde Staten rond
1900, als het land zich herstelt
heeft van de Burgeroorlog en
bussiness weer booming is. Er
liggen kansen voor wie ze pak-
ken wil. Twee broers – Jappe
Claes en Mark Rietman – in de
katoenhandel denken een uit-
stekende investering te doen
door een fabriek dichtbij de
bron te stichten. Daarvoor heb-
ben ze geld nodig van de zieke
man van hun zus. Deze Regina
(Anniek Pheifer) wil wel mee-
werken, maar alleen als het haar
het meest oplevert, zodat ze
eindelijk kan ontsnappen. Dat
lukt, maar tegen die tijd is de
schade nauwelijks nog te over-
zien. Niet alleen de twee broers
moeten hun meerdere in haar
erkennen, maar ook de dochter
keert zich van haar af.

In de regie van Antoine Uitde-
haag heeft het Nationale Toneel
er iets zeldzaam moois van
gemaakt. Rietman schittert
doortrapte patjepeeër, Pheifer
laat een verloederde, gevaarlijke
Southern Belle zien. De rest van
de cast is niet minder. Het is
toneel op het scherpst van de
snede, zelfs pijnlijk als er wat te
lachen valt.
HANS BRANSHANS BRANS
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Spetterende avond met losgeslagen koor
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: We want more (musical).
Gezien: 13/5, De Lawei, Drachten. Tekst:
Bodil de la Parra. Spel: Elise Schaap, Tina
de Bruin, Petra Laseur, Peggy Vrijens,
Wimie Wilhelm, Anne-Marie Jung e.a.
Muziek: Rutger de Bekker, Peter van de
Witte. Regie: Geert Lageveen. Publiek:
150. Nog te zien: 14 mei Drachten
★★★★✩

B ij het begrip koor stel je je
toch iets anders voor dan het
koor van Womens World.

Dan denk je aan een groepje dames
die braaf in het gelid staan te zin-
gen. Maar niet in deze musical.

Het verhaal van Womens World

is tamelijk eenvoudig en oogt niet
bijster origineel. Ooit was het da-
meskoortje een succesvol zang-
groepje, totdat daar twintig jaar
geleden de klad in kwam en de
hechte groep uiteenviel. Halverwe-
ge horen we dat dit iets te maken
had met koorlid Sally, die van de
ene op de andere dag verdwenen
was. De reünie is in feite een repeti-
tie voor een comeback-voorstel-
ling, waarbij de producenten zo
hun eigen agenda hebben.

Iedereen heeft trouwens zijn
eigen agenda. Plus een eigen rug-
zakje met oud zeer en broken dre-
ams. Natuurlijk loopt alles in de

soep, waarna uit de totale chaos het
koor in een fantastische finale
oprijst als een feniks uit zijn as.

Behalve dat gegeven lijkt het
repertoire, dat bestaat uit een trits
hits van de laatste dertig jaar, ook
al niet erg origineel. Des te verba-
zingwekkender is het dat We want
more uitgroeit tot een spetterend,
losgeslagen theaterfeestje dat niets
clichématigs heeft en waarin een
onbeschrijfelijke hoop lol te bele-
ven valt. En waarin ook nog eens
heerlijk gezongen wordt.

Het is een productie waarop het
nodige valt aan te merken. Zoals
een fantasieloos decor. Of twee

jonge meiden van wie niet duide-
lijk is waarom ze er bij zijn. Of
teksten die soms behoorlijk ge-
zocht zijn. Maar daar staat zoveel
grappigs, zoveel prikkelende ener-
gie en zulke verrassende wendin-
gen tegenover dat je een kniesoor
moet zijn om daar al te veel waar-
den aan te hechten. Schrijfster
Bodil de la Para weet de bonte stoet
aan luidruchtige persoonlijkheden
als een virtuoze jongleur in de
lucht te houden. Elise Schaap is in
die kluit het komische genie bij
uitstek, maar zij gedijt dan ook in
een verrukkelijk collectief.
HANS BRANS
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Vangrails en
vrouwenverdriet

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Winterbloemen, van
Peer Wittenbols Gezien: 8/10 in De
Lawei, Drachten Gezelschap: Suburbia
Spel: Susan Visser, Anneke Blok, Lotje
van Lunteren en Astrid van Eck Regie:
Rob Ligthert Nog te zien: 4/11 Leeu-
warden, 8/11 Franeker
★★★✩✩

Als een verfrommelde
achtbaan, met daartussen
vier ontplofte koffers,

markeren twee vangrails het
slagveld van vier vriendinnen
die elkaar eindelijk het achterste
van hun tong hebben laten zien.
Dat was ná het auto-ongeluk dat
door de gebogen vangrails
wordt gesymboliseerd.

Het begint met een monoloog
van Lotje van Lunteren in de rol
van Beertje, die vertelt over de
wanhoop van ‘duizenden’ medi-
ci die tussen haar benen hebben
zitten gluren om vruchteloos
het geheim van haar onvrucht-
baarheid te ontrafelen.

Vervolgens nodigt Beertje drie
vriendinnen uit voor een week-
endje kuren in de winterse Ar-
dennen, om zodoende een jaar
van rouwen om een kindje dat
nooit is gekomen achter zich te
kunnen laten. Even later zien we
ze twee bij twee op een vangrail
zitten, kletsend en bellend in de
auto – totdat lichtflitsen dat
fatale ongeluk weergeven.

Maar ook weer niet zo fataal
dat de vrieskou of het volledige
isolement de stroom van verha-
len, verwijten of frustraties ook

maar een moment opdroogt.
Winterbloemen van Peer Witten-
bols is kortom een confrontatie
tussen vier vriendinnen waarbij
de situatie eigenlijk is weggeab-
straheerd.

De regie van Rob Ligthert
helpt evenmin om de toeschou-
wer wat meer houvast te geven
en het gebrek aan handeling te
compenseren.

De ontboezemingen en anek-
dotes over hun seksleven, hun
verleden, hun zelfbeeld en het
beeld dat ieder van de ander
heeft – dat alles schuift en glijdt
over elkaar heen als de stukjes
van een legpuzzel zonder voor-
beeld.

Wie geduld heeft en goed kan
luisteren, hoort desondanks
juweeltjes, want de tekst van
Wittenbols is bij vlagen briljant.
Zijn personages zijn herkenbaar,
maar nooit stereotype. Hij fileert
hun zielepijn tot op het bot en
weet de eigen aard van commu-
niceren van ieder tweetal perfect
te vangen.

In hun monologen glijdt hun
taal gemakkelijk van alledaags
naar literair en van humoris-
tisch naar wrang. De vier actri-
ces kunnen zich met deze tek-
sten dan ook helemaal uitleven.
Zij maken van Eef, Linde, Gea en
Beertje vier vrouwen die je het
ene moment knap irriteren en
die je het volgende moment aan
je borst zou willen drukken.

HANS BRANS




