
16 oktober 2017, pag. 30

Het ene beeld van Mata Hari vult het andere aan
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenissen:Mata Hari (a) enMata
Hari, schuldig of naïef (b) Gezien: 15/10,
De Harmonie Leeuwarden

(a)Mata Hari Tekst en spel: Tet Rozendal
Muziek: Erik de Reus Regie: Brigitte Odett
Publiek: 170
★★★★✩

(b) Mata Hari, schuldig of naïef Script en
regie: Herman van Veen Spel:Marion
Bosetti, Saskia Egtberts, Annerie van
Loenen, Gaëtane Bouchez, Folkert Wesse-
ling en Allard Medema Publiek: 300
★★★✩✩

T wee reprises over hetzelfde
fenomeen lijkt wat veel van
het goede, maar bij nader

inzien is het toch razend interes-
sant om ze naast elkaar te zien. Al

was het alleen maar omdat Marga-
retha Zelle in de voorstelling van
Tet Rozendal eigenlijk als enige aan
het woord komt en in die van Her-
man van Veen helemaal niet. Daar
wordt ze opgevoerd ‘door een
Parijse danseres’.

Over Tet Rozendal schreef deze
krant vier jaar geleden dat zij een
sympathiek en liefdevol portret
schetste van Mata Hari. Dat is het
nog steeds.

Begeleid door een subtiele musi-
cus die onopvallend een keur aan
registers beheerst, vertelt Rozendal
het fictieve verhaal dat Zelle vanuit
haar dodencel aan haar dochter
Nonne meegeeft. De bijzondere
band met haar vader, de handtaste-
lijke schooldirecteur, de bezitterige
echtgenoot, het gemis van haar
dochtertje – alles passeert de revue.

De chronologie van de gebeurte-
nissen blijft levendig door de afwis-
selende presentatie en de prachtige
liedjes. Kleine autobiografische
intermezzo’s hinten op overeen-
komsten en verschillen tussen
Rozendal en haar personage.

Daarmee wordt haar Mata Hari
er een die ze begrijpt en waarin ze
zover als mogelijk is, is doorge-
drongen.

Heel anders is de aanpak van
Van Veen. Voorafgaand aan de
voorstelling citeert de maestro zelf
nog even de lovende koppen uit
deze en andere media van dertien
jaar geleden.

Nadat de lucht van eigen roem is
opgetrokken, zien we vooral een
heel móóie voorstelling, met een
geschoolde danseres die vermoede-
lijk beter was dan Mata Hari zelf, zij

het minder ‘onthullend’.
Het perspectief is hier heel an-

ders. Terwijl je de niet-dansende
Mata Hari voortdurend op de rug
ziet voor haar boudoir-spiegel,
reageren een vijftal figuren uit haar
directe omgeving op de arrestatie
en de veroordeling van de gevierde
diva.

De een is een jeugdvriendin, de
ander een bewonderaarster, een
derde de directeur van een theater
en Folkert Wesseling speelt een
krantenman uit Drachten. Uit hun
uiteenlopende relaties en ervarin-
gen met Margaretha Zelle rijst het
beeld op van een fantaste, die
moeilijk onderscheid kon maken
tussen leugen en verbeelding.

Ze hunkerde naar aandacht, bij
voorkeur van mannen in uniform,
maar ze kon mensen als een bak-

steen laten vallen. En toch had ze
een groot en warm hart. ‘Mata Hari
is altijd het droombeeld van dege-
ne die ze voor zich heeft’, zegt de
jeugdvriendin.

Over het antwoord op de titel
laat Van Veen weinig twijfel be-
staan: Mata Hari komt naar voren
als politiek naïef en volstrekt on-
schuldig. Dat ze het slachtoffer was
van een afleidingsmanoeuvre van
de Franse geheime dienst is aanne-
melijk, maar het ‘bewijs’ van haar
volledige onschuld is niet erg over-
tuigend.

Daarvoor is de voorstelling ook
te associatief en te onsamenhan-
gend. Maar het beeld van de ande-
ren levert wel een boeiende aanvul-
ling op het beeld van binnenuit.

HANS BRANS
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GEWIKT & GEWOGEN

Wereld achter Genua
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Brieven uit Genua door
Toneelgroep Maastricht Gezien: 6
oktober in De Lawei, Drachten Tekst:
Ilja Leonard Pfeijffer Spel: Servé Her-
mans, Michel Sluysmans Nog te zien:
25 oktober in Leeuwarden Publiek: 60
★★★★✩

D e zwarte vloer ligt be-
zaaid met witte A4’tjes.
In het midden zit de

schrijver op een terrasje met
parasol. We bevinden ons in de
tweede boek dat de schrijver Ilja
Leonard Pfeijffer over de Neder-
landse schutting heeft geworpen
vanuit zijn woonplaats Genua.
Dat eerste boek, zo leggen de
twee Maastrichtse theaterma-
kers vooraf uit, heette La Super-
ba. Na een fietstocht naar Rome
met zijn geliefde Gelya besloot
het stel in Genua te blijven han-
gen. Die stad is mooi en lelijk,
intrigerende en alledaags. Maar
na een tijd kreeg de vriendin
genoeg van de stad (of van hem,
dat blijft in het midden) en Pfei-
jffer begint haar brieven te
schrijven, wat dus leidde tot het

tweede boek. Servé Hermans en
Michel Sluysmans maken er
samen met pianiste Lies Verholle
en sopraan Elisabeth de Loore,
een eenvoudige, ingetogen voor-
stelling van waarin ze de soms
barokke teksten van Pfeijffer
maximaal tot hun recht laten
komen. Dat het lukt om de lite-
raire taal van Pfeijffer over het
voetlicht te krijgen komt niet in
de laatste plaats door hun be-
scheiden theatrale toevoegingen.
Een serveerster die een voor een
de glazen afruimt of de nieuwe
vriendin die verlegen met haar
rode pumps wipt – het zijn net
als de prachtige aria’s van De
Loore, subtiele markeringspun-
ten voor de eenzame Kunstenaar
die in het luchtledige vooral met
zichzelf worstelt. ‘Ik wil niet
meedoen met de wereld’, zegt hij
aan het begin. Het sympathieke
aan Pfeijffer en aan de voorstel-
ling is evenwel dat beetje bij
beetje die wereld toch wordt
toegelaten, zelfs in het dromeri-
ge Genua.ge Genua.
HANS BRANS
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Zoekgeraakte mannelijke identiteit nog niet gevonden
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: De man is lam, door Zuide-
lijk Toneel Gezien: 24/11 in De Harmonie,
Leeuwarden Spel en concept: Lucas De
Man Fotografie en interviews: Ahmet
Polat en Rashif El Kaoui Publiek: 110
★★★★✩

Lucas de Man komt onmisken-
baar uit West-Vlaanderen, is
blank en man. Dat is de bui-

tenkant. In een documentaire-
achtige one-man show, of talk-
show, wil deze dertiger de diepte in
met de vraag: ‘Is de man lam’. Zijn
naam heeft hij natuurlijk al mee –

of tegen, want het fenomeen ‘man’
is vandaag de dag niet onomstre-
den. Na de tweede feministische
golf in de jaren zestig en tachtig
waren er al mannengroepen die
zich op hun nieuwe identiteit wil-
den beraden. Die initiatieven zijn
in softe praatsessies een zachte
dood gestorven. Dat terwijl er ge-
noeg statistieken en onderzoeken
zijn die aangeven dat de zoekge-
raakte mannelijke identiteit be-
paald geen opgelost probleem is.

Dus begint Lucas bij zichzelf, bij
zijn jeugd en zijn vaste voornemen

als puber om een ‘goede man’ te
worden. Zo stuit hij op het pro-
bleem van de mannelijke paradox:
mannen moeten hun zachte kant
tonen, geen patriarchale verkrach-
ters zijn, maar in bed ook weer
geen mietjes. Het mooist wordt De
Mans betoog als hij af en toe de
rustpunten vindt in autobiografi-
sche verhalen over zijn contacten
met vriendinnen of vrienden.

Die rust wordt nogal eens ge-
mist. Met prachtige foto’s en slow-
motion beelden op een aantal
bewegende panelen wordt het

publiek weliswaar ook getrakteerd
op wat beeldtaal, maar de onstuit-
bare woordenstroom wordt er
nauwelijks mee afgeremd. Met de
interviewfragmenten op band en
het cijfermateriaal is de informatie-
dichtheid soms lichtelijk ondoor-
dringbaar. Aan de andere kant
drijven er zoveel pareltjes in deze
verbale soep dat De Man je niet
loslaat. Zijn betoog is gedreven,
herkenbaar, confronterend, al weet
je niet altijd wat je ermee aan moet.
Maar daarvoor is het dan toch
theater, ook al is de voorstelling

theatraal gezien wat dunnetjes.
Aan het slot houdt De Man een

lang verhaal dat niet alleen interes-
sant is, maar ook binnenkomt. In
de ik-vorm vertelt hij het verhaal
van een Marokkaanse vriend en
diens vader, die als fotograaf moest
vluchten en hier jammerlijk als
uitgekotste vreemdeling ten onder
gaat. De vriend wordt man wan-
neer hij zijn vader verliest en weer
terugvindt. Het grote onderwerp
‘man’ raakt je pas echt in dit aan-
grijpende verhaal.grijpende verhaal.
HANS BRANS
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De werkelijkheid valt in scherven
GEWIKT & GEWOGEN

I n De Vader van de Franse schrij-
ver Florian Zeller zien we een
oude man afglijden naar de

krochten van de onderwereld die
we gewoonlijk alzheimer noemen.
Maar die medische term valt in dit
stuk nergens. Daarvoor blijft het te
dicht op de huid zitten van de man
die deze verwarring ondergaat. Het
stuk was een hit in Frankrijk

André woont alweer jaren alleen
in een appartementje waaraan hij
zeer verknocht is, maar zijn doch-
ter Anna maakt zich steeds meer
zorgen over hem. De verzorgster
die zij geregeld had heeft hij net

Gebeurtenis: De Vader, van Florian Zeller.
Gezien: 27 jan., Theater Sneek. Spel:
Hans Croiset, Johanna ter Steege, Wim
Bouwens, Christo van Klaveren, Rian
Gerritsen en Emma Linssen. Regie: Gijs de
Lange. Nog te zien: 15 febr. In Drachten, 9
maart in Leeuwarden. Publiek: 340.
★★★★★

met een gordijnroe verjaagd, maar
zelf is hij zich van geen kwaad
bewust. Anna vindt hij maar be-
moeizuchtig. In de daaropvolgende
scène ziet Anna er ineens uit als
heel iemand anders en ook haar
man Pierre herkent André niet.

Niet veel later zien we de ‘eerste’
Anna, gespeeld door Johanna ter
Steege, weer terug en dan begint
ons langzaam te dagen dat we de
werkelijkheid zien door de ogen
van André. Zo zegt Anna eerst dat
ze naar Londen zal verhuizen, zegt
ze later dat daar nooit sprake van is
geweest, terwijl ze weer later haar
vertrek aankondigt. Welke werke-
lijkheid moet André geloven?

Niet alleen de ‘feiten’ en de per-
sonages verschuiven en verwisse-
len voortdurend, maar ook de
tijdsvolgorde ligt als het ware kris-
kras door elkaar. Terwijl de werke-
lijkheid in scherven valt, voelen we

de verschrikkelijke onzekerheid en
de toenemende angst van André.

Gaandeweg herwinnen de toe-
schouwers evenwel hun voor-
sprong op André, omdat wij met
terugwerkende kracht wèl de breu-
ken in zijn werkelijkheidsbesef
kunnen herstellen. Zo snappen we
pas als een tweede Pierre in de
herhaling zegt ‘Wanneer houd jij
eens op met ons het leven zuur te
maken?’ dat deze botte opmerking
nooit gemaakt is, maar een ‘verta-
ling’ is van de vijandige bejegening
die André, terecht, bij zijn schoon-
zoon bespeurt. Dan krijgen we ook
meer oog voor de wanhoop van
Anna en de moeilijke, zoekende
positie van anderen rondom André
– een eigentijdse King Lear, die
door niemand zo mooi, zo broos,
subtiel en innemend belichaamd
kan worden als door Hans Croiset.
HANS BRANS
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De strijd der elementen volgens
Helmert Woudenberg

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Diep verscholen in het
woud, met Helmert Woudenberg Gezien:
28 maart, De Harmonie in Leeuwarden
Concept, tekst en spel: Helmert Wouden-
bergMuziek: Don Munzer (accordeon)
Publiek: 30 ★★★★✩

H elmert Woudenberg heeft
een lange lijst met indruk-
wekkende solovoorstellin-

gen op zijn naam staan. Meestal
gaan die over één bijzondere figuur
of geschiedenis. Met Diep verscho-
len in het woud behandelt hij in
anderhalf uur maar liefst 64
sprookjes in een wereldrecordpo-
ging sprookjes vertellen. Althans,
zo wil de programmagids. Op de
vloer blijkt Woudenberg in het
geheel niet bezig met rare records
en des te meer met zijn passie voor
sprookjes, die volgens hem de
meest elementaire vertellingen van
het leven vormen.

Al worden het er geen 64, het
publiek wordt toch helemaal on-
dergedompeld in de magische
wereld van boerenzonen, slimme
prinsessen, wijze koninginnen,
venijnige heksen, sprekende paar-
den en betoverde vogels. Het zijn
beknopte, rechttoe-rechtaan-vertel-
lingen, maar door die kale, sobere
verteltrant werken de bizarre wen-
dingen en de wonderbaarlijke
metamorfoses des te intrigerender.

Wat betekenen al die wonderlijke
verhalen? Woudenberg laat het niet
bij vertellen alleen, maar gaat ook
op zoek naar een antwoord op die
vraag. Hij begint met een sprookje
over vier soldaten die ieder hun
eigen kwaliteit hebben en samen-
werken om een prinses te verove-
ren. Iedere soldaat staat voor een
van de vier elementen: aarde, wa-
ter, vuur en licht. Het zijn niet
alleen basale karaktereigenschap-

pen, maar ook de natuurlijke krach-
ten die een mens voortdrijven en
die de beschaving dient te beteuge-
len. Groot worden, mens worden,
sociaal worden: het kan niet zonder
de botsing van deze krachten.

Het is een filosofie die Wouden-
berg al eerder uiteenzette in een
boek over acteren en die zijn wor-
tels heeft in de middeleeuwse leer
van de ‘humores’ en bij de antieke
natuurfilosofen. Wetenschappelijk
is het misschien niet zo sterk, maar
het is wel een productief model bij
het leren acteren en ook in de
verklaring van sprookjes komt
Woudenberg er een heel eind mee.
Door de afwisseling met de accor-
deonmuziek van Don Munzer en
de bespiegelingen van Woudenberg
vertellen de sprookjes nog meer
over de krachten in het leven.

HANS BRANS
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Feelgood show rond
twee downers

‘J

twee down
Gebeurtenis: Drs. Down (familievoor-
stelling) Gezien: 25 oktober in De
Lawei, Drachten Tekst: Ivo Niehe Spel:
Nando Liebregts, Rutger Messersch-
midt, Anne-Mieke Ruyten, Hugo Hae-
nen e.a. Dans: van groep Lucia Marthas
Regie: Haye van der Heyden Publiek:
400 ★★✩✩✩

‘Je moet niet uitgaan van je
beperkingen, maar van wat
je wèl kan’ horen we Nan-

do Liebregts bij de opening van
Drs. Down zeggen, de theater-
show die Ivo Niehe schreef na
een interview met de Spaanse
Pablo Pineda Ferrer.

Net als Liebregts en zijn to-
neelkameraad Rutger Mes-
serschmidt is ook Pineda Ferrer
behept met het syndroom van
Down. Desondanks wist hij een
academische graad te behalen.
Ook de moeder van Lucas, zoals
de jongen in de Nederlandse
versie heet, hamert erop dat hij
meer kan dan iedereen denkt.

Maar het lijkt wel alsof de
makers van dit ‘filmische mu-
ziektheater’ hun eigen moraal
niet zo serieus hebben geno-
men.

We zien Lucas en zijn vriendje
pas als de show een half uur
onderweg is en daarna voorna-
melijk op video. Je weet maar

nooit, met een live voorstelling.
Het gaat daardoor vooral òver

de hoofdpersoon. En dan wreekt
zich dat Niehe als toneelschrij-
ver minder gerijpt is: de tegen-
stellingen tussen de moeder en
de rest van de wereld zijn van
zo’n zo simplisme dat alle dra-
ma doodslaat.

De schoolklas van Lucas be-
gint met een op tv gepresen-
teerd ‘anti-mongolen’ lied om
dan later 180 graden te draaien –
maar hoe, dat zien we niet. Ieder
conflict wordt uit de weg ge-
gaan: tussen man en vrouw, het
probleem van de broer die zich
niet gezien voelt, Lucas’ vrien-
dinnetje dat moet vertellen dat
zij niet ‘zo’n’ vriendin is. Volgt
een liedje en weg probleem.

Het musical-grid van scène-
liedje-dansje dat over het ver-
haal wordt gelegd, redt tot op
zekere hoogte de voorstelling.
Want het swingt en klinkt als
een klok en een paar aandoenlij-
ke momenten zijn er ook. Maar
dat Broadway-keurslijf knijpt
tegelijk ieder acteervermogen af,
ook bij de twee jongens. Raken
doet het drama nergens. Behal-
ve, heel even, als Lucas’ vriend
een dansje doet met een echt
dansmeisje. Mooi was dat.
HANS BRANS

wners
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Nieuw cabarettalent
Dreves was op dreef

GEWIKT & GEWOGEN

Nieuw cabarettalent

Twee nieuwe Leeuwarder
cabarettalenten kregen
van de Harmonie het

podium om hun vleugels uit te
slaan, nadat ze vorig jaar respec-
tievelijk de jury- en de publieks-
prijs van het cabaretfestival
hadden gewonnen.

Keven van Kalkeren beet de
spits af met een programma
voor de pauze, waarin hij niet
meer dan een gitaar, twee kruk-
jes en zichzelf mee nam. Dan
moet je wel wat in huis hebben
en misschien is dat ook wel zo,
maar kwam het er nog niet
helemaal uit. Uiterlijk oogt de
heen en weer drentelende Van
Kalkeren relaxed heen en weer,
maar zijn stem draait op Dolf
Jansen achtige snelheid. Relati-

Gebeurtenis: Finalistentour Leeuwarder
Cabaret Festival Gezien: 17 maart,
Schouwburg de Harmonie, Leeuwarden
Caberetiers: Kevin van Kalkeren en
Jerûn Dreves Publiek: 40 Nog te zien:
tot en met 26 maart in Leeuwarden
★★★★✩

vering is zijn leidmotief, maar ja,
daar kun je ook teveel van heb-
ben. Zingen kan hij uitstekend,
maar een duidelijke link met het
verhaal ontbrak.

Jerûn Dreves is compleet
andere koek. Een onnavolgbare,
Monty Python-achtige omroe-
per kondigt zijn komst in rol-
stoel en berber gewaad aan.
Dreves is tamelijk onnavolgbaar
en zeer gedreven. Hij is meer het
type van de theatrale cabaretier
die houdt van absurde en visu-
ele humor, maar ook van taal-
grappen en spelletjes die met
behulp van plaatjes en attribu-
ten tot een hilarisch uiterste
worden doorgevoerd. Centraal
staat een ‘writersblock’, symbool
voor de impasse waar hij na zijn
verkiezing in belandde, maar
waar toch een wonderbaarlijke
belofte voor de toekomst uit is
voortgekomen. Of moet die
druk toch wat gerelativeerd
worden?worden?
HANS BRANS
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Tragiek van levens
die elkaar misliepen

GEWIKT & GEWOGEN

Tragiek van levens

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

Producente en schrijfster
Wies Venmans hoorde in
een nachtelijke stations-

restauratie het levensverhaal
van een gestrande medereizig-
ster.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebeurtenis: Grenzeloos Gezien: 31/3, De
Harmonie Leeuwarden. Productie: Keunst-
wurk Choreografie: Grietine Molenbuur
Nog te zien: 1/4 om 15:00 uur in Leeuwar-
den Publiek: 550. ★★★★★

B eelden van vluchtende men-
sen op televisie laten je niet
los, maar blijven ook ver

weg. Het is erg, maar wat moet je er
mee? Op die vraag hebben de vijftig
dansers van Grietine Molenbuur
natuurlijk ook geen antwoord,
maar ze halen wat zo ver weg lijkt
wel heel dichtbij en maken het een
stuk voelbaarder. Dat is zonder
meer de grootste verdienste van
deze unieke dansvoorstelling over
migratie, waarin tien jonge, ge-
schoolde dansers samenwerken

met veertig ongeschoolde dansers
van tussen de vijftig en de tachtig
jaar. Daarin schuilt dan meteen de
tweede verdienste, want hoe krijg
je het voor elkaar om dat grote
verschil zo organisch te overbrug-
gen en te laten samensmelten tot
een prachtig geheel?

Het eerste deel, waarin de vluch-
telingen vertrekken, wordt vooral
aangedreven door de minimal
music van Phillip Glass. Als rustelo-
ze mieren, in lange slierten of
brede zwermen waaieren de men-
senmassa’s heen en weer en je
proeft de haast, de opgejaagdheid,
de angst, de spanning. Dan zien we
op de warme klanken van Nynke
Laverman meer ingetogen momen-
ten en blijkt de massa te bestaan

uit individuen: een man troost een
man, een vrouw vindt haar rode
schoentjes terug.

Door de lange jassen en jurken
en de ouderwetse koffers krijgen de
krachtige tableaus met opeenge-
pakte of rennende of schuilende
vluchtelingen iets universeels. Op
uit Servië zien we tenslotte dat aan
de nachtmerrie ook een eind kan
komen. Ook hier mengen de ex-
pressieve bewegingen van de jonge
dansers zich vanzelfsprekend met
de uitgelaten feestvreugde van de
ouderen. De toekomst kan weer
beginnen. Grenzeloos is een voor-
stelling die je achterover in je stoel
drukt, ademloos laat toekijken en
je weer even laat opveren.je weer even laat opveren.
HANS BRANS
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Meesterlijk
museumstuk

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Het Grootste Zwanen-
meer ter Wereld Gezien: 3/10, De
Harmonie, Leeuwarden Gezelschap:
het Nationale Ballet van Shanghai
Choreografie: Derek Deane, naar
Marius Petipa en Lev IvanovMuziek:
Pjotr Tsjaikovski, Riccardo Drigo Libret-
to: Vladimir Begitsjev, Vasili Geltser en
Modest Tsjaikovski Publiek: 888
(gisteren herhaald, 910 dus uitverkocht)
★★★★✩

W at is er mooier dan een
viool? Twee violen,
moet het Nationale

Ballet van Shanghai gedacht
hebben toen het het ‘corps de
ballet’ bijna verdubbelde tot
zo’n vijftig ballerina’s in Het
Grootste Zwanenmeer ter Wereld.

Nu is de superlatief in de titel
vermoedelijk afkomstig van
producent Henk van der Mei-
jden, want Chinezen zijn de
bescheidenheid zelve. Zij moe-
ten het meer hebben van daden
dan van woorden. En dat is te
zien. Want deze opvoering van
dit klassiekste van alle ballet-
stukken – om ook maar eens een
superlatief te gebruiken – is
gelukkig meer dan alleen maar
groots. Het is met al zijn pracht
en praal en zijn fabelachtige
danstechniek ook een bijzonde-
re belevenis om mee te maken.

Het enige wat je mist is de mu-
ziek van Tsjaikovski ‘live’.

Natuurlijk, dit is museum-
theater. Choreograaf Derek Dean
zal hier en daar vast wel wat
hebben toegevoegd, maar de
stijl, de interpretatie, de grootse
decors en kostuums – ik ver-
moed dat de uitvoering van het
Ballet Russe uit 1911 moderner
was. In China hebben ze niet zo
veel met vernieuwingsdrang en
individuele expressie. Wij wes-
terlingen moeten misschien
opnieuw door de mechanische
perfectie van klassiek ballet
heen kijken om de romantiek
eronder opnieuw te ontdekken.
In die zin is Shanghai de onver-
moede bewaker van ons Euro-
pees erfgoed.

Want laat je je eenmaal mee-
nemen, dan is dit Zwanenmeer
toch wel van een grote schoon-
heid. Die zit hem niet in de
originaliteit, maar curieus ge-
noeg onder meer in de massali-
teit. Vijftig vibrerende benen
onder evenzoveel horizontale
tutu’s, eindeloze rijen witte
ballerina’s als een terracotta
soldatenleger, en langsscheren-
de patronen van zwanen in
vogelvlucht. Nee, meer is hier
toch ook wel groots.
HANS BRANS
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Boek Claus tot op het bot gefileerd
GEWIKT & GEWOGEN

Boek Claus tot
Gebeurtenis: Het jaar van de kreeft, naar
de roman van Hugo Claus Gezien: 27
oktober in de Harmonie, Leeuwarden
Gezelschap: Toneelgroep Amsterdam
Spel: Maria Kraakman, Gijs Scholten Van
Aschat en Jeroen van Veen Regie: Luk
Perceval Bewerking: Peter van Kraaij
Publiek: 450 Nog te zien: 27 november in
Groningen
★★★★✩

H ugo Claus schreef fantasti-
sche toneelstukken. Waar-
om dan een roman op het

toneel zetten? Het antwoord van
Luk Perceval is simpel: hij vond
Claus’ toneelstukken over het alge-
meen te Vlaams en juist als Vla-
ming wilde hij bij Toneelgroep
Amsterdam iets anders van de
meester laten zien. Hij had het
meest met Het jaar van de Kreeft,
dus ging hij de uitdaging aan om
daar theater van te maken.

Gelukkig maakte Perceval en
bewerker van de roman geen Claus-
achtig toneelstuk, want dat zou een

pastiche geworden zijn, een verval-
sing. Eerder is het een theatrale,
bijna muzikale ode aan de roman,
waarin de lezer Percival vormen
heeft gevonden voor de beelden in
zijn hoofd. ‘Het boek was beter’ is
hier dus per definitie niet aan de
orde.

Van Kraaij selecteerde en her-
schikte de teksten van Claus, zon-
der ze op een toneelmatige manier
te ‘dialogiseren’. Perceval van zijn
kant lijkt zijn twee acteurs vooral
fysiek te hebben afgemat om tot de
kern van de twee geliefden en hun
onmogelijke liefde te komen, zon-
der die personages te spelen.

Dat betekende ook dat vrijwel
alles voor de rest geschrapt is: geen
decor dat iets voorstelt, wel een
peloton opblaaspoppen in de lucht,
die vanzelf metaforisch gaan wer-
ken. Geen andere acteurs: het kind,
de ex, de andere hopeloze vriend-
jes: Maria Kraakman en Gijs Schol-
ten van Aschat duiden ze soms

tot op het bot
summier aan.

Ook de context van het verhaal
wordt teruggebracht tot de essen-
tie: het voortdurende samenzijn en
uit elkaar gaan van twee mensen
die niet zonder en niet met elkaar
kunnen. Ieder moment van dat
treffen en weer verlaten zindert,
schuurt en brandt – tot het scheurt.
En al die bewegingen golven weer-
galoos op de minimal music van de
vleugel in de hoek met daarachter
Jeroen van Veen.

Daarmee is het boek in zekere
zin gefileerd tot op het bot. Voor de
toeschouwer is die ontleding niet
makkelijk om te zien. Twee mensen
die elkaar zo intens verslinden en
weer uitkotsen, je kijkt er ademloos
naar, maar wilt het ook beter be-
grijpen. Is de reductie tot de harde,
blote essentie misschien net te ver
doorgeschoten? Toch maar de
roman (her)lezen dan. Wedden dat
je deze twee daar terugziet?
HANS BRANS

bot gefileerd
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Wieteke van Dort in Javaans sprookje van Stravinsky
GEWIKT & GEWOGEN

Wieteke van Dort
Gebeurtenis: Histoire du soldat. Regie en
choreografie: Gerard Mosterd. Verteller:
Wieteke van Dort. Dans: Siko Setyanto,
Rury Avianti en Hendro Yuliyanto.Muziek:
New European Ensemble. Gezien: 25/3
Leeuwarden. Publiek: 85. Nog te zien:
26/4 Heerenveen.
★★★★✩

G erard Mosterd is danser,
choreograaf en regisseur
van Nederlands-Indonesi-

sche komaf. Hij heeft bovendien,
naast moderne dans, wat met
volksdans en Aziatische culturen.
Die herkomst speelde zeker een rol
bij de keuze om het muziektheater-
stuk Histoire du soldat van Igor
Stravinsky uit 1918 een speciale,

Javaanse draai te geven. Een draai
die bijzonder goed uitpakt, met
drie Indonesische dansers en Wie-
teke van Dort als een innemende,
smeuïge vertelster. Plus het New
Europan Ensemble met zeven jon-
ge, uitermate gedreven musici.

De avant-gardist Stravinksky
vroeg de Franstalige Zwitser Char-
les-Ferdinand Ramuz op het eind
van de Eerste Wereldoorlog een
libretto te maken dat geïnspireerd
was op verschillende Russische
volksverhalen. Ramuz was gewend
om in de taal van de boeren te
schrijven en schreef een sprookjes-
achtig verhaal over een soldaat op
weg naar huis, die zich door een
duivel liet verleiden om zijn viool

te verkopen.
Mosterd liet dit verhaal door de

Indonesische schrijver Goenawan
Mohamad bewerken, waardoor het
in taal en toespelingen een Javaan-
se kleur kreeg, terwijl de verhaallijn
gehandhaafd bleef. Vertelster Wie-
teke van Dort – 73, maar still going
strong – kent half Nederland van
jeugd- en kinder-tv, maar ook als
Tante Lien. Een beetje in die trant
speelt ze het karakter van de verra-
derlijk-verleidelijke duivelin.

Helaas zijn de acteurs voor de
soldaat en de duivel in de bewer-
king gesneuveld. Dat verlies wordt
goedgemaakt door de toegevoegde
dansers. Zij nemen de rollen van de
acteurs niet een op een over, maar

staan veel meer voor de sfeer en de
lading van de scènes, waardoor ze
geheel gelijkwaardig worden aan de
muziek.

Zo zie je in het begin, als de
soldaat moe en eenzaam naar huis
marcheert drie paar benen in een
kader, met voeten, tenen en knieën
die ieder hun eigen leven leiden. Je
herkent er de hoekige speelsheid
van wajangpoppen in. Later zie je
het angstaanjagende van Javaanse
maskers terug in hun verwrongen
lichaamstaal. Dat ook Van Dort zich
af en toe door hen laat meenemen,
maakt het nog mooier. Daarmee
sluit de dans wonderwel aan bij de
hoekige, springerige muziek van
Stravinsky, waarin marsen en

volksliedjes tot een schurende en
dan weer vrolijke potpourri samen-
smelten. Het is de taal van een
poppenspel waarin plezier in het
leven en angst voor de dood elkaar
bruusk afwisselen.

De wederwaardigheden van de
soldaat die steeds opnieuw bedro-
gen wordt door de duivel lopen
uiteindelijk uit op een soort anti-
moraal, waarbij de verteller zelf
ingrijpt. In plaats van de gebruike-
lijke triomf van het goede over het
kwade, zal de soldaat steeds op-
nieuw tegen de duivel aanlopen.
Maar die wil eigenlijk zelf niets
liever dan mens worden.

HANS BRANS
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GEWIKT & GEWOGEN

Zelfonderzoek van
acteur als jonge hond
Gebeurtenis: Elkenien is in prutser /
Iedereen is een prutser door Tryater
Gezien: 26 oktober, bij Douma Staal in
Sneek Concept en spel: Sjoerd Blom,
Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller,
Eline de Vries, Brecht Wassenaar
Regie: Ira Judkovskaja Publiek: 70
Nog te zien: in november en begin
december (zie tryater.nl voor data en
locaties), in Groningen: 1 december in
Grand Theatre, Groningen
★★★★✩

E en uurtje navelstaren is
soms echt niet verkeerd,
vooral niet als je het een

beetje riskant maakt. En dat
wordt het vanzelf als je op het
toneel staat zonder script, zon-
der decor of zonder een perso-
nage waar je je na lang repeteren
achter kunt verschuilen. Brecht
Wassenaar, Eline de Vries, Ray-
mond Muller, Romke Gabe
Draaijer en Sjoerd Blom zijn vijf
twintigers die als jonge profes-
sionals hun weg zoeken in het
Friese theater en her en der hun
sporen al verdiend hebben. Bij
Tryater horen ze bij de garde
van de jonge honden en krijgen
ze nu de kans om ‘zichzelf’ te
spelen. Dat is eerder doodeng en
bepaald niet zo egotripperig als
het misschien lijkt. Juist als
jonge theatermaker moet je er
achter zien te komen wat je
drijft, waarvoor je bang bent en
hoe je in het leven staat – voor-
dat je met andermans verhalen
en personages een publiek gaat
vermaken of beleren.

Dat die worsteling ook voor
het publiek heel interessant is,
blijkt uit deze kleine, bescheiden
laboratoriumvoorstelling. Als je
als toeschouwer niet op de kant-
en-klare illusie van een well
made play getrakteerd wordt,
wat maakt een acteur dan nog
interessant? Is het zijn levens-
verhaal, zijn kwetsbaarheid, zijn
eerlijkheid? Daar gaat het zeker
over in de fragmentarische

scènes waarin iedere acteur iets
over zichzelf vertelt of de ande-
ren iets over hem of haar. Maar
al die fragmenten zijn ook wor-
stelingen, die meer of minder
chaotisch verlopen.

Als een speler nadrukkelijk
bevestigt hoe geweldig hij wel
niet is in de ogen van de ande-
ren, kan dat zomaar verkruime-
len tot een zelfbeeld onder nul.
Raymonds vertwijfelde vraag
over de bijdrage van theater aan
een betere wereld krijgt iets
pathetisch met een huilbui, tot
hij liefdevol door elkaar wordt
gerammeld. Sjoerds hunkering
naar beroemdheid krijgt van de
anderen een Oscar-podium dat
ze vervolgens veranderen in een
badkamerspiegel.

Hoewel de feitelijke invulling
van de voorstelling behoorlijk
vrij is, is het ongetwijfeld de
verdienste van regisseur Ira
Judkovskaja om met een kleine
draai aan iedere worsteling een
theatrale vorm te geven. Natuur-
lijk is die vorm kunstmatig,
maar de inhoud gaat er wel door
werken. Zo krijgt ook het pu-
bliek een röntgenfoto van wat
theatermaken betekent.

Wat opvalt is de grote rol van
het Fries en het leven in Fries-
land. Soms is dat een liefdesver-
klaring aan hun roots, de taal en
de schoonheid van het land,
maar soms voel je ook de be-
nauwdheid van glurende buren,
van niet buiten de grenzen
durven. Is een Cambuur fan wel
een echte Fries? Die dubbelheid
van liefde en druk kenmerkt ook
de manier waarop ze in het
leven staan: ze willen zo graag,
maar je moet wel carrière ma-
ken, kinderen krijgen, een hypo-
theek aflossen. En ondertussen
vliet dit enige, unieke moment
zomaar voor eeuwig voorbij.
Morgenavond is alles anders.
HANS BRANS
Morgenavond is alles anders.
HANS BRANS
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Scherp gesneden
Julius Caesar

GEWIKT & GEWOGEN

Scherp gesneden

Gebeurtenis: Julius Caesar van Willi-
am Shakespeare door Orkater Gezien: 8
november in De Lawei, Drachten Verta-
ling en bewerking: Michiel de Regt en
Jip van den Dool Spel: Erik van der
Horst, Tobias Nierop, Jip van den Dool,
Mattias Van De Vijver en Reinout
Scholten van AschatMuziek: K.O.
Brass! Regie: Michiel de Regt Nog te
zien: 23/11 in Leeuwarden, 25/11 in
Stadsschouwburg Groningen Publiek:
200
★★★★✩

J ulius Caesar is net als Sha-
kespeares Coriolanus een
militair mannenstuk en net

als veel andere stukken van
Shakespeare draait het om
macht en legitimiteit. In de
voorstelling die het Amsterdam-
se gezelschap Orkater samen
met het openluchttheater van
het Amsterdamse Bos maakte, is
dat direct al te zien in het sobe-
re, monumentale decor. Een
witte, Romeinse tempeltrap
voert naar een kolossale wand
met een hoge, smalle opening.
De sfeer is duister en geladen en
zo klinkt ook de kopermuziek
van zes half verborgen blazers.

Een catwalk loopt een eind de
zaal in, want het publiek speelt
hier een passieve, maar cruciale
rol. Julius Caesar staat immers
bekend om de twee politieke
lijkredes na zijn dood: die van
zijn moordenaar Brutus en die
van vriend Marcus Antonius.
Het zijn speeches die de ‘hearts
and minds’ van het volk moeten
veroveren. Vooral die van Mar-
cus Antonius staat bekend als
een retorisch huzarenstukje die
de meningen 180 graden wist
tedraaien. Ten koste van de
aanslagplegers.

Julius Caesar zelf is niet veel
meer dan de titelheld om wie de
kwestie draait. Door Orkater
wordt hij neergezet als een
schlemielige deegsliert. Wat
moeilijk te rijmen is met hoe
anderen hem zien: als een bere-
kenende politicus die het aan-
bod van de kroon voor de vorm
afwijst om te zien of het volk
zijn stap naar het dictatorschap
wel slikt.

Uit heel ander hout is Brutus
gesneden: ingehouden, koel,
maar van binnen een Hamlet,
verscheurd door twijfel. Zijn
geloof in de kracht van redelijke
argumenten getuigt echter van
politieke naïviteit, waardoor
Marcus Antonius zijn rechtscha-
penheid onderuit kan trekken
met zijn eigen innige vriend-
schap voor het arme slachtoffer.
Hij is de populist pur sang.

Shakespeares sympathie ligt
niet bij coupplegers, maar even-
min bij degenen die ervan profi-
teren. De gerechtvaardigde
politieke moord maakt vooral
de weg vrij voor de volgende
usorpator.

Die politieke relevantie zie je
in de voorstelling niet zo heel
erg terug, hoe sterk die ook
gespeeld wordt. De bewerking
heeft er een scherp gesneden
voorstelling van gemaakt, die
dicht in de buurt van Shakespea-
re blijft, maar die vooral drijft op
de imposante muziek. Die
maakt de onderliggende span-
ning voelbaar, de dreiging, de
angst, de kreten van het gepeu-
pel. Lawaaïig als het moet, maar
nooit te dominant stuwt de
muziek de spelers op om op het
scherpst van de snede te spelen.
HANS BRANS
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Trygve Wakenshaw laat zien wat er niet is
GEWIKT & GEWOGEN

Trygve Wakenshaw laat zien wat er niet is
Gebeurtenis: Kraken, comedy van Trygve
Wakenshaw Gezien: 30 maart, De Lawei,
Drachten Spel: Trygve Wakenshaw Pu-
bliek: 100
★★★★✩

T rygve Wakenshaw is een
elastische bonenstaak van 2
meter uit Nieuw-Zeeland, die

een naïeve blik kan combineren
met lepe twinkeloogjes. In de
Nieuw-Zeelandse week van De
Lawei is hij tussen de dansers,
klassieke musici en beeldend kun-
stenaars vast een wat vreemde
eend in de bijt.

Voor het zaallicht dempt staat hij
ons wat onnozel aan te kijken, zich
kennelijk niet bewust van het feit
dat zijn slungelige lijf met touwen
vastzit aan iets in de coulissen. Dan
begint hij te lopen in de richting
van een kartonnen doos met een
vraagteken en één voor één trek-
ken die touwen zijn kledingstukken
uit, zonder dat er een hand aan te
pas komt: muts, T-shirt, broek,
onderbroek. Als hij dan eindelijk de
doos bereikt heeft, vindt hij daar
precies dezelfde kleren weer terug.
Het is een hilarisch en wat afwij-
kend begin van een solovoorstel-

ling waarin verder clowneske pan-
tomime de boventoon voert.

Wel een beetje jammer dat deze
absurdistische, niet-nabootsende
mime verder niet terugkomt, want
het is toch het meest originele
onderdeel. Wat niet wil zeggen dat
de rest niet bijzonder vermakelijk
is, want Wakenshaw kan met zijn
innemende onschuldigheid zonder
woorden een kralenketting van
grappige en bizarre verhalen aan-
eenrijgen.

Een wat ouder publiek herkent in
zijn lichaamstaal misschien de
klassieke pantomimespeler Marcel

Marceau, maar Wakenshaw heeft
het vak geleerd in de Franse school
van Philippe Gaulier, die persoon-
lijker en fysiek veelzijdiger is. Daar
voegt de Nieuw-Zeelander dan zijn
eigen fantasie aan toe, waarin
gebeurtenissen van lief en teder
plotsklaps wreed en bloederig
worden.

Schijnbaar moeiteloos neemt
Wakenshaw zijn publiek mee in het
zien van dingen die er niet zijn.
Van eenhoorns die de hoorn wordt
afgezaagd tot appels die van hoof-
den van toeschouwers worden
afgeschoten of lippen die moeten

worden dichtgenaaid. Kleine ge-
luidjes versterken de effecten en
het volwassen publiek kijkt gebio-
logeerd toe als kinderen bij de
poppenkast. ‘Een paard’, fluistert
iemand tegen de buurman.

Het meest hilarisch wordt Wa-
kenshaw als hij het publiek in zijn
spel betrekt. Hij bestookt het met
pijlen en eten, krijgt het aan het
zoenen en zelfs aan het zingen –
zonder stem of muziek – en mani-
puleert dan ongegeneerd de volu-
meknop. Heerlijke mensen hebben
ze daar down under.
HANS BRANS
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Shockeffect hangt in luchtledige
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis:Majakovski / Oktober door
De Warme Winkel Concept en spel: Dik
Boutkan, Lois Brochez, Annelinde Bruijs,
Sara Lâm, Martijn Nieuwerf, Vincent
Rietveld, Mara van Vlijmen Eindregie:
Marien Jongewaard Gezien: 4/11, de
Harmonie Leeuwarden Publiek: 40 Nog te
zien: 19/12, Groningen
★★★✩✩

O ktober 2017 is niet alleen de
maand van vijfhonderd jaar
Reformatie, maar ook van

honderd jaar Russische revolutie.
Die heeft weliswaar het eeuwfeest
niet gehaald, maar de impact wordt
nog steeds gevoeld. De Warme
Winkel heeft het aangegrepen om
een van de voormannen van die
revolutie tot onderwerp te kiezen,
te weten de futuristische dichter
Majakovski. Wie ooit iets van De
Warme Winkel heeft gezien, weet
dat ze een voorkeur hebben voor
baanbrekende literaire figuren uit
het verleden, waar ze een heel
eigen en eigenzinnige theatrale
verwerking van geven.

Geen historisch verantwoord
portret dus. Maar een paar aankno-

pingspunten wil je toch wel heb-
ben. Het futurisme van Majakovski
gaat als bij zoveel revolutionairen
gepaard met een heftig verlangen
naar een radicale breuk met het
verleden. Zoals jihadisten pre-
islamitische kunst vernielen, zo
moest in het Rusland van na 1917
een totaal nieuwe orde geschapen
worden, met een nieuwe taal, nieu-
we waarden en nieuwe levensvor-
men. De optredens van de boom-
lange bruut Majakovski moeten
een soort Jules Deelder-performan-
ces in het kwadraat zijn geweest.

Des te opmerkelijker is het dat
hier de dichter al bij aanvang na
een indrukwekkende, ‘revolutionai-
re’ drumsolo overlijdt, zonder een
woord te hebben gesproken. Hij
wordt op een tafel gelegd en ver-
volgens het grootste deel van de
voorstelling vereerd als een Jezus
die vers van het kruis is gehaald.
Daarbij zijn enkele prachtige tek-
sten te horen van zijn woeste,
associatieve woordenstromen. Met
de beginwoorden ‘Ik herinner me’
halen de nabestaanden een einde-
loze reeks anekdotes op, die vooral

hun eigen ijdelheid en annexatie-
drift etaleren. Geleidelijk schroeven
ze de heiligenverering voor hun
overleden held op tot grotesk gesol
met een lijk. Op de tonen van een
smartlap wordt ten slotte een ne-
crofiele séance ten beste gegeven.
De ergernis over al die zoetsappige
idolatrie slaat dan om in afschuw.

Dat het de makers uiteindelijk
toch minder om de dichter of zijn
werk gaat, maar meer over hoe hij
kennelijk postuum werd ingelijfd
en misbruikt, word je nog wel
gewaar. Maar voor een satire op
dergelijke lijkenpikkerij ontbreekt
de humor en, zoals gezegd, vooral
de context. Het ‘shock and awe’-
effect blijft zodoende in de lucht
hangen. Desalniettemin is het
samensmelten van soundscape,
theatrale beelden en teksten ook in
deze voorstelling van het gezel-
schap intrigerend. Het maakt dat je
bijna in trance zit te kijken. Maar
waarnaar? Ergens is men het doel
voorbij geschoten en heeft men
met de dichter ook de toeschouwer
links laten liggen. Jammer.
HANS BRANS

Een scène uitMajakovski / Oktober van De Warme Winkel.
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Een ambivalente zoektocht
GEWIKT & GEWOGEN

M

Een ambivalente
Gebeurtenis:Met andere oogen Gezien:
24 september, Posthuis Theater in Heeren-
veen Verteller: Bram van der VlugtMu-
ziek: Floris van der Vlugt, Hester van der
Vlugt en Lucas Dols Regie: Ger Thijs Nog
te zien: 17/11 in Franeker Publiek: 80
★★★★✩

M et het ouderwetse
gezegde ‘Aller oogen
zijn gericht op Kwatta’
vestigt acteur Bram

van der Vlugt ironisch de aandacht
op zichzelf, maar ook op de zoek-
tocht in zijn familieverleden aan
moederskant.

De kreet was oorspronkelijk een
reclamespreuk die zijn overgroot-
vader rond 1930 lanceerde voor de
eerste chocoladereep van Neder-
land. Hij overleed jong, maar van
de jonge, welgestelde weduwe
toont Van der Vlugt een prachtig
portret, geschilderd door een des-
tijds bekende schilder van Friese
afkomst, Piet van der Hem.

Met een ander impressionistisch
schilderij van deze Van der Hem
begint de zoektocht ‘met andere

oogen’. Het toont een groepje uit-
gelaten Volendammers. Na de dood
van zijn vader deden Van der Vlugt
en zijn broer dit meer anekdotische
werkje de deur uit – tot hij het
jaren later tegenkwam in een cata-
logus en via het Volendamse muse-
um-hotel Spaanders meer te weten
kwam over de schilder en diens
mogelijke relatie met de jonge
weduwe.

Toch waren het minder de onge-
wisse historische feiten, als wel de
ontwikkeling van Van der Vlugt
zelf, die hem dwongen ommet
andere ogen naar het verleden te
kijken. Zowel die grootmoeder als
zijn moeder zijn omgekomen in
vernietigingskampen van nazi-
Duitsland. Lange tijd was het on-
mogelijk om voorbij die tragische
gebeurtenissen te kijken en zich af
te vragen wat voor levens er vooraf
gingen aan hun vreselijke dood.
Door de herontdekking van dat
oude familiebezit drong die vraag
zich uiteindelijk toch op.

Het bijzondere aan de zoektocht
van Van der Vlugt is de ambivalen-

ambivalente zoektocht
tie ervan. Iedere ontdekking levert
iets verbazingwekkends op dat
weer naar andere vondsten leidt.
Aan de andere kant is er het besef
dat hij te laat is begonnen, dat
zoveel mensen die hemmeer had-
den kunnen vertellen er niet meer
zijn en dat zijn nieuwsgierigheid te
laat kwam. Dat maakt deze speur-
tocht herkenbaar en tot meer dan
een ego-document.

In de boeiende en uitgekiende
manier waarop het verteld wordt,
met terloopse herinneringen en
poëtische fragmenten, is de bekwa-
me hand van regisseur Ger Thijs te
herkennen. Maar de extra dimensie
komt van de muziek van een trio
met twee kinderen van Van der
Vlugt.

De interactie tussen de jonge
musici en de verteller is weliswaar
wat houterig – je zou willen dat ze
hun boekje wat meer te buiten
gingen – maar hun spel is voortref-
felijk en hun muziek drukt prachtig
de verschillende stemmingen uit
die het verhaal oproept.
HANS BRANS

zoektocht

die het verhaal oproept.
HANS BRANS

Bram van der Vlugt inMet andere oogen.
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Veelkantige carrièredrang
van Nikkelen Neelie

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Neelie!, door theatergroep
Suburbia Gezien: 28 oktober in het Post-
huis Theater, Heerenveen Tekst: Léon van
der Sanden Spel: Carine Crutzen, Dic van
Duin, Thomas de Bres e.a. Regie: Julia
Bless Publiek: 60 Nog te zien: 22 novem-
ber in Leeuwarden ★★★✩✩

E en theaterprogramma maken
over een nog levende politi-
cus, dat komt niet zo vaak

voor. Theatergroep Suburbia doet
het wel en pakte de levensloop van
Neelie Kroes bij de lurven, met een
script van Léon van der Sanden en
Carine Crutzen in de titelrol. Die is
helemaal geknipt voor die rol, niet
omdat ze haar zo perfect kan na-
doen (‘Het is geen cabaret’, zegt ze
daar zelf over), maar omdat ze
geweldig een stevige tante kan
neerzetten, die ook nog iets van
een binnenkant heeft en die boven-
dien moeiteloos kan switchen en
schakelen.

Dat laatste is in deze voorstelling
hard nodig, want in krap twee uur
razen we door de complete levens-
loop van mevrouw Kroes, van
middelbare school tot pensioen.
Voor de omstanders in dat leven
zorgen zes heren, die een veelvoud
van rollen op zich nemen, waaron-
der ook paar vrouwelijke, zoals de
moeder of het meisjesdispuut.
Maar de politiek is a man’s world.
De keus van louter mannen dient
dan ook vooral om het perspectief
te laten zien van een vrouw die wel
van ijzer moet zijn om door het
glazen plafond heen te kunnen
stoten.

Wie al wat ouder is en de politiek
vanaf de jaren zeventig gevolgd
heeft, beleeft een aaneenschakeling
van o-ja’s. Een stoet van bekende
figuren, heikele kwesties en spraak-
makende rellen trekt voorbij. Daar
doorheen spelen persoonlijke za-
ken als een huwelijk en opvoeding

die ten prooi vallen aan carrière-
drang en affaires met andere groot-
heden, van wie Bram Peper nog het
mooist wordt neergezet. De scèni-
sche vondsten die regisseur Julia
Bless heeft bedacht voor dit snel-
treinverteltheater zijn eindeloos.

Uit dat alles rijst het beeld op
van een vrouw die niet zozeer door
macht of ambitie werd gedreven
als wel door dadendrang. Er wordt
zeker geprobeerd om een genuan-
ceerd en evenwichtig portret neer
te zetten, met lichte en donkere
kanten. In hoeverre dat correct is
valt voor de doorsnee toeschouwer
niet na te gaan.

Belangrijker is de vraag of dat
streven om recht te doen aan dit
stukje persoonlijke geschiedenis de
vrijheid van de makers om hun
eigen punt te maken niet te veel
heeft ingeperkt. Ik ben bang van
wel.wel.
HANS BRANS

Theatergroep Suburbia in de op het leven van Neelie Kroes geïnspireerde voorstelling.
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Lol van vier meiden op leeftijd
GEWIKT & GEWOGEN

Lol van vier meiden op leeftijd

A ls je succes hebt, heb je een
formule. Als je een formule
hebt, moet je hem gebrui-

ken. Die overweging zal zeker een
rol gespeeld hebben bij het maken
van deze tweede vier-vriendinnen-
op-vakantie komedie. En na Opvlie-
gers 1 Op Bali scoort ook Opvliegers
2 In de Sneeuw hoog op het lach-of-
ik-schiet scorebord. De vier vrou-
wen knallen dan ook in een vrijwel
onafgebroken tempo als champag-
nekurken over het toneel en dia-
logen vol kwinkslagen stromen als
een overlopend bubbelbad de zaal
in. De grootste gemene deler van

A

Gebeurtenis: Opvliegers in de Sneeuw.
Spel: Antje Monteiro, Anne-Mieke Ruyten,
Hymke de Vries en Anousha Nzume. Tekst:
Allard Blom. Regie:Martin Michel. Gezien:
4 april, De Harmonie in Leeuwarden. Nog
te zien: 14 april, Emmeloord. Publiek:
450.
★★★★✩

de vier is de strijd tegen de over-
gang, maar verder zijn ze flink
divers. Lydia is een glamourdiva
die niet van de mannen af kan
blijven. Sas een partybeest dat zich
eeuwig jong waant. Ellen heeft zich
na haar scheiding op een goeroe
gestort en Keet is een galeriehoud-
ster die opziet tegen oma worden.
Veel diepgang hebben de karakters
niet en waarom die vier vriendin-
nen zijn is een vraag die je hier niet
moet stellen. Er zijn in ieder geval
genoeg aanknopingspunten om
een keur aan herkenbare vrouwen-
problemen en (on)hebbelijkheden
aan op te hangen, vooral over
vriendinnengedrag. Dat gebeurt
voornamelijk in korte scènetjes die
dan worden afgelost met vlotte
liedjes.

Is het niet wat oppervlakkig?
Zeker, maar wat zou dat? Er zit niet
alleen veel humor, maar ook veel

lol in de voorstelling en dat werkt
ontegenzeggelijk. De actrices zijn
dan ook doorgewinterde vakvrou-
wen, die een perfecte timing en een
leuk type combineren met heerlijk
fysiek spel, zoals dronken van een
ski-helling aftuimelen. Het meest
eruit springt Hymke de Vries als
Keet, die haar wanhoop als falende
onderneemster en oma-in-spe echt
voelbaar maakt. En de momenten
waarop zij en Anousha Nzume
ineens andere figuren spelen, zoals
de vriend van Ellen of de moeder
van Lydia. Het zijn speelse uitschie-
ters die de formule prettig doorbre-
ken. Want met het showdecor in
zuurstokkleuren en het harde,
overgeprogrammeerde geluid
wordt de korte baanformule net
wat te gelikt. Uiteindelijk is het
vooral de onbedwingbare lol van
vier meiden op leeftijd die het doet.
HANS BRANS
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‘Roodhapje’ – een
serieuze Opera

GEWIKT & GEWOGEN

B

Gebeurtenis: Roodhapje, door Holland
Opera Gezien: 3 feb, Posthuis Theater
in Heerenveen Spel en zang:Madieke
Marjon, Jolentha Zaat en Niek Idelen-
burgMuziek: Christiaan Saris, Jurgen
Burdorf Regie en libretto: Joke Hool-
boom (naar een tekst van Imme Dros)
Publiek: 45 Nog te zien: 2 april in
Leeuwarden
★✩✩✩✩

B ehalve met de grappige
woordspeling in de titel
valt er in Roodhapje van

Holland Opera niet veel te la-
chen. Dit is het serieuze werk,
een echte, ouderwetse opera
met hoofdletter O. Het jeugdige
zes-pluspubliek, waar de voor-
stelling vooral voor bedoeld is,
bekijkt het met open mond.

Het begint best wel swingend,
met twee scheurende gitaren,
een elektrisch orgeltje en een
stevige drumpartij. Maar dan
komt de dialoog, in een stijl die
tussen klassiek, modern en jazz
heen en weer beweegt, maar
zelden makkelijk in het gehoor

ligt. In eerste instantie komt het
over als een persiflage op de
klassieke opera, maar dat is het
toch allerminst, want, zoals
gezegd, het sprookje moet het
zonder veel humor doen. Of het
zouden de twee keer moeten
zijn dat Roodkapjes mobieltje
gaat en de actrice de voorstel-
ling laat voor wat het is. Maar
helaas werken ze niet komisch,
omdat niet duidelijk wordt wat
het stukje meta-toneel eigenlijk
toevoegt aan het verhaal.

De belangrijkste toevoeging
van Imme Dros aan het sprookje
is ‘de waterwolf’, een spiegel-
beeld dat de eenzame wolf con-
fronteert met zichzelf. Een inte-
ressant gegeven, maar wie het
origineel van Dros niet kent,
haalt die diepere laag er niet
gemakkelijk uit. Net als de mu-
ziek en het mooie, maar te ab-
stracte decor is er zo teveel dat
over de hoofden van de toe-
schouwer heen gaat.
HANS BRANS
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Nog niet kunnen
maar wel willenmaar wel w
Gebeurtenis: Sterrenwachter, van Tg.
Winterberg Gezien: 8 januari in De
Lawei, Drachten Concept, spel en
poppen: Marlyn Coetsier Tekst: Mark
Haayema Regie: Job Raaijmakers
Decor en kostuum: Marlies Schot
Muziek: Joeri de Graaf Publiek: 50
★★★★✩

O m peuters van twee plus
een voorstelling lang te
boeien moet je wel wat

in huis hebben, want dat is
kritisch publiek dat meteen
vertrokken is als het niet naar de
zin is. Marlyn Coetsier heeft dat
in haar vingers. Meteen bij het
begin brengt ze de dreumesen
op een ongedwongen manier de
eerste theaterbeginselen bij over
blijven zitten en niet teveel
gillen. Niet dat de kinderen niks
mogen zeggen, integendeel. Als
haar pop Muk verdrietig wordt,
roept een klein meisje dat het
niet langer kan aanzien naar
achter: ‘Mem, it is net leuk me-
ar’. Meteen vraagt Coetsier aan
haar toehoorders wat zij doen
als ze verdrietig zijn. Daar zitten
nuttige en komische suggesties
bij.

De eigen yurt-tent midden op
het podium, waar iedereen met
kousenvoeten op zachte kussens
kan plaatsnemen, nodigt ook uit

om helemaal in het verhaal te
kruipen. Het heeft de sfeer van
een spannende vertelling onder
de dekens.

Dat verhaal is van Coetsier
zelf en het is naast de voorstel-
ling ook terug te vinden in een
mooi voorleesboek van Mark
Haayema. Muk, die wel wat van
Elmo uit Sesamstraat heeft,
verheugt zich verschrikkelijk op
zijn verjaardag, want dan krijgt
hij een steen waarmee je een
ster kunt maken. Net als zijn
vader dat kan. Als het eindelijk
zover is, mag die hem natuurlijk
niet helpen, want ‘zelf doen’ is
het parool. Maar wat Muk ook
probeert, het wil niet lukken.
Een wijze, maar duistere uil
vindt dat hij eerst na moet den-
ken en vrindje vleermuis dat hij
gewoon moet ‘doen’.

Sterrenwachter gaat over
omgaan met onvermogen en
overwinnen van tegenslagen –
iets waar ook post-peuters veel
last van kunnen hebben. Als
Muk de moed al bijna heeft
opgegeven lukt het met een
klein handje hulp van papa
uiteindelijk toch nog om zijn
ster te laten stralen.

‘Makkie’ zegt Muk.

willen

HANS BRANS
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Dans tussen mechaniek
en spiritualiteit

GEWIKT & GEWOGEN

Er wordt ver-schrik-ke-lijk hard
gewerkt in True Colors, wat
misschien toch wel een wat te

lieve titel is voor deze harde dans-
voorstelling van choreografe Alida
Dors. Het begint erg rustig met zes
spelers die achter een gazen gor-
dijn ieder voor zich door elkaar
heen slenteren. Ondertussen
spreekt de eenarmige de woord-
kunstenaar Guus van der Steen een
rapachtige tekst uit, die – als ik me
goed herinner – te maken heeft
met de vraag hoe je te handhaven

Gebeurtenis: True Colors, dansvoorstelling
Gezien: 15 maart, De Lawei, Drachten
Choreografie: Alida Dors Dans: Pom
Arnold, Bilal Bachir, Donna hittick, Liza
Panjoel, Delano Spenrath Stem/tekst:
Guus van der Steen Zang: Maciej Strabur-
zynski Muziek: Silbersee en DJLovesupre-
me Publiek: 85
★★★★✩

in deze tijd van permanente zelf-
representatie. Maar na die epiloog
barsten de dansers los in een mee-
dogenloze hiphop, waarbij de zelf-
representatie letterlijk in beeld
wordt gebracht door een smartpho-
ne op een microfoonstandaard die
voortdurend heen en weer wordt
geschoven en dan een van de dan-
sers tegen een doorzichtig gordijn
projecteert. Voortdurend vallen er
dansers uit de groepsdynamiek die
er later dan weer in worden opge-
nomen. De hiphop gaat eventjes
over in een soort breakdance, en
later voor korte tijd in een moder-
ne dansstijl met veel vloerwerk.
Maar wat overheerst zijn toch de
zwoegende lijven met gespannen
graaibewegingen die de dansers als
een trance lijken in te kapselen. De
snelle, korte ritmes nodigen uit tot
meebewegen, maar het heeft toch
meer weg van de dwang van een

onontkoombaar mechaniek dan
van lekker swingen.

Haaks daarop staat het sonore
baritongeluid van een jongeman in
plooirokje, die ook heel ijl en hoog
kan. De meestal woordeloze klan-
ken doen vaak Russisch-orthodox
of bijna Gregoriaans aan, als een
spiritueel, maar ongrijpbaar tegen-
wicht tegen al het mechanische
geweld.

True Colors is dans die weinig
warmte en nog minder zelfrelative-
ring uitstraalt. Maar het is wel
meeslepende en indrukwekkende
theaterdans over het tijdperk van
bestaan is gezien worden. Met als
hoogtepunt de frenetieke solo van
Liza Panjoel aan het slot die uit-
mondt in een uitputtingsslag sur-
place. Overleven in het online
tijdperk is leven en geleefd worden
tot je er bij neervalt.
HANS BRANS

Er wordt ver-schrik-ke-lijk hard gewerkt in True Colors, wat misschien toch wel een wat te lieve titel is voor deze harde
dansvoorstelling van choreografe Alida Dors.
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Snakkerburen de
beste, Spannum
de mooiste

Debutant Spannum is de meest ver-
rassende winnaar dit jaar: het krijgt de
Gouden Gurbe voor de beste vormge-
ving. De overige beeldjes gingen naar
de meer gevestigde iepenloftspullen.

SIETSE DE VRIES

T wee dubbelaars waren er
gisteravond in De Harmo-
nie in Leeuwarden bij de elf-
de uitreiking van de Gou-

den Gurbes. Beide iepenloftspullen
die Hans Brans had geschreven, vie-
len in de prijzen, aan de goed gevul-
de prijzenkast van Jorwert werden
twee Gurbes toegevoegd.

Wat de jury – Cilla Geurtsen, Fol-
kert Wesseling en Eline de Vries – in
positieve zin was opgevallen, is dat
er in elk iepenloftspul jeugd mee-
speelde en dat elk iepenloftspul
daarmee eenbasis voor de toekomst
legt. ,,It iepenloftspul is nammentlik
foar elkenien, ha wy dit jier sjoen.’’

Om het belang daarvan te onder-
strepen gaat de extra Gouden Gurbe
– door de jury geheel naar eigen in-
zicht te besteden – naar Marius Del
Grosso. Hij maakt op een boerenerf
bij Jorwert jaarlijks een iepenloft-
spul met jongeren van tussen de
twaalf en achttien jaar. Dit jaar was
dat ’t Beest, een studentenversie van
Belle en het Beest. Del Grosso geeft,
aldus de jury, ruimte aan talent en
zorgt ervoor dat de jeugd wordt op-
genomen in de wereld van de iepen-
loftspullen.

Deprijs voor de beste vormgeving
is voor het doorHans Brans geschre-
ven It kistke fan Sybrand Roorda. Bij-
naheel Spannumdeedmee, dat gold
niet alleen voor de inwoners, maar
ook voor de huizen en de straten. ,,It
hiele doarp oanklaaid yn styl, in
soad each foar detail.’’

De prijs voor de beste bijrol heeft
de jury volgens FolkertWesseling de
meeste hoofdbrekens gekost. Na
veel wikken en wegen viel de keuze

op Hyltsje Smedes voor zijn rol van
dorpeling in Manon in Dronryp. Een
bescheiden rol. ,,Mar Hyltsje spile
dizze foartreflik mei syn Wâldske
taal ennukken.Dêrtroch seach it pu-
blyk út nei syn opkomst op it toa-
niel. Dan sette jo een byrol (hoe lyts
ek) goed del.’’

Velen hadden voorspeld dat de
Gurbe voor beste hoofdrol naar Bau-
ke Haanstra zou gaan voor zijn rol
van Kristian in It bjusterbaarlike
foarfal fan de hûn yn de nacht in Jor-
wert. Ze kregen gelijk. ,,Hy naam it
publyk folsleinmei yn ’ewrâld fan in
autistysk persoan. Baukehat derwat
moais fan makke. Tagelyk droech er
mei syn rol ek it hiel stik.’’

Net als twee jaar geleden mag
Snakkerburen zich erop voorstaan
dat het in de ogenvande jury de bes-
te voorstelling heeft gemaakt. Het
krijgt de prijs voor het door Hans
Brans geschreven en door Wouter
Daane geregisseerde In see fan lân.
,,In foarstelling dy’t kloppet. In stik
mei in ynteressante tematyk dat yn-
giet opwatno spilet. It dekor spegele
de tematyk fan derby hearre en bû-
tenslute prachtich. In foarstelling
dy’t jo rekket.’’

De publieksprijs, waarvoor 17.140
stembriefjes waren ingeleverd, was
voor Jorwert.

Zie voor het volledige juryrapport: lc.nl

Positief: in elk
iepenloftspul
speelde jeugd mee

Bêste foarstelling
Wouter Daane regissearre In see
fan Lân. It is nei De krintekakker
yn Burgum syn twadde Gurbe. Hoe
krijt er dat foar elkoar? ,,Allereerst
moet je een goed stuk hebben. Het
sterke van dit stuk was dat het
gebaseerd is op echte gebeurtenis-
sen en dat het daardoor dicht bij
de beleving van de mensen staat.
En het gaat over problemen van
nu. Al die laagjes, en de poëzie van
de tekst, maken het tot een goed
stuk. Samen met de spelers pro-
beer je zo’n tekst naar een nog
hoger plan te tillen.’’

Bêste foarstelling

Bêste foarmjouwing
Foarsitter Alie de Haan (links):
,,Der hie wat reboelje west yn
Spannum, wy woene wat dwaan
dat ferbynt. Dat is It Kistke fan
Sybrand Roorda wurden. Wy
hiene it yn 2018 pas dwaan wol-
len, mar Immie Jonkman fan
Kulturele Haadstêd sei: doch dat
net, dan bart der al safolle.’’
Siktaris Ytsje Hijma (rechts): ,,It
hiele doarp die mei, de naaiploech
hat oardel jier oan it wurk west. Dy
giet no fierder as kreatyf kafee, dat
Spannum hat der ek wer in ferie-
ning by.’’

Bêste haadrol
Bauke Haanstra is krekt úteinset
mei syn stúdzje ta toanielspiler
oan de Hogeschool Utrecht. Nef-
fens him moat in akteur in rol
safolle mooglik út himsels helje.
,,Ik ha net in stoarnis yn it autis-
tysk spektrum, lykas Kristian, mar
ik ha wol add. Dat der wiene wol
dingen yn mysels dêr't ik wat mei
koe. In oantal spilers wurket yn it
spesjaal ûnderwiis, dy ha my goed
holpen. Wy hawwe in hiel soad
mei elkoar praat. Eins wiene alle
spilers ek regisseur.’’

Bêste byrol
Twa kear hat akteur en regisseur
Theo Smedes (foto) sels in Gouden
Gurbe wûn, diskear foel syn heit
Hyltsje yn ’e prizen. ,,Ik miende
dat er komme soe, mar ús heit is
net sa fan ’e prizen. It wie wol
apart om myn eigen heit te regis-
searjen. Ik sprek elkenien mei de
foarnamme oan, en dan is it ynie-
nen: ‘Kin heit ek fan de oare kant
opkomme?’ Hy kin wolris koart
foar de kop wêze, mar no woe er
echt wol nei my harkje.’’

Bêste byrol

Ekstra Gurbe
Marius Del Grosso hat it berneie-
penloftspul tsien kear regissearre,
mei Waar en Wyn hat er no fjou-
wer kear in foarstelling mei pubers
makke. ,,De bern hawwe har eigen
iepenloftspul, foar jongeren wie
der hast neat. As je fjirtjin binne,
bin je sa ûnwis en kwetsber, sok-
ken moat je gjin audysje dwaan
litte. Dêrom hat it myn útgongs-
punt altyd west: elkenien kin
meidwaan. Der binne trouwens al
hiel wat bern dy’t it sa leuk fûnen,
dat se nei in beropsoplieding gien
binne.’’

Publykspriis
It is net foar it earst dat Jorwert de
publykpriis wint, mar Tjerk Kooi-
stra (rechts) en Ekko de Bakker
binne der alle kearen like bliid mei.
Kooistra: ,,Wy binne altyd dwaan-
de om nije foarmen te finen, dat
slagget de iene kear better as de
oare kear. Foarich jier wie it wat
minder, ditkear wie alles útfer-
kocht en ha wy twa ekstra foarstel-
lingen spile. Dat bliuwt sa yn 'e
takomst. De minsken meie net de
kâns krije om te tinken: o, dat is
Jorwert. Se moatte ferrast wurde,
alle jierren wer.’’

Publykspriis

In elk iepenloftspul speelde wel jeugd mee. Een positieve ontwikkeling volgens de jury. De kinderen van Easterwierrum sprongen tussen de bedrijven door een gat in de lucht.
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Shakespeare als
dol psychodrama

GEWIKT & GEWOGEN

Shakespeare als

Gebeurtenis: Het verzamelde werk
van William Shakespeare (ingekort)
door Het Nationale Theater Gezien: 12
oktober in de Harmonie, Leeuwarden
Tekst: Shakespeare, Adam Long,
Daniel Singer en Jess Winfield Spel:
Jappe Claes, Vincent Linthorst en Bram
Suijker Regie: Theu Boermans Verta-
ling: Rezy Schumacher Publiek: 250
★★★✩✩

E en gesjeesde acteur met
een drankprobleem van de
stichting Kurkdroog en

een wegbezuinigde collega met
ADHD – zo omschrijft Jappe
Claes zijn zojuist vertrokken
medespelers halverwege hun
Verzamelde werk van William
Shakespeare (ingekort)’. Veel van
de grote bard komt dan welis-
waar niet woordelijk over het
voetlicht, maar voor de rest kan
alles, mag alles en gebeurt er
ook van alles, om eens heerlijk
de draak te steken met het bo-
venmenselijke genie William
Shakespeare. Het Nationale
Theater heeft het concept ont-
leend aan een Brits-Amerikaanse
kluchtencollectief dat hun su-
per-samenvatting alleen al ne-
gen jaar op West End speelde.

Regisseur Theu Boermans is

er de man niet naar om van die
doldwaze hit alleen een reprise
te geven. Het studentikoze is
gebleven en zeker de eerste helft
heeft hetzelfde ultrasonische
lach-of-ik- schiet tempo als het
origineel. Maar aan het begin
wordt duidelijk dat de drie ac-
teurs het eigenlijk als een bijna
onmogelijke opdracht zien en de
worsteling van de doorsnee
scholier die de heilige berg ‘Sha-
kespeare’ beklimmen moet,
maar al te goed kennen. Alle
komedies uit tijdnood samen-
persen tot een mini slapstick
werkt dan weer wat minder.

De tweede helft biedt meer
ruimte om de eigen worsteling
van de acteurs te laten zien. Met
Hamlet nog op het menu, bre-
ken de acteurs hun tanden stuk
op het klassieke erfgoed en
storten in een diepe persoonlij-
ke crisis. Een klucht op zich. De
zaal wordt en masse te hulp
geroepen om de ‘innerlijke
lagen’ van Ophelia bloot te leg-
gen. Shakespeare ligt dan even
voor pampus in de coulissen,
maar die zal geen bezwaar heb-
ben tegen dit dolgedraaide psy-
chodrama.chodrama.
HANS BRANS



13 februari 2017, pag. 24

Veel humor, maar weinig inhoud

M artine Sandifort en Rem-
ko Vrijdag zijn bij het
grote publiek vooral be-

kend van tv-programma’s als Kop-
spijkers, Koefnoen en Klokhuis,
waarin ze veel imitaties en prettig
gestoorde typetjes doen. Daarnaast
timmerden ze in andere samenstel-
lingen aan de weg in cabaretland.
Nu zijn ze alweer aan hun derde
duo-programma toe.

Met hun grote ervaring in hilari-
sche sketches zijn het geen cabare-
tiers van de standup-comedy-soort
of van de uitgesponnen conferen-
ces. Daarvoor hebben ze theatraal

Gebeurtenis: Vrijdag vs. Sandifort, cabaret
Gezien: 11 februari, De Harmonie, Leeu-
warden Spel:Martine Sandifort en Remko
Vrijdag Publiek: 350 Nog te zien: 12/5,
Lawei Drachten, 13/5 Oosterpoort, Gronin-
gen
★★★✩✩

te veel in hun mars en die fysieke
en stemtechnische talenten pope-
len om er uit te springen. Want
gedreven zijn ze zeker. In anderhalf
uur tijd rauzen ze door een mes-
scherp versneden collage van ty-
petjes en maffe situaties, gelar-
deerd met een enkel lied. Daarbij
gebruiken ze niets anders dan twee
stoeltjes, een uitgekiende belich-
ting en een uitmuntend ‘geluidsde-
cor’. Visueel is het dus wel wat
mager, maar daar staat een perma-
nente stroom van maffe figuren en
fysiek sterk spel tegenover.

Zo is er een intens verknocht
vriendenpaar dat voornamelijk in
clichés praat, maar waarbij de
vriendschap uiteindelijk niet zo
diep gaat. Of twee jubilerende
echtelieden die schitterend vals
kunnen zingen. De imitaties ko-
men nog even aan bod in een reeks
beroemde collega’s met wie Sandi-

fort zogenaamd het bed gedeeld
zou hebben. Hun muzikale talent
komt naar voren in wat misschien
wel de sterkste scène is: een bloed-
serieuze, moderne opera over een
ordinaire ruzie van een Hollands
stel, maar dan gezongen door twee
Engelstalige vedetten die niet goed
snappen wat ze eigenlijk zingen.

Met hoeveel flair en humor al die
typetjes ook de revue passeren,
inhoudelijk is het allemaal wel wat
dunnetjes. De enige uitzondering is
een aardige sketch over een tumor
die alleen met ‘positief denken’ uit
te bannen is. Natuurlijk hoeft het
niet allemaal even maatschappijkri-
tisch te zijn, maar het zou met
zoveel talent toch ook wel mooi
zijn als je, eenmaal buiten, het
gevoel had dat het ergens over
ging.

HANS BRANS
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Wie is Leeuwarder
wijkbewoner?

GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Work Work Work Work
Work, door Skoft&Skiep Gezien: 9
maart, Tryater-gebouw, Leeuwarden
Spel: inwoners van Leeuwarden Con-
cept en regie: Karel Hermans, Tatiana
Pratley en Aukje Schaafsma Publiek:
200 Nog te zien: tot en met 26 maart
in Leeuwarden ★★★★★

Heechterp-Schieringen stond
onlangs weer eens bovenaan –
of moet je zeggen onderaan –
zo’n lijstje waaruit blijkt hoe
slecht het wel niet gaat met de
Nederlandse achterstandswij-
ken. Wijkbewoners zelf worden
van zo’n etiket niet blij. In de
voorstelling Work Work Work
Work Work krijgen ze een unie-
ke gelegenheid om te laten zien
wie en wat ze werkelijk zijn.

Veel van de ruim veertig
acteurs hebben vermoedelijk
zelden een theater van binnen
gezien, laat staan enige podi-
umervaring. Dat wordt ruim-
schoots goedgemaakt door de
ruimte die ze van de bedenkers
krijgen om zichzelf te zijn. Daar-
toe hebben ze een vlot lopende
opzet bedacht waarin allerlei
kanten van het verschijnsel
‘werk’ aan bod komen. Zoals:
hoe kom je aan werk, wie ben je
zonder werk, wat is werk dan
wel? De schakeling tussen de

scènes ligt bij de radio-dj van
Heechterp, die zoiets in het
echte leven ook doet. Een mooi
moment is er als ze met radio-
hokje en al de lucht in gaat om
te proberen een onbereikbaar
diploma grijpen.

Want kritisch is de voorstel-
ling ook. Met behulp van de
brandtrap legt een dame uit hoe
de ‘participatieladder’ in elkaar
zit. Die begint onderaan met
uitsluiting, maar geeft bovenaan
hetzelfde resultaat als je daar
aangekomen nog geen betaalde
baan te pakken krijgt.

Het makerstrio van Skoft&-
Skiep zorgt daarnaast ook voor
mooie, grappige en ontroerende
momenten. Zoals de kinderen
die strak in het pak vijf zelfinge-
nomen kantoorklerken spelen.
Of een seniorenkoortje dat met
Que sera, sera de betrekkelijk-
heid van het streven naar succes
bezingt. Je hart gaat ervan smel-
ten.

Het is verbazingwekkend wat
men in een voorstelling van een
uur allemaal weet aan te snijden
over dit onderwerp, maar het
mooiste is toch wel dat Heech-
terp-Schieringers – los van werk
of geen werk – hele bijzondere
mensen zijn.
HANS BRANS
mensen zijn.
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Inburgering, vanaf het dak bezien
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Zohre, een Afghaans Neder-
landse soap Gezien: 12 mei, Posthuis
Theater in Heerenveen Tekst en regie:
Marjolein van Heemstra Spel: Zohre No-
rouzi en Marjolein van Heemstra Publiek:
55 ★★★★★

S oms zijn voorstellingen be-
drieglijk eenvoudig, maar
zitten ze toch knap in elkaar

en snijden ze tot op het bod. Zohre
is zo’n voorstelling. Zohre Norouzi
is de naam van een Afghaanse
vluchteling die sinds een paar jaar
in Nederland probeert ‘in te burge-
ren’. Ze werd daarbij geholpen door
theatermaakster Marjolein van

Heemstra, die in de tijd dat ze nog
bij het Ro werkte een oppas zocht.
Na de eerste avond kwam Zohre
terug en vroeg onverwacht of ze
mocht blijven slapen. Aanvankelijk
met enige reserve besloot Van
Heemstra haar te helpen, maar dat
helpen inburgeren was zo mogelijk
nog frustrerender dan het inburge-
ren zelf.

Een verhaal dat zo dicht op de
werkelijkheid zit vertelt zichzelf,
zou je denken maar schijn bedriegt.
Van Heemstra’s kracht is de eerlijk-
heid en kwetsbaarheid, waarmee ze
haar ervaringen naast die van
Zohre legt en ons dan stapje voor

stapje binnenvoert in een inburge-
ringsproces dat aan alle kanten
rampzalig verloopt. Bekrompen
instanties, absurde examens, blin-
de regelzucht en goede bedoelin-
gen die totaal verkeerd uitpakken –
dat is de ene kant van de medaille.
De andere kant zit meer van bin-
nen: ‘Maar Zohre, wat wil je nu
eigenlijk? Wat is het doel in je
leven?’ Zo doelgericht zit een Af-
ghaanse niet in elkaar. Zohre’s
gelukkigste momenten speelden
zich af op het platte dak van haar
huis. Daar kon je jezelf zijn. Daar
droomde ze over de enige Afghaan-
se soap, die door Taliban-moorden

plotseling ophield, met de laatste
woorden van haar heldin: ‘ik wil....’
Voor Zohre is het leven geen pro-
ject, maar meer een soap, die altijd
maar doorgaat – tot het ophoudt,
zoals het leven zelf. Het dak is de
uitgelezen plek om van bovenaf de
eindeloze soap van geploeter voor-
bij te zien trekken.

In de voorstelling staan en zitten
de twee vrouwen dan ook op een
dakrandje van 2 meter hoog. Maar
een smal randje is het wel en ze
staan letterlijk met de rug tegen de
muur.

HANS BRANS


