
Potvis zwemt rondjes 

in luchtige komedie 
FRANEKER - De potvis die door 

een 
’navigatiefout’ 

op het 

strand aanspoelt - ziedaar de 

metafoor die Frank Houtappels 

bedacht voor het gestrande leven 

ven van drie leden van de familie 

lie Visser Het gelijknamige stuk 

wordt een tragikomedie genoemd 

noemd maar is toch vooral een 

luchtige komedie ondanks de 

sombere thematiek en de macabere 

cabere urn met vaders as die 

zijn weduwe het halve stuk 

moedeloos achter zich aan 

sleept 

Ingeborg Elzevier zet de 
weduwe 

we Visser in als een lieve wat 

versufte oude dame die maar 

niet begrijpen kan dat haar man 

zaliger op zijn sterfbed nog 

even met de bekentenis aankwam 

kwam dat hij een 
’kutleven’ 

had 

gehad Pas later - nogal laat in 

het stuk jammer genoeg 
- beseft 

ze dat ze de beuk erin moet 

gooien en wat rest van het leven 

ven met twee handen beet 

moet pakken In een doldrieste 

bui besluit ze dat ze naar Thailand 

land wil het land waar haar 

dochter Roos (Liz Snoijink bij 

nader inzien zich achter de geraniums 

raniums zit te vervelen terwijl 

haar hardwerkende man de 

dienstmeid neemt 

De komische kant van het stuk 

komt toch wel vooral van de 

twee dochters Roos en Mia en 

dan vooral van de laatste Met 

de lichaamstaai van een 
gemankeerde 

keerde trekpop is Raymonde de 

Kuyper een bijzondere comØdi- comØdiVoorstelling 

Voorstelling De potvis Tekst Frank 

Houtappels Regie Ignace Cornelissen 

Spel Ingeborg Elzevier Raymonde de 

Kuyper Liz Snoijink Theo Pont Productie 

ductie Hummelinck Stuurman Plaats 
De Koornbeurs Franeker Toeschouwers 

wers 150 Nog te zien 15 maart in Heerenveen 

renveen 

enne Het type van de zich suf 

regelende opofferende 
schuldbewuste en immer falende 

de moeder heeft veel weg van 

een clichØ maar zij maakt er 

iets van dat dicht in de buurt 

komt van de onbeholpen charme 

me a la Brigitte Kaandorp 

Kabbelen doet het water waarin 

in deze potvissen rondzwemmen 

men wel De schrijver geeft 

prachtige observaties ten beste 

van allerlei persoonlijk leed en 

brengt dat ook op een prettig 
relativerende wijze maar al 

met al zien we weinig sturing in 

het hakketakkerige familiale samenzijn 

menzijn 

Pas als moeder besluit dat ze 

het huis en het verleden laat 

verrekken en de wijde wereld in 

wil trekken lijkt er schot te komen 

men in het verhaal Maar eenmaal 

maal in Thailand - een verrassende 

sende verandering in zo’n komedie 

medie - kabbelt de handeling 
toch weer van incident naar incident 

cident Het warme applaus na 
de derde akte - met nog ØØn 

bedrijf 

drijf te gaan - illustreerde die 

betrekkelijke stuurloosheid op 
pijnlijke wijze 

HANS BRANS 



’Vrolijke 
Vrouwtjes’ 

een operette zonder zang 

Voorstelling De vrolijke 
vrouwtjes van Windsor 

Auteur William Shakespeare Gezelschap Openluchtspel 

luchtspel Diever Regie en vertaling Jack Nieborg 
Spel Wim Smits Ria Schoemaker Allet Stam Rob 

Jongepier Anneke van Wijk Geert Pepping Cees 
de Vries e Plaats Diever Toeschouwers 1000 
(uitverkocht Nog te zien 13 15 16 20 22 23 27 

29 en 30 augustus en 3 5 en 6 september 

DIEVER - Shakespeares ’De Vrolijke 

Vrouwtjes van 
Windsor’ 

wordt in Nederland 

land zelden of nooit gespeeld maar in 

de 55-jarige traditie van Diever mag de 

meest kluchtige komedie van de toneelschrijver 

schrijver aller toneelschrijvers zich verheugen 

heugen in een bijzondere belangstelling 
Voor de vijfde keer wordt het nu in het 

bos van Diever ten tonele gevoerd Alleen 

leen de Midzomernachtsdroom werd 
vaker opgevoerd terwijl er aan de andere 

re kant nog vijftien stukken op een 
premiŁre 

miŁre wachten 

Vanwaar die populariteit Want hoe je 

het ook wendt of keert dit werkje dat op 
verzoek van Shakespeares broodheer in 

een paar weken uit de grond werd gestampt 

stampt omdat hare majesteit de koningin 

gin de anti-held Falstaff graag eens 
verliefd 

liefd wilde zien behoort niet tot zijn 

meesterstukken 

Wie deze opvoering meemaakt heeft al 
snel iets van het antwoord gevonden op 
de vraag wat de liefhebbers van Diever 

er dan wel in zagen De matige diepgang 
van het stuk wordt deels gecompenseerd 

seerd door een grote variºteit aan 

scherp getekende karikaturen en een geheide 

heide plot met driedubbel doorgestoken 

ken kaarten Daar valt wat van te maken 

In handen van regisseur Jack Nieborg 
ontstaat een romantisch toneelbeeld 

met veel vaart waarin iedere speler het 

onderste uit de kan haalt Met de Weense 

se walsen tijdens de changementen 
heeft het iets van een operette zonder 

zang De bizarre types die het provinciale 

le Engeland rond 1600 op de hak nemen 

zijn lekker vet aangezet maar alle spe- 

speIers 

Iers zijn lenig genoeg voor een overtuigende 

gende rolprent 

De pedante rechter zijn klunzige neef 

de dikke dominee de aangebrande Franse 

se dokter - ze ontsnappen niet aan het 

clichØ maar ze staan er wel Zelfs de 

vrouwenrollen die het meer van hun 

charme moeten hebben dan van een tot 

het belachelijke doorgetrokken karaktertrek 

tertrek weten te overtuigen Vooral 

vrouw Quickly de koppelende huishoudster 

houdster met de weelderige boezem en 

het warme hart mag er wezen al klinkt 

haar plat Mokums in deze omgeving ’out 

of 
place’ 

De aan lager wal geraakte ridder Falstaff 

(Wim Smits heeft alles mee wat je van 

hem mag verwachten zijn ronde figuur 

een prachtig geschminkte kop een bekakt 

kakt accent en een platvloerse inborst 

Jammer genoeg blijft de visuele humor 

in deze klucht aan de magere kant hoewel 

wel er een paar mooie momenten zijn 

zoals de lampekap die Falstaff op zijn 

hoofd zet om zich te verbergen en die 

plotseling gaat branden als iemand anders 

ders elders de lamp aan doet De cruciale 

le scŁne met de wasmand waarin 

Falstaff zich moet verstoppen mist daarentegen 

entegen de verrassing 

De humor in de voorstelling leunt vooral 

op de bij vlagen briljante speelse 
vertaling 

ling van Nieborg Nieborg heeft de 
ruimte 

te die een vrije vertaling biedt vooral 
genomen 

nomen om de overdaad aan seksuele 

toespelingen waarmee de personages 

hun gebrek aan hormonale daadkracht 

lijken te compenseren nog eens extra 

aan te zetten Dat wordt wel eens vermoeiend 

moeiend bij deze au fond burgerlijke komedie 

medie waar de huwelijkstrouw smetteloos 

loos overeind blijft jaloezie overbodig 
is en de nette liefde het met gemak wint 

van de ranzige variant 

Als het slot van het stuk dan ook nog 

eens veel weg heeft van een kopie van 

de Midzomernachtsdroom van twee 

jaar geleden dan ga je toch denken het 

is best mooi en vermakelijk maar wordt 

het geen tijd om een andere weg in te 

slaan in het rijke oeuvre van oom William 

liam HANS BRANS 

Falstaff moet zich verstoppen in de wasmand Foto LC Westra 



’Eten met 
vrienden’ 

heeft moeite te overtuigen 

Voorstelling Eten met vrienden Auteur 

teur Donald Margulies Spel Huub Stapel 
pel RenØe Soutendijk Carolien van den 

Berg Sjoerd Pleijsier Regie Peter de 
Baan Vertaling Marcel Otten Plaats 
De Harmonie Leeuwarden Toeschouwers 

wers 270 Nog te zien 3 mei in Drachten 

ten en 7 mei in Franeker 

LEEUWARDEN Van het gezellig 
etentje met vrienden komt niet 

veel want van het bevriende 
stel is alleen zij gekomen en nadat 

dat zij 
- en wij 

- een kwartier 

lang het wezenloze getetter 

over de Italiaanse keuken hebben 

ben aangehoord komt ze ook 

nog met de boodschap dat haar 

man is weggelopen met een 

jong wicht 

Zo begint ’Eten met 
vrienden’ 

van Donald Margulies een 

Amerikaanse uitgave van Haye 
van der Heijden maar dan iets 

minder Mede dank zij de goed 

gebekte vertaling van Marcel 

Otten en een cast van doorgewinterde 

winterde acteurs rollen de dialogen 

logen in deze tragi-komedie er 
vlot en soepel uit en van tijd tot 

tijd valt er ook nog iets te lachen 

chen 

En het gaat ook nog ergens 

over Als een stel gaat scheiden 

den gaan er ook vriendschappen 

pen kapot Het Italiaans kokende 

de echtpaar Johan en Karin 

weet niet hoe ze het hebben als 

hun beste vrienden plotsklaps 
uit elkaar gaan Heeft Torn 

(Sjoerd Pleijsier die de scheiding 

ding als een bevrijding uit 

twaalf jaar gevangenis ervaart 
zich al die tijd zó anders kun- 

kunnen 

nen voordoen dan hij was 

De verwarring wordt nog groter 
als blijkt dat de zo bruusk verlaten 

ten partij zich in geen tijd een 

nieuwe vlam heeft aangemeten 
Blakend van hernieuwde levenslust 

venslust confronteren zowel 

Torn als Debbie (Carolien van 
den Berg de achterblijvers in 

het huwelijksbootje met de 

vraag waarvoor ze het allemaal 

nog doen - of het niet meer 
doen als het om dat ene pijnlijke 

ke onderwerp gaat 

Herkenning in overvloed maar 
desondanks heeft deze voorstelling 

stelling moeite om te overtuigen 

gen In een fantasieloos decor 

doen de spelers krampachtig 
hun best RenØe Soutendijk als 
Karin voorop Maar je krijgt de 

indruk dat die frenetieke inzet 

een compensatie is voor gebrek 
aan houvast Zo voorspelbaar 
als het verloop is zo ongeloofwaardig 

waardig zijn sommige personages 

ges met name Torn Dat iemand 

mand met zo’n agressieve geldingsdrang 

dingsdrang en zo’n manipulerende 

rende natuur (met ’Je luistert 
niet’ 

wordt ieder tegen-geluid 

de mond gesnoerd twaalf jaar 

mooi weer heeft gespeeld zonder 

der dat de rest het in de gaten 

had gaat er bij mij niet in 

Wat dat betreft is het wel jammer 

mer dan men de flashback-scŁ- 

ne van de twee stellen op 
vakantie 

kantie heeft geschrapt maar 
daar zullen ongetwijfeld goede 
redenen voor geweest zijn Op 
de een of andere manier kloppen 

pen alle motieven wel maar 
vind je ze te weinig terug in de 

karakters in de manier waarop 
ze zich gedragen 

Arme spelers De enige uitzondering 

dering hierop is misschien 
Huub Stapel die in zijn rol van 

Johan aan het slot een ontroerend 

rend beeld geeft van de vriend 

die een vriend verliest en van 

de echtgenoot die wel wil liefhebben 

hebben maar niet meer weet 

hoe 

Als toeschouwer weet je dan inmiddels 

middels niet meer zo goed waar 
het stuk over ging was het nou 

over stellen en vrienden Of 

zijn die twee fris herborenen 
niet meer dan een schril contrast 

trast met het vertwijfelde echtpaar 

paar dat zo graag wil volhouden 

den 

HANS BRANS 



Mensenhater weegt 

waarde smaak publiek 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling De Mensenhater Tekst 
J MoliŁre Gezelschap De Paardenkathedraal 

kathedraal Regie Dirk Tanghe Spel 
Thomas de Bres Maike Meijer Stijn Westenend 

stenend Bas Keijzer Mirjam Hegger 

e Vertaling Laurens Spoor Toeschouwers 

schouwers 450 Nog te zien 24 april in 

Drachten 

LEEUWARDEN - Wat zijn wij 
hier in de provincie toch te benijden 

nijden Terwijl de Randstad 
overspoeld wordt met onaffe 

premiŁres wordt hier alleen 

een selectie van uitgerijpte theaterproducten 

aterproducten vertoond Liep 
in Utrecht nog vóór de eerste 

helft van de voorstelling van De 

Mensenhater door de Paardenkathedraal 

kathedraal de helft van de zaal 

weg in Leeuwarden waren er 

maar een stuk of zes bezoekers 
die ruim voor het daverende 
slotapplaus verstek lieten gaan 

Is het laatste theaterfeestje van 

de 
’controversiºle’ 

Dirk Tanghe 
zozeer gegroeid verbeterd 
misschien zelfs wel fatsoenlijker 

ker geworden Hij heeft er toch 

het nodige aan gedaan om het 

publiek van meet af aan op de 

tenen te gaan staan 

Een smartlap van Gordon (’Ik 

houd alleen van 
jou’ 

wordt 
even gedreven als erbarmelijk 

op gitaar begeleid door een pias 

as in glitterpak Daar kan wel 

een applausje vanaf Instinker 

nummer ØØn En als een lied 

van Brei om zeep wordt 
geholpen 

pen door een Jan Klaassenpop 
wordt er ook braaf geklapt Instinker 

stinker nummer twee 

Publiek wat is uw smaak 
waard Dat is eigenlijk de vraag 
die de mensenhater Alceste 

stelt in Tanghes interpretatie 

van MoliŁre Alceste haat de 

neppigheid de onechtheid en 
de vleierij in de omgangsvormen 

men van zijn tijdgenoten Een 

’man van 
eer’ 

moet ook eerlijk 

zijn Omdat hij geen mens in 

zijn omgeving ziet die dat 

schijnt te kunnen haat hij ’de 

mensheid in het algemeen en 

ieder mens in het 
bijzonder’ 

Tevergeefs probeert zijn rationalistische 

nalistische vriend Philinte hem 
voor te houden dat het maatschappelijk 

schappelijk verkeer zonder de 
smeerolie van tact en wellevendheid 

vendheid stuk loopt Die twee 

uitersten bepalen de spanningsboog 

ningsboog van dit stuk 

Het bijzondere van Tanghes benadering 

nadering is dat hij de onechtheid 

heid direct koppelt aan zijn eigen 

gen mØtier en de smaak van ons 

kunstzinnig vermaak Een voor 

een presenteren de figuren uit 

de door Alceste zo verafschuwde 

de wereld zich op eigentijdse 

rotmuziek Met bij behorende 
clichØbewegingen nep-emoties 
en in glamour verpakte obsceniteiten 

niteiten Die uiteindelijk de 

deur dicht doen bij die zes bezoekers 

zoekers die deze etalage van 

wansmaak niet kunnen verdra- 

Tanghe is bewust anti-psychologisch 

logisch Zijn personages hebben 

ben geen diepgang en zijn niet 

gelaagd maar zetten alles in 

het platte vlak naast elkaar in 

de groteske stijl van poppenkastpoppen 

kastpoppen Door de overdrijving 

ving in de gekunsteldheid lijkt 
Tanghe de kant te kiezen van 

Alceste Als tegenwicht kan die 

partijdigheid niet veel kwaad 
omdat allengs duidelijker 

wordt hoe onhoudbaar Alcestes 

tes strijd tegen de slechte 

smaak is 

Zo dwingt hij zijn geliefde 
CØlimŁne 

mŁne om voor hŁm partij te 
kiezen 

zen maar hij ziet niet in dat zij 

zich in deze wereld alleen 

staande kan houden door met 

alles en iedereen mee te spelen 

Juist in dat eindeloze spel behoudt 

houdt ze iets van haar vrijheid 
En behoudt de 

’gekunstelde’ 

kunst van Dirk Tanghe het krediet 

diet van echtheid 

HANS BRANS 



Lollige verwarring en 

zelfspot in Putlucht 

Voorstelling Putlucht Gezelschap 
Aluin Spel Arend Brandligt Dennis 
Coenen Marcel Roelfsema Regie Erik 

Snel Plaats De Lawei Drachten Toeschouwers 

schouwers 220 

LEEUWARDEN - De Utrechtse 

groep Aluin heeft zich met zelf 

gefabriceerde teksten op het 

thema 
’man’ 

geworpen en dan 

vooral de afgezakte verschijningsvorm 

ningsvorm die het eertijds sterke 

ke geslacht dezer dagen heeft 

aangenomen 

Aluin wil een mengeling zijn van 

toneel en cabaret maar is toch 

vooral het laatste Zeker in deze 

voorstelling die bestaat uit een 

aaneenrijging van losse onderdelen 

delen met weinig kop of staart 

De verwarring over de rol van 

’de moderne 
man’ weerspiegelt 

zich wat dat betreft aardig in de 

vorm van de voorstelling 

Wat deze onderscheidt van ’gewoon’ 

woon’ 
cabaret is dat het publiek 

bliek niet rechtstreeks wordt 

aangesproken en vooral dat er 

geen gemakkelijke tirades of parodieºn 

rodieºn ten beste worden gegeven 

ven De irritante superioriteit of 

het gekoketteer met zogenaamde 

de onzekerheid dat zoveel cabaret 

baret kenmerkt ontbreekt hier 

volledig 

Aluin zoekt het meer in stukjes - 

sketches kun je het niet noemen 

men -waarbij niet helemaal 
duidelijk 

delijk is hoe serieus je dit nu 

moet nemen Niet zelden wordt 

een grote spanning 
gesuggereerd 

reerd die nergens op 
gebaseerd 

seerd is Het is een stijl die 

enigszins vergelijkbaar is met 

die van Jiskefet Daarbij 
ontsnapt 

snapt het trio niet altijd aan het 

risico van een al te gemakkelijk 
soort verwarring en de daarbij 
gepaard gaande meligheid 

Hoogtepunt in deze categorie 

was de pseudo-erotische act 
van Dennis Coenen en vooral 

zijn braaf betoog met een mond 
vol konijnentanden over de ware 

re seksuele extase Leuk maar 
veel om het lijf had het niet 

Aardiger was de scŁne waarin 
Marcel Roelfsema met een rare 

stem een bijna demente vader 

speelt die niks van zijn ex moet 
weten nadat die er met een 
’pot’ 

vandoor ging Wat zo’n gesprek 

sprek tussen vader en zoon 

mooi maakt is de kaalheid en directheid 

rectheid in taal en spel 

Het mooiste gedeelte was naar 

mijn smaak het slot een pastiche 

che van Shakespeare met - als 

ik het goed heb - fraai verminkte 

te fragmenten uit 
’Coriolanus’ 

en ’De Getemde 
Feeks’ 

Pas hier 

kwam het krijgshaftig verzet 
tegen 

gen de 
’demancipatie’ 

dat in 

het programma was beloofd 

echt aan de orde 

HANS BRANS 



Maskerade leugens en schaamte in 
’Vrijdag’ 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Vrijdag Tekst Hugo 
Claus Gezelschap ZTHollandia Spel 
Bert Luppes Elsie de Brauw Fedja van 
Huºt en Yonina Spijker Regie Johan Simons 

mons Toneelbeeld Marc Warning 
Toeschouwers 230 Nog te zien 10 

april in Drachten 

LEEUWARDEN - Eindelijk weer 
eens een reprise van de grootste 

ste Nederlandstalige toneelschrijver 

schrijver Johan Simons regisseert 

seert een van Hugo 
Claus’ 

beste 

stukken 
’Vrijdag’ 

uit 1968 Hij 

doet dat met de schrijnende intensiteit 

tensiteit die we bij 
’zijn’ Hollandia 

dia vaker gezien hebben en die 

voor dit stuk gemaakt lijkt 

Het stuk past dan ook naadloos 
in 

Simons’ 
reeks van boerendrama’s 

drama’s proletarische en klein- 

kleinburgerlijke 

burgerlijke tragedies (zoals ’De 
Bitterzoet’ 

van Dennis Potter 

waarin de normen van een onbarmhartige 

barmhartige buitenwereld botsen 

sen met de harde treurige realiteit 

teit van gewone mensen Op 
het eerste gezicht lijkt 

’Vrijdag’ 

een naturalistisch drama over 

incest en dat is het natuurlijk 

óók maar veel meer is het die 

botsing tussen norm en werkelijkheid 

lijkheid 

Het is daarom maar goed dat er 

van een naturalistisch toneelbeeld 

beeld in deze opvoering niet 

veel overblijft Als Georges Vermeersch 

meersch in de kapsalon van zijn 
vrouw binnenkomt gaat er niet 

meer dan een spleet tussen de 

rode gordijnen open waarvoor 
alleen twee rode moderne ban- 

banken 

ken zijn opgesteld Hij loopt 

over een korte 
’catwalk’ 

de zaal 

in en verkent dan de rest van 

het kruisvormige speelvlak 

voor de gordijnen 

Na twee jaar gevangenis is er 

niemand thuis 
Georges’ 

kruis 

is de onterechte straf voor incest 

cest Łn de ontrouw van zijn 

vrouw Jeanne die in de tussentijd 

tijd van huisvriend Erik een 

kindje kreeg Zowel Jeanne als 
Erik zijn overtuigd dat Georges 
er ten onrechte door zijn dochter 

ter Christiane is ingeluisd 

Maar in het tweede deel blijkt 
alles anders dan het lijkt De toneelgordijnen 

neelgordijnen scheuren open 
als de voorhang van de tempel 

op Goede Vrijdag en in een lange 

ge flashback zien we dat Georges 

ges het wŁl met zijn dochter 

heeft gedaan al kun je het nauwelijks 

welijks misbruik noemen De 

verveelde kinderlijk a-morele 

Christiane die wŁl de moed 
heeft om te zijn wie ze is verleidt 

leidt haar bangige vader ertoe 

om zich te laten gaan Maar ze 

lapt hem er later even zo makkelijk 

kelijk bij om een vriendje te beschermen 

schermen 

Georges was dus niet onschuldig 

dig en toch ook slachtoffer 

Datzelfde geldt voor Jeanne en 
voor Erik De een bedroog haar 
man de ander zijn vriend maar 
ook hun schuld die ze zo deemoedig 

moedig erkennen kwam niet 

voort uit kwaadaardigheid 
maar uit reddeloosheid In het 

derde deel na de flashback 

slaat het beeld nogmaals om 
Dan blijkt dat Jeanne altijd ’er- ’ergens’ 

gens’ 
wel wist dat er iets gebeurd 

beurd was tussen man en dochter 

ter ook al bepleitte ze voor de 

rechtbank zijn onschuld 

Op een weergaloos scherpe 
manier laten de acteurs van deze 

ze voorstelling de maskerade 
zien van leugens en schaamte 
maar ook de loutering door het 

besef van hun eigen onvermogen 

gen Hun onbeholpenheid is 

tragisch en komisch tegelijk 

Yonine Spijker is een verhaal 

apart De speelse schaamteloos 

loos eerlijke manier waarop ze 

Chirstiane neerzet wijst op een 

natuurtalent Alleen aan dat 

harde Nederlandse kunstvlaams 

vlaams blijft het moeilijk wennen 

nen 

HANS BRANS 



De verbeten verveling van Hedda Gabler 
LEEUWARDEN Kathedraal-hoge wanden 

den van louter vitrages kaal parket 

met een vleugel een antieke secretaire 

en enkele strakke moderne meubelen 
die nog maar half zijn uitgepakt zie 

daar het toneel waar wij tegenaan kijken 

ken in afwachting van Hedda Gabler en 

haar man 

Chique en kil is ook de titelheldin als 

we haar na drie scŁnes eindelijk te zien 
krijgen Ibsen heeft er voor gezorgd dat 
we dan al meer van haar afweten dan 

de andere personages afzonderlijk 

Wie Tjitske Reidinga met opgestoken 
haar in een duur broekpak op lange 

benen de nieuwe meubels ziet keuren 
weet meteen dat dit uit een Avenue-reclame 

clame weggelopen plaatje dØ perfecte 

Hedda Gabler is 

Die vermoeide schoonheid die rusteloze 

loze lusteloosheid die arrogante verveling 

veling ze is het ten voeten uit Het 

raadsel is er niet minder om Wat bezielde 

zielde deze jonge mondaine vrouw om 

te trouwen met de sullige goeierd Jörgen 

gen Tesman Waarom wil ze niet van 

hem af als ze de huwelijksreis al zo’n 

verschrikking vond en de toekomst 
haar aangaapt als een zee van saaiheid 

heid 

De moderne aankleding en muziek en 

het aangepaste hedendaagse taalgebruik 

bruik waar regisseur Theu Boermans 
voor gekozen heeft maken het er niet 

ge makkelijker op om te begrijpen 

waarom zo’n zelfstandig uitziende 

vrouw niet zou kiezen voor haar eigen 

vrijheid en in plaats daarvan lijdzaam 

de wellevend verbeten verveling van 

haar bestaan ondergaat 

Zolang je de tekst van Ibsen blijft horen 

en je je realiseert dat dit drama zich afspeelt 

speelt binnen de strikte conventies van 

de negentiende eeuwse burgerij lukt 

het nog wel om je in te leven in de maatschappelijke 

schappelijke beperkingen die vooral 

vrouwen opgelegd kregen Maar je 

moet het er wel steeds zelf bij denken 

Al is het soms vissen naar de beweegredenen 

redenen daar staat tegenover dat de 

personages in deze versie vanaf hun 

eerste opkomst op je netvlies staan De 

tante van Jörgen is een kinderloos 

moederdier opgebouwd uit zelfgebreide 

de lappen De manipulerende huisvriend 

vriend Brack die Hedda zo graag een 

’menage a 
trois’ 

wil opdringen is een 

hese advocaat met de uitstraling van 

een welwillende maffioso 

Door de veelkantigheid waarmee Ibsen 
zijn figuren tekent wordt gelukkig voor- voorkomen 

komen dat het karikaturen worden Het 

sterkst overtuigt Carice van Houten als 
Thea Elvsted Met haar Brabants accent 

cent en een even onzeker als bevlogen 
temperament zet ze op onnavolgbare 
wijze de volstrekte tegenpool van Hedda 

da Gabler neer Maar ook hier geldt dat 

het standsverschil waarin deze twee 

gevangen zitten pas duidelijk wordt 

wanneer we het erbij denken 

Het minst overtuigend is Michel van 

Dousselaere als Eljert Lövberg die de 

tegenpool van de carriŁre-academicusop-pantoffels 

op-pantoffels Tesman moet uitbeelden 

den Hij heeft dan ook een ondankbare 

taak In krap drie scŁnes moeten we in 

Lövberg de onbesuisde visionair zien 

die door zijn gulzigheid aan het leven 

zelf ten onder gaat Dat is te veel gevraagd 

vraagd In het laatste bedrijf dreigt deze 

ze sterke voorstelling toch nog te kapseizen 

seizen onder een karrevracht aan wendingen 

dingen en explicaties 

HANS BRANS 

Voorstelling Hedda Gabler Auteur Henrik Ibsen 

sen Gezelschap De Theater Compagnie Spel 

Tjitske Reidinga Carice van Houten Marcel Hensema 

sema Mike Reus Myranda Jongeling Michel van 
Dousselaere en Hedwig Wiegner Bewerking en 
regie Theu Bourmans Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Toeschouwers 300 Nog te zien 15 

februari in Drachten 



Fijnzinnig theater over bonkig Oost-Groningen 
Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Graan Productie Grand 
Theatre Tekst Paul de Bruyne Regie 

Joop Wittermans Spel Arno van der 
Heyden en Carmen Schilstra Muziek 
Ivo Bol Video Derk Jan Kroon Toeschouwers 

schouwers 2 x 100 Nog te zien in 

Drachten Groningen en Assen 

LEEUWARDEN - Wat de ’blind 
date’ 

van de Harmonie inhield 

was deze keer helaas van te voren 

ren al uitgelekt maar de verrassing 

sing was er niet minder om Een 

kleine honderd toeschouwers 
werden een vierkante tent in 

gelokt met grote videoprojecties 

ties van wuivende graanvelden 

op de vier wanden van golvend 
doek 

In twee delen pal tegenover elkaar 

kaar zitten we elkaar aan te kijken 

ken in afwachting van een theatrale 

trale bewerking van de literaire 

documentaire ’De Graanrepubliek’ 
bliek’ 

van Frank Westerman 
over de geschiedenis van de 

Gronings landbouw in de twintigste 

tigste eeuw Speelvlak is er nauwelijks 

welijks twee hoekjes en een 

smalle diagonaal tussen het publiek 

bliek Maar voor de twee spelers 

lers en ØØn muzikant is het genoeg 

noeg 

Arno van der Heyden speelt - 

onder andere - herenboer Derk 
Alles die met zes generaties op 
zijn rug de boerderij verkocht 
heeft en nu eendjes mag voeren 
voor godbetert rusthuis ’Na 

de 
oogst’ 

Met zijn zwarte krullen 

len en mediterrane beweeglijkheid 

heid oogt hij niet bepaald als 
het prototype van een bonkige 

boer maar door zijn expressieve 

ve mimiek en zijn grote souplesse 

plesse als verteller overtuigt hij 
moeiteloos 

In het vermaledijde bejaardenoord 

oord mogen de oudjes in rollenspel 

spel tere gevoelens als verliefdheid 

heid naspelen een voorziening 
die niet erg besteed is aan boer 
Alles en aan de oude arbeidersvrouw 

vrouw Jette (Carmen Schilstra 

stra Door hun afkomst alleen 
al zijn deze twee overblijvers 

gedoemde vijanden 

Tegenover de ’dikke 
boer’ 

probeert 

beert zij nog steeds de oude 
communistische idealen hoog 
te houden van de strijdbare 

onderdrukte landarbeiders die 
tot de jaren veertig moesten 

ploeteren voor een hongerloon 
’s winters konden verhongeren 
en behandeld werden als oud 

vuil 

Rond deze twee antagonisten 
wordt het weidsere verhaal 

verteld van ’de 
graanrepubliek’ 

Oost-Groningen de strijd om 

landwinning de strijd van het 

landbouwproleteriaat tegen de 

stinkend rijke boeren de min of 

meer gemeenschappelijke 
strijd tegen de Duitsers tijdens 

de bezetting en daarna de succesvolle 

cesvolle strijd om welvaart die 

dankzij mechanisatie schaalvergroting 

vergroting en Europese subsidies 

dies uiteindelijk met fluwelen 

hand die hele onwrikbaar geachte 

achte wereld wegvaagde Het 

enige dat overblijft in de nieu- nieuwe 

we tijd vain overschotten en milieuvervuiling 

lieuvervuiling zijn pijnlijke 
herinneringen 

inneringen in wat vergrijsde 

hoofden 
In die grote geschiedenis speelt 
de techniek een belangrijke rol 

door middel van videobeelden 
en interviewfragmenten (bijvoorbeeld 

voorbeeld met de legendarische 

sche Sicco Mansholt maar 
nergens wordt de 

’kleine’ 
geschiedenis 

schiedenis van de oude boer en 
de oude arbeidster ondergesneeuwd 

sneeuwd 
’Graan’ 

is een fijnzinnige voorstelling 

stelling met een subtiele afwisseling 

seling van beeld geluid spel en 

vertelling Een voorstelling die 

het verdient om op meer plaatsen 

sen in Friesland gezien te worden 

den 
HANS BRANS 



Het Wijde Land van Aluin is zakelijk en leeg 
PlaalK Posthuis Theater Heerenveen 
Voonteffing ’Het wijde 

land’ 
van Arthur 

thur Schnitzfer 0�- 
Spet Gaby Bakker Arend 
Dennis Coenen Maaike van der Meer 
Marcel Roelfsema en Renske van des- 

Sluis Regie en bewerking Erik Snel 
Vertaler Ger Thijs Toeschouwers 140 

HEERENVEEN - Terwijl Freud 
het onderbewuste ’ontdekte’ 

in 

de psychologie onderzocht 
zijn staden en tijdgenoot Arthur 
Schnitzler in de literatuur de 
kronkelwegen tussen plicht en 

neiging En dan met name in de 

burgerij van de Oostenrijkse 
dubbelmonarchie Daar domineerde 

neerde een moraal die zijn tijd 

ruimschoots had overleefd In 

zijn stuk ’Het wijde 
land’ 

uit 

1910 nam Schnitzler het uitgeholde 

holde huwelijk van fabrikant 

Hofreiter en zijn vrouw Genia 
onder de loep 

Toneelgroep Aluin bewerkte de 

vertaling van Ger Thijs door 

kwistig de rode pen te hanteren 

ren alle figurantenrollen te 

schrappen en de resterende 
twaalf rollen over zes acteurs te 

verdelen Opletten dus want 
wie is wie En vooral wie deed 
het met wie of heeft het gedaan 

daan of had het wel willen 
doen 

Huwdijksontrouw is de hoofdmoot 

moot van deze gecompliceerde 
tragikomedie die overigens in 
niets te vergelijken valt met de 
geijkte slaapkamerkomedies 
over dit onderwerp Het besef 
dat de officiºle moraal voornamelijk 
melijk een schutting is om de 
reputatie mee veilig te stellen 
leidt hier tot lege spelletjes en 
acrobatische redeneringen En 
er wordt wat afgeredekaveld in 
dit broeierige conversatiestuk 
dat zonder pauze en gereduceerd 

ceerd tot dik twee uur toch nog 
een hele zit is 

Aan de snelheid van Aluin ligt 

het niet De tamelijk jonge cast 

heeft er een vlotte zakelijke 

voorstelling van gemaakt in een 
modern jasje met veel komen 
en gaan in gestrekte draf Het 
redelijk ingewikkelde verhaal is 

daarbij nog net te volgen maar 
als je erachter wilt komen wat 
deze mensen bezielt of hoe ze 

hun eigen wereld ervaren 
wordt het een stuk lastiger 

Dan mis je de context van de 
tijd en wordt het niet duidelijk 
welke zwaarte men nog steeds 
hecht aan achterhaalde waarden 
den Een confronterend gesprek 

sprek over ontrouw wordt nonchalant 

chalant onderbroken met de 

uitroep dat men nog wel een 

potje wil tennissen Speelt de 
acteur hier ’innerlijke 

leegheid’ 

of is het spel gewoon vlak Ik 

neig naar het laatste 

In dit regieconcept lijkt een taboe 

boe te rusten op het spelen van 
emoties kennelijk uit angst te 

verzanden in sentimentaliteit 
en pathetiek De omslagen die 

de belangrijkste personages 
maken zijn op die manier niet 
echt navoelbaar en het vlotte 
spel verwordt tot een houterige 
machinerie Ergens moeten die 

mensen er toch last van hebben 
dat hun kromme al te spitse redeneringen 

deneringen niet deugen 
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Gerritsen tussen 

soap en Socrates 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Hoe komt het kalf bi zijn 

maat Tekst Esther Gerritsen Gezelschap 

schap Keesen &  Co Spel Monique 
Kuijpers Michiel Nooter Marisa van 
Eyle Wim Bouwens en Reinout Bussemaker 

maker Regie Wiilibrord Keesen Toeschouwers 

schouwers 60 

LEEUWARDEN - In het nieuwste 
stuk van Esther Gerritsen brengen 

gen twee stellen en een vriend 

een gezellige avond door met 

bodemloos drankgebruik en 

het zeggen van de waarheid Op 
het oog een recept voor 

pijnlijke 

ke onthullingen en uit de hand 
gelopen frustraties a Ia ’Wie is 

er bang voor Virginia 
Woolf’ 

Maar ’Hoe komt het kalf bij zijn maat’ 
is iets totaal anders 

Het drama ontbreekt niet helemaal 

maal evenmin als de humor 
maar de dialogen tussen de vijf 

zijn doortrokken van eindeloos 
geouwehoer en onnavolgbare 
filosofische discussies Een 

merkwaardige kruising tussen 

soap en Socrates Wat de relatie 

tie is van de vijf vrienden wat 
hun verleden is en zelfs wat hun 

karakter is - daarover kom je 

niet veel te weten 

Kennelijk gaat het daar niet 

over Gerritsen heeft een situatie 

tie gecreºerd in de luxueuze 

keuken van een verbouwde 

plattelandswoning ze heeft 

haar personages van namen 

voorzien van een paar eigenschappen 

schappen en vooral van een 

flinke dosis moderne verveeldheid 

heid en onzekerheid Die ingrediºnten 

diºnten vormen vervolgens het 

vehikel voor een stortvloed aan 

psychologisch gekissebis en 

aan filosofische flarden over 

toeval noodlot en vrije wil 

De dunne rode draad is het 

verlies voor een van de vrouwen 

wen van twee grote liefdes allebei 

bei na ØØn week verliefdheid zij 

het met een tussenpoos van 

zo’n twintig jaar Zelf weigert ze 

hier een patroon of een noodlot 

lot in te zien maar de anderen 

ontkomen er niet aan om het 

toeval op te zadelen met de ver- 

verwachting 

wachting dat ze hun geluk of 

ongeluk toch grotendeels zelf 
in de hand hebben Of dat er in 

ieder geval een 
’zin’ 

moet zijn 

voor het zinloze verlies 

Veel van de bespiegelingen van 
Gerritsen balanceren tussen 

triviale woordspelletjes of misverstanden 

verstanden en redeneringen 
die - warempel - van tijd tot tijd 

wel degelijk interessant zijn 

voor wie het geduld kan opbrengen 

brengen om ernaar te blijven 

luisteren Juist die mengeling 
van doordraven in onbenulligheden 

heden en dieper boren in fundamentele 

damentele vraagstukken waarbij 

bij je lang niet altijd weet of je 

met het eerste of het laatste te 

maken hebt maakt dit stuk ook 
weer spannend en op een 

aanstekelijke 

stekelijke manier verwarrend 

Je voelt alleen wel om de haveklap 

klap de wens opborrelen om de 

voorstelling een paar bladzijden 

den terug te 
’spoelen’ 

om nog 
eens op je gemak na te gaan of 

deze of gene passage iets bevatte 

te dat werkelijk de moeite 

waard was of dat het toch vooral 

al door alcohol benevelde 
pseudo-wijsheid was Het stuk 

wordt in ieder geval gered door 
de spelers die de sponzige 

woordenbrij en de soms bewust 

wust gekunstelde gedachtentaal 

taal van Gerritsen met een bizar 

zar maar overtuigend 
’naturel’ 

weten te spelen 
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Stoute humor en lieve 

liedjes van Annie M 

Voonteffing Soiree met Annie M 
Tekaten Annie M Schmidt Spel Carol 

rol van Herwijnen Mies de Heer en Metta 
ta Gramberg Muzikale begeleiding en 
zang Mark Lippe Samenstelling en re- - 

Carol van Herwijnen Plaats De 
ornbeurs Franer Toeschouwers 80 

Nog te zien 10 april in Heerenveen 27 
april in Drachten 

FRANEKER - Sommige vormen 
van nostalgie mogen De jaren 
vijftig in de versjes en liedjes 
van Annie M Schmidt bijvoorbeeld 

voorbeeld Acteur Carol van 
Herwijnen is Œen van die mensen 

sen die al van jongs af aan zo gegrepen 

grepen zijn door de speelse 

blijmoedig anarchistische taalvirtuositeit 

virtuositeit van die ongekroonde 
de koningin van de Nederlandse 
se kinderziel dat hij het genot 
van het declameren van haar ’versjes’ 

nooit meer afleerde 
Ruim een jaar geleden maakt hij 
van die nood een deugd met 
een kort programma in de foyer 
van de Amsterdamse Stadschouwburg 

schouwburg ’Lunch met Annie 
M Samen met Mies de Heer - 

lang geleden al een voordrachtswonder 

drachtswonder in ’Poºzie Hardop’ op’ 
- en Metta Gramberg deed 

hij een programma dat louter 
bestond uit gedichten en liedjes 

jes uit het vroege werk van Annie 

nie M Schmidt (Bij herhaling 
van een naam laat je normaliter 
de voornaam achterwege maar 
met 

’Annie’ 
kan dat niet Geheel 

tegen haar natuur in is ze een 
instituut geworden 

Het programma was zo’n succes 

ces dat Van Herwijnen besloot 
om er een avondvullende voorstelling 

stelling van te maken Ook voor 
de aanvullingen putte hij louter 
uit het vroege werk van de 

schrijfster Het nostalgisch 
avondje opent met een dienblad 

blad met reuzenspin Sebastiaan 

aan dus en �het is niet goed met 
hem gegaan 

Toch zijn het niet louter meezingers 

zingers en Aha-Erlebnissen Integendeel 

tegendeel een groot deel van 
het repertoire was mij 

tenminste 

ste niet bekend Een verdienste 
van dit programma is dan ook 

ongetwijfeld dat de enorme 
schatkamer van Annie M 

Schmidt weer eens overhoop 
gehaald wordt En dan blijkt dat 

ze de laatste jaren misschien 
wel wat al te eenzijdig als kinderschrijfster 

derschrijfster te boek staat Ze 

behoorde eigenlijk ook wel een 
beetje tot het genre van de 

nonsense-dichter waar ons 
land een rijke traditie van had 
en heeft 

Erg origineel oogt deze presentatie 

tatie niet Het toneelbeeld is zo 

kaal als een luis en op een enkel 

rekwisiet en kostuum na valt er 

visueel weinig te beleven Ook 
in de voordrachten van de liedjes 

jes en de verzen is niet gezocht 
naar een eigen interpretatie 
Evenmin is geprobeerd om het 

werk in het kader van zijn tijd te 
zetten of te voorzien van een 

perspectief op ’Annie’s wereldbeeld’ beeld’ 
of iets dergelijks Je kunt 

dat een gemis noemen maar 
kennelijk hebben de makers er 

bewust voor gekozen om met 
grote eerbied voor de tekst het 

werk zelf zoveel mogelijk te laten 

ten spreken 

Dat lukt uitstekend Van Herwijnen 

nen zet een schitterende pensiongast 

siongast neer die zich laat verjagen 

jagen door de meubels Metta 

Gramberg is als hilarische biologe 

loge ’ØØn met de 
natuur’ 

en 

Mies de Heer kan niet alleen 

goed spelen maar ontroerend 
mooi zingen net als muzikaal 

begeleider Mark Lippe overigens 

gens die een vijftiger jaren timbre 

bre demonstreert als van Wim 
Sonneveld Een avond propvol 
mooie kleinoden 
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Faust a la Terpstra verwarrend pandemonium 
LEEUWARDEN - ’Zijn er nog vragen 
roept een van de zeven duiveltjes aan 

het eind van een turbulent avondje 
Faust a la Terpstra aan het murw geslagen 

gen publiek Om er daarna woest aan 

toe te voegen �Needankuwelprettigeavondverder 

avondverder 

Van dit soort grappen zit ’Sympathy for 
the 

devil’ 
vol Een paar vraagjes zullen 

sommigen van de overdonderde toeschouwers 

schouwers onder hun jas stiekem toch 

wel mee naar huis genomen hebben Zoals 

als waar ging deze reuze amusante 

voorstelling eigenlijk over Op 
kalenderniveau 

niveau laat zich die vraag nog wel 
beantwoorden 

woorden wie alles krijgt wat hij hebben 
wil wordt daar niet gelukkiger van 

Huilen doet Mads Wittermans als de ongelukkige 

gelukkige Faust dan ook aan het slot 

Zelfs als zijn collega’s het applaus in ont- 

ontvangst 

vangst nemen zelfs als een derde van 

het publiek de zaal verlaten heeft en 

zelfs als de twee pianisten die de hele 

voorstelling begeleidden met een ruime 
toegift komen huilt hij onbedaarlijk 

door 

Daar geloven we niet echt in maar het is 

ondertussen wel een mooi verwarrend 
slot En typerend voor deze hele voorstelling 

stelling die het NTT eerst in haar eigen 

Groningse laboratoriumtheater uitprobeerde 

beerde en die nu de grote zalen langs 

mag 

Bewerker Koos Terpstra lijkt nogal am- 

ambivalent 

bivalent tegenover zijn inspiratiebron te 

staan Aan de ene kant wil hij Goethes 
verhaal wel gebruiken maar aan de andere 

dere kant probeert hij de thematiek volledig 

ledig naar zijn hand te zetten Dat wringt 
nogal 

Meteen aan het begin probeert hij zich 

van het hoogdravend origineel te ontdoen 

doen door in tien minuten de hele Faust 
Deel I als een stripverhaal samen te vatten 

ten In een stuk of twintig mini tableaux 

vivants inclusief grappige bordkartonnen 

nen bovenschriften en ballonteksten 

krijgen we Goethes plot in cadeauverpakking 

pakking 

Daarna begint Faust II zoals Terpstra 

die projecteert op de jammerende doelloze 

loze consumptieburger van nu Zeven 
meisjes-duivels spelen met veel lol gezamenlijk 

menlijk de rol van Mefisto plus nog een 

stoet van figuren Niet Helena of Philemon 

mon en Baucis zoals bij Goethe maar 
wel Sinterklaas Zwarte Piet Ronald Mc- 

Donald de Teletubbies en Don Quichotte 

te En dan is er nog die oude naakte 

man die de jonge Faust confronteert 

met zijn toekomst 

Mooi is dat de duivel hier niet zonder 
meer het baarlijke kwaad is maar meer 
de ijzeren consequentie van Fausts hebzucht 

zucht gemakzucht en doelloosheid - 

iets waar die dus nog wat van zou 
kunnen 

nen leren 

Desondanks overheerst de ruis in deze 

Faust-versie die op zijn vermakelijke manier 

nier net zo groots en overdadig is als het 
origineel Soms valt er geen touw vast te 
knopen aan de woedend uitgeschreeuwde 
de boutades noch aan de komische 
maar onnavolgbare acts 
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Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling Sympathy 

pathy for the devil Auteur Koos Terpstra Gezelschap 

schap NNT Regie Matthijs Rümke Belangstelling 

ling 400 mensen Nog te zien 14 november in Heerenveen 

renveen en 18 november in Drachten 



Kwajongens dollen 

met Shakespeare 

Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling The Complete Works of Shakespeare 

are (abridged Tekst van en naar Shakespeare 

kespeare Gezelschap The Reduced 
Shakespeare Company Spel Rick 

Bland Walter Lewis en Christian Malcolm 

colm Toeschouwers 235 Nog te zien 
21 februari in De Harmonie Leeuwarden 

den 

DRACHTEN - The Reduced Shakespeare 

kespeare Company mag dan 

niet zo’n deftige reputatie nastreven 

streven als The Royal Shakespeare 

speare Company een instituut 

is het langzamerhand wel geworden 

worden tenminste in de Engelssprekende 

gelssprekende wereld 

Begonnen in 1981 met een twintigminutenversie 

tigminutenversie van Hamlet in 
Californiº is het uitgegroeid tot 

een bedrijfje met meerdere producties 

ducties gelijktijdig op 
verschillende 

lende continenten en de langst 

spelende komedie in Londen 
Naast Shakespeare werden ook 
de Bijbel Wagners 

’Nibelungen’ 

en de geschiedenis van Amerika 

ka geknipt en geschoren Maar 
hun forte is de complete werken 

ken van William Shakespeare in 
dik anderhalf uur 

Hoe meer stukken je van William 

liam gezien hebt hoe leuker het 

is om getuige te zijn van deze 

complete verhaspeling Het 

idee dat je hier in de gauwigheid 

heid wat cultuur kunt opsteken 
voor aan de borreltafel is ijdele 

hoop 

Dat wil niet zeggen dat je alleen 

voor het feest der herkenning 
naar deze drie kwajongens 
hoeft Al ontgaat je de helft en al 

mis je wel eens wat van het Engels 

gels de drie zijn ook van zichzelf 

zelf onweerstaanbaar grappig 
In een geheide show wisselen 

persiflage slapstick en cabaret 

elkaar in een razend tempo af 

Die cabareteske kant begint al 

bij de opening als het publiek 

getest wordt op zijn Shakespeare-ervaring 

are-ervaring Een zee vdn vingers 

gers verdwijnt op de vraag 
’maar wie kent King John De 

enige die overblijft - acteur 

Walter Lewis - mag een samenvatting 

vatting geven 

In de beknopte klucht die men 
van ’Romeo en 

Juliet’ 
heeft gemaakt 

maakt blinkt vooral het beweeglijke 

weeglijke schoffie Walter Lewis 

uit als Juliet Als komiek is Walter 

ter een jongere rivaal van 

naamgenoot Jerry 

Na dat eerste drama in een 

goed kwartier vraag je je af hoe 

ze zich door de overige 36 stukken 

ken gaan heen werken Wel de 

zestien komedies worden samengevat 

mengevat tot ØØn stuk waarvan 
alleen de titel al een ingenieuze 

compilatie is De historiedrama’s 

ma’s inclusief King John 
worden 

den teruggebracht tot een hilarische 

rische rugbywedstrijd Als een 

estafettestokje wisselt de plastic 

tic kroon van eigenaar 

Voor men er erg in heeft zijn alle 

le stukken de revue gepasseerd 

seerd Op ØØn na de Hamlet 
het slagroomtoetje na de pauze 
en overigens vóór 1987 al gespeeld 

speeld als zelfstandige voorstelling 

stelling Met een Ophelia uit het 

publiek en de zaal als vertolker 

van haar Freudiaanse onderbuik 

buik wordt het de klapper van 

de avond 

De humor van ’the 
Reduced’ 

heeft weliswaar een hoog studentikoos 

dentikoos gehalte maar je ziet 

spelers die er nog iedere avond 
de grootste lol in hebben 
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De stad vreet zijn 

eigen kinderen op 

LEEUWARDEN - ’De stad 

vreet zijn eigen kinderen 
op’ 

zegt iemand in ’Het vuil de 

stad en de dood Net als de 

revolutie die haar eigen kinderen 

deren opslokt is de stad in 

Fassbinders visie een desctructief 

tructief gesloten systeem 

Van plaats van handeling is 

de stad in dit stuk gepromoveerd 

veerd tot hoofdpersonage 

Veel in dit warrige drama van 

Fassbinder is niet te snappen 

maar duidelijk is wel dat de 

stad hier gezien wordt als een 

raderwerk van belangen 
angsten 

sten en hartstochten waarbij 

de mensen elkaar gevangen 

houden in een smerig 
rollenspel 

spel - tot de dood erop volgt 

Het sterkst wordt dat beeld 

van de stad in deze 
voorstelling 

ling 
voorgetoverd in enkele 

complexe in 
adembenemende 

de stilte uitgevoerde 
choreografieºn 

grafieºn Als blinde mieren 

zoeken de bizare de 
randfiguren 

ren in deze wereld hun weg 

Ook aan de rest van het stuk 

ademt die zware 
geladenheid 

heid versterkt door de 
strakke 

ke mise-en-scŁne een 
monumentale 

mentale belichting en een 
sober 

ber decor Maar de intense 

spanning die 
regisseur Johan 

Doesburg weet op te roepen 

wordt minstens zozeer gevoed 

voed door de verwoede pogingen 

gingen van het publiek om 

grip te krijgen op deze wonderbaarlijke 

derbaarlijke gevangenis 

Wat bezielt het hoertje 
Roma 

het hoofdpersonage in 

Fassbinders schamele plot 

die de slaag van haar pooier 

als liefde ervaart Wat bezielt 

de ’rijke 
jood’ 

die het door iedereen 

dereen uitgekotste hoertje 

als maïtresse uitkiest Waardoor 

door bekeert de gewelddadige 

ge pooier zich tot een tedere 

herenliefde Wat drijft Roma’s 

ma’s vader een oud-nazi die 

zich uitleeft als zingende travestiet 

vestiet 

Het zijn stereotiepen die zich 

gedwongen zien een rol te 

spelen die hun omgeving hen 

opdringt Maar het zijn ook 

mensen van vlees en bloed 

gedreven door angst voor de 

dood Allemaal laten ze onverwacht 

verwacht een heel andere 

kant zien dan het vakje waarin 

in ze 
’thuishoren’ 

Wie al te 

publiekelijk uit zijn rol treedt 

zoals de pooier Franz wordt 

met klinisch geweld op zijn 

plaats gezet Als Roma op het 

hoogtepunt van haar carriŁre 

de mechanismen van de stad 

doorziet wil ze niet langer leven 

ven 

Net zo bizar als zijn personages 

ges is Fassbinders stijl Melodrama 

drama wordt afgewisseld met 
kitscherige schlagers IJskoude 

de geweldscŁnes met filosofische 

sche bespiegelingen Het levert 

vert een fascinerende voorstelling 

stelling op van een 
verontrustend 

tend stuk waarvan je zou willen 

len dat het nog even herschreven 

schreven was 
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’Kening 
Lear’ 

is mear as in grut spektakel 
Plak Fries Paarden Centrum Drachten 

Foretelling Kening Lear Tekst William 

am Shakespeare SeMdp Tryater Sptlera 

lera Rients Gratama Joop Wittermans 
Tamara Schoppert Thijs Veenstra Hü- 

bert Dijkstra Jan Areodz Marijke Geertsma 

sma Klaasje Postma Freark Smink Arnold 
nold Dijkstra Romke de Leeuw en oaren 

ren Rezjy Jos Thie Bewurking en oer- 
"  :  Bouke OWenhof FoanBfoai 

i Jiek Kortekaas Taskogers 1400 
te sjen Oant en mei snein 22 juny 

yn Drachten 

DRACHTEN - Fan it begjin öf is 

der hiel wat te belibjen yn dizze 
op foarhan al rünom beprate 

«oarstelling ’Kening 
Lear’ 

fan 

Tryater Tsjin de eftergrün fan 
«n husheech tsjil ferpartet 
Rients Gratama as de aid kening 

ning syn ryk under syn twa 
dochters dy’t him om it hurdst 
flaaiken mei sabeare tagedienens 

nens Om’t syn tredde dochter 
soks net kin en sels seit dat se 
net mear fan him haldt as fan 

har takomstige man ferstjit en 

hunet hy har Lear syn öfstan 
dwaan fan de macht en syn tarieding 

rieding op de dea gean mank 
mei de jaloerskens fan in besitterige 

terige opsternate echtgenoat 

Yn de grutte romte Qntjout it 

ferhaal him as in rüch kweaaardich 

aardich mearke mei grutte gebearten 

bearten en in daverjend lüd 

Fryske hynders drave öf en 

oan spoaren fan fjoer fleane 

oer de grün en oer de rane fan it 

RŒd fan Fortün Hege rinbrŒgen 
suggerearje de boargen fan de 
gemiene dochters dy’t - earst 

noch yn ienriedigens - beslute 

om harren deminte heit lytsman 

man te krijen 

It duorret dan ek net lang dat 

Lear op in gigantyske wein lutsen 

sen troch acht hynders mei in 

ütwrydsk gefolch tan wol tweintich 

tich 
’ridders’ 

genietet fan in 

midsieusk Zwitserleven-gefoel 
Stadichoan brokkelt mei syn 

oansjen ek syn wein öf oant der 

oars net oerbliuwt as ien symboalysk 

boalysk tsjil Earst as de rein 

mei bakken ut de loft delkomt 
krijt er yn ’e rekken dat syn narjende 

jende nar dy’t him hieltyd wer 

it leksum lies (in pronkjuwieltsje 

tsje fan Joop Wittermans gelyk 

hie 

De sŒnes mei de yntrige om de 

graaf fan Gloucester - yn de treflike 

like kantige oersetting fan 
Bou- 

Bouke 

ke Oldenhof Riustringen neamd 
- binne folie ynhaldener fan 

toan Syn bastertsoan Sibrand 
(Hubert Dijkstra slagget der 

hiel ienfaldich yn om syn naive 

healbroer Siward by syn heit 

swart te meitsen wŒrnei’t syn 

heit him fügelfrij ferklearret It 

leauwen fan syn heit yn de astrology 

trology is de synyske machtspolitikus 

spolitikus Sibrand al like frjemd 

as it leauwe fan Lear dy’t mient 

dat tankberens fan dochters in 
’natuerlike’ fanselssprekkendheid 

heid is 

De 
’moderne’ 

Sibrand is yn wezen 

zen de tsjinpoal fan de alderwetske 

wetske Lear WŒr’t de natuer 

foar de earste it rjocht fan de 

sterkste is raast de leste om ’e 

nocht tsjin tonger en wjerljocht 

om it 
’ünnatuerlike’ 

halden en 

dragen fan syn dochters öf te 

straffen yn de rein wurdt elkenien 

ien wiet It is hiel wat dat de 

kearn fan dy metafysyske tsjin- 

tsjinstelling 

stelling oer de füneminten fan 

goed en kwea oerein bliuwt yn 
dlzze foarstelllng wŒryn’t de 

bylden al like oerweldigjend 
oer je hinne rölje as de üntsjinkearbere 

kearbere blomrike stream fan 
wurden 

De öfskiedsfoarstelling fan Jos 

Thie as artistyk lieder fan Tryater 

ater is gjin spektakelstik wurden 

den mei allegear oe’s en aa’s 

lykas ’Abe en ’Peer 
Gynt’ 

Moaie plaatsjes en ’special ef- 

effects’ 

fects’ 
by de rüs yn de reuze-sanbak 

bak fan it Fries Paarden Centrum 

trum mar it drama fan Lear mei 

syn boaze dochters en fan Riustringen 

ustringen mei syn tsjinoerstelde 

de soannen snijt der net under 

Mear noch mei’t de tafrielen inoar 

oar yn it twadde part aloan hurder 

der opfolgje winne de spilers it 
mei harren spul op wünderlike 
wize fan de mikrofoans de öfstan 

stan en de grutte bylden dŒr’t 

se faak sa’n neatich ünderdiel 

fan binne Dan wurdt it dochs 
noch toaniel sa’t toaniel wŒze 
kin oandwaanlik sjenant pynlik 

lik moai minsklik 

Lykas yn de sŒne wŒryn’t de 

spikergekke Lear de bline Ri- 

Riustringen 

ustringen (Freark Smink omearmet 

earmet de ferlerne dochter 
(Tamara Schoppert har heit de 

eagen iepenmakket of oan de 

ein as de heaze Lear it hert 

brekt oer it deade lichem fan 

syn dochter Hartbrecht 

’Kening 
Lear’ 

is in foarstelling 
dy’t hege ferwachtings oproppen 

pen hat yn Fryslan en bütenüt 

It hie der wat fan as woe Tryater 

ter bewize dat Fryslan as lytse 

skoudere kultuer net allinne 

mei reedriden en fuotbaljen 

mar ek mei teater ta bütenwenstige 

stige prestaasjes by steat is 

Thie hat dy ferwachtings sels 
oproppen mar mei dizze foarstelling 

stelling hat er it stegerjend 
hynder 

der fan syn spektakelteater ek 

yn de stringen witten te halden 

Tryater hoecht neat mear te be- 
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’Lola 
lola’ 

de film overtuigt ook op het toneel 

Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling ’Lola 
Lola’ 

Auteur R Fassbinder 

der en Peter Marthesheimer Gezelschap 

schap Het Vervolg Spel Saly-Jane van 

Hoorenbeeck Hans Trentelman Paul 

Hoes Use Heus Stan Ras Guusje van 

Tilborgh en Mieneke Bakker Regie en 

bewerking LØon van der Sande Toeschouwers 

schouwers 150 Nog te zien 19 december 

ber in Heerenveen 

DRACHTEN - Van de stortvloed 

aan films en stukken die Rainer 

Werner Fassbinder in zijn korte 
maar heftige loopbaan over ons 
uitstortte is nog maar weinig 
over Vorig jaar kon het ooit 

verboden toneelstuk ’Het vuil 

de stad en de 
dood’ 

nog wel op 
nieuwsgierige theaterbezoeker 
rekenen maar dat was vooral 

vanwege de scandaleuze achtergrond 

tergrond van het stuk ’Lola lola’ 

la’ 
het stuk dat Het Vervolg nu 

aan de vroege vergetelheid probeert 

beert te ontrukken bevat vrijwel 

wel dezelfde ingrediºnten 
maar is minder bizar en vooral 
duidelijker 

Het eerste bestanddeel is de ka- 

kapitalist 

pitalist - gerespecteerd door de 

elite veracht door de havenots 

nots Het tweede bestanddeel 

de onkreukbare beambte die 

het uiteindelijk niet redt in een 

wereld van vuile handen Het 

derde element tenslotte is het 

hoertje dat hunkert naar vrijheid 

heid en respect maar weet dat 

alles zijn prijs heeft Bij 
Fassbinder 

der zou je die prijs kunnen omschrijven 

schrijven als verlies van eigenheid 

heid En in zijn visie betaalt iedereen 

dereen 

’Lola’ 
was een van Fassbinders 

beste films mede omdat het gebaseerd 

baseerd was op een typisch 

Duits icoon Mariene Dietrich 

speelde haar in de beroemdste 

Duitse film aller tijden ’Der 

blaue 
Engel’ 

Haar femme fatale 

was gebaseerd op een toneelstuk 

stuk van Frank Wedekind waarvan 

van Alban Berg de opera 
’Lola’ 

maakte 

De 
’Lola’ 

van Fassbinder is minder 

der romantisch en vooral min- 

minder 

der psyc hologisch Het verhaal 

speelt zich af in een Duitse provinciestad 

vinciestad eind jaren vijftig de 

tijd van de wederopbouw De 

projectontwikkelaar en de burgemeester 

gemeester spelen handjeklap in 
het plaatselijke bordeel waar 
de uit Hongarije gevluchte Lulu 
(fraai vertolkt door Saly-Jane 

van Horenbeeck voor zangeres 

res en meisje van plezier speelt 

Ze weet dat ze min of meer het 

eigendom is van de aannemer 
Schuckert die bij haar een kind 

heeft Tot ze hoort van een 

nieuwe ambtenaar die Schucker 

ker wellicht kan weerstaan 

Aangetrokken door zijn zuiverheid 

heid dringt ze zich aan hem op 

maar zonder haar identiteit te 

onthullen De sfeer van het toneelstuk 

neelstuk ademt die van de film 

vooral door de korte scŁnes en 

de glijdende overgangen 

Psychologisch is de wending 
aan het slot als ook de onkreukbare 

kreukbare ambtenaar zich door 
Schuckert laat inpakken niet 

erg aannemelijk De personages 

zijn behoorlijk prototypisch 
maar al druipt het melodrama 
er soms van af het worden 

nooit clichØs de teksten blijven 

prachtig en de maatschappijkritiek 

kritiek is nog steeds even 
somber 

ber als overtuigend 
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Heldere benadering 
ingetogen Macbeth 
Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Macbeth Auteur William Shakespeare 
kespeare Gezelschap Het RO Theater 
Spel Steven van Watermeulen Jacqueline 
line Blom Herman Gilis Kees Coolen 
e Regie Alize Zandwijk Vertaler Hugo 

go Claus Toeschouwers 390 
LEEUWARDEN - Naar Macbeth 
ga je niet voor de lol Het is misschien 

schien wel Shakespeares meest 
volmaakte stuk maar zó tot de 

rand gevuld met gevleugelde 
woorden (waar hij natuurlijk 
ook niets aan kon doen dat iedere 

dere opvoering een citatenboekje 

boekje dreigt te worden En dan 
ook nog eens zó vol van inktzwarte 

zwarte gruwelijkheden dat het 

je koud om het hart wordt 

In een poging om de al te grote 
beladenheid van deze klassieker 

ker te ontlopen heeft Alize 

Zandwijk in haar regie van Macbeth 

beth gekozen voor een zo ingetogen 

togen mogelijke aanpak Geen 
opspattend bloed en rochelend 
neerzijgen maar kaal en simpel 
vertellen 

Nu is die aanpak haar niet 

vreemd Ze maakte naam bij 

Toneelgroep Amsterdam met 
speciale ’nevenproducties’ 

voor en door jongeren waarbij 
ze liet zien hoe je met eenvoudige 

ge middelen de kern van klassiekers 

siekers op een aansprekende 
manier kan blootleggen 

Bij deze opvoering van Macbeth 

beth werkt die speelwijze aanvankelijk 

vankelijk nogal stroef De spelers 

lers betreden en verlaten de kale 

le donkere ruimte die nog het 

meest wegheeft van een zwart 
repetitielokaal door ØØn doorgang 

gang in de hoek ScŁnes en 

plaatsen wisselen waar de spelers 

lers van een vorige scŁne bij 
ctaan Hot io r-iiaf *  mviAT -4 	 

ook niet echt storend maar er 

wordt een toneelmatigheid 
mee gedemonstreerd die weinig 

nig toevoegt 

Op sommige momenten ontstaat 

staat er bij mij tenminste een 
lichte irritatie over het nadrukkelijk 

kelijk simplisme waarmee van 
alles ’tot zijn essentie is teruggebracht’ 

gebracht’ 
Zoals de lullige colbertjes 

bertjes van de edellieden de 

papieren kroontjes het bekloppen 

pen van mannen-onder-elkaar 
als Macbeth zijn gasten verwelkomt 

komt vlak voor hij de koning zal 
vermoorden Ook de dramatische 

sche hoogtepunten worden 
met al die klassieke muziek nogal 
al erg gestileerd weergegeven 
Dan ineens vertelt het verhaal 
zichzelf kennelijk niet meer en 
is er vorm nodig 

Zijn dit spijkers op laag water 
Misschien zie ik de 

’methode’ 

van de regisseur meer dan me 
lief is Want de kracht van deze 

voorstelling lijdt niet erg onder 
mijn bezwaren Door de heldere 

re open benadering van Macbeth 

beth word je wel degelijk meegenomen 

genomen 

Het meest bijzondere van de interpretatie 

terpretatie van Zandwijk daarbij 
bij is wel dat zij de kinderloosheid 

heid van Macbeth vooropstelt 
Bloedstollend is de scŁne waarin 

in Macbeth quasi achteloos 
vrouw en kind van zijn rivaal 
Macduff vermoordt Niets verraadt 

raadt beter de koele woede van 
een man die zelf in de koning 
een geliefde vader vermoordde 
en nu verweesd achterblijft op 
deze ’zandbank in de 

tijd’ 
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Aangename kerstklucht met blijde boodschap 
Plaats De Bres Leeuwarden Voorstelling 

ling Miskerst Tekst Bouke Oldenhof 
Spel Elsbeth Klein Hulse Udwien Feld 
Lysbeth Welling Joop Wittermans Regie 

gie Joop Wittermans Toeschouwer» 
60 Nog te zien in De Bres op 22 en 23 

december om 20 uur en op 21 en 26 

december om 15 uur 

LEEUWARDEN - Wie moeite 

heeft met de zin van het kerstfeest 

feest of wie juist worstelt met 

de onzin van Kerstmis moet 
voor de aardigheid eens naar 

de 
’kerstspecial’ 

in De Bres In 

dit minitheatertje de kweektuin 

tuin van de Harmonie speelt 

een stuk dat schrijver Bouke 01- 

denhof de prachtige titel ’Miskerst 

kerst meegaf 

In recordtijd passeren nagenoeg 

noeg alle kanten de revue die je 

maar bij dit zalige en onzalige 

feest kunt bedenken de afgedwongen 

dwongen gezelligheid de familieterreur 

lieterreur de onontkoombaarheid 

heid van kerst het vreetfestijn 

En tegelijk de vaak krampachtige 

ge pogingen om er toch vooral 

een zin in te ontdekken het 

lichtfeest de vredesgedachte 

’de plaats in de 
herberg’ 

voor 

de nooddruftige medemens enzovoort 

zovoort 

Het lijkt wat overbeladen voor 
een stukje van een uur dat door 

drie dames en een heer na een 

maandje repeteren op het bescheiden 

scheiden podiumpje wordt 
neergezet maar in de holderdebolderstijl 

bolderstijl van deze komedie is 

dat allerminst een bezwaar 

Joop Wittermans regisseerde 

het en speelt aan het slot ook 

nog een soort ’deus ex machi- 

machina’ 

na’ 
Verder laat hij de vloer 

over aan drie energieke vriendinnen 

dinnen 

Eerst is daar Berber die heel alleen 
leen met pantoffels en Viva’s op 
de bank zeer zwanger zit te wezen 

zen Een moment later volgt 

een invasie van twee oude studiegenootjes 

diegenootjes die met reuzetassen 

sen vol kerstgenot en een waterval 

terval van goede bedoelingen 
ongevraagd de eenzaamheid 
van de bewust alleenstaande 
aanstaande komen verlichten 
Want Kerstmis is samen en gezellig 

zellig 

Berber is daar aanvankelijk niet 

erg van gediend maar te overdonderd 

donderd om weerwerk te kunnen 

nen geven Ze komt pas wat 
meer aan bod als duidelijk 

wordt dat de twee kerstfanaten 

toch niet helemaal sporen Marthe-Geke 

the-Geke is meer van de versieringen 

ringen de cadeautjes de hapjes 

jes en vooral van de fles 

Martine daarentegen is op de 

’innerlijke 
beleving’ 

Haar new 
age-achtige optreden heeft veel 
van een persiflage die we al vaker 

ker gezien hebben maar de 

Afrikaanse rituelen die zij 
uitvoert 

voert om van het kerstfeest een 
’geboortefeest’ 

te maken behoren 

ren tot de leukste momenten 
van de voorstelling 
’Miskerst’ 

rammelt eigenlijk 

aan alle kanten de omslagen 
zijn nogal ongemotiveerd en de 

karakters behoorlijk plat Het 

einde komt bovendien erg 
plompverloren uit de lucht vallen 

len Je krijgt de indruk dat de 

koek daar op was 

Maar ondanks die gebreken 
was de koek best lekker Dat 

komt niet alleen door het aanstekelijke 

stekelijke spel van Elsbeth 
Klein Hulse Lidwien Feld en 

Lysbeth Welling of door het 

charmante optreden van Wittermans 

termans als laatste ongenode 
gast 

Het komt ook door de interessante 

sante uitweg die Oldenhof 
zoekt tussen 

’vreetfeest’ 
en opgeklopte 

geklopte zingeving Die komt 

erop neer dat kerst het vieren 

van de geboorte is ’Kerstmis is 

gewoon mijn 
verjaardag’ 

roept 

de ongenode onbenul wiens 

identiteit ik hier verder niet 

hoef te onthullen En met kinderlijke 

derlijke gretigheid stapt hij af 

op de tas met cadeautjes 
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Gniffelen om rituelen 

in ’Urbi et 
Orbi’ 

Voorstelling Urbi et Orbi Gezelschap 
Beumer &  Drost /  Carver Spel Loek 
Beumer en RenØ van ’t Hof Regie Pieter 

ter Bouwman Plaats De Lawei Drachten 

ten Toeschouwers 60 Nog te zien 19 

november In Leeuwarden 

FRANEKER- ’Urbi et 
Orbi’ 

(Stad 
en Land heet de zegen die de 

paus jaarlijks uitspreekt over 
burgers en buitenlui Het is ook 
de titel die de gelegenheidscombinatie 

combinatie Loek Beumer (van 
Beumer &  Drost en RenØ van ’t 

Hof (van onder andere Carver 
meegaven aan een curieus theaterstukje 

aterstukje over twee monniken 

Achter die titel moet je niet te 

veel zoeken net zo min als achter 

ter allerlei onverklaarbare gebeurtenissen 

beurtenissen in deze voorstelling 

ling Van de makers mag je er 

weliswaar van alles achter zoeken 

ken wat van je gading is graag 
zelfs maar als je hen daar dan 
maar niet verantwoordelijk 
voor houdt 

Je hoeft in het vreemde ’klooster’ 
ter’ 

van deze twee monniken 
geen kritiek op de kerk of een 

satire op de religieuze beleving 
te verwachten Met minder verstrekkende 

strekkende oordelen en vooral 

met meer aandacht voor het 

detail en het moment kun je 

heerlijk toekijken bij twee 
mannenbroeders 

nenbroeders in bruine pijen - 

nou ja paardendekens eigenlijk 
- die hun uiterste best doen om 
vroom te zijn zich aan de regels 

gels te houden - welke dat dan 

ook mogen zijn - en elkaar in 

broederlijke liefde terzijde te 

staan 

Maar juist in deze hogere sferen 

is de materie weerbarstig Het ’omgorden’ 
van het pijkoord levert 

vert meteen al zo’n mix op van 

elegante behendigheid en klunzige 

zige domheid Het afwisselend 

trekken aan een denkbeeldig 
klokkentouw is vooral prachtig 
om te zien als je niet meteen 
door hebt wat ze doen Toch 
maken de grote dikke en de kleine 

ne dunne monnik er geen clowneske 

neske slapstick van Steeds bewaren 

waren ze een ingehouden spanning 

ning en laten ze de tijd het werk 
doen Uit hun onnavolgbare rituelen 

tuelen spreekt verholen genot 
De vaste patronen van loopjes 

gebaren het gegoochel met 

voorwerpen - ze bieden een 

heerlijke lichamelijke zekerheid 

heid 

Maar om de haverklap komt er 

een kink in de kabel Dan slaat 

de verwarring toe of de beklemming 

klemming en het ritueel hapert 

pert Of het ene ritueel verandert 

dert ongemerkt in een ander 

Zo schillen ze samen aardappelen 

len als de ene monnik ontdekt 

dat je in zo’n emmer ook heerlijk 

lijk je voeten kunt koelen waarna 

na de ander bijna vanzelfsprekend 

kend overgaat tot een nieuwtestamentische 

testamentische voetwassing 

In het tweede deel verschuift 

het accent steeds meer van de 

rituelen naar de onderlinge 
machtsstrijd De kleine dunne 
monnik begint er genoeg van te 

krijgen om de volgzame underdog 

dog te zijn die moet biechten 

terwijl hij niets te zeggen heeft 
Met een eigen belletje probeert 

hij nu zelf de spelregels op te 

leggen Pas als het conflict te 

openlijk wordt en de slapstick 

toch nog even naar boven 
komt binden ze allebei in tijd 

voor spijt en vergeving 

’Urbi et 
Orbi’ 

is een amusante 

voorstelling met een hoog gniffel-gehalte 

fel-gehalte voor wie het aandurft 

durft om alleen maar te kijken 

en zich te verwonderen 
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Slachtoffer ziet dader 

ziet slachtoffer 
Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling Voor het donker wordt Tekst Niklas 

klas Radström Gezelschap Huis aan 
de Amstel Spel Roei Adam en Peter 
van Heeringen Regie Liesbeth Colthof 

Vormgeving Guus van Geffen Toeschouwers 

schouwers 50 

DRACHTEN - Huis aan de Amstel 

stel onder leidingvan regisseur 

Liesbeth Colthof is een ploeg 
die sinds jaar en dag pittige 

thema’s 

ma’s voor jongeren durft aan te 

snijden In ’Voor het donker 
wordt’ 

gaat het om een jonge 

neonazi die gewond raakt en de 

hulp inroept van een psychiater 

ter die hem op straat zijn 
kaartje 

je had gegeven De man blijkt 

een jood te zijn Conflictstof genoeg 

noeg dus 

De toneeltekst is gebaseerd op 
het script voor de film ’Speak 

up it’s so 
dark’ 

van de Zweedse 

cineaste Suzanne Osten In deze 

ze versie is de handeling van 

Zweden naar Nederland verplaatst 

plaatst maar in beide gevallen 

is de psychiater als jongetje gevlucht 

vlucht uit Duitsland 

Peter van Heeringen speelt 

hem bijna permanent als een 

strak gespannen veer boordevol 

vol agressie en met een nerveuze 

ze onrust die ieder moment kan 
ontploffen Zijn tirades tegen 

buitenlanders joden en homo’s 

en zijn dreigende poses zijn intimiderend 

timiderend genoeg maar al 

snel wordt duidelijk dat hij 
- om 

met de psychiater te spreken - 

niet gek is maar wel problemen 

heeft 

Juist omdat het dwingende collectief 

lectief van zijn rechtsradicale 

kameraden op het toneel ontbreekt 

breekt zie je in zijn blinde haat 

makelijker het miskende kind 

maar over het hoe en wat kom 

je niet veel te weten Je blijft 

van buitenaf tegen hem aanki 

ken Al is de manier waarop dat 

gebeurt bijzonder fascinerend 

korte scŁnes wisselen met 

’heavy 
metal’ 

en woedend op 
de wand gekalkte graffiti 

Van de psychiater (Roei Adam 
vernemen we wel meer Hij 

vertelt 

telt over zijn ervaringen als 

kind in oorlogstijd en als vluchteling 

teling En hij trekt een grens bij 

het spuien van neonazistische 
kletskoek waarin Auschwitz 
wordt ontkend Toch blijft het 

curieus dat we nou net van hem 
meer te weten komen terwijl 

hij juist de rol heeft van toehoorder 

hoorder en vragensteller 

Je kunt je afvragen of de thematiek 

tiek in deze korte heftige voorstelling 

stelling niet te veel omvat Het 

onbevredigende slot was een 

treffende afspiegeling van dat 

probleem 

Op het moment dat de behandeling 

deling voortijdig af dreigt te 

breken maken de spelers plotsklaps 

klaps een eind aan de voorstelling 

ling Om dan na het applaus nog 
een scŁnetje toe te voegen 
waaruit blijkt dat de therapie 

misschien alsnog wordt 
voortgezet 

gezet Het is geen open eind 

maar een los eind en de verwarring 

ring die het oplevert is allesbehalve 

halve functioneel 
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Overvolle kroniek 

van drie generaties 

Plaats Posthuis Theater Heerenveen 

Voorstelling Anna Hanna en Johanna 
Tekst Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen 

sen naar de gelijknamige roman van 
Marianne Frederiksson Spel Ineke ter 

Heege Diana Dobbelman Fabiºnne 

Meershoek Jan-Jaap Jansen e Regie 
Elisabeth Karlsson Toeschouwers 250 
(uitverkocht 

HEERENVEEN - De Amsterdamse 

se theatergroep De Kern speelt 

het liefst geschiedenissen als 

het kan met een emancipatoire 

inslag Met ’Anna Hanna en Johanna’ 

hanna’ 
van de Zweedse Marianne 

ne Frederiksson had deze 

groep een bestseller te pakken 

In iets minder dan drie uur ontrolt 

rolt zich de honderdjarige kroniek 

niek van drie generaties Met 

zo’n dertig personages gespeeld 

speeld door acht acteurs in 

pakweg honderd scŁnes Stof 

genoeg voor een twaalfdelige 

televisieserie en te veel voor 

ØØn avond om de naam De Kern 

geen geweld aan te doen 

Voor wie het boek kent - ik niet 

moet ik bekennen - is dat misschien 

schien niet zo’n zwaarwegend 

bezwaar Een sprankelende samenvatting 

menvatting van een dik boek in 

drie uur moet een feest der 
herkenning 

kenning zijn De Kern is een 

ploeg die levendig vlot vakkundig 

kundig en speels kan vertellen 

maar braaf is het wel Van een 

verkrachting of een vrijscŁne 

word je warm noch koud 

Een groter probleem is dat de 

kern van het verhaal na drie uur 

in de lucht blijft hangen Terwijl 

het uitgangspunt toch tamelijk 

helder lijkt Het verhaal wordt 

verteld vanuit het perspectief 

van Anna het alter ego van de 

schrijfster Anna is 
wetenschappelijk 

schappelijk medewerkster 

moeder en gescheiden als ze 

van Stockholm terugkeert naar 

haar geboortestad Göteborg 
om haar demente moeder te bezoeken 

zoeken Met dat bezoek begint 

en eindigt de voorstelling 

Anna zit in de knoop met zichzelf 

zelf en van haar moeder wil ze 

’antwoorden op vragen die 

nooit gesteld 
zijn’ 

Omdat ze 

die niet krijgt gaat ze op zoek 

naar de geschiedenis van haar 

moeder Johanna en van haar 

moeder Hanna 

In het eerste en naar mijn 

smaak meest interessante deel 
zien we de geschiedenis van 
grootmoeder Hanna Als jong 
meisje verkracht en daarna verketterd 

ketterd als hoer probeert ze te 

overleven met de littekens uit 

haar jeugd Het deel na de pauze 

ze gaat over haar dochter Johanna 

hanna die naar de grote stad 

verhuist en blijft steken in haar 

droom van ontwikkeling en 
strijdbaarheid 

Daar tussenin en aan het slot 

zien we Anna terug worstelend 
met schuldvragen die typerend 
zijn voor de eerste generatie 

moderne werkende moeders 
Maar ondanks allerlei parallellen 

len wordt niet duidelijk in hoeverre 

verre de 
’erfelijke’ 

belasting 
van moeder op dochter werkelijk 

lijk de bron is van Anna’s probleem 

bleem De levensgeschiedenissen 

sen beslaan zoveel tijd dat er 

voor echte interactie tussen 

moeder en dochter weinig 
ruimte is 

Daarmee valt het uitgangspunt 
van Frederiksson eigenlijk in 
duigen in ieder geval op het 

toneel 

neel Wat overblijft zijn twee 

boeiende verhalen van vrouwenlevens 

wenlevens in een verglijdend 

tijdsbeeld Voor mij had daar 

wel wat minder verhaal en wat 

meer diepte in gemogen 
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Kale romance mijdt de eentonigheid niet 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Barmhartige Samaritanen 

nen Tekst regie en muziek Richard 
Maxwell Gezelschap Toneelgroep Amsterdam 

sterdam Spel Kitty Courbois en Cas 
Enkelaar Vertaling Dirkje Houtman 
Toeschouwers 350 Nog te zien vanavond 

avond in Drachten 

LEEUWARDEN - Alsof je de kopie 

pie van een kale kantine inkijkt 

zo ziet het toneel eruit nog voor 

de voorstelling begonnen is 

Rijen tafels koude muren de 

keuken achter een klapdeur 
vuilcontainers in de hoek Dan 

floepen de TL-buizen aan het 

plafond aan voor een onbarmhartig 

hartig wit licht en struint Kitty 
Courbois binnen als de afgetrapte 

trapte matrone van dit nachtasiel 

asiel voor daklozen 

Ze mag gewoon Kitty heten net 

als Cas Enkelaar Cas heet in dit 

speciaal voor Toneelgroep Amsterdam 

sterdam geschreven stuk van 

schrijver-regisseur Richard 
Maxwell Deze jonge New-Yorkse 

se toneelspeler tekende ook 

nog eens voor de liedjes 

Liedjes is wel het laatste wat je 

verwacht in dit ongenaakbare 
ØØn-op-ØØn realisme Maar na 

stilzwijgend de tafels te hebben 
gedekt beklimt Courbois een 

keukentrapje om onder het enige 

ge raampje een sigaret te paffen 
en inderdaad een lied te zingen 
Begeleid door een piano en basgitaar 

gitaar klinkt het als New-Yorkse 
garagemuziek hard en strak 

De niet erg geschoolde vaak 

schreeuwerige stemmen van 

Kitty en later Cas doen wŁl iets 
met je al mag dat geen ontroering 

ring heten 

Ontroering en andere sentimenten 

menten zijn namelijk rigoureus 

uit de voorstelling geschrapt 
De personages in deze betonnen 

nen romance kunnen zich die 

ook niet veroorloven dus waarom 

om wij wel moet Maxwell gedacht 

dacht hebben De bodem van 

het bestaan waar kenau Kitty 

haar aan alcohol verslaafde cli- 

ºnt opvangt is hard en dus ook 

haar regime vroeg opstaan en 
de deur uit aan het werk 

Ze kent alle trucs en tolereert 

geen enkele overtreding van de 

regels Maar deze gast is een 

vreemde vogel die zichzelf bijna 

na moedwillig naar de afgrond 

lijkt te helpen Niet uit wanhoop 

hoop maar omdat hij het leven 

wil beetpakken waar hij kan 

Terwijl onder haar hardheid 
een onvoorwaardelijke liefde 

voor alle mensen schuil gaat - 

gevoed door de liefde van de 

Here Jezus - heeft hij geen 
verweer 

weer tegen zijn zwakheden 
maar wel een ijzersterke drang 
naar vrijheid en naar liefde Met 

haar 

Langzaam draaien de rollen van 

de barmhartige Samaritaan en 
de verongelukte medemens 
zich om Zij heeft haar 

beschadigde 

digde leven onder een stolp 
gezet 

zet om zichzelf overeind te kunnen 

nen houden Nu heeft hij haar 

wat te bieden De toenadering 
tussen twee afgesleten zielen 

culmineert in een korte onstui- onstuimige 

mige vrijscŁne die even mooi 

als lelijk is houdt de 

liefde geen stand Beter gezegd 

de liefde wel maar de relatie 

niet 

Om dutten tegen te gaan ware 

het beter om Maxwells voorstelling 

stelling op een harde stoel in 

een koude fabriekskantine te 

ondergaan dan in de gerieflijke 

zetels van de Harmonie Zijn 

strenge kale aanpak mijdt de 

eentonigheid niet 
Tijdsprongen 

gen worden gemaakt zonder te 

changeren Vooral in het begin 

lijkt de tekst meer van buiten 

dan van binnen geleerd te zijn 

Maar voor wie bij de les blijft 

werpt die vervreemdende antisentimentele 

sentimentele benadering wel 

zijn vruchten af 
HANS BRANS 



Een heilige familie 

volgens Suver Nuver 
LEEUWARDEN - Met ’De Aankondiging’ 

kondiging’ 
is Suver Nuver terug 

met een voorstelling die heel 
wat interessanter is dan wat ze 

de afgelopen jaren heeft laten 
zien En dat niet omdat gereformeerde 

meerde mannenbroeders na lezing 

zing van een stukje in de krant 
van mening waren dat de voorstelling 

stelling als godslasterlijk verboden 

den moest worden 

Kern van de voorstelling is de 

troebele drieºenheid vader 

moeder en zoon rond de keukentafel 

kentafel Peer van den Berg 
speelt een prachtige gestoorde 
zoonlief die vandaag 33 is geworden 

worden maar meer weg heeft 

van een puber Vader Henk 
Zwart betrapt hem als hij 

zenuwachtig 

nuwachtig met dameskleren 
voor de spiegel staat te experimenteren 

menteren Net als moeder (pette 

te Glashouwer is die vader gekleed 

kleed in antieke Hindelooper 
dracht terwijl de zoon voornamelijk 

melijk in ondergoed rondloopt 

Het Woord van de Heer regeert 

het gezinnetje nominaal tenminste 

minste Maar wordt de benauwde 

de atmosfeer wel zo zeer bepaald 

paald door het geloof Is het 

niet eerder die gigantische berg 
aardappelen op tafel waar 
moeder Dette zich frenetiek 

doorheen probeert te schillen 
Of is het de drukkende aanwezigheid 

zigheid van de vader die ’negentien 

gentien 
uur’ 

per dag zegt te 

werken in zijn bijna failliete 

christelijke annoncebedrijfje 
stiekem zuipend uit her en der 

verstopte flaconnetjes 

Als een verveelde miskende 
puber probeert de zoon ondertussen 

tussen vooral de aandacht te 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling De aankondiging Gezelschap 
Suver Nuver Spel Peer van den Berg 
Dette Glashouwer en Henk Zwart Regie 

gie Monique Merkx Koor First Beat 
Toeschouwers 200 Nog te zien vanavond 

avond in Leeuwarden 

trekken te negeren of te provoceren 

ceren Zo verteld lijkt het een 

redelijk normaal gezinsdrama 
over een verknipte familie 

Maar dat is het bij Suver Nuver 
natuurlijk nooit 

De overgangen zijn even abrupt 
als absurd Countryduetten en 

cartoonachtig geweld doorkruisen 

sen de handeling en als klap op 
de vuurpijl is daar de opkomst 
in ganzenpas van een koor van 

veertig leden dat een religieuze 

bevlieging van de ouders komt 
oppeppen Hoogtepunt is het 

Ave Maria dat datzelfde koor 

aangevuurd door de zoon als 

ode aan de moeder brengt terwijl 

wijl we hem tussen haar benen 
door als een Jezus herboren 
zien worden 

Is dit alles een parodie of een 

satire Nee volstrekt niet 

Grappig is het zeker maar wat 
ontbreekt is een herkenbare 

bevolkingsgroep als mikpunt 
De hele stijl van Suver Nuver is 

bewust inconsistent Het christelijk 

telijk geloof is hier al helemaal 
geen onderwerp 

De relatie tussen vader moeder 

der en zoon is vooral een Freudiaans 

diaans verhaal De eeuwig klein 
gehouden zoon kan het bezit 

van de moeder door de vader 

niet verkropen en doet er alles 

aan om zijn infantiele voorrecht 

terug te winnen 
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Theatergroep Flint zet Achterberg op muziek 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling De dichter is een koe 
Gezelschap 

zelschap Theatergroep Flint Teksten 
Gerrit Achterberg Spel en zang Felix 

Strategier David Vos Eefke den Held 
Muziek Kim Soepnel Paul Prenen 

Greetje de Oude Composities Paul Prenen 

nen Felix Strategier Kim Soepnel Regie 

gie Marja Kok Toeschouwers 110 

LEEUWARDEN - Gerrit Achterberg 

berg als tekstleverancier voor 

een avondje muziektheater ligt 
niet erg voor de hand De gedichten 

dichten uit zijn enorme oeuvre 
zijn qua metrum en rijm heel 

wel op muziek te zetten maar 
de meeste moet je toch minstens 

stens twee keer lezen om te weten 

ten wat er staat 

Nu heeft Theatergroep Flint vaker 

ker met dit bijltje gehakt Vooral 

al de laatste jaren legt deze Amsterdamse 

sterdamse groep zich toe op 
het op muziek zetten en theatraal 

traal presenteren van grote Nederlandse 

derlandse dichters Slauerhoff 

Van Ostaijen Claus Hoornik en 
anderen gingen Achterberg 

Het gezelschap opent met een 

toegankelijk gedicht uit menige 

schoolbloemlezing De dichter 

is een koe ’Alleen de boer 

melkt mij zo zalig /  dat ik niet 

eenmaal denk wat is hij toch 
inhalig’ 

halig’ 
Die doet het zo goed dat 

hij aan het slot nog eens herhaald 

haald wordt 

Felix Strategier en David Vos 

zingen de meeste gedichten - 

want het blijven toch meer gedichten 

dichten dan dat het liederen 

worden - soms afgewisseld of 

samen met Eefke den Held De 

stijl kennen we uit de oertijd 

van (voorheen De Gebroeders 
Flint uit volle borst een tikkeltje 

tje Brechtiaans in zijn nadrukkelijke 

kelijke dictie 

Maar zo nu en dan wordt er gelukkig 

lukkig ook meer ingehouden gezongen 

zongen of gaat het de jazzy kant 

op Muzikaal gesproken zijn die 
gedichten interessanter ’Moeder’ 
der’ 

is zo’n gedicht Een breiende 

de moeder en een rokende 
zwijgende zoon - ’horende hoe 
het zachtjes in mij schreide /? 

omdat het niet kon worden uitgesproken’ 

gesproken’ 

Tussen alle fraaie interessante 

gedichten zijn er een paar die je 
echt raken zoals deze De perfecte 

fecte begeleiding heeft daar een 

zeer groot aandeel in met een 

weelderige piano een melancholieke 

cholieke accordeon en vooral 

de suggestieve bas van Kim 

Soepnel 

Met geraffineerd stil spel worden 

den de overgangen gemarkeerd 
en worden we voorbereid op de 
sfeer van het volgende gedicht 
Ouderwetse vitrages bepalen 
het toneelbeeld Ze geven niet 

alleen treffend de benepenheid 
van Achterbergs tijd aan maar 
staan vooral voor zijn eigen gesmoorde 

smoorde ziel 

Gesproken wordt er slechts in 

ØØn korte scŁne waarin de pianist 

nist als rechter de allesbepalende 

de gebeurtenis in Achterbergs 
leven onthult de moord op zijn 

hospita in 1937 Als een moderne 

ne Orpheus probeert Achterberg 

berg de rest van zijn leven dat 

feit ongedaan te maken en in 

zijn poºzie de scheiding op te 

heffen tussen dood en leven 

tijd en eeuwigheid 

Het streven om vooral de dichter 

ter zelf aan het woord te laten 

verdient lof maar wat mij 
betreft 

treft had er wel meer eigen proza 

za bij gemogen om licht te werpen 

pen op de introverte poºzie van 

deze monomane woordkunste- 
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Dubbele Dolly Parton op zoek naar zichzelf 

Plaats Harmonie Leeuwarden 

stelling Dolly and the art of being 
myself 

elf Concept en spel» Suzan Boogaerdt 
en Bianca van der Schoot Regie RenØ 
Geerlings Muziekbewerking en composities 

posities Hans Hasebos Toeschouwers 
120 

LEEUWARDEN - 

Dolly Parton is 

een van die vrouwelijke monumenten 

menten die het goed doen bij 

imiterende travestieten een 

rondborstig sekssymbool met 

moederlijke inborst dat ook 

nog kan zingen Wie wil zich 

niet koesteren aan die boezem 
en zich laven aan die zoetgevooisde 

vooisde countrystem vol ruisende 

sende bossen en home made 
applepie 

Suzan Boogaerdt en Bianca van 
der Schoot zijn twee losgeslagen 

gen theaterdieren die zich op 
het fenomeen Parton gestort 

hebben met een lichte knipoog 
naar het gekloonde schaap met 
dezelfde voornaam Met z’n 

tweeºn spelen ze een vrouw 
wier hoogste ambitie het is om 
de perfecte imitatie van haar 

idool te zijn 

Op het toneel beschikken ze 

over niet meer dan twee rijdende 

de kleedhokjes met daarin de 

belangrijkste attributen in 

tweevoud witte gitaar weelderige 

rige pruik en veel vulmaterialen 

len Want Dolly is weliswaar 

kleiner dan zij helaas ooit kunnen 

nen worden maar compenseert 

seert dat ruimschoots in de 

breedtematen 

Boogaerdt en Van der Schoot - 

bekend als het dolle damesduo 
dat een tijdlang Villa Achterwerk 

werk presenteerde - komen van 

de mimeopleiding van de Amsterdamse 

sterdamse Theaterschool Een 

toneelvoorstelling met een ver- 

verhaal 

haal en twee personages wordt 
het dan ook niet 

Op een heel fysieke speelse 

manier passeren allerlei kanten 
van het idool Łn van het imiteren 

ren de revue de diep 
doorleefde 

de zangkunst de gekunstelde 

droom van 
’eenvoud’ 

de moeilijke 

lijke jeugd die nooit verloochend 

chend werd en vooral de natuurlijke 

tuurlijke houding waar toch zo 
hard voor gewerkt moet worden 

den 

In het eerste deel heeft de voorstelling 

stelling nog iets van een Dolly 
Parton-parodie waarin wordt 
afgerekend met allerlei luchtbellen 

llen in de beeldvorming Maar 
al gauw merk je dat het niet om 

Dolly gaat maar om het Dolly 
willen zijn Of welk idool dan 

ook 

Van het geworstel met de juiste 
’natuurlijke’ 

houding - oren omhoog 

hoog staitje naar achter en de 

glimlach die van binnen komt - 

maken Boogaerdt en Van der 

Schoot een aandoenlijk komisch 

misch nummer Dan worden 
het twee vrouwen die niet alleen 

leen Parton na willen doen 
maar ook elkaar nadoen in het 

nadoen 

De ontdekking aan het eind dat 
ze nooit zichzelf vinden door 
het zogenaamde zichzelf zijn 
van Dolly Parton te bewonderen 

ren is op de rand van het 
moralisme 

lisme Maar juist door hier erg 
kleintjes te spelen en dicht bij 

zichzelf te blijven wordt die valkuil 

kuil vakkundig vermeden Een 

mooie voorstelling 
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Figuranten spetteren 

als hoofdrolspelers 
FRANEKER Vijftien roüen door 
twee acteurs Johnny Kraaijkamp 

kamp jr en Laus Steeldjeeke 
Het levert spetterend spel op 
dat m de verte doet denken aan 
een potpourri van de schetsjes 
van de legendarische Johnny 
(sr en Rijk Als Ron en Rein is 
dit duo in de huid gekropen van 
twee figuranten in een Hollywood 

wood film waarvan de cast is 

neergedaald in een dorpje in de 
Peel om daar de bezettingsfilm 
’Quiet 

Village’ 
te draaien 

Ron is een aan lager wal geraakte 
te mislukkeling Rien een uit de 
klei getrokken ’local’ die naar 
een mislukt verblijf naar Amerika 
ka thuis niet kan ophouden met 
dromen over het grote leven bij 
de film 

De Ierse actrice-schrijfster Marie 
rie Jones heeft met dit stuk een 
Londens kassucces geschreven 
waarin de illusies van twee hillbillies 

billies worden platgewalst door 
het arrogante filmbedrijf Met 
hun dromen worden deze Jut 
en Jul ook hun grond en 

’roots’ 

ontnomen 

Naast Ron en Rein spelen Johnny 

ny en Laus nog een dikke dertien 

tien rollen van regisseur tot 

dorpeling en van ster-actrice 
tot body-guard Vooral in het 

eerste meer komische deel 
moet je het hoofd er goed bijhouden 

houden om de razendsnelle opeenvolging 

eenvolging van types en situaties 

ties te kunnen vatten 

Met een enkele draai of midden 
in een loop transformeert het 
ene personage naadloos in een 
ander Feilloos wordt ieder figuur 

guur in beweging taal en mimiek 

miek neergezet en het vakmanschap 

schap van deze twee rasacteurs 

teurs is dan ook van een genot 
dat je de adem beneemt 

Voorstelling Hoofd in de wolken Ab- 
�ear Marie Jones Snet Johnny Kraankamp 
kamp jr en Laus Steenbeeke Retfe- 
Bruun Kuijt Vertaler Marcel Otten 
Plaata Posthuis Theater Heerenveen 
Toeschouwer 140 Nog Ie riea 9 oktober 
ber in Franeker en 5 december in Leeuwarden 

warden 

Maar biedt het stuk meer dan 
een rijk palet aan typetjes die 
twee acteurs in staat stelt om 
hun virtuositeit te laten schitteren 

ren Stel je laat al die rollen wŁl 
door evenzovele acteurs spelen 

len wat houd je dan over Op 
het eerste gezicht niet meer 
dan een aardig verhaal over 
twee sloebers die gaandeweg 
tot het inzicht komen dat ze 
hun dromen niet aan de fictieve 
werkelijkheid van Hollywood 
moeten verkopen maar ten 

dienste moeten stellen van een 
geloof in zich zelf 

Toch is ’Hoofd in de 
wolken’ 

meer dan acteurs-virtuositeit 
en Amerikaans sentiment De figuren 

guren rondom Ron en Rein mogen 

gen dan knap karikaturaal zijn 
het is juist de snelle afwisseling 
van personages en scŁnes die 

het toneelstuk iets filmisch geven 

ven Met vijftien acteurs zou je 

dat verhaal op het toneel nooit 
serieus nemen 

Die hectische opeenvolging 
klopt perfect met de hoteldebotel 

tel dromerijen van de twee 
hoofdpersonages Het is een 
film op het toneel geworden 
maar dan wel met het soort 
commentaar zoals alleen het 
’gebrekkige’ 

toneel dat kan 

God verhoede dat ooit iemand 
op het idee komt om dit aardige 
stuk te verfilmen En dat je dan 
in die film moet figuren 
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Hitlers laatste grimas verstart op een pop 
HEERENVEEN - Wie komt er nu 

op het idee om een poppenvoorstelling 

voorstelling te maken van de 

laatste uren van Adolf Hitler en 

zijn entourage in diens Berlijnse 

se bunker Het Stuffed Puppet 
Theatre Sinds eind jaren zeventig 

ventig werkt dit eenmansbedrijfje 

drijfje van de vernederlandste 
Australiºr Neville Tranter met 
vaak manshoge poppen die 

een grimmige archetypische 

uitstraling hebben 

De naam HWer staat voor meer 
dan een archetype het is een 

icoon voor het kwaad gewüivf 

den Het was dan ook geen 
slecht idee om de» productie ̂

 

:         Mftft 

ling Schicklgruber alias Adolf 

Hitler Gezelschap Stuffed Puppet 
Theatre 

atre Spel en poppen Neville Tranter 

Concept NevUle Tranter en Adrie van 
Dijk Scrtot Jan Veldman Regie Theo 
Franz Plaats Posthuls Heerenveen 
Toeschouwen 200 Nog te zien 22 februari 

bruari in Drachten 

naar de achternaam van zijn vader 

der Deze Alois Schicklgruber 

was een buitenechtelijk kind en 

hij nam de naam Hitler pas aan 

toen hij meende te weten wie 

zi vader was 

Aan het slot van de voorstelling 
komt de Dood dan eindelijk ook 

bij Hitler zelf op visite en geeft 

^  hem zijn vadersnaam weer te- 

%nj£ Daardoor koest onder het 

omineuze beeld van de dictator 
aller dictators een schriel eenzaam 

zaam mannetje te voorschijn 

dat zichzelf altijd voorbij is gelopen 

lopen 

Toch is het maar goed dat we 

de figuur van Hitler niet al te 

veel te zien krijgen want zoveel 

menselijks had hij nou ook 

weer niet In de tien dagen tussen 

sen zijn 56ste verjaardag en zijn 

zelfmoord op 30 april terwijl 

we de naderende kanonnen horen 

ren sloot de Führer zich vooral 

op in zijn kamer om alleen nog 
af en toe lucht te geven aan zijn 

hysterische driftbuien 

Des te meer zien we van 

omgeving de i 

maar wel erg ouwelijke Eva 

Braun propagandaminister Joseph 

seph Goebbels en de opgezwollen 

len blaaskaak Hermann Goering 

ring 

Is dit nu een achterhaalde satire 

re op grootheden die allang 
door de geschiedenis zijn ontmaskerd 

maskerd Ik denk het niet Er zit 

veel humor in de voorstelling 
maar die is goed gedoseerd De 

poppen van Tranter zijn sterk 
karikaturaal maar Juist omdat 
hun karakter ligt vastgevroren 

op hun gezicht wordt hun onvermogen 

vermogen om te reageren opöe 

heen tastbaar .? 

De pop die Hitler 

daarvan het beste voorbeeld 

Het vale gezicht de fonkelende 

ogen de strakke mond en de 

bekende haarlok die wappert 

op het ritme van zijn drift - het 

straalt een intense woede uit 

maar ook een versteend onbegrip 

grip voor de situatie waarin hij 
terecht is gekomen 

Degene die dat teweegbrengt is 
natuurlijk vooral Tranter zelf 

In zwart uniform en op zwarte 
laarzen heeft hij zichzelf de rol 

toebedeeld van Hitkrs adjudant 

dant Heinz Linge In die functie 

knoopt hQ bescheiden en 
tref- 

.? 

zeker aDe personage» aan « , 



Tartuffe kijken bekeken worden en niet zien 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Tartuffe Auteur MoliŁre 

Gezelschap Het Nationale Toneel 

Spel Hans Hoes Rik van Uffelen Will 

van Kralingen Catherine ten Bruggencate 

cate e Regie Jürgen Gosch Vertaler 
Peter Verstegen Toeschouwers 450 

LEEUWARDEN - Zien en bekeken 

ken worden kijken en niets 

zien schijn en zijn - daarover 
gaat MoliŁres 

’Tartuffe’ 
in de regie 

gie van de controversiºle Duitse 

se regisseur Jürgen Gosch Zijn 

voorstellingen worden net als 

zijn decors helder en eenvoudig 

dig genoemd maar schijn bedriegt 

driegt want zijn eenvoud maakt 
het nog niet makkelijk grijpbaar 

baar 

Neem het begin Achter in een 

kale huizenhoge en hagelwitte 

ruimte staat een lange tafel met 

een wit laken erover Als het 

zaallicht nog aan is barsten alle 

spelers het toneel op in een 

chaotische rondedans met veel 

duwen en trekken Ze zijn in het 

wit of in het zwart gekleed en 

dragen papieren maskers In- 

Ineens 

eens zitten ze met z’n allen achter 

ter de tafel en de maskers staren 

ren ons aan Kijken en bekeken 
worden - fascinerend maar 
waar kijken we naar 

Na tien minuten begint MoliŁ- 

res tekst over de door iedereen 

gehate Tartuffe die met zijn 

schijnheilige vroomheid de 

heer des huizes heeft betoverd 
En over Orgon die zijn dochter 
aan deze engerd wil uithuwelijken 

ken De acteurs die niet mee- 

meespelen 

spelen zitten of staan achter de 

tafel terwijl ze intens toekijken 

en meeleven met het spel van 

hun collega’s als op een zeer 

geconcentreerde repetitie 

Het is eerder vertoond maar 
zelden zo doeltreffend als in deze 

ze MoliŁre waar alles draait om 
kijken en niet zien En dat slaat 

niet alleen op de verblinding 
van Orgon De bangelijke dochter 

ter Marianne bijvoorbeeld wil 

niet zien dat haar minnaar gekwetst 

kwetst is door haar gebrek aan 
verzet tegen een huwelijk met 

Tartuffe En hij wil niet zien dat 

zij hem alleen maar afwijst omdat 

dat zij gekwetst is door zijn gekwetstheid 

kwetstheid Alleen de huishoudster 

houdster doorziet dat de twee 

ruziemakers van elkaar houden 

den 

Volgt deze scŁne nog het klassieke 

sieke kluchtpatroon het wordt 
al wat verfijnder als zoon Damis 
Tartuffe betrapt bij een poging 
om Orgons vrouw te versieren 

Wat een ontmaskering had 

moeten worden draait dankzij 
een pathetische schuldbekentenis 

tenis van Tartuffe tegenover 
Orgon uit op het verstoten van 

de zoon 

Hoe scherp deze scŁnes ook gespeeld 

speeld worden veel moeite 

doet Gosch niet om er een 

klucht of zelfs maar eŁn komedie 

die van te maken Er valt genoeg 

noeg te lachen maar over veel 
momenten om ’te 

scoren’ 

wordt bijna achteloos heen gespeeld 

speeld 

Ook de karakters worden niet 

vet aangezet in hun ondeugden 
Zo is de Tartuffe van Rick van 

Uffelen alles behalve een lepe 

slijmerige schurk Tijdens zijn 

kruiperige schuldbekentenis 
rookt hij nota bene nonchalant 
een sigaretje 

Dat soort details verraden een 
Brechtiaans commentaar van 
de acteur op zijn personage 
ware het niet dat Gosch het 

commentaar er niet bij levert 

Hij speelt MoliŁre van A tot Z 

naar de letter maar zonder er 

een eigenzinnige interpretatie 

aan te geven In plaats daarvan 
demonstreert hij de mechanismes 

mes van kijken en niet zien in 

een intrigerende voorstelling 
die even transparant als verwarrend 

warrend is 
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Zeg ’ns 
AAA’ 

is nog even leuk als destijds 

Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling Zeg ’ns AAA Auteurs Chiem van 
Houweninge en Marina de Vos Spel 

Carry Tefsen Sjoukje Hooymayer Manfred 

fred de Graaf Hans Cornelissen Kiki 

Classen Perry Dosset Coby Timp Rei 

i Ad Dl Th i 

,        y y p 

gie Andy Daal Toeschouwers uitverkocht 

kocht Nog te zien vanavond in Drachten 
ten 8 en 9 januari in Leeuwarden 

DRACHTEN - Hebt u bij de 
herinnering 

innering aan de tv-serie ’Zeg ’ns AAA’ 
ook zo’n ’Toen was geluk 

heel gewoon’-gevoel Dan zit u 

bij ’Zeg ’ns AAA het 
toneelstuk’ 

in de goeie stoel Na tien jaar is 

de populairste Nederlandse tvcomedy 

comedy ooit terug van 
weggeweest 

weest met een avondvullende 

theatervoorstelling 

Met natuurlijk Carry Tefsen - 

ooit de populairste vrouw van 

Nederland - als de moederlijke 
dienstbare en bemoeizuchtige 
Mien Dobbelsteen weer in een 

glansrol En om dit komische 
middelpunt heen zien we het 

bijna complete brave begripvolle 

volle doktersgezin van Lydie 

van der Ploeg en Hans Lansberg 

berg terug Alleen Koos ontbreekt 

breekt helaas want John Leddy 

had verplichtingen elders 

Ruim een jaar geleden kreeg 
schrijver Chiem van Houweninge 

ge na een toevallige ontmoeting 
met de hoofdrolspelers van 
destijds het verzoek om het 

succes van weleer nog eenmaal 
te herhalen maar dan voor het 

theater Zonder de inmiddels 
overleden Alexander Pola 

maar met zijn vrouw Marina de 

Vos toog hij aan het werk Het 

resultaat mag zich meten met 

de beste afleveringen van destijds 

tijds 

Het moeilijkst was misschien 

nog wel om de spanningsboog 
van een dik half uur op te rekken 

ken tot twee keer drie kwartier 

De gebruikelijke twee Ł drie 

verhaallijnen werden uitgebreid 

breid tot een stuk of zes met 

een evenredig aantal dwarsverbindingen 

bindingen 

Zo zien we voor het eerst de 

moeder van Mien die zich ongevraagd 

vraagd komt innestelen De 

zoon van dokter Van der Ploeg 
die een onfortuinlijke bolletjesslikker 

slikker uit Curacao heeft meegenomen 

genomen Nicht Wiep die bij 

haar man is weggelopen en 

dokter Lansberg die plotsklaps 
moet Invallen bij de benefietvoorstelling 

voorstelling van het ziekenhuis 

En Mien maar redderen 

De laatste lijn levert de verassende 

sende opening Niks huiskamer 
met bank of keuken met tafel 

maar een feeºriek oord waar 
een sprookjesachtige verschijning 

ning verliefd wordt op een arbeider 

beider met ezelskop Kortom 
een repetitie van Shakespeare’s 
’Midzomernachtdroom’ 

ruw 

onderbroken wanneer de ezel 

door de toneelmaan knock-out 
wordt geslagen 

Dan draait het toneel abrupt 

om en zitten we ineens toch in 

die gezellige woonkamer van 

dokter Van der Ploeg Met Mien 

panikerend aan de telefoon Of 

dokter Lansberg - 

hij staat inmiddels 

middels met mobieltje achter 

haar - de rol kan overnemen 

De grapdichtheid van ’Zeg ’ns 
AAA’ 

is groot de scŁnes zijn 

kort de 
draaideurchangementen 

ten talloos Ook daarin verraadt 

raadt zich de oorsprong in de 

tv-serie Men kan zich beklagen 

over de voorspelbaarheid over 

ongemotiveerde opkomsten en 

een gebrek aan beklijvende momenten 

menten in deze geoliede comedytrain 

dytrain Zaken die op een 

avond theater meer in het oog 

lopen dan in een half uurtje 

buis Maar ach wat zou het Dit 

is ’Zeg ’ns 
AAA’ 

zoals velen het 

zich herinneren en ondanks die 

gebreken is het nog steeds leuk 

HANS BRANS 


