
Christie nog steeds amusant en zelfs spannend 
Plaats Cine Sneek 
Sneek Voorstelling En 
toen waren er nog maar 
Auteur Agatha Christie 

Gezelschap Het Thriller 

Theater Regie Mette 

Bouhuijs Vertaling Hein 

van Beem Toeschouwers 

wers 1 70 Nog te zien 8 

december in Drachten 
15 december in Franker 

en 9 februari in Leeuwarden 

den 

SNEEK - De grote oude dame 

van het thrilleren en detectivegenre 

genre is er nog steeds tenminste 

ste in boekvorm en ook op het 

toneel Het pas opgerichte 

Thriller Theater stelt zich ten 

doel om ’het genre van de toneelthriller 

neelthriller terug te brengen in 

de Nederlandse 
theaters’ Om 

te beginnen pakken ze de klassieker 

sieker ’En toen waren er nog 

maar beet Dat toneelstuk uit 

1943 baseerde Agatha Christie 

op haar roman ’Ten little niggers’ 

gers’ 

De negertjes van het bekende 

kinderversje veranderden op 

het toneel na een jaar in 
indianen 

nen In deze Nederlandse versie 

zijn het ’tien kleine 
krijgertjes’ 

geworden die als beeldjes in 

het gelid op de schoorsteenmantel 

mantel van het oude Engelse 

landhuis staan 

Want natuurlijk speelt het stuk 

zich af in een oud Engels landhuis 

huis En natuurlijk is de setting 
van het stuk lekker Engels antiek 

tiek - met een butler een beer 

op de vloer en een Sir zus en generaal 

neraal zo Het weelderige toneelbeeld 

neelbeeld en de stijl van spelen 

sluiten aanvankelijk zo naadloos 

loos aan bij die ouderwetse 

sfeer dat je je niet ver waant 

van de Nederlandse premiŁre 

in de jaren vijftig 

De spelers acteren nadrukkelijk 

lijk praten te hard en trekken 

whisky drinkend alle clichØs uit 

de kast die dat genre van de ’komische 

mische 
thriller’ 

maar heeft op- 

opgeleverd 

geleverd Je vraagt je af waarom 

om Het Thriller Theater deze 
oude doos zonodig wil openen 
Kunnen we dat zalig zwijmelen 

bij deze goed gemanierde criminelen 

minelen niet beter overlaten 
aan het raffinement van film en 

tv 

Maar schijn bedriegt Zoals alles 

les bij Christie natuurlijk niet is 
wat het lijkt te zijn De tien gasten 

ten die door een zekere U 

Owen (Mr Unknown zijn uitgenodigd 

genodigd kennen elkaar niet 
,? 

ze blijken ook de gastheer die 

niet komt opdagen niet te kennen 

nen Een stem op een grammofoonplaat 

foonplaat beschuldigt allen 

aanwezigen van moord of ten 

minste dood door schuld Iedereen 

dereen ontkent maar op 
mysterieuze 

terieuze wijze vindt het ene na 

het andere 
’krijgertje’ 

de dood 

waarna de paniek onder de 

voorlopig overlevenden begrijpelijkerwijs 

pelijkerwijs toeneemt 

Dankzij de regie van Mette Bouhuijs 

huijs en de individuele acteertalenten 

talenten ontsnapt de voorstelling 

ling aan de clichØs van het genre 

re Zo zie je op spannende 
momenten 

menten een collectieve reactie 

die ineens een verrassend 

plaatje oplevert Zo’n theatraal 

beeld staat op gespannen voet 

met het pseudorealisme van 

Christie maar het spoort wel 

met de gekunsteldheid van 

haar constructie Acteurs als 

Van Houts en De Ket gaan op 
hun manier ook tot het gaatje 

om te laten zien dat hun personages 

nages van de dokter en de commissaris 

missaris gefantaseerde prototypes 

types zijn 

Het knappe is dat de thriller 

door deze relativerende humoristische 

ristische aanpak nergens uit de 
bocht vliegt De uitvergroting 
slaat nooit door en dankzij de 

uitgekiende geluidseffecten en 

de penecte timing Diijtt de steer 
van 

’suspense’ 
redelijk overeind 

eind 

HANS BRANS 



Opnieuw beginnen 

kan bij Peter Faber 

Voorstelling Goeie Zaken 

ken Spel en tekst Peter 

Faber Plaats De Lawei 

Drachten Toeschouwers 

wers 170 Nog te zien 

16 december Heerenveen 

veen 17 december 
Sneek en 7 april 2005 in 

Franeker 

DRACHTEN - Ruim 35 jaar geleden 
zag ik Peter Faber voor het 
eerst op klein toneeltje als de 
helft van een duo Het was een 
hilarisch stukje dat tot geen enkel 

kel genre behoorde Faber had 
het meest van een doorgedraaide 

de pantomimer die zijn kop niet 

kon houden Niet alleen ledematen 

maten en trucs maar ook de 

woorden buitelden over elkaar 

heen Na een rijke carriŁre bij 
theater en film en met kalend 
hoofd heeft Faber nog steeds 
diezelfde ontwapenende frisse 
brutaliteit van een Amsterdams 
lefgozertje Maar dan een lefgozertje 

zertje dat niet wil shockeren 
maar delen Een optimist dus 

Faber presenteert zich in deze 
nieuwe ’cabareteske toneel solo’ 

lo’ 
als directeur van de firma 

Peter Faber Optimist BV En 

omdat we in 2005 leven is het 

ook nog interactief Veel stelt 

dat niet voor maar als Faber 
meteen aan het begin de hele 
zaal uit de stoel laat komen om 
samen met hem een paar simpele 

pele oefeningetjes te laten 
doen dan zit meteen de stemming 

ming erin en kan de directeur 
beginnen 

Een verhalenmachine komt op 
gang die zelden een zijweg laat 
liggen Veel materiaal wordt geput 

put uit de tijd dat Faber in korte 
broek rondliep Verhalen met 
nogal wat akelige mannen een 
achterbakse dokter die met 
vilein genoegen steenpuisten 
uitknijpt een kwaadaardige pa- 

pater 

ter die hoofdzonden aanpraat 

of een vieze broeder die zijn 

handen niet thuishoudt Die 

boemannen lijken evenwel 

geen diepe trauma’s bij de 
kleine 

ne ongrijpbare Peter te hebben 
achtergelaten 

Daarnaast zijn er de types waar 
we iets van mee kunnen nemen 
zoals de Duitse positivo-therapeut 

peut en de ouderwetse wijze 

kapper die zijn klandizie sekslessen 

lessen geeft in parabelvorm Er 

valt heel wat te lachen terwijl 

Faber zijn rijke vermogen aanspreekt 

spreekt om types en situaties te 
suggereren Of je te hypnotiseren 

ren met zijn stem zoals bij de 

Limburgse Matthieu die de zaal 

tot volledige ontspanning weet 
te brengen om vervolgens zijn 

bankrekening in te fluisteren 

Faber werkt zich te pletter 

maar speelt toch makkelijk 

open alsof hij altijd opnieuw 
kan beginnen Dat doet hij niet 

alleen zelf zodra er iets in de 

zaal gebeurt het is ook de belangrijkste 

langrijkste 
’boodschap’ 

die hij 

zijn publiek meegeeft je kunt 
altijd opnieuw beginnen 

HANS BRANS 

Schilderij Mondriaan 
voor �17 miljoen 

NEW YORK (ANP DPA - Het schilderij 

rij ’New York Boogie Woogie 
1941-1942’ 

van Piet Mondriaan 
is donderdagavond in New 
York geveild voor ruim 21 miljoen 

joen dollar (bijna �17 miljoen 
De nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt 

kendgemaakt Het was eerste 
werk dat Piet Mondriaan in New 
York maakte en het begin van 
een serie Daartoe hoort ook 
het onvoltooide ’Victory Boogie 

gie 
Woogie’ 

(in 1998 voor ruim 
�36 miljoen gekocht dat in 

het Haags Gemeentemuseum 
hangt 



Als man nooit zeker van trouw van vrouw 
Voorstelling Othello 

Auteur William Shakespeare 

speare Gezelschap 
Toneelgroep 

neelgroep Amsterdam 
Spel Hans Kesting 

Roeland 

land Femhout Karina 

Smulders e Regie Ivo 

van Hove Vertaling 
Hafid 

fid Bouazza Plaats Harmonie 

monie Leeuwarden 
Toeschouwers 450 

LEEUWARDEN - In het laatste deel 

van Othello glijdt het moderne 
glazen paviljoen dat al die tijd 

achter op het volkomen kale toneel 

neel stond geruisloos naar voren 

ren De slapende Desdemona 
ligt in dit doorzichtige benauwde 

de hokje de door jaloezie verblinde 

blinde Moor is binnen de vitrages 

ges gaan dicht - iedereen weet 

wat er komt Het is de bloedstollende 

stollende opmaat voor het lange 

ge gruwelijke slot met een gewurgde 

wurgde Desdemona en nog drie 

lijken als resultaat Een ’crime 
passionel’ 

met zoals ze dat in 

militaire kringen noemen ’collateral 

lateral 
damage’ 

De militaire atmosfeer van het 

stuk wordt in de regie van Ivo 

van Hove opgeroepen door 

strak afgeklede Amerikaanse 
legeruniformen en een bijpassende 

sende manier van bewegen Die 

ingehouden omgangsvormen 
maken het verkrampte eergevoel 

voel duidelijk dat deze koele 

macho’s zo kwetsbaar maakt 

Door de afgemeten harde manier 

nier waarop Hans Kesting zijn 

Othello en vooral Roeland Fernout 

nout Iago invullen blijven hun 

personages aanvankelijk nogal 

op afstand De nuances in karakter 

rakter en motieven van de 

rondborstige naïeve Othello en 

de doortrapte Iago worden in 

de voorstelling meer geleverd 

door de rijke vertaling van 
Hafid 

fid Bouazza dan door de speelstijl 

stijl 

De strakheid in het spel maakt 

gaandeweg wel duidelijk dat 

Othello Iago en al die andere 
heren deel uitmaken van eenzelfde 

zelfde 
’systeem’ 

In zekere zin 

kun je de interpretatie van Van 

Hove feministisch noemen Allemaal 

lemaal menen ze dat de eer van 

hun vrouwen en dochters iets 
is dat eigenlijk niet aan die sek- 

sekse 

se zelf kan worden toevertrouwd 

trouwd Mannen zijn er nu eenmaal 

maal de hoeders van 

Precies dat misverstand maakt 
deze heren zo kwetsbaar als 

man kun je immers nooit zeker 

zijn van de trouw van een 

vrouw Handig maakt Iago - die 

van het begin af aan eigenlijk 

net zo jaloers is als zijn baas 

Othello uiteindelijk wordt - van 

die kwetsbaarheid gebruik 

In die lijn klopt het perfect dat 

Desdomena door Karina Smulders 

ders gepresenteerd wordt als 

een mini-Marilyn Monroe een 

speels kindvrouwtje met een eigen 

gen willetje dat als puntje bij 

paaltje komt ondergeschikt is 

aan haar 
’heer’ 

Natuurlijk spelen 

len cultuurverschillen en racistische 

tische motieven zoals angst 

voor vreemdelingen een grote 

rol in deze fascinerende productie 

ductie maar uiteindelijk gaat 

het toch vooral om de vraag 
hoe gaan mannen om met hun 

geliefden 

HANS BRANS 



Indrukwekkende solovoorstelling van Julik Marijn 
Plaats Theater Romein 
Leeuwarden Voorstelling 

ling In duizend zoete armen 

men Tekst Etty Hillesum 
en Julik Marijn Spel Julik 

Marijn Regie Thomas 
Verbogt Toeschouwers 
80 

LEEUWARDEN - In de serie ’Jonge 
theatermakers’ 

presenteerde 
Theater Romein gisteravond 
een indrukwekkende solovoorstelling 

stelling van Julik Marijn gebaseerd 

seerd op het werk van Etty 
Hillesum 

lesum Haar dagboek ’Het verstoorde 

stoorde 
leven’ 

uit de jaren 1941 

tot 1943 werd pas in 1981 gepubliceerd 

bliceerd en had voor veel lezers 
een impact die groter was dan 

het veel beroemder dagboek 
van Anne Frank Marijn is even 

oud als Etty was toen zij haar 

laatste notities schreef enkele 

maanden voordat ze vergast 

werd in Auschwitz 

Als ze opkomt in de kale lege 

ruimte is ze meteen helemaal 
zoals je je Etty Hillesum voorstelt 

stelt een jonge onopgesmukte 
vrouw met een typische jarenveertigschoonheid 

veertigschoonheid Vol vuur 

vertelt ze over haar eerste bezoek 

zoek aan een psycholoog 
wiens ’therapeutisch worstelen’ 
len’ 

we nu als een hoogst dubieuze 

euze methode zouden verwerpen 

pen 

Maar Etty is verliefd niet alleen 

op haar therapeut ook op het 

leven Het gevoel ’in duizend 
zoete 

armen’ 
te zweven belet 

haar echter niet om ook stevig 
met zichzelf te worstelen We 
zien een idolate twintiger met 

haast kokette gebaartjes die 

met Rilke dweept hongert naar 

het grote leven maar ook vernuftige 

nuftige zelfanalyses en filosofische 

sche beschouwingen ten beste 

geeft 

De kennismaking met een tot leven 

ven gekomen Etty Hillesum 

wordt echter snel verstoord 

door een mobiel telefoontje en 
een bijna even dweperig verslag 

slag van Julia 
- het alter ego van 

Marijn - die verliefd is op de 
getrouwde 

trouwde buurman B Deze 
buurman stuurt sms-jes en een 
boek van Etty Hillesum dat Julia 

maar eens moet lezen De parallel 

lel met de therapeut van Etty 
Hillesum ligt hier natuurlijk 

voor het oprapen 

De steeds wisselende overgangen 

gen die we daarna te zien krijgen 

gen van Etty naar Julia zijn dan 

ook niet al te groot Beiden delen 

len dezelfde pijn over een onmogelijke 

mogelijke liefde de hunkering 
naar het volle leven en de verwoede 

woede pogingen om zichzelf 

aan de eigen lurven omhoog te 

trekken Het is duidelijk dat Marijn 

rijn met de eigentijdse Julia een 

soort bril wil creºren waar- 

waardoor 

door we vanuit het nu naar de 

wereld van toen kunnen kijken 

Door een al te grote identificatie 

tie met het onderwerp dreigt 

het voordeel van de afstand 

verloren te gaan Toch smelt 

dat gevaar gaandeweg de voorstelling 

stelling weg Het is alsof de innerlijke 

nerlijke ontwikkeling die Etty 

doormaakt - en natuurlijk ook 

de gang via Westerbork naar 

Auschwitz - Julia dwingt 

om minder haar inspiratiebron 
te volgen als wel om ook te zoeken 

ken naar haar eigen worsteling 
in een heel andere wereld Uiteindelijk 

eindelijk wordt zo meer recht 

gedaan aan Etty Łn aan haar lezeres 

zeres Julia 

Het bijzondere van de introspectie 

spectie van Etty is dat die uitgroeide 

groeide tot een innerlijke vrijheid 

heid waarmee ze de alledaagse 

verschrikkingen de baas kon 

Met dat inzicht oversteeg ze de 
gebondenheid aan haar sekse 

haar leeftijd en haar tijd 

Op haar bescheiden manier 
probeert Julia hetzelfde Het 

contrast tussen Julia die in badpak 

pak op Ibiza haar buurman probeert 

beert te vergeten en ondertussen 

sen leest over Etty’s verblijf in 

de hel van Westerbork is dan 

ook volkomen geloofwaardig 
Het is een prachtig geschreven 
en gespeelde voorstelling die 

meer waard is dan tien bevrijdingsfestivals 

dingsfestivals en die ook jongere 

re toeschouwers niet zou mogen 

gen ontgaan 

HANS BRANS 



Praatgrage Romeo 
en zwijgzame Julia 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Romeo en Julia Auteur 

teur William Shakespeare 

Gezelschap Toneelgroep 
Amsterdam Spel Pierre 

Bokma Christiane Palha 

Hans Kesting Bart Klever 

Janni Goslinga Enrique en 

Guillermo Insfran de Fazio 

Adelheid Roosen e Regie 

gie Ola Mafalaani Bandoneon 

neon Martin de Ruiter 

Vertaling Gerrit Komrij 
Toeschouwers 620 Nog 
te zien Drachten 22 april 

LEEUWARDEN - Geen stuk over 

prille tragische liefde is zo uitentreuren 

tentreuren geherinterpreteerd 

als ’Romeo en 
Julia’ 

Wat moet 

je daar nu nog mee beginnen 

hebben ze zich wellicht bij 
Toneelgroep 

neelgroep Amsterdam afgevraagd 

vraagd Wel Ola Mafaalani de 

van origine Syrische regisseur 

die eerder een spraakmakende 

Koopman van Venetiº liet zien 

wist er wel wat op Ze reisde 

van Verona naar Argentiniº en 

vond in de bedwongen passie 
van de tango het aangewezen 

middel om Shakespeares liefdesdrama 

desdrama op te frissen Het resultaat 

sultaat is zonder meer verbluffend 

fend 

Om te beginnen is daar de keuze 

ze van de mannelijke hoofdrolspeler 

speler Pierre Bokma - toch niet 

meer de jeune premier die je bij 
de onstuimige adolescent Romeo 

meo het eerst in gedachten 

komt Nu is Bokma een duivelskunstenaar 

kunstenaar die van alles iets 

moois maakt en dat doet hij 

hier ook Ouderwetse volzinnen 

nen vol klaterende metaforen 

spuiten als fonteinen uit zijn 

mond En je gelooft er ook nog 

in hoewel het contrast met zijn 

weinig klassiek 
aandoende omgeving 

geving niet groter had gekund 

Daar paraderen op een kaal toneel 

neel een groepje rechtstreeks 

uit Buenos Aires geïmporteerde 

de tango-grootmeesters Met 

hun pezige strakke lijven laten 

ze hun benen zwieren zwiepen 

en hameren tot je adem er van 

stokt 

Waar blijft Shakespeare 
ondertussen 

tussen Die is behoorlijk gestript 

stript Legio personages en 
scŁ- 

nes zijn naar de prullenbak 
verdwenen 

dwenen in de zoektocht naar de 

kern van het verhaal over de 

twee geliefden die niet 
mochten 

liefhebben Van Romeo’s clan 

van de Montecchi’s is alleen 

vriend Mercutio overgebleven 

Hij wordt door Bart Klever 

rauw maar doeltreffend als een 
echte schreeuwlelijk neergezet 

De tegenpartij van de Capulets 

wordt grotendeels door de Argentijnen 

gentijnen gevormd die vooral 

met hun lijf spreken Ze worden 
aangevuld door Celia Nufaar en 

Janni Goslinga als de moeder 
en de verzorgster van Julia Julia 

lia zelf is Christiane Palha een 

danseres van wie je net als Romeo 

meo je ogen niet af kunt houden 

den 

Het geheel wordt bij elkaar 
gehouden 

houden door een aanstekelijke 

rol van Hans Kesting als frater 

Lorenzo en in mindere mate 
door een stomme Adelheid 
Roosen die nogal overbodig als 
een engel des doods tussen de 

lijken door fladdert 

Mafaalani is er met deze geforceerde 

ceerde constructie wonderwel 
in geslaagd om aan de ene kant 

de wereld van verschil tussen 

de twee kampen op te roepen 
en aan de andere kant de fascinatie 

natie van de twee geliefden 

Maar een curieus paar is het 

wel de praatgrage oudere Bokma 

ma en de sierlijke zwijgzame 
danseres Hun samenzijn lijkt 

meer bepaald door zijn fascinatie 

tie dan door wederzijdse passie 

sie 

Zoiets geldt ook voor de voorstelling 

stelling in zijn geheel Het experiment 

riment met een tot het bot uitgekleed 

gekleed stuk geïnjecteerd met 

veel tango levert spannende 
theatrale momenten op die 

ook nog eens met toefjes humor 

mor zijn gelardeerd zodat er 

genoeg lucht in blijft Maar een 
aangrijpend drama wordt het 

niet Bovendien is het de vraag 
in hoeverre de handeling te volgen 

gen is als je het stuk al niet kende 

de En hoe belegen het ook is - 

Romeo en Julia speel je niet 

voor de kenners 

HANS BRANS 



Het leven en de doden volgens Kurt Vonnegut 
Plaats De Lawei Drachten Voorstelling 

ling Poetiewiet of Slachthuis Vijf Spel 

Peter de Graef Tekst Kurt Vonnegut 

Bewerking Peter de Graef en Margrith 
Vrenegoor naar de roman ’Slachthuis 
Vijf’ 

van Kurt Vonnegut Regie Margrith 

rith Vrenegoor Belangstelling 70 per- 

perDRACHTEN 

DRACHTEN - Er vallen nogal 

wat doden in het leven van Billy 
Pilgrim het alter ego van de 

schrijver Kurt Vonnegut die 

met ’Slachthuis 
Vijf’ 

uit 1969 

een cultstatus bereikte bij de 

protestbeweging van eind jaren 

zestig in de Verenigde Staten 
Net als de schrijver overleefde 

Pilgrim als krijgsgevangene het 
bombardement van Dresden in 

februari 1945 

Behalve de 135 doden die 

daar vielen (bijna twee keer zoveel 

veel als in Hiroshima zijn er 

de 
’kleine’ 

echte doden in het 

leven van Billy Pilgrim zijn ’slapie’ 
pie’ 

zijn medegevangenen zijn 
vrouw Iedere keer als er weer 
een valt mompelt de Vlaamse 
acteur Peter de Graef ’Zo gaat 

dat’ 
Waarop zijn vertelling 

weer een andere onverwachte 

wending neemt 

Die zogenaamde nuchterheid is 
een mooie begrijpelijke eeltlaag 

laag van een simpele ziel die terecht 

recht gekomen is in een doorgedraaid 

draaid slachthuis Slachthuis 

Vijf was de plek waar enkele 

krijgsgevangenen de vuurstorm 

storm van Dresden overleefden 

den 

Nu is het personage van Billy 

Pilgrim zoals De Graef dat in 

zijn solovoorstelling neerzet 

wel erg naïef stuntelig bijna 

kinderlijk zelfs Vonnegut wilde 
weliswaar geen avonturenroman 

man maken en zijn Billy is dan 

ook meer een verwonderd 
slachtoffer dan een dappere 
held 

De Graef zelf speelt ondertussen 

sen bepaald niet dommig 
Schalks en virtuoos slalomt hij 

van personage naar verteller 

naar weer een ander personage 

ge En van periode naar periode 

de Dat 
’tijdreizen’ 

dwars door 
het leven van Billy Pilgrim 

- en 

zelfs naar een hogere ’tijdloze 
dimensie’ 

- was het handels- handelsmerk 

merk van Vonneguts stijl die 

aanvankelijk door de literaire 

kritiek nogal eens als sciencefictionschrijver 

fictionschrijver terzijde werd 
geschoven 

Op het toneel - en 35 jaar later - 

oogt die literaire vondst minder 
spectaculair maar hij werkt 

nog wel Het is overduidelijk 

dat de sprongen in de tijd 

sprongen in Pilgrims hoofd zijn 

en dat de voortdurende herbeleving 

leving het verstrijken van de 

tijd uitvlakt 

Het eigenaardige neveneffect 
zeker op het toneel is echter 

wel dat Pilgrims zelfbewustzijn 

een gesloten tijdloos universum 

sum wordt waarin niets verge- vergeten 

ten maar ook niets geleerd 

wordt Zijn levensverhaal valt 
als het ware samen met zijn bewustzijn 

wustzijn Driftig flippert Pilgrims 

grims geest heen en weer zonder 

der dat je evenwel een persoon 
ontdekt die ouder wordt en verandert 

andert 

Het is jammer dat De Graef juist 

op dit punt niet wat meer afstand 

stand tot de roman heeft genomen 

men en niet op zoek is gegaan 
naar een eigen visie Wat nu 

overheerst is een bijzonder 

knappe suggestieve vertelling 
een gewetensvol navertelde roman 

man fascinerend maar jammer 

genoeg met weinig momenten 
die echt raken 

HANS BRANS 



Mensenhater verdwaalt in het bos van Diever 
Voorstelling Timon van Athene Auteur 

teur William Shakespeare Gezelschap 

schap Openluchtspel Diever Spel 

Rob Jongepier Bert Kroon Edwin 

Frei Kalle Heesen Gosse Eefting 

e Regie en vertaling Jack Nieborg 

borg Kostuums Margot van der 

Kamp Plaats Diever Toeschouwers 

wers 900 (uitverkocht Nog te zien 

13 14 18 20 21 25 en 27 en 28 en 

30 augustus en 1 , 3 4 8 1 0 en 1 1 september 

tember 

DIEVER - ’Van je vrienden moet je het 

maar 
hebben’ 

is het motto dat de Drentse 

se Shakespeare-liefhebbers meegeven 
aan hun versie van ’Timon van 

Athene’ 

Een moedige keus want dit interessante 

stuk wordt niet tot de meesterwerken 
gerekend De plot heeft de structuur van 
een draaideur 

In een jefantaseerd 
’klassieke’ omge- 

omgeving 

ving is Timon een rijke Athener bij wie 
Jan en alleman de deur plat loopt omdat 

dat hij zo’n gulle gever is Dat is deel ØØn 
Als blijkt dat de schatkist leeg is en de 

schuldeisers zich verdringen voor de 

deur geven de talloze 
’vrienden’ 

tot Timons 

mons verbijstering niet thuis Daar begint 

gint deel twee De verbitterde Timon 
trekt zich terug in een woud om daar 
wortels vretend zijn woede en afkeer te 
spuien over de godvergeten medemens 
Maar ook daar in dat eenzame kille bos - 

een zacht regentje helpt een handje mee 
- is het een komen en gaan van bezoekers 

kers Vooral als Timon goud heeft gevonden 

vonden en opzettelijk het gerucht verspreidt 

spreidt dat er weer wat te halen valt 

Want in zijn wraakzucht wil hij niets liever 

ver dan dat de mensheid zichzelf door 

geldzucht en hoererij naar de filistijnen 

helpt 

Langs dit magere stramien loopt nog 
een dun lijntje over Alcibiades de enig 

historische figuur in dit drama Ook deze 

ze geniale generaal voelt zich gekrenkt 
door de Atheners maar hij is een man 
van de daad Gedreven door een dubieu- 

dubieuze 

ze mix van eer en gekrenkte trots keert 

hij zich met zijn leger tegen Athene en 

neemt de stad in uit naam van Timon en 

van ’de 
vrede’ 

Diever vertelt het verhaal zoals het er 

staat Met tachtig personages verdeeld 
over 21 heren (zelfs twee hoertjes worden 

den door lieftalige jongens bezet is dat 

alleen al geen geringe opgave Vormgeefster 

geefster Margot van der Kamp loste dat 

probleem op door iedereen in grijs pak 

te steken en per scŁne wisselende capes 
over hun schouders te draperen Die 

zien er soms wat mallotig uit maar vooral 

al door hun kleurschakeringen verduidelijken 

delijken ze de rolwisselingen heel effectief 

tief De grijze pakken zijn dan weliswaar 
een subtiele verwijzing naar de graaicultuur 

tuur van nu maar daarmee wordt vooral 

al iets over Timons omgeving gezegd 

Zowel ’s mans naïviteit in het eerste 
deel als zijn woede in het tweede deel 
blijven een curieus fenomeen waar je 

verwonderd naar zit te kijken Het is 

jammer dat een scŁnetje als dat met Timons 

mons trouwe rentmeester die zijn ver- 

verzuurde 

zuurde meester komt opzoeken letterlijk 

lijk en figuurlijk te weinig wordt uitgelicht 

licht Heel eventjes weet hij met zijn 

menselijkheid de mensenhaat van Timon 

mon aan het wankelen te brengen Op 
die schaarse momenten zou je achter 

het masker van nijd in een gekwelde ziel 
willen kijken Meer aandacht voor Timon 

mon zelf vergt echter keuzes en coupures 

res die door regisseur en vertaler Jack 

Nieborg niet gemaakt worden 

Vooral het eerste deel is een gestage optocht 

tocht van figuren die voornamelijk via 
het publiek met hun collega’s communiceren 

ceren Dankzij een glasheldere dictie en 

soepel schakelen weten de spelers gelukkig 

lukkig hun beperkte speelruimte uitstekend 

kend te benutten waardoor de vertelling 

ling in ieder geval goed overeind blijft 

Onder de druipende bomen loop je naar 

huis met de vraag wat bezielde die verdwaalde 

dwaalde mensenhater in dat bos nou eigenlijk 

genlijk 

HANS BRANS 

Rob Jongepier als Timon van Athene in 

het gelijknamige Shakespearedrama in 
Diever Foto Koen Timmerman 



Tanghe maakt van ’De 
Revisor’ 

tekenstrip 

Plaats Harmonie Leeuwarden 

stelling De Revisor Auteur Nikolaj 
Gogol 

gol Gezelschap De Paardenkathedraal 

draal Regie Dirk Tanghe Spel Bas 

Keijzer Thomas de Bres Herman Bolte 
Hariºt Street Paul Disbergen Mirjam 

Hegger e Vertaling Leidse slavisten 

met Karel van het Reve Belangstelling 
uitverkocht Nog te zien 25 februari in 

Leeuwarden en 11 maart in Drachten 

LEEUWARDEN - Ouderwetse 
cartoons met veel gooien en 

smijtwerk zijn kort maar krachtig 

tig Dat moet wel want die mate 
van overdrijving houd je als 

toeschouwer geen avond vol 

Toch heeft Dirk Tanghe in zijn 

regie van ’De 
Revisor’ 

het aangedurfd 

gedurfd om een dergelijke stijl 

op deze avondvullende satire 

van Nikolaj Gogol te plakken 

Het resultaat is adembenemend 

mend maar dubieus 

Hoewel klassiek wordt deze komedie 

medie uit 1836 nog maar zelden 
gespeeld De meesten zullen 

het kennen van de kluchtige 

verfilming met AndrØ van Duyn 
in de jaren tachtig met veel salons 

lons snorren en decolletØs 

Tanghe is er de man niet naar 

om ’De 
Revisor’ 

als een braaf 
kostuumdrama te brengen 

Het verhaal van de aan lager 

wal geraakte charlatan die in 

een klein provinciestadje voor 
de gevreesde inspecteur uit de 

hoofdstad wordt aangezien 
heeft een universele lading die 

met gemak de provinciale atmosfeer 

mosfeer van het tsaristische 

Rusland overstijgt Wat dat betreft 

treft lijkt het erg op ’De knecht 
van twee 

meesters’ 
van Goldoni 

ni dat eveneens door zijn herkenbare 

kenbare gegeven en een ijzersterk 

sterk plot van alle tijden is 

Maar net als ’De 
Revisor’ 

mist 

het figuren die schuren personages 

nages waar iets aan wringt De 

humor zit in de situatie in een 

idioot sociaal web van codes 
en verwachtingen - niet in de 
karakters 

Misschien is het dan ook dat gebrek 

brek aan dubbelzinnigheid in 
de karakters dat Tanghe in zijn 

gevecht met dit stuk heeft opgebroken 

gebroken Blijkens het programmakrantje 

grammakrantje heef hij in het 

repetitieproces wanhopig gezocht 

zocht naar een vorm die zowel 

de humor als het venijn van het 

stuk recht doet - om vlak voor 

de premiŁre toch weer uit te komen 

men bij zijn oorspronkelijke 
idee van ’De 

Revisor’ 
als een 

poppenkast 

Die keuze voor een fysiek uitvergrote 

vergrote groteske stijl is zo gek 

nog niet De kruiperigheid de 

hypocrisie het opportunisme 
de angst - al die gevolgen van 
een belachelijk geleed maatschappelijk 

schappelijk systeem worden 
daarmee expliciet naast elkaar 

gezet - zoals Donald Duck als 

een raket door een scala van 

emoties kan schieten 

Wat De Paardenkathedraal 

daarbij als een hecht gedreven 
ensemble laat zien is zonder 
meer fenomenaal Afhankelijk 

vein je gevoel voor humor zijn 

er enkele acteurs die boven de 

rest uitsteken - zoals in mijn geval 

val Bas Keijzer als de burgemeester 

meester Herman Bolten als 

diens vrouw en Mirjam Heggen 
als de huishoudster - maar eerlijk 

lijk gezegd druipt de uitbundige 
expressiviteit en de fysieke lol 

van alle spelers inclusief de figuranten 

guranten in dit anarchistische 
theaterfeest 

Toch slaat op den duur bij de 

toeschouwer een zekere vermoeidheid 

moeidheid toe bij al dit driftige 

heftig gearticuleerde acteerwerk 

werk De strekking van het stuk 

is zo duidelijk dat je je afvraagt 

wat daar met dit carnavaleske 
vernis aan toegevoegd wordt 

HANS BRANS 



Het onuitstaanbare lijden van Nikolaj Ivanov 
Plaats De Lawei Drachten 

ten Voorstelling 
Ivanov Auteur Anton Tjsechov 

sechov Gezelschap 
Het Nationale Toneel 
Spel Mark Rietman 
Hans Hoes Stefan de 
Walle Marie-Louise Stheins 

heins Manoushka Kraal 
e Regie Johan Doesburg 

burg Vertaling Robert 
Steijn Muziek Harry de 
Wit Toeschouwers 
350 Nog te zien 7 december 

cember in Leeuwarden 

DRACHTEN - Net als het half-mislukte 

lukte 
’Platonow’ 

gold ook het 

beginwerk 
’Ivanov’ 

niet als de 

sterkste Tsjechov Er wordt wat 
af gejeremiejeerd in dit stuk 

van pathetische mislukkelingen 
en zwetsende betweters dat 

maar geen einde wil nemen - tot 

na drieºneenhalf uur de titelheld 

held zich zelf met een pistoolschot 

schot uit zijn lijden verlost 

Toch is 
’Ivanov’ 

de laatste negen 

gen jaar drie maal met veel succes 

ces op het repertoire gezet 
waaronder nu door Het Nationale 

nale Toneel Kennelijk zijn we 
gewend geraakt aan de plotloze 

dramaturgie van Tsjechov en 

hebben we meer geduld met de 

dolende zielen die zichzelf 

vruchteloos proberen te begrijpen 

pen 

Veel houvast aan de omgeving 
als ’verklarende 

factor’ 
heb je 

niet in dit stuk zeker niet in de 

lege onbestemde ruimte van 

dit decor waar de personages 
eigenlijk volkomen op zichzelf 

zijn aangewezen Voor de argeloze 

loze toeschouwer is het daardoor 

door in het begin een lastige 

wie-is-wie-quiz 

Temeer daar de kleinere rollen 
in deze regie van Johan Doesburg 

burg nogal karikaturaal worden 
neergezet en op sommige momenten 

menten zelfs niet meer zijn dan 
zetstukken in een choreografisch 

fisch lijnenspel De grote rollen 

krijgen daarentegen alle ruimte 
en die wordt door de acteurs 

dan ook ruimschoots benut 

Mark Rietman is minder theatraal 

traal en frenetiek dan de 

Ivanovs die hem voorgingen - 

hij speelde ooit zelf een bijrol 

naast Pierre Bokma - maar de 

schuifelende wat scheefgezakte 

te flegmaticus die hij op het toneel 

neel zet biedt misschien wel het 
meeste inzicht in het ongrijpbare 
re karakter van 

’Ivanov’ 

Zijn voortdurende zelfbeklag 
maakt hem soms onuitstaanbaar 

baar maar even later zie je een 
door en door depressief mens 
die vervreemd is van zijn eigen 

gevoel en wiens lijden je liever 

zou willen bekorten met een 

forse dosis prozac dan met dat 

onvermijdelijke pistoolschot 

Naast Rietman speelt Stefan de 
Walle een schitterende rol als 

de parmantige berooide graaf 
Sjabelski Dit type mag dan ook 
een tikkeltje karikaturaal zijn 

aangezet De Walle kan met een 

sigaartje dat niet aan wil een 
heel register bespelen van zelfingenomenheid 

ingenomenheid tot zelfbedrog 
De meeste indruk evenwel 
maakt Hans Hoes als de bevriende 

vriende altijd bezopen landeigenaar 

genaar Lebedev De nachtelijke 
scŁne waarin hij tevergeefs vat 
probeert te krijgen op de in zich 

zelf gekeerde Ivanov zou ik zó 

nog wel zes keer willen zien 

HANS BRANS 



Klassieke eenvoud 

christelijk simplisme 

Plaats Lawei Drachten 

Voorstelling Jozef in 

Egypte Auteur Joost 

van de Vondel Gezelschap 

schap Het Toneel 

Speelt Regie Hans 
Croiset Toeschouwers 
225 Nog te zien 23 november 

vember in Leeuwarden 

DRACHTEN - Hans Croiset mag 
met recht de toegewijde ambassadeur 

bassadeur genoemd worden 

van onze beroemdste maar 

weinig gespeelde toneelschrijver 

ver Joost van den Vondel Al 

voor de dagen van Het Toneel 

Speelt stak hij bij Het 
Publiekstheater 

theater de dramatische evenknie 

knie van Rembrandt in een modern 

dern jasje en om de paar jaar 

wordt deze stugge Vondel-promotie 

motie weer eens ter hand geno- 

Na een heropvoering van Lucifer 

fer volgt nu een ander bijbels 

drama ’Jozef in 
Egypte’ 

Het is 

het vervolg op ’Jozef in Dothan’ 

than’ 
dat in 1996 door Het Toneel 

neel Speelt werd opgevoerd In 

dat laatste stuk wordt Josef 

door zijn door zijn broers in 

een put gegooid en naar Egypte 
verkocht 

Wat opvalt is dat de modernisering 

ring van Vondel steeds minder 
geforceerd is Croiset streeft 

naar een heldere vorm waarin 

het stuk voor zichzelf kan spreken 

ken Zijn spelers weten de zestiende 

tiende -eeuwse taal heel duidelijk 

lijk en direct te laten klinken 

Vondel kan behoorlijk breedsprakig 

sprakig zijn - actie is niet het 

sterkste punt - maar zijn bloemrijke 

rijke taal is ook krachtig en 

beeldend en het inspireert deze 
acteurs tot subtiel suggestief 

spel waarin de taal heel natuur- 

natuurlijk 

lijk overkomt Het prachtige 

eenvoudige decor met hoge 

strakke wanden roept vaag iets 

Egyptisch op maar onderstreept 

streept door de lichtval vooral 

de wisselende gemoedstoestanden 

standen van de personages Al 

met al levert het een glasheldere 

re interpretatie op die de klassieke 

sieke eenvoud van de antieke 

tragedie dichterbij brengt 

Alleen ’Jozef in 
Egypte’ 

is niet 

zo vreselijk tragisch Als ijverig 

en bescheiden slaaf-met-positie 
dient Jozef voorbeeldig zijn 

meester Potifar Hij heeft het 

moeilijk want in deze heidense 

omgeving wil hij ook loyaal 
blijven 

ven aan de God van Abraham 
Potifars vrouw heeft het ook 

moeilijk want zij wordt 
verteerd 

teerd door hartstocht voor deze 

ze mooie jonge slaaf Als die 

haar uiteindelijk afwijst slaat 

haar liefde om in haat en beschuldigt 

schuldigt ze Jozef valselijk van 

verkrachting 

In het begin ligt de nadruk vooral 

al op Potifars vrouw maar hoe 
ze ook lijdt aan haar obsessie 

het brengt haar niet in gewetensnood 

tensnood en de omslag levert 

evenmin dilemma’s op Voor 
Jozef - die door Vondel als een 
soort voorafschaduwing van 
Christus werd gezien - geldt 

hetzelfde Zijn kuisheid is een 
religieus gegeven dat in deze 

omgeving een probleem levert 
maar zijn hartje blijft rein zodat 

dat er van tragiek in dit karakter 

ter weinig te bespeuren valt 

Hoewel alle spelers zich voortreffelijk 

treffelijk weren in dit woordendrama 

drama komt de sjeu vooral van 

Marisa van Eyle die zich als 

aardse dienares tussen twee 

vuren wat meer vrijheden kan 

veroorloven 

HANS BRANS 



’Private 
lives’ 

van Coward niet zo Brits wel zo scherp 
Plaats Theater Romein 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Liefde als monster 
Auteur NoŒl Coward Regie 

gie en bewerking Jeroen 
van den Berg Spel Trudi 
Klever Nartan Meerio 
Christiaan Montanus 
Frans de Wit Vertaling 
Gerrit Komrij 

Toeschouwers 

wers 40 

LEEUWARDEN- ’Private 
Lives’ 

is 

de titel van een van Noºl Cowards 

wards meest succesvolle komedies 

dies Regisseur en schrijver Jeroen 

roen van den Berg bewerkte dit 
stuk uit 1930 onder de titel ’Liefde 

de als 
monster’ 

een vlag die de 

lading in ieder geval in deze 
versie 

sie beter dekt dan de oorspronkelijke 

kelijke titel 

De personages uit Cowards societystukken 

cietystukken komen onveranderlijk 

derlijk uit zijn eigen kring stiff 

upper lip maar tussen de lakens 

kens veel geritsel dat men liefst 

binnenskamers houdt Met zoveel 

veel ingehouden beschaving 
glinstert het venijn onder het 
glazuur van de omgangsvormen 

men Stnnm wnrrit afo 

in snedige conversaties en steken 

ken onder water 

Met het uitdunnen van dit ras 

raakte ook Coward in de verge- 

vergetelheid 

telheid Van den Berg brengt de 

ooit gevierde schrijver weer tot 
leven door flink het mes te zetten 

ten in de tekst en door een vlotte 

te bijna kluchtige enscenering 
Wat overblijft heeft minder understatement 

derstatement en is minder 
Brits maar het is wel scherp 
fris en zeer komisch 

Het verhaal is behoorlijk schematisch 

matisch Een stel is op 
huwelijksreis 

lijksreis in Zuid-Frankrijk De 

sfeer rozengeur en maneschijn 
maar tussen alle liefdesverkla- 

liefdesverklaringen 

ringen door sijpelt nu al twijfel 

en onzekerheid Zij zaagt hem 
door over zijn eerste vrouw Hij 

wil het er niet over hebben 

Het volgende moment zien we 

de buren op het balkon ernaast 
Daar zaagt hij haØr door over 

haar eerste man En nu kan zij 

er niet tegen En ja hoor Elyot 

van balkon ØØn en Amanda van 
balkon twee zijn de gescheiden 
echtelieden Als hun huidige 

wederhelften het vertikken om 
zomaar op stel en sprong te 

vertrekken worden Elyot en 

Amanda opnieuw in eikaars armen 

men gedreven Hals over kop 
nemen ze de benen op weg 

naar een zimose nernaimgsoefening 

fening 

Heftige passie glijdt naadloos 
over in knallende ruzie en tegen 

de tijd dat de in de steek gelaten 

ten wettige echtgenoten het 

duo gevonden hebben om verhaal 

haal te halen is het slagveld niet 

meer te overzien Het slot is 

even onwaarschijnlijk als het 

begin terwijl Elyot en Amanda 
glimlachend toekijken vliegen 

nu de in de steek gelaten overblijvers 

blijvers elkaar in de haren 

Van den Berg en zijn spelers 

maken er een sprankelende 

voorstelling van In het begin 

zien Christiaan Montanus als 

Elyot en Trudi Klever als Amanda 

da er in hun masker van ironie 

nogal geposeerd uit maar 

gaandeweg knettert het spelplezier 

plezier de pan uit 

Psychologisch zitten Cowards 
karakters niet sterk in elkaar 

maar hun conversaties zijn briljant 

jant Dat je dat nu nog steeds zo 

ervaart komt ongetwijfeld door 
deze verkorte extraverte versie 

sie waarin het mechanisme van 
aantrekken en afstoten gekwetste 

ste trots en hunkerende ego’s 

veel onverbloemder tot zijn 

recht komt dan in een meer historisch 

torisch verantwoorde ’tongue 

in cheek’-benadering 

HANS BRANS 



Veel retoriek in bloedstollende voorstelling Richard III 

Voorstelling Richard III 

Tekst Peter Verhetet naar 

William Shakespeare Gezelschap 

zelschap ZTHollandia 
Regie Johan Simons 
Spel Fedja van HuŒt 
Frieda Pittoors Frank Lammers 

mers Aus Greidanus jr 
Hadewych Minis e Muziek 

ziek veenstudio Toneelbeeld 

beeld Marc Warning Theater 
ater De Harmonie Leeuwarden 

warden Toeschouwers 
400 

LEEUWARDEN - Geen kerkers 

troonzalen en slagvelden en 

ook geen ’Mijn koninkrijk voor 

een 
paard’ 

in de vrije bewerking 

king die de Vlaming Peter Ver- 

Verhelst 

helst maakte van Shakespeares 
Richard III In plaats daarvan 
een monumentale museumzaal 
met rode vloerbedekking een 

zich vervelende suppoost en 

een gefotografeerde achter- 

achterwand 

wand waarop een kolossaal 

schilderij van Rubens 

Op het doek zien we veel gedraaide 

draaide blote lijven in een esthetisch 

thetisch verantwoorde orgie 

van geweld Een passende omgeving 

geving voor dit 
’onderzoek’ 

naar de achtergrond van de 

eerste pure slechterik uit het 

werk van Shakespeare 

Verhelst zoekt daarbij naar een 

ingang die een laag dieper 

boort dan het origineel uit 1595 

waarin de laatste monarch uit 

de periode van de Rozenoorlog 
geportretteerd wordt als de 

personificatie van Het Kwaad 
Shakespeare zet een man neer 

die zijn machtsdrift bevredigt 

door zich voortdurend anders 
voor te doen dan hij is Daarmee 

mee ontstond de klassieke to- 

toneelrol 

neelrol van ’the smiling 
villain’ 

De Richard van Fedja van HuŒt 

betrap je niet op een sluwe 

glimlach Zijn Richard is bepaald 

paald geen toneelspeler die lol 

heeft in zijn kwaadaardige bedriegerijen 

driegerijen Hij is eerder een 

verwrongen gemelijk kruidjeroer- 

roerme-niet me-niet Zijn slachtoffers 

moge dan van hem te lijden 

hebben hij lijdt minstens zo 

erg onder zichzelf 

Verhelst wil dieper dan het 

beeld van de boeman Daartoe 
betrekt hij Richards moeder in 

zijn interpretatie Permanent is 

zij aanwezig om zich als een 

toeschouwer vanuit de hemel 
keer op keer af te vragen hoe 
haar kind al vanaf de geboorte 
zo’n monster kon zijn Haar eigen 

gen afschuw werkt deels als 

een verklaring het kind dat zij 

niet kon koesteren moest het 

gebrek aan liefdevolle aanraking 

king later wel compenseren 
met de harde hand van geweld 

Boven dat dunne psychologische 

sche laagje legt Verhelst dan 

nog een politiek getinte filosofie 

fie die geloof ik erop neer 

komt dat waar het kwaad zich 

concentreert er 
ruimte’ 

vrij 

komt voor de onschuld Hitler 

weg Saddam weg dan kunnen 
we - 

’dankzij’ 
hun vernietigingsdrift 

drift - op de puinhopen van het 

kwaad een nieuwe toekomst 
bouwen Zoiets 

Het zicht op die filosofieºn 

wordt nogal vertroebeld door 
oeverloze retoriek in ellenlange 
monologen Vooral het begin 

en het slot munten uit door abstractie 

stractie Niet dat dit een saaie 

voorstelling is integendeel Het 

combo dat de monologen begeleidt 

leidt maakt van iedere scŁne 

iets huiveringwekkends waarbij 

bij je bijna vergeet dat je de 

woorden niet meer hoort 

Bepalend is vooral de toevoeging 

ging van 
’Trouw’ 

een maffiose 

kleerkast die alleen in eenlettergrepige 

grepige commando’s spreekt 

en naar Richard een ware hondentrouw 

dentrouw aan de dag legt De 

sfeer van intimidatie komt 
vooral voor zijn rekening 

Kortom 

om een bloedstollende voorstelling 

stelling van een twijfelachtig 
stuk met interessante ideeºn 

HANS BRANS 



Kijken naar een fascinerend hoorspel 

Voorstelling 
Wolperding 

ding Gezelschap 
Wetten 

ten van Kepler Spel en 

muziek Wiebe Gotink 

Herman van de Wijdeven 

ven Laetitiea van Krieken 

ken Marton van Mook en 
Gerton Zeilstra Regie 
Wim Berings Tekst Herman 

man van Wijdeven Muziek 

ziek Wiebe Gotink Toeschouwers 

schouwers 160 

LEEUWARDEN - De Wetten van 

Kepler legt zich toe op het maken 

ken van poºtische intieme theatervoorstellingen 

atervoorstellingen waarin muziek 

ziek of dans minstens zo belangrijk 

langrijk zijn als het gesproken 
woord 

’Wolperding’ 
is een muzikaal 

zikaal hoorspel-op-het-toneel 

Het ooit beroemde maar al 

lang vergeten hoorspel ’Onder 
het 

Melkwoud’ 
van de Welsche 

dichter Dylan Thomas is door 

schrijver-speler Herman van de 

Wijdeven grondig bekort en 

hertaald en van een vissersdropje 

dropje in Wales verplaatst naar 
het fictieve Brabantse dorp 
Leenham 

Veel van de sfeer uit het origineel 

neel is bij de Wetten van Kepler 

gehandhaafd de nostalgische 
maar ook mysterieuze atmosfeer 

feer van een slaperig dorp dat 

ontwaakt op een zwoele 
zomerdag 

dag de dorpse types de geheimen 

men achter de muren de bevroren 

vroren verlangens de heimelijke 

ke jaloezie en de tijd die hier stil 

staat terwijl alles trilt van zinderend 

derend leven Maar de persona- personages 

ges krijgen weinig kans om 
zichzelf over het voetlicht te 

brengen Ze worden vooral tot 

leven gebracht door de verteller 

ler die met de stem van de alles 

overziende dichter hun binnenen 

en buitenkant beschrijft met 
een weelderig taalgebruik 

waarin alliteraties en metaforen 

ren over elkaar heen tuimelen 

als golven op een rotskust 

Aan die barokke taal heeft De 
Wetten van Kepler een rijk palet 

let aan muziek en geluiden toegevoegd 

gevoegd Naast ouderwetse 

schemerlampjes koffers en curiosa 

riosa staat de toneelvloer volgepakt 

gepakt met instrumenten Daartussen 

tussen in vinden de vier spelers 
- meer muzikanten dan acteurs - 

en de verteller amper een plekje 

je Alle personages en iedere 

wending in het verhaal worden 
minstens zo zeer gedragen 
door het muzikale vernuft van 
de muzikanten als door de verteller 

teller en de stemmen van de 

spelers 

Zo’n hoorspel op het toneel is 

zeker geen weggegooid geld 

Het is fascinerend om te zien 

met welk een overgave en precisie 

cisie de spelers het verhaal in 

hoog tempo van het ene naar 

het andere moment toveren 

Ondanks die fascinatie blijf je 

enigszins van buitenaf tegen de 

mensen uit dit dorpje aankijken 

ken De jaloerse slager en zijn 

vrouw de twee zussen die vergeefs 

geefs wachten op dezelfde 
minnaar 

naar de dorpsgek met een oorlogstrauma 

logstrauma het blijven mooie 

portretten die maar beperkt als 

levende mensen uit de vertelling 

ling naar buiten treden Schuld 

daaraan is niet alleen de alles 

overheersende dichter-verteller 

ler Dylan Thomas die graag 
zijn eigen rollende stemgeluid 
mocht laten horen maar ook 

de schitterende muzikale vertaling 

ling van dit gezelschap dat je 

weinig tijd gunt om iets op je in 

te laten werken Wellicht hadden 

den zowel de muziek als het 

spel meer eigen ruimte moeten 
krijgen om hun zeggingskracht 
tot gelding te brengen Dat 

neemt niet weg dat ik deze versie 

sie graag nog eens op een lange 

nachtelijke autorit uit de radio 

zou willen horen komen 
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Ouderwetse klucht ’De tante van 
Charley’ 

doet het nog best 

Plaats De Korenbeurs Franeker 

ker Voorstelling De tante van 

Charley Auteur Brandon Thomas 

mas Bewerking en vertaling 
Jon van Eerd en Andy Daal 

Spel Jon van Eerd Huib Rooymans 

mans Maarten Wansink 
Pamela Teves Marjolein Algera 

ra Vincent Moes Dieter Jansen 

sen Nienke van Hassel en Cindy 

dy Holstege Regie Andy Daal 
Decor Marjolien Ettema Toeschouwers 

schouwers 240 

FRANEKER - Er is niets mis met een goede 

de klucht maar waar vind je er een en 

hoe speel je hem goed Na het lange 

’Theater van de 
Lach’ 

tijdperk van 

John Lanting begint het spectrum van 

de kluchtenmakers zich de laatste jaren 

ren wat te verbreden Een van die 

nieuwe kluchtenmakers is Jon van 

Eerd Hij verdiende zijn sporen bij 
AndrØ 

drØ van Duijn en in zijn eigen productie 

tie Tel uit je 
winst’ 

Daarnaast speelde 

hij in musicals en regisseert en schrijft 

zelf ook nog 

Een getalenteerd maar druk baasje 

dus en zo beweegt hij zich ook op het 

toneel Samen met regisseur Andy 
Daal - die eerder dit jaar een fraaie ’Zeg 
’n s 

AAA’ 
op de planken zette tekende 

Eerd voor de bewerking van de ouderwetse 

wetse klucht ’De tante van 
Charley’ 

De oerversie van dit stuk dateert maar 

liefst uit 1893 en is geschreven door de 

al lang vergeten Engelse schrijver-acteur 

teur Brandon Thomas Het origineel 

speelt zich af in Oxfordse studentenkringen 

kringen rond 1860 maar de bewerking 
transporteerde het verhaal naar Den 

Haag in de jaren twintig 

Decorontwerper Marjolein Ettema 

maakte er een fraai toneelbeeld bij in 

4 

ae moueriiisust-iie suji voui uic uju ai 

ook de kostuums brengen ons treffend 

in de sfeer van de roaring twenties Nu 

nog het ’roaring 
laughter’ 

waar deze 

klassieker een patent op schijnt te 

hebben Van Eerd en zijn companen 
komen een heel eind hoewel het in 

grote lijnen wel erg een ’Jon van Eerdshow’ 

show’ 
is 

Natuurlijk speelt de butler die zich als 

de tante van Charley moet voordoen 
een centrale rol in het onzinnige verhaal 

haal Als alle omstanders al lang door 

hebben wie er onder de vermomming 
van deze geschifte tante uit Braziliº 

schuil gaat duurt het nog een hele tijd 

voordat de motor van de plot tot stilstand 

stand komt Als een razende bespeelt 
Van Eerd de uitersten van zijn mimische 

sche klavier Soms gaat dat ten koste 

van de minimale geloofwaardigheid 
die zijn bedrog voor de andere personages 

nages moet hebben Is dat erg Het 

verhaal is toch niet meer dan een kap- 

kapstoic 

stoic om zoveel mogeujK grappen en 

grollen aan op te hangen 

Daar zitten echter wel grenzen aan 
Doorgewinterde komedianten als 

Huib Rooymans en Maarten Wansink 
sloven zich om het hardst uit maar 
naast een hoofdrolspeler die zich alles 

mag permitteren krijgen zij weinig 
kans Om over de rest van het gezelschap 

schap maar te zwijgen Met veel flair 

weet iedereen het tempo weliswaar 
moordend hoog te houden maar het 

halen van een grap of een lach wordt 
toch vooral aan tante overgelaten Alleen 

leen de kippige stoethaspel die Marjolein 

lein Algera neerzet onttrekt zich af en 

toe aan dat regime 

Kortom het is lachen en gieren maar 

nog net geen brullen 
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Gorki’s 
’Zykovs’ 

mist 

ironie van Tsjechov 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling De Zykovs Tekst Maxim Gorki 

ki Gezelschap Oostpool Spel Juul 

Vrijdag Hans Hoes Frederik Blom Debby 

by Korper Marcel Faber Remco Meules 

les Bert Geurink en DesirØe Snackey 
Regie Ignace Cornelissen Toeschouwers 

wers 200 

LEEUWARDEN - Iedereen is 

moe in ’De 
Zykovs’ 

van Maxim 
Gorki Moe van zichzelf moe 
van het zoeken naar liefde 

waarheid of geluk Het is dan 

ook niet zo verwonderlijk dat 
het in de loop van de voorstelling 

ling steeds donkerder wordt - 

tot de strijklichten uit de coulissen 

sen in de slotscŁne een voor 

een doven 

Liefde waarheid geluk - het 

zijn grote woorden die vrijwel 

alle personages veelvuldig in 

de mond nemen De vergelijking 

king met Tsjechov is onontkoombaar 

koombaar en wordt ook door 

toneelgroep Oostpool zelf gebezigd 

bezigd �’De 
Zykovs’ 

is Tsjechov 

chov met 
ballen’ 

Het gaat te ver om te zeggen dat 
men dit nooit eerder in Nederland 

land gespeelde stuk uit 1913 
van de latere Sovjet-icoon beter 
in de kast had kunnen laten liggen 

gen maar naast Tsjechov 
steekt het toch bleek af Of 

moet je zeggen donker Waar 
Tsjechovs bijna-plotloos pandemonium 

demonium van mislukte levens 
naast alle tragiek ook iets ironisch 

nisch en lichts heeft daar blijven 

ven de zware woorden van Gorki’s 

ki’s personages laag hangen 

Gorki was bevriend met de oudere 

dere Tsjechov en een groot bewonderaar 

wonderaar van zijn werk ’De 
Zykovs’ 

heeft dan ook veel van 

een Russische provinciedrama 
in de trant van ’Oom 

Wanja’ 

een wereld van gedesillusioneerde 

neerde lapzwansen zichzelf 

overschattende blaaskaken 
mislukte idealisten en een enkele 

le ploeteraar die in zo’n omgeving 

ving allengs vermoeider raakt 

Iedereen lijkt wel een stukje inzicht 

zicht en ervaring te hebben verworven 

worven maar nergens komen 
die stukjes bij elkaar Maar 
waar Tsjechov als ervaren cursiefjesschrijver 

siefjesschrijver zijn personages 

ges benadert met een mengeling 

ling van empathie en ridiculisering 

ring daar neemt Gorki ze net te 

Neem nu het onvermijdelijke 
revolverschot waarmee ook bij 

Tsjechow steeds een van de 

personages zichzelf om zeep 
probeert te brengen In ’Oom 
Wanja’ 

en in ’De 
Kersentuin’ 

heeft dat dramatische hoogtepunt 

punt iets pathetisch waardoor 
het eigenlijk meer een anticlimax 

max wordt Maar ondanks zijn 

lachwekkende aanstellerigheid 

blijf je toch sympathie en begrip 

grip voor het personage koesteren 

ren De zoon (Frederik Brom 
die in ’De 

Zykovs’ 
een mislukt 

schot op zichzelf afvuurt is niet 

pathetisch en eigenlijk sympathiek 

thiek noch antipathiek 

Misschien is het wel juist omdat 

dat je Gorki’s figuren in dit stuk 

nooit op onbenullige handelingen 

gen of uitspraken kunt betrappen 

pen dat ze hun kleine bezeerde 
menselijkheid niet verraden en 
je blijft zitten met al die heftige 
dialogen vol grote woorden 
Dat het stuk een duidelijk centraal 

traal conflict mist mag dan horen 

ren bij dit impressionistische 
genre maar al die eindeloze open 

en afgangen om iedere denkbare 

re configuratie van rollen in ØØn 
ruimte te maken - ook als toeschouwer 

schouwer raak je daar vermoeid 

moeid van 

Natuurlijk is de vergelijking met 
Tsjechov niet eerlijk In ’De Zykovs’ 

is vooral de eerste scŁ- 

ne waarin de vader (Hans 
Hoes de aanstaande verloofde 
(DeisrØe Snackey van zijn zoon 
afkaapt prachtig Tante Sofie 
(Juul Vrijdag op wie het familiebedrijf 

liebedrijf drijft weet een tragische 

sche hoogte te bereiken Aan 
de ploeg van Oostpool heeft het 
zeker niet gelegen dat deze 

voorstelling net niet schittert 
Iedere acteur weet absoluut het 
uiterste uit zijn rol te halen zodat 

dat je van de eerste tot de laatste 

ste moment geboeid zit te kijken 

ken Maar helaas wel met reserve 

ve 
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Alle ruimte voor verloren zielen in 
’Meeuw’ 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling Een meeuw Auteur Anton 

ton Tsjechov Gezelschap De Theatercompagnie 

compagnie Spel Sylvia Poorta Halina 
Reijn Tijn Docter Jappe Claes Harry 
van Rijthoven e Regie en bewerking 
Theu Boermans Toeschouwers 610 

Nog te zien 4 februari in Drachten 

LEEUWARDEN - De tragische 

kanten van Tsjechovs toneelwerk 

werk mogen de laatste jaren 

weer breed worden uitgemeten 

ten De Theatercompagnie 
brengt ’Een 

meeuw’ 
in een betrekkelijk 

trekkelijk kale voorstelling van 

ruim drie uur die niettemin iedere 

dere seconde boeit 

Die lange speelduur is in Nederland 

land waarschijnlijk alleen in de 

jaren vijftig gehaald toen de 

zieltogende Russische landadel 
languit op de sofa onderuit 

ging Pas jaren na de Actie Tomaat 

maat kwam de reactie Toen 
kwamen de ironische hilarische 

sche en chaotische kanten van 
Tsjechovs plotloze portrettering 

ring van de Verloren 
generatie’ 

van zijn tijd nadrukkelijk aan 

bod En dan was daar nog de 

tendens om met behulp van het 
rode potlood compacte en 

energieke voorstellingen te 

componeren 

Theu Boermans was nooit te 

beroerd om breeduit de tijd te 

nemen voor zijn theater en is 

dat nu ook niet In zijn bewerking 

king van ’Een 
meeuw’ 

is meer 

toegevoegd dan geschrapt De 

levendigheid en de chaos van 

dit milieu waarin iedereen 

voortdurend langs elkaar heen 
doet en praat zijn gehandhaafd 

haafd maar ze zijn wat meer 
naar de rand van het toneel gedrongen 

drongen 

Het toneel zelf is vooral een arena 

na van pijnlijke confrontaties in 

een zee van ruimte die de eenzaamheid 

zaamheid van al deze dolende 
zielen beklemtoont Dat begint 

al met de toneelvoorstelling in 

de tuin waarin zoon Kostja 

vooral aan zijn moeder de beroemde 

roemde actrice Arkadlna wil laten 

ten zien hoe visionair zijn toneel 

neel wel niet is 

Toneelknechten en terzijdes 

naar het publiek van persona- personages 

ges naar wie verder toch niemand 

mand wil luisteren versterken 
het toneelmatige Nadat de egocentrische 

centrische moeder het toneelstuk 

stuk van haar zoon heeft verstoord 

stoord verschijnt een gigantische 

sche foto van een meer op de 

achtergrond Het is een schitterend 

rend beeld dat perfect de opgeslotenheid 

slotenheid van deze karakters 

in een onmetelijke lege ruimte 

weergeeft 

Die combinatie van ruimtelijkheid 

heid en toneelmatigheid werkt 
ook in de andere bedrijven 

Vrijwel iedereen meent iets te 

hebben met kunst en allemaal 

voelen ze zich verloren en misplaatst 

plaatst De een na de ander 

stort zich met wanhopige passie 

sie in de armen van een aanbe- aanbedene 

dene die zich dat laat aanleunen 

nen als een natte zak zand Om 
zich later even onbegrepen in 

de armen van een ander te werpen 

pen 

Met louter sterk bezette rollen 

is dit een voorstelling die je 

raakt zeker Maar uiteindelijk 

is het een voorstelling die meer 
intrigeert dan emotioneert In 

een fluisterstille zaal met nauwelijks 

welijks verstaanbare acteurs 

hoor je mensen denken ’Wat is 

er toch mis met die mensen 
Precies zo verwoordde een per» 

sonage uit een ander stuk van 
Tsjechov dat "Over honderd 
jaar zullen de mensen zich afvragen 

vragen wat was er toch mis 

met die mensen 
HANS BRANS 



Turkse Nederlanders tussen elders en Almelo 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling In de schaduw van 

mijn vader Gezelschap 
Theater Rast Auteur 
Paul Pourveur Spel Elvan 

van Akyildiz Sinan Cihangir 

hangir Inci Pamuk Ergun 

gun Simsek MuratToker 
Regie Saban 01 Toeschouwers 

schouwers 175 

LEEUWARDEN - Het begint met Elvan 

van Akyildiz (bekend als Elvan 
van Sesamstraat die met 

kroontje en scepter haar dank- 

dankwoordje 

woordje uitspreekt als Miss 

World Een knipoog naar de 
Nederlands-Turkse 

derlands-Turkse Azra Akin die 

voor Turkije uitkwam maar - 

volgens de buren in Almelo - 

met haar ouders gewoon andijvie 

vie met spekjes eet Kan het 

aangepaster 

De moeilijke weg van migranten 

naar een einddoel dat ooit zo 

glorieus scheen - daarover gaat 

’In de schaduw van mijn 
vader’ 

van Theater Rast Eigenlijk is 

dit het derde deel van eentrilogie 

gie want regisseur Saban 01 

maakte al twee producties over 

dit thema Vijf Nederlandse acteurs 

teurs van Turkse origine spelen 

deze voorstelling naar een 

tekst van de Vlaamse scenarioen 

en toneelschrijver Paul Pourveur 

veur die uitging van de ideeºn 

van de regisseur 

Na dat proloogje van Elvan begint 

gint het verhaal als een epische 

vertelling in de trant die Pourveur 

veur eigen is Personages zijn 

er nauwelijks alleen vertellers 

De vorm van vijf tegen het publiek 

bliek aanpratende vertellers is 
weliswaar bepaald niet theatraal 

traal maar de liefde en oprechtheid 

heid waarmee het gebracht 
wordt vergoedt veel Ze roepen 
beelden op van een lang vervloeen 

een bestaan als herders in val- 

valleien 

leien en als krijgers voor het 

ooit zo machtige Ottomaanse 
imperium 

De andere vrouw in het gezelschap 

schap ontpopt zich als een personificatie 

sonificatie van het moederland 
Ze is een moeder die door haar 

mannen 
’bezeten’ 

wil worden 
maar ook een veeleisende minnares 

nares die zich steeds meer bedrogen 

drogen voelt als de drie mannen 

nen haar verlaten 

Die drie zijn de eerste generatie 

gastarbeiders Afgetobd door 

het lange mechanische werk 
verteerd door heimwee vervreemden 

vreemden ze van hun moeder- 

moederland 

land terwijl ze hier vreemdelingen 

gen blijven Is hun geschiedenis 
al treurig die van Elvan als later 

overgekomen echtgenote is 

een regelrechte verschrikking 
Haar kind liet ze noodgedwongen 

gen achter ze wordt gekleineerd 

neerd door haar man en genegeerd 

geerd door haar omgeving 

Als de spelers de tweede generatie 

ratie - hun eigen - vertolken 

wordt de toon opstandiger Zij 
hebben niet gekozen voor dit 

leven tussen twee culturen en 

ze willen er niet het slachtoffer 

De voorstelling wordt niet be- 

beheerst 

heerst door een toon van kommer 

mer en kwel Aan de ene kant is 

dat jammer wat meer diepte 

zou de dilemma’s meer invoelbaar 

baar maken Aan de andere 
kant is er ruimte voor humor en 

relativering Daar maken de 

spelers op ingehouden manier 

gretig gebruik van 

Aan het slot vestigt Elvan de 

hoop op de derde generatie 
Wie weet vindt die het Eldorado 

do waar de eerste generatie 
naar op zoek was Waarmee we 
terug zijn bij de spekjes etende 
schoonheidskoningin uit Almelo 
lo 
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Statisch toneelportret van rusteloze Mahler 

Plaats De Harmonie Leeuwarden 

Voorstelling 
’Mahler’ 

Auteur Ronald 
Harwood Gezelschap het Nationale 
Toneel Spel Rudolf Lucieer Nettie 
Blanken Rian Gerritsen Iwan Walhaip 
Kees Coolen en Noor Denteneer Regie 
en vertaling Karst Woudstra Toeschouwers 

schouwers 150 personen 

LEEUWARDEN - Is de toneelvoorstelling 

voorstelling 
’Mahler’ 

interessant 

sant voor liefhebbers van zijn 

muziek Voor geïnteresseerden 
in de persoon van de componist 

nist misschien Of voor mensen 

sen die nog eens herinnerd willen 

len worden aan de verfilming 
van Thomas Manns ’Der Tot in 
Venedig’ 

Muziekliefhebbers komen in 

deze erg toneelmatige voorstelling 

ling beduidend minder aan hun 
trekken dan in die impostante 
film van Visconti Maar Rudolf 

Lucieer kan als Gustav Mahler 
de vergelijking met de Mahler 
van Dirk Bogarde glansrijk 

doorstaan 

Voor een deel heeft dat te maken 

ken met het feit dat dit ’biogra- 

’biografisch 

fisch 
portret’ 

van schrijver Ronald 

nald Harwood een omvangrijker 

ker beeld geeft van de getourmenteerde 

menteerde componist dan de 

verfilmde roman De Mahler in 

de roman blijft in de broeierige 

onbestemdheid hangen die zijn 
symfonieºn zo sterk bepaalt 

Harwood poogt met behulp 
van Freud het raadsel van deze 

rusteloze neurotische man die 

als musicus zo extreem zelfverzekerd 

zekerd was te doorgronden 
Daar komt hij een heel eind in 

Nu beslaat het toneelstuk ook 

wel een omvangrijke periode 

van Mahlers leven namelijk 

van 1897 als hij besluit zich tot 

het katholicisme te bekeren om 
dirigent in Wenen te kunnen 
worden tot 1911 wanneer hij 

tijdens een openbare les in 

Amerika zijn persoonlijke tragiek 

giek herkent in een van zijn eigen 

gen liederen 

Tussen die twee tijdstippen flikkert 

kert voor het oog van de beduusde 

duusde toeschouwer een soort 

’diavoorstelling in vijftig 
plaatjes’ 

jes’ 
een bijkans afstompende 

stoet scŁnes en changementen 
met stomme-film-opschriften 

als ’Hamburg enige ogenblikken 

ken 
later’ 

Harwood - bekend van The 
dresser’ 

en als scenarist van 

Polanski’s ’The 
pianist’ 

- mag 
dan in zowel de film als in het 

theater zijn metier vinden dit 

stuk heeft veel van een filmscript 

script in aanleg 

In een theaterzaal levert het 

kijkdoostheater op het werkt 

statisch en afstandelijk Ondertussen 

tussen heb je wel degelijk het 

gevoel dat dit een erg boeiende 
film zou kunnen worden want 

de materie is prikkelend genoeg 

noeg Bovendien wordt er lang 
niet slecht geacteerd 

Het is jammer dat de ’fatale liefde’ 
de’ 

van Mahler voor Alma 
Schindler na de huwelij 

ksvol- ksvoltrekking 

trekking nauwelijks wordt uitgewerkt 

gewerkt (daarvoor wachten we 
dan maar op de film maar dat 
andere centrale thema - van de 

geforceerde bekering als jood 

tot het katholicisme - is des te 

pregnanter 

Regisseur Karst Woudstra 
heeft wat met het joods-zijn - 

getuige ook zijn eigen stuk ’Het 

beloofde 
land’ 

- en met de positie 

tie van de outcast Naar het slot 

toe overtuigt de persoonlijke 

crisis van Mahler als gevolg van 
het verloochenen van de eigen 

identiteit dan toch nog In het 

historische gesprek van Mahler 
met Freüd in Leiden wordt de 

egocentrische narcistische 

neuroot eindelijk een bange 
man van vlees en bloed 
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Zoeken naar echte emotie in het mediastrijdperk 

Plaats De Harmonie 
Leeuwarden Voorstelling 

ling Marathon Gezelschap 

schap Dox Spel en 

dans Nadia Amin Collin 

van den Broek Jeanine 
Coco Ryan Djojokarso 

Carole van Ditzhuyzen 

n van Haren 
Denis Leuerer Shula Femonia 

monia Natasja Looman 
Kasper Scholten en Ruben 

ben Solognier Regie 
Hildergard Draaijer en 

Marjan Bariage Script 

Marjan Bariage Choreografie 

grafie Sasan Saghar 
Yaghmai Toeschouwers 

wers 400 

LEEUWARDEN - Al ruim zeven jaar 

maakt Dox uit Utrecht theater 

voor en door jongeren Onder 
de gedreven leiding van Hildegard 

gard Draaijer maakt een steeds 
wisselende 

’bontgekleurde’ 

groep voorstellingen met veel 

dans en iets minder drama 
waar de energie het plezier en 

ook de humor vanaf spat Dat 

klinkt nogal clichØmatig maar 
Dox weet het iedere voorstelling 

ling toch waar te maken 

In 
’Marathon’ 

zien we vijf meiden 

den en vijf jongens die tegen elkaar 

kaar en onbedoeld soms ook tegen 

gen zichzelf ten strijde trekken 

in de postmoderne arena van 

het mediatijdperk ’Realitybattles’ 
les’ 

als ’Big 
Brother’ 

de ’Fear 
Factor’ 

en de ’Jerry Springer 
Show’ 

vormen de inspiratiebron 

bron Wie wil er niet beroemd 

worden aandacht krijgen herkend 

kend worden op straat ØØn uit 

honderd zijn 

Met de paradox dat iedereen 

kennelijk op dezelfde manier 
uniek wil zijn wordt hier niet 

zachtzinnig omgesprongen ledereen 

dereen is bereid om tot het uiterste 

terste te gaan al is niet altijd 

even duidelijk waarvóór eigenlijk 

lijk 

Om de strijd voor aandacht en 
glamour te benadrukken zijn de 

spelers gestoken in glimmende 
boks-outfits met kniebeschermers 

mers en badjassen in de aanslag 

slag Collectieve street danceachtige 

achtige choreografiºn worden 
afgewisseld met pijnlijke verwarrende 

warrende aandoenlijke of ook 

wel komische confrontaties in 

de ring of net daarbuiten 

Namen hebben de contestanten 

ten niet het zijn nummers en zo 
spreken ze elkaar ook aan 

’Nummer vijf wat vind jij het 
lelijkst 

lijkst aan jezelf Wie aan de bel 

trekt mag een nieuwe ronde inzetten 

zetten Wie de microfoon heeft 
heeft de macht De macht om te 

laten zien hoe geweldig hij of zij 
wel niet is of hoe kwetsbaar 
maar vooral om anderen emotioneel 

tioneel uit te kleden Tot de uitdager 

dager er op een bepaald moment 

ment zelf aan moet geloven 

Al die publieke ontboezemingen 

gen onder de dictatuur van 

’eerlijk 
zijn’ 

leiden natuurlijk 

helemaal niet tot de 
’echtheid’ 

waarnaar men zo wanhopig op 
zoek is Aan het slot gaat de 

voorstelling dan ook steeds 

meer over de vervagende grenzen 

zen tussen spel en werkelijkheid 

heid 

Waar de spelletjes eigenlijk 

over gaan of wat de spelregels 

zijn is meestal volstrekt onduidelijk 

delijk zoals ook veel overgangen 

gen nogal willekeurig 
plaken en 

knipwerk verraden Maar dat 

kan de stemming niet bederven 

ven De gekunsteldheid van deze 

ze jacht naar ’echte 
emoties’ 

wordt met zoveel overdrijving 
en humor gebracht dat de anonieme 

nieme deelnemers van het begin 

gin van de weeromstuit uitgroeien 

groeien tot tien echte persoonlijkheden 

lijkheden En het swingt ook 

nog 
HANS BRANS 



Proust 2 gevangen tussen de regels en de lakens 

Plaats Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Proust 2 De kant van Albertine 

ne Auteur Marcel Proust Bewerking 
Eric de Kuiper Guy Cassiers Erwin 

Jans Gezelschap Het Rotheater Spel 
Paul Kooy Eelco Smits Marlies Heuer 
Fania Sorel Regie Guy Cassiers Toneelbeeld 

neelbeeld Marc Warning Vertaling 
CØline Linssen Belangstelling 210 

per- perLEEUWARDEN 

LEEUWARDEN - Het tweede 
deel van de vierdelige theaterbewerking 

bewerking van Prousts romancyclus 

cyclus ’De verloren 
tijd’ 

is kleiner 

ner van opzet dan het eerste 

Een kleiner podium minder 
technische hoogstandjes en 

ook minder rijkdom aan thematiek 

tiek en verhaallijnen 

Was het geld op Verwachtte 
men toch wat minder volhouders 

ders in Proust oeverloze woordenzee 

denzee Niets van dit alles In 

’De kant van 
Albertine’ 

is de wereld 

reld van de astmatische Proust 
kleiner geworden 

Waar andere jongelingen op 

avontuur gaan en wel zien waar 

ze uitkomen daar raakt de broze 

ze Marcel steeds meer gekluisterd 

terd aan zijn ziekbed Onder de 

vleugels van zijn grootmoeder 

mag hij een tijdje naar zee En 

daar zijn meisjes 

Met een subtiel fluwelen stem- 

stemgeluid 

geluid vertelt Paul Kooy - de oudere 

dere schrijvende Proust - de 

eerste episode van dit deel 

Daarbij staat hij pootje badend 
zo lijkt het tot zijn knieºn in een 

groot horizontaal scherm 

waarop in het halfduister ook 

zijn gezicht is geprojecteerd en 
waaruit her en der een vrouwenarm 

wenarm omhoog komt 

Tegen de tijd dat Marcel verslingerd 

slingerd is geraakt aan Albertine 

ne trekt het scherm op en zien 

we de jonge Proust (Eelco 

Smits Tussen de witte vloer 

en het hemelbaldakijn begint 
de ongelukkige liefde van 

Proust en Albertine 

Interessant is daarbij dat de rol 

van Albertine gedubbeld is 

maar anders dan die van 

Proust Naast de meisjesachtige 

ge Fania Sorel speelt Marlies 

Heuer een rijpe Albertine 

De plafonden en vloerdoeken krijgen 

gen nu iets van de klamme lakens 

kens van het ziekbed waaraan 
zich de moeizame verhouding 
tussen Marcel en Albertine grotendeels 

tendeels afspeelt Al observerend 

rend probeert Proust zich 

meester te maken van zijn situatie 

atie maar tussen de schitteren- schitterende 

de regels van zijn roman cre- 

ºert hij ongemerkt een gevangenis 

genis van woorden 

Natuurlijk loopt het met Albertine 

tine op niets uit Dwars over de 
burgerlijke conventies van het 

Parijs rond 1900 heen legt regisseur 

seur Cassiers Prousts vergrootglas 

glas feilloos op een typische 

liefde van onzekere adolescenten 

ten Hun jaloezie gekwetstheid 
en angst krijgen er iets universeels 

seels door Het tweede deel 

mag dan minder gevarieerd zijn 

in toon en thematiek het is 

minstens zo indringend 
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Harde 
’Pygmalion’ 

van NNT 
Plaats Koornbeurs Franeker Voorstelling 

ling Pygmalion Auteur George Bernard 

nard Shaw Gezelschap NNT Spel Lotje 

je van Lunteren Yorick Zwart Rogier in 

’t Hout Aafke Buringh Loek Peters Jacqueline 

queline Boot e Regie Koos Terpstra 

Vertaling Viggo Waas Toeschouwers 
140 Nog te zien 29 en 30 januari in 

Leeuwarden 4 maart in Drachten en 6 

maart in Heerenveen 

FRANEKER - 

’My fair 
lady’ 

hangt 

als een slagschaduw boven het 
enige stuk van Nobelprijswinnaar 

naar George Bernard Shaw dat 

nog een beetje repertoire 

houdt - maar dan wel alleen in 

de vorm van die overbekende 
musical Zelfs de titel van het 

oorspronkelijke stuk uit 1913 
’Pygmalion’ 

is er vrijwel door 

in de vergetelheid geraakt 

Terecht meent het NNT dat het 

wel eens de moeite waard kan 

zijn om het origineel uit haar 

muzikale verpakking los te peuteren 

teren want Shaw pretendeerde 
met 

’Pygmalion’ 
een zeer maatschappijkritisch 

schappijkritisch stuk te hebben 
geschreven over de ’maakbaarheid 

baarheid van de 
mens’ 

Maakt 
het origineel die pretentie 

Waar je in de Nederlandse oertekst 

tekst van Seth Gaaikema twee 

ironische onconventionele 
vrijgezellen uit de upper class 
een weddenschap hoorde afsluiten 

sluiten om het sappig 
platpratende 

tende bloemenmeisje Eliza 

Doolittle te veranderen in een 

lady daar hoor je hier in de vertaling 

taling van Viggo Waas twee gevoelsarme 

voelsarme technocraten een 

experiment bespreken 

De toon is harder directer en 

ook grover en de regie onderstreept 

streept dat door een kale tijdloos 

loos aangeklede atmosfeer De 
sociale verschillen zijn van een 

nostalgisch plaatje verdampt 
tot een abstractie Het accent 

ligt letterlijk en figuurlijk veel 

minder op het plat praten van 

Eliza en veel meer op de geforceerde 

ceerde 
’maakbaarheid’ 

van het 

bloemenmeisje 

Ook de andere personages stralen 

len hardheid uit 
Higgins’ 

huishoudster 

houdster is van een Saartje met 
gezond verstand verandert in 
een tang met haar op de tanden 
en zijn moeder is een bitch die 

haar zoon de professor de les 

leest als een sergeant-majoor 
Nogal gezocht is de transformatie 

tie van Eliza’s vader van vuilnisman 

man tot Marokkaan 

De taal van Waas mag dan aanmerkelijker 

merkelijker zouter klinken dan 

die van Shaw en de tegenstellingen 

gen worden door Terpstra flink 

op de spits gedreven maar 
wordt daarmee de maatschappijkritische 

pijkritische pretentie van het 

stuk alsnog waargemaakt 

De test zit in de finale Nadat Eliza 

za haar proef als dame met vlag 
en wimpel heeft doorstaan 
voelt ze zich pas echt door haar 

mentor miskend In een lange 

spannende woordenstrijd tussen 

sen Eliza en Higgins worden 
haar verwijten keer op keer 

onderuit 

deruit gehaald 

Shaw laat Higgins botheid 

graag doorgaan voor een harde 
leerschool in onafhankelijkheid 

heid maar de auteur is te verliefd 

liefd op zijn eigenzinnige 
personage 

nage om het emotionele pantser 

ser en de zogenaamde onafhankelijkheid 

kelijkheid van de professor 

door te prikken als upper classluxe 

luxe Het resultaat is een onbevredigend 

vredigend gelijkspel waar zelfs 

het NNT in deze kernachtige 

voorstelling niet veel aan kan 

veranderen 
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Nieuwe Haenen snedig maar dun 

Voorstelling Treinen kunnen keren 

Auteur Paul Haenen Spel Nelly Frijda 
Vincent Croiset Tjitske Reidinga en Hugo 

go Haenen Regie Mette Bouhuijs Productie 

ductie Hummelinck Stuurman Theater 

ter Het Posthuis Heerenveen Toeschouwers 

schouwers 290 Nog te zien 1 1 februari 
in Franeker 18 februari in Drachten en 
19 maart in Dokkum 

HEERENVEEN Naast zijn eigen 

shows zijn stemwerk voor Sesamstraat 

samstraat en zijn veelvuldige 

tv-optredens heeft Paul Haenen 

nen tussendoor inmiddels 
meer dan twintig toneelstukken 
geschreven Dat de stijl van de 

meester bij zo’n productie wat 

gelijkvormig overkomt hoeft 

dan ook niet te verbazen Maar 
het oeuvre van Haenen begint 

wel erg veel weg te krijgen van 

een vlotjes afgewerkt receptenboek 

boek met veel modern leed eigenwijze 

genwijze types en een typische 

Haenen-humor 

De laatste parel aan zijn ketting 
draagt de intrigerende titel 

’Treinen kunnen 
keren’ 

Het 

verband met de inhoud is mij 

niet helder geworden misschien 

schien heb ik iets gemist 

Het verhaal is dun maar het 

heeft wel wat Een getrouwd 
stel gaat na twintig jaar 

scheiden 

den Wilma (Nelly Frijda is 

ruim tien jaar ouder dan Martijn 

tijn (Vincent Croiset en een beroemd 

roemd schrijfster maar ze zijn 

nog steeds kameraadjes Waarom 

om dan uit elkaar vragen ze 

zich af op de dag dat de scheiding 

ding een feit is Dus besluiten ze 

om in hetzelfde huis te blijven 

wonen maar dan met meer vrijheid-blijheid 

heid-blijheid 

De volgende dag zo wat trekt de 
nieuwe vlam van Martij n in Met 

deze Frederique (Tjitske Reidinga 

dinga blijkt hij later overigens 
al vijf jaar een verhouding te 

hebben Nog een dag later zijn 

ze gedrieºn bij een fotosessie in 

verband met een interview van 

Wilma Fotograaf Pascal (Hugo 
Haenen versiert daarbij 

Frederique 

rique en trekt de volgende dag 
ook maar in Na wat kruisverbanden 

banden raakt het tussen Frederique 

rique en Martijn uit en weet oplichter 

lichter Pascal tenslotte iedereen 

een het huis uit te werken 

Naast terloopse onderwerpjes 
als liefde vriendschap trouw 
en eerlijkheid is Haenens onderwerp 

derwerp hier vooral de ’moet 
kunnen’ 

moraal Vrijblijvend- 

Vrijblijvendheid 

heid wordt uiteindelijk ieders 

ondergang Maar hoe interessant 

sant is het verhaal of dat thema 
in deze vorm De schrijver doet 

zijn best om er een leuke vlotte 

komedie neer te zetten en wil 

vooral niet voor pretentieus 

versleten worden 

In zijn haastige ambacht zijn de 

karakters echter zo plat als een 

dubbeltje en veel van de situaties 

ties zijn zó onaannemelijk dat je 

al snel afhaakt Hoogtepunt is 

wat dat betreft de fotografiesessie 

sessie waar Frederique tot allerlei 

lerlei idiote obsceniteiten 

wordt gedwongen terwijl haar 
huisgenoten erbij zitten als een 
natte krant Is dit leuk of niet 

Natuurlijk als je er in mee kunt 
gaan accepteer je elke idioterie 
maar Haenens stijl is toch in hoge 

ge mate die van de conventionele 

nele min of meer realistische 

komedie en niet die van de absurdistische 

surdistische klucht Het enige 

onderscheid met de conventionele 

nele komedie is dat daar nogal 

besmuikt over vreemdgaan 
wordt gesmiespeld terwijl men 
hier de mond vol heeft met lul 

kut en neuken Bij Haenen 
wordt iedere aannemelijkheid 
en ieder karakter helaas opge- opgeofferd 

offerd aan de leuke snedige 

dialoog en een drang om te 
’scoren’ 

Dat een deel van het publiek 

zich desonandank een leuke 

avond niet wilt laten ontgaan 
heeft behalve met die humoristische 

tische dialogen vooral te maken 
met de schitterende rol van de 

naïeve onzekere maar o zo levenslustige 

venslustige Frederique Tjitske 
Reidinga is dan ook een actrice 

die een beter stuk waardig is 
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Proust hervonden in afstandelijk groots theater 
LEEUWARDEN - Heeft u ’Op 
zoek naar de verloren 

tijd’ 
van 

Marcel Proust die mooiste en 
beroemdste romancyclus in de 

boekenkast van achttien delen 

met al die paginalange zinnen 
vol verfijnde observaties en 

subtiele zelfanalyses ook nog 
steeds niet helemaal uit Bent u 

er zelfs nog niet echt aan begonnen 

gonnen of wie weet hebt u 

hem wŁl helemaal uit 

In al die gevallen is ’Proust 
1’ 

van het RO Theater in de regie 

van Guy Cassiers een aanrader 
die je reikhalzend naar de volgende 

gende drie delen laat uitzien Je 
krijgt meteen zin om met de geschreven 

schreven delen de leeslamp op 
te zoeken 

Toegegeven net als bij de roman 

man moet je je ook hier durven 
overgeven aan die brede bijna 

hypnotiserende stroom van 

waarnemingen en gedachten 
waarin vaak geen directe lijn zit 

en die maar voortmeandert 
zonder grote verheffingen of 

een knallende climax Hoe is 

het mogelijk dat zo’n voorstelling 

ling dan toch zo kan boeien 

Het mooie van deze productie 
is zonder twijfel datde literaire 

kant van Proust volledig intact 

blijft zonder dat de theatrale 

kant er iets bij inboet 

In het deel voor de pauze speelt 
een groot wit lamellenschºrm 

een belangrijke rol Daarop 
wordt eerst het half-belichte 

hoofd van de schrijver geprojecteerd 

jecteerd als een Beckett-achtige 

ge reductie van een ziek lichaam 

chaam tot louter dwangmatige 
herinneringen Die herinneringen 

gen - het kernwoord in Prousts 

oeuvre - tonen ons vervolgens 
in een steeds verschuivend 
drieluik op dat scherm de mensen 

sen uit Marcels jeugd in een 

bourgeois gezin warm en zorgzaam 

zaam maar tegelijk opgesloten 
in hun eigen status 

Hun teksten worden onderstreept 

streept door een strijkkwartet 

met van die salonfahige maar 
ook broeierig-onrustige muziek 
(van Shostakovitsj Webern 
e en gadegeslagen door een 

jonge Marcel vóór het doek Af 

en toe treden ook ander personages 

nages als het ware van het 

scherm naar de voorgrond zo- zoals 

als de moeder of zijn jeugdliefde 

de Gilberte of haar moeder 
Odette Swann (een prachtige 

rol van Marlies Heuer 

Het effect van die wisselingen 

tussen 
’live’ 

en video is een curieuze 

rieuze mengeling van intimiteit 

met de zintuiglijke belevingswereld 

wereld van Marcel en de afstandelijkheid 

delijkheid van de eeuwige observator 

servator Proust En dat heeft 

dan weer alles te maken met de 

moederbinding van Marcel die 

in iedere geliefde een onbereikbaar 

baar ideaal projecteert 

Na de pauze had men naar huis 

kunnen gaan want de eerste roman 

man 
’Combray’ 

is dan wel af 

Maar de volgende voorstelling 
mag er even goed zijn In het begin 

gin is het wennen Het duurt 

even voor je in de gaten hebt 

dat dit deel veel eerder speelt 

als Odette haar man Charles 

Swann pas leert kennen Boven- Bovendien 

dien mis je hier de ogen van 

Marcel Łn de wisselwerking 
met het projectiescherm 

Charles Swann (Herman Giles 

neemt tot op zekere hoogte de 
introspectieve rol van Marcel 

over Maar zijn objectivering is 

extremer Hij projecteert Boticelli 

celli op Odette sterft haast van 

jaloezie en de troost die hij 

vindt in de muziek en in de 

schilderkunst weerspiegelen 
een tragische onvermogen om 
de schoonheid van het leven 

mee te beleven 

Die thematiek vind je terug in 

de vorm van de voorstelling 
die niet meeslepend is in een 

heftige emotionele betekenis 
maar die je in al zijn afstandelijkheid 

lijkheid wel meezuigt in een 

doorleefde onmachtige ’binnenwereld’ 

nenwereld’ 
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Theater Harmonie Leeuwarden Voorstelling 

stelling Proust 1 Bewerking Eric de 

Kuiper Guy Cassiars Erwin Jans Gezelschap 

zelschap RO Theater Spel Jacqueline 

Blom Marlies Heuer Herman Gilis 

Mare De Korte Joop Keesmaat e Regie 

gie Guy Cassiers Muziek Quotuor Danel 

nel Video Kantoor voor bewegend 
beeld Vertaling CØline Linssen Toeschouwers 

schouwers 350 



De Kern maakt ’School voor 
Vrouwen’ 

brave klucht 
Voorstelling School voor 
vrouwen Auteur J MoliŁre 

liŁre Gezelschap De 
Kern Spel Jan-Jaap 

Jansen 

sen Marieke de Kruijf Fabiºnne 

biºnne Meershoek Margreet 

greet Heemskerk Ineke ter 
Heege en Barbara Gozens 
Regie Wlm Meeuwissen 
en Jan-Jaap Jansen Vertaling 

taling Jan-Jaap Jansen 
Theater Posthuis Heerenveen 

renveen Toeschouwers 
240 

HEERENVEEN- De Kern speelt 

niet vaak bestaande toneelstukken 

ken maar meestal zelfgemaakte 

te bewerkingen van romans of 

historische stof waarin de rol 

van vrouwen centraal staat In 

TEcole des 
femmes’ 

van MoliŁ- 

re is dat laatste ook het geval 

Jan-Jaap Janssen tekende niet 
alleen voor de hoofdrol en de 

mise-en-scŁne maar ook voor 

de vertaling 

Ondanks veel anachronistische 
grapjes komt deze metrische 
en berijmde vertaling nogal 

braaf en oubollig over En dat 

geldt helaas ook voor de voorstelling 

stelling Er wordt lekker vet geacteerd 

acteerd zoals dat in een goede 
klucht hoort en het is best een 

onderhoudend avondje toneel 
maar veel originaliteit valt er 

niet te bespeuren en in de interpretatie 

pretatie getuigt van weinig 
visie 

sie Dat wringt temeer omdat 
De Kern met hun kijk op 

geschiedenis 

schiedenis en op 
man-vrouwverhoudingen 

verhoudingen pretendeert wat 
te vertellen te hebben Misschien 

schien zit juist die inhoudelijke 

drang het maken van een avontuurlijker 

tuurlijker artistiek concept wel 
in de weg 

De hoofdrol van Arnolphe werd 

bij de premiŁre ongetwijfeld 

vertolkt door de auteur MoliŁ- 

re had een voorliefde voor foute 

te types die hij dan zelf over de 

hekel haalde Zijn Arnolphe is 

een ouder heerschap dat het 

panacee tegen ontrouwe vrouwen 

wen gevonden meent te hebben 

ben Want trouweloosheid zit 

vrouwen nu eenmaal in het 

bloed vooral als ze geleerd 

hebben Hij laat zijn protØgeetje 

dan ook in zo groot mogelijke 

beslotenheid en domheid opvoeden 

voeden om nu zelf de vruchten 
te plukken van haar ’natuurlijke’ 
ke’ 

onschuld 

Dat alle plannen van deze patriarchale 

archale controlfreak tot mislukken 

ken gedoemd zijn staat vast 

Daar heeft MoliŁre maar twee 

ingrediºnten voor nodig een 

jonge minnaar en diezelfde natuurlijke 

tuurlijke onschuld van het jonge 

ge meisje Agnes Precies dat 

wat Arnolphe als garantie zag 
voor zijn geluk drijft haar in de 

armen van een 
’natuurlijker’ 

partij dan die moraliserende ei- 

eiOp 

Op dit verhaal nog eens belegen 

gen feminisme loslaten is rode 
rozen rood verven Het is een 

leuke vondst om alle rollen op 
die van Jan-Jaap Jansen na 

door vrouwen te laten spelen 

om er zodoende een echt ’vrouwenstuk’ 

wenstuk’ 
van te maken Niets 

op tegen zeker niet als je een 

Fabiºnne Meershoek een charmant 

mant lefgozertje als minnaar 
ziet neerzetten Maar wat voegt 
het toe aan de overduidelijke 

strekking dat vrouwen geen 

manipuleerbaar eigendom zijn 

De Kern had beter aandacht 
aan dat ene mannetje kunnen 
geven Werd MoliŁre destijds 

zelf niet echtgenoot van een 21 

jaar jonger meisje vermoedelijk 

lijk zijn eigen kind bij een 
afgedankte 

dankte maïtresse Wat als de 

schrijver met al zijn geloof in 

het zelfbeschikkingsrecht van 
jonge mensen niet alleen ouwe 
snoepers belachelijk maakte 
maar ook iets van zichzelf Die 

potentieel tragische kant van 

Arnolphe laat De Kern helaas 

links liggen 

Zo blijft een kluchtige komedie 
over die vooral door Marieke 
de Kruijf als Agnes nog 

enigszins 

zins gered wordt De naïviteit 

waarmee ze precies dat doet 
wat Arnolphe wil verhinderen 
is komisch zonder leuk doen 
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De duistere werking van 

taboes in nieuwe Albee 

Voorstelling The Goat of Wie is Sylvia 

Auteur Edward Albee Gezelschap Egmond 

mond Theater Spel Rik Launspach 
Linda van Dyck Sjoerd Pleijsier Marcel 

Osterop Regie Gijs de Lange Vertaling 

ling Coot van Doesburgh Theater De 

Lawei Drachten Toeschouwers uitverkocht 

kocht Nog te zien 29 januari in Franeker 

ker 

DRACHTEN - Wie aan Albee 

denkt denkt aan ’Wie is bang 
voor Virginia 

Woolf’ 
.  Wie denkt 

dat de nieuwe Albee ook een 

avondje smullen wordt met 

hoogstaande acteerprestaties 

en echtelieden die elkaar met 

veel drank en een scherp 
gesneden 

den tong alle hoeken van de kamer 

mer laten zien komt niet helemaal 

maal bedrogen uit maar echt 

lekker voel je je niet bij ’De geit 

of Wie is Sylvia 

De setting oogt in het begin nog 

vrij klassiek Martin is een gevierd 

vierd architect en nog altijd gelukkig 

lukkig getrouwd met Stella ook 

intelligent gevoel voor humor 
en liberaal denkend want dat 

hun zeventienjarige zoon Paul 

homoseksueel meent te zijn is 

geen punt 

Maar Martin is afwezig en vergeetachtig 

geetachtig hij zit ergens mee 
Wat dat blijkt tijdens een interview 

view met vriend Ron ter ere 

van zijn vijftigste verjaardag 
De naam Sylvia valt En de 

vraag wie is Sylvia Voor de 

toeschouwer is het antwoord 

op die vraag dan al duidelijk 

Sylvia is een geit De geit waar 

Martin verliefd op zegt te zijn 

Dit is andere koek dan een jong 
blondje waar een goed geacht 

huwelijk overigens ook heel wel 

mee op de klippen kan lopen 

Maar dat hebben we al zo vaak 

gezien Probeert Albee ons te 

shockeren met buitenissigheden 

den Is het effectbejag Nou 

nee piet helemaal 

Nadat vriend Ron zo ’edelmoedig’ 
dig’ 

is geweest om per brief 

echtgenote Stella in te lichten 

barst het Albeeiaanse huiskamerspektakel 

merspektakel pas goed los 

Heen en weer wankelend als 

een gefrustreerde ijsbeer probeert 

beert Linda van Dyck als Stella 
er achter te komen wat haar is 

overkomen 

Het cynische verweer tegen de 
emoties van ongeloof en verbijstering 

bijstering die haar overstelpen 
zijn goed voor veel lachsalvo’s 

in de zaal Af en toe zit er wel 

enig effectbejag in de gevatte 

replieken die Albee haar in de 

mond legt maar gelukkig 
vergaat 

gaat het lachen je wel 

Het verweer van Martin is veel 

moeilijker te grijpen Rik Launspach 

spach zet een intrigerende lijdzame 

zame bijna zweverige Martin 
neer die soms heftig kan 

uitvallen 

len Desondanks begrijp je van 

de seksueel onderstreepte 

zielsverwantschap met -zijn 

aanbeden geit uiteindelijk niet 

zo gek veel meer dan zijn 

vrouw die er helemaal niet bij 

kan 

Piekerend over Martins aandrift 

drift ga je je vragen stellen over 
zijn verleden en over hoe goed 

dat huwelijk nu eigenlijk was 

Maar in tegenstelling tot 
oudere 

re stukken van Albee krijg je 

hier weinig opheldering Het 

’goede 
huwelijk’ 

is slechts een 

hypothese wat gebeurt er als 

op een kwade dag blijkt dat de 

liefhebbende echtgenoot het 

pakweg met vee doet 

De schrijver is er kennelijk niet 

op uit om de neiging tot 
bestialiteit 

liteit psychologisch te verklaren 

ren maar om de bedreigende 
en irrationele werking van taboes 

boes te onderzoeken Niet dat 

hij het ’laatste 
taboe’ 

(hoeveel 

hebben we er daarvan al niet 

gehad op seks met dieren wil 

doorbreken maar wel wil hij 

denk ik laten zien dat de hele 

en halve argumenten waarmee 
we onze heftige afkeer proberen 

ren te rechtvaardigen niet toereikend 

reikend zijn om te verhinderen 
dat zelfs het beste huwelijk 

schipbreuk lijdt 

Of Albee in zijn opzet slaagt valt 

moeilijk te zeggen Dat hangt 

niet alleen af van briljante acteurs 

teurs (zoals een schitterende 
Marcel Osterop als zoon Paul 

in een mooie voorstelling het 

hangt ook af van wat daar in het 

donker van ons eigen hoofd gebeurt 

beurt 

HANS BRANS 


