
Ex-Dutchbatters zorgen voor verwarring
Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Ajax. Auteur: Sofokles.
Gezelschap: Noord Ne-
derlands Toneel. Spel:
Jeroen de Man, Lotje van
Lunteren, Ruurt de Maes-
schalck, Romana Vree-
de, Wouter van Oerd, e.a.
Bewerking en regie: Jos
Thie. Toeschouwers:
370. Nog te zien: van-
avond in Leeuwarden; 21
oktober in Heerenveen; 8
december in Drachten;
juni 2007 op Oerol.

LEEUWARDEN - ‘Ajax’ van Sofokles
is een tragedie met een direct
aansprekend verhaal over oor-
log en waanzin dat er als het
ware om vraagt om naar nu te

worden vertaald. Zo situeerde
Peter Sellars het stuk eerder in
de Vietnam-oorlog en liet Peter
Stellingwerf met Sult het Neder-
landse leger zich ingraven op
het strand van het Mirnser Klif.

Ook in de regie van Jos Thie bij
het NNT zijn de antieke helden
in Nederlandse militairen ge-
transformeerd. Zijn interpreta-
tie van Ajax’ waanzin als ‘post-
traumatisch stress syndroom’
biedt daarbij een helder uit-
gangspunt. Het maakt om te be-
ginnen de rol van de godin
Athena - hier in de gedaante
van een mysterieuze, zwarte
Milva - een stuk toegankelijker.
Athena is tegen Troje, dus vóór
de Grieken. Al voor het stuk be-

gint treft zij de gekrenkte held
met waanzin om te verhinderen
dat hij de eigen, Griekse leiders
vermoordt. Verblind van woe-
de slacht hij een troep schapen
af die hij voor zijn superieuren
houdt.

Het motief van Ajax’ wrok ont-
breekt in deze bewerking, ken-
nelijk met het doel de nadruk
meer op het trauma zelf te leg-
gen. In een gespannen proloog
zien we hoe de officier Ajax
voor een moderne legertent
een povere medaille krijgt op-
gespeld, zijn vrouw afweert en
zich ontdoet van zijn uniform.
De wrok is niet duidelijk, maar
wel voelbaar.

Het eerste deel werkt onont-
koombaar toe naar de zelfdo-

ding van Ajax, die zich zelfs
door vrouw en kind niet kan la-
ten weerhouden. Het besef dat
hij door dat ene moment van
verstandsverbijstering nooit
meer zichzelf zal kunnen zijn,
voert Jeroen de Man als Ajax
tot een magistraal uitgespeelde
climax. Een vileine Athena
helpt een handje. Het tweede
deel wordt beheerst door de ru-
zie tussen Ajax’ broer en de
Griekse opperbevelhebber die
niet wil dat het lijk van de verra-
der wordt begraven.
Aan die heldere, krachtige lijn
van Sofokles’ tragedie is nóg
een hedendaagse dimensie toe-
gevoegd. De figurantenrol van
vier ‘amateurs’ in de voorstel-
ling groeit namelijk uit tot een
hoofdrol als deze ex-Dutchbat-

ters in enkele aangrijpende vi-
deofragmenten vertellen hoe
hun ervaringen in oorlogsge-
bied hen letterlijk met stom-
heid sloegen. Dit is geen spel,
dit is echt.

Toch is het verband tussen hun
verhaal en dat van Ajax lichte-
lijk verwarrend. De Dutchbat-
ters hebben het vooral over
hun ervaringen in de oorlog,
terwijl de bron van Ajax’ ‘ach-
teraf trauma’ meer met zijn
wrok dan met de oorlog zelf van
doen heeft. De frictie die dat op-
levert haalt deze indringende
voorstelling evenwel niet on-
deruit. In een stuk over verwar-
ring mag je wel met een paar
vragen naar huis.
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Vrolijke Assepoes in plastic
Plaats: Posthuis, Hee-
renveen. Voorstelling:
Assepoes. Gezelschap:
Minitheater Friesland.
Tekst: Heleen Verburg.
Regie: Margreet Boer.
Muziek: Catrien van der
Molen. Kostuums: Fed-
de Vonk. Toeschou-
wers: 200.

HEERENVEEN  - Het Minitheater in
Heerenveen is een amateurge-
zelschap dat zich niet vastlegt
op één genre of publiek. In sa-
menwerking met Creativiteits-
centrum De Cirkel heeft men
deze keer gekozen voor het ma-
ken van een familievoorstelling
met enkele volwassen spelers,

een vijftal tieners en dan nog
een compleet ‘koor’ van jonge
figuranten. De keus van het
stuk viel op een bewerking van
het oude Assepoestersprookje
door Heleen Verburg.
Modern is haar aanpak vooral
omdat Assepoester zich hier
niet gedwee laat koeioneren
door haar ‘bitch’ van een stief-
moeder, maar, aangespoord
door petemoei, leert om voor
zichzelf op te komen. Aan haar
vader heeft ze daarbij ook in de-
ze versie niet veel, want die is
hier een depressieve dweil
sinds de dood van Assepoes’
moeder.
In het tweede deel volgt Ver-
burg sterker de traditionele lijn

van het sprookje en dat is jam-
mer, want het is eigenlijk niks
voor zo’n rebellerende puber
om gedwee af te wachten of ie-
mand haar de goede schoen
komt aanpassen. Daar staat
dan weer wel een rare lakei te-
genover die deftig praat en toch
brutaal uit de hoek kan komen.
Dat hij verliefd wordt op een
van de kwaaie stiefzussen is
een leuke vondst, maar wat
voor doel dat heeft in het ver-
haal is niet duidelijk.

Zo zijn er wel meer vondsten en
momenten die op zichzelf vaak
leuk en aardig zijn, maar die de
rode draad van het verhaal niet
altijd ondersteunen. Hetzelfde
geldt voor de aandoenlijke lied-

jes, die nog wat onwennig ge-
bracht worden.

Zowel de jonge als de oude spe-
lers proberen er een vrolijke
boel van te maken en het pu-
bliek heeft dan ook aardig wat
te lachen in dit buitenissige
sprookje. Vooral de uitstraling
van Marith de Weerd als Asse-
poes mag er wezen.

Wat de voorstelling mist is
vaart en vooral scherpte. Zo
heeft het te voorschijn toveren
en aantrekken van een baljurk
meer weg van een moeizaam
changement dan van een be-
toverend schouwspel. De scène
met het glazen muiltje werkt
niet toe naar een climax, maar

is een rommelige schoenenpas-
serij. Een strakkere en tegelijk
meer fantasievolle mise-en-scè-
ne zou de concentratie en de vi-
taliteit in het spel sterk ten goe-
de komen.Ook het louter func-
tionele decor mist verbeelding.
Maar dat wordt dan weer meer
dan goed gemaakt met de
hoogst originele kostuums. Die
laten zien dat ook met beperkte
middelen verrassend theater
gemaakt kan worden. Assepoes
in een vuilniszak en stiefzus in
een schitterende baljurk van
Liddl-zakjes: vrolijk prikt het
plastic door de schone schijn
van het sprookje.

HANS BRANS



Carver bereikt nieuw hoogtepunt met ‘Banden’
Plaats: Harmonie, Leeuwarden.
Voorstelling: Banden Gezel-
schap: Carver. Van en met: Beppie
Melissen, Martin Hofstra, Jim van
der Woude. Eindregie: Helmert
Woudenberg. Toeschouwers: 180.

LEEUWARDEN - Carver, met Beppie Melis-
sen en Jim van der Woude als kern, staat
al jaren bekend als absurdistisch, fysiek
theater met een volstrekt eigen signa-
tuur. Dat die eigen stijl niet snel gaat ver-
velen komt mede door de inbreng van
steeds wisselende gasten die aan de in
het duister tastende theatrale zoektoch-
ten van dit clubje telkens een geheel ei-
gen draai geven. In ‘Banden’ is er één
gast die daarvoor zorgt: Martin Hofstra.

Jarenlang speelde hij bij Alex d’Electri-
que - dat andere prettig gestoorde gezel-
schap, waarbij het absurdisme veel an-
archistischer en gewelddadiger was.

In het begin lijkt het even wennen voor
de boomlange Hofstra, die permanent
met oorkleppen op en vrijwel stom zijn
eigen weg probeert te gaan in het bizar-
re gezinnetje dat in ‘Banden’ wordt ge-
portretteerd. Dan is zijn klunzigheid net
iets te gestileerd. Maar gaandeweg sluit
zijn hoekige, ritmische stijl steeds beter
aan bij die van Melissen en Van der
Woude en in zijn eentje zorgt hij voor
een magistraal slot.
Het verhaal in ‘Banden’ is even summier
als indringend. De zoon, Hofstra, heeft
een onduidelijk handeltje in fietsban-

den, waarvan er stapels over het toneel
slingeren. De titel slaat echter meer fi-
guurlijk op de, zoals dat heet, knellende
familiebanden - vooral die tussen de
moeder en haar broer - waarvan de zoon
de dupe is. Met z’n drieën leven ze onder
één dak in een benauwd kamertje met
tafel, bed, fornuis en veel troep.
In dit realistische decortje wordt het al-
ledaagse subtiel vermengd met het bi-
zarre. Broer probeert zijn zus te ontkle-
den met een soeplepel, hannest met een
kapstok die niet wil blijven hangen en
vergrijpt zich aan een knuffelhond. Zijn
zus worstelt met een onderbroek tijdens
een lang verhaal over het temmen van
een hond (om haar toehoorders vlak
voor de pointe in de steek te laten). Tij-
dens de ruzies tussen broer en zus pro-

beert de zoon zijn hoofd in een kastje te
verstoppen, maar de heibel raast hem
tegemoet bij iedere deurtje dat hij opent
of pannendeksel dat hij optilt.

Wat in deze voorstelling vooral opvalt is
het intensieve gebruik van muziek en ge-
luiden en een perfect ritme van de scè-
nes. In uiterst trage gedeeltes wordt de
tijd opgerekt en dan ineens slaan de ge-
beurtenissen op hol, vliegen figuren
door het raam of de deur. Maar slapstick
en hilariteit voeren niet de boventoon,
daarvoor zit er gelukkig te veel ver-
vreemding en verwondering in het stuk.
‘Banden’ is in het oeuvre van Beppie Me-
lissen en de haren zonder meer een
nieuw hoogtepunt.
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Modern relatieleed in
overbelast verhaal

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstel-
ling: Closer. Auteur: Pa-
trick Marber. Gezel-
schap: Het Nationale To-
neel. Spel: Daan Schuur-
mans, Roef Ragas, Eva
Duijvestein, Bracha van
Doesburgh. Regie: An-
toine Uitdehaag. Verta-
ling: Martin Bril. Aantal
toeschouwers: 260.

HEERENVEEN  - Martin Bril vertaal-
de ‘Closer’, het tweede toneel-
stuk van de Brit Patrick Marber,
maar niet de titel. ,,Dichterbij
wat?’’, denk je onwillekeurig als
je vier mensen een avond lang -
beter gezegd vier jaar lang - in
vrijwel alle denkbare combina-
ties het met elkaar hebt zien
proberen, zonder blijvend re-
sultaat. Je zou kunnen zeggen
dat ‘Closer’ gaat over mensen
die wel ‘nader tot elkaar’ wı́llen
komen, maar het niet kunnen.
Waar dat aan ligt, daar geeft het
stuk gelukkig geen eenduidig
antwoord op.
Het opent met een scherp ge-
sneden scène waarin journalist
en mislukt schrijver Dan een

meisje dat gevallen is (!) naar
het ziekenhuis brengt. Deze Ali-
ce (in Wonderland zou je er bij-
na aan toevoegen) heeft veel
van een moderne Lulu: een bak-
vis femme fatale die mannen
het hoofd op hol brengt, maar
daar vooral zelf het slachtoffer
van wordt.

Alice (Bracha van Doesburgh)
windt Dan (Daan Schuurmans)
om haar vinger, maar die is een
scène later al meer geı̈mpo-
neerd door de rijpere fotografe
Anna. Door een onwaarschijn-
lijk toeval krijgt Anna echter
een verhouding met Larry, de
ziekenhuisdokter uit scène één
die in een ‘hard core’ chatses-
sie door Dan op het verkeerde
been is gezet. Dan gaf zich na-
melijk uit voor Anna en verleid-
de de dokter tot een date, waar
de echte Anna opduikt. Larry
krijgt dus wat met Anna. Tot
Dan erin slaagt om haar bij hem
weg te kapen. Tot groot ver-
driet van Alice en Larry. Bent u
daar nog?
Als je het zo navertelt - ik zal u
de overige wendingen bespa-
ren - riekt het naar een vette
soap. Maar dan wel een waarin

dozijnen afleveringen worden
overgeslagen en de kosmos
kunstmatig beperkt blijft tot de-
ze vier. Er is eigenlijk geen scè-
ne waarin het niet net aan of net
uit raakt.

Het televisieverleden van Mar-
ber als scriptleverancier van de
BBC is ongetwijfeld debet aan
deze vermoeiende structuur.
Wanneer je verneemt dat dit
een bewerking is van de ver-
filmde eerste versie, dan vraag
je je af of het niet beter een film
had kunnen blijven.
Ondanks die tekortkomingen
heeft ‘Closer’ toch veel kenmer-
ken van een briljante tragiko-
medie over modern relatieleed.
De dialogen zijn weergaloos, de
intrigerende uitspraken vliegen
je om de oren en de situaties
waarin de scènes verpakt wor-
den zijn hoogst origineel.
Het zijn echter vooral de fantas-
tische acteurs die met hun bra-
voure en een weergaloos natu-
rel ‘Closer’ tot een onvergetelij-
ke avondje maken. Waarna je
met gemengde gevoelens bui-
ten staat.
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Ruimtesprookje combineert
animatie en theater

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
De astronaute en de ster.
Leeftijd: vanaf vijf jaar.
Gezelschap: Arling & Ar-
ling. Spel: Nynke Heeg,
Harry Arling. Script,
compositie, vormge-
ving: Gerry & Harry Ar-
ling. Animaties: Harry
Arling, Bastiaan Hooi-
meijer. Regie: Pieter Ath-
mer. Toeschouwers:
370. Nog te zien: 15 no-
vember, Drachten.

LEEUWARDEN  - Een raket die de
maan haast omver vliegt, ster-
ren die dansen en zingen, een
scheetjeslatende ‘sterrenhap-
per’ en een astronaute die ver-
liefd wordt op een ster. Dat zijn
slechts enkele van de elemen-
ten in de prachtige kindervoor-
stelling die de gebroeders Ar-
ling bedachten. Wat de voor-
stelling vooral zo bijzonder
maakt is de ingenieuze combi-
natie van computeranimaties
en live theater.

De animaties op het achterdoek
spelen een gelijkwaardige rol
met alles wat voor het doek  te
zien is. Terwijl raketten en ster-
ren in en uit het doek schieten
vormen de spelers moeiteloos
een geheel met het animatiege-
beuren. Kinderen die op de te-
levisie een stortvloed van beel-
den over zich uitgestort krijgen
krijgen hier een prachtkans om
die twee werelden aan elkaar te
knopen. Monden vallen dan
ook open van verbazing.
De voorstelling zit boordevol
fijnzinnige humor die voor kin-
deren van vijf en ouder net zo
genietbaar is als voor hun ou-
ders. Het stramien van het ver-
haaltje is even simpel als klas-
siek. Astronaute Leida (Nynke
Heeg) krijgt opdracht om te on-
derzoeken hoe het komt dat er
de laatste tijd zoveel sterren
verdwianen. Vanwege raket-
pech - kapotte gloeilamp - moet
ze even stoppen en dan strui-
kelt ze lieftallig over ‘vallende
ster’ Bob (Harry Arling). Pas na
het afscheid realiseren ze zich
dat ze verliefd op elkaar zijn ge-

worden, maar dan dreigt een
Pacman-achtige ‘sterrenhap-
per’, met de stem van Bert Vis-
scher, roet in het eten te gooi-
en.

Ondanks de vaderlijke advie-
zen van een bebrilde maan
slokt de sterrenhapper toch
ster Bob op. Gelukkig weet de
astronaute hem te dwingen om
de veelvraat alles uit te laten
spugen. Nadat Leida van de
happer met de haaienbek een
vriendelijk koekiemonster
heeft gemaakt staat niets een
uitgebreid happy end meer in
de weg.

Nynke Heeg schakelt gemakke-
lijk van speels via romantisch
naar slapstick in de scènes met
Harry Arling in zijn reuze ster-
renpak. De vormgeving sluit
perfect aan op de stijl van de
animaties en de muziek speelt
bijna ongemerkt een sfeerbepa-
lende rol. Gezien de jazzachter-
grond van de gebroeders Arling
is dat ook niet verwonderlijk
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Kluchtige Feeks zet
overgave in nieuw licht

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: De ge-
temde feeks. Auteur:
William Shakespeare.
Gezelschap: Noord Ne-
derlands Toneel. Spel:
Lotje van Lunteren, Ludo
Hoogmartens, Koen
Wouterse, Wouter van
Oord, Loek Peters, Jef
Hoogmartens, Aafke Bu-
ringh, Yorick Zwart. Re-
gie: Karina Kroft. Verta-
ling: Bert Voeten. Toe-
schouwers: 450. Nog te
zien: 23 februari in Frane-
ker, 24 maart in Heeren-
veen en 1 april in Leeu-
warden.

DRACHTEN  - Na het Nationale To-
neel waagt in hetzelfde seizoen
zich nu ook het Noord Neder-
lands Toneel aan Shakespeares
‘Getemde Feeks’. Het is  een
stuk waar acteurs zich heerlijk
in kunnen uitleven - met echte-
lieden die elkaar op voet van
oorlog beminnen - maar ook
een bijna onmogelijk stuk om in
deze eeuw nog mee aan te ko-
men zetten. Want wat moet je
met een man die zijn vrouw zo
ongeveer uithongert om haar
op de knieën te krijgen en een
getemde furie die aan het slot
braaf verklaart dat een vrouw
zich gewillig dient te onderwer-
pen aan haar man?
De jonge regisseur Karina Kroft
zit er niet te veel mee. Ze heeft
wat met Shakespeare, want eer-
der dit jaar zette ze ook al een
‘Julius Caesar’ op het toneel
met frisse jongens in een zeer
directe stijl. Bij het NNT zijn het
de meiden die fris en vrolijk be-
ginnen. Onder het geraas van
Duitse punkmuziek stuiteren
de zusjes Bianca en Catharina
over het toneel terwijl een tros-
je heren in overjarige jacquet-
ten met dikke sigaren naar bin-
nen wankelt.
Stijlbreuk? Welnee. Kroft trans-
formeert de komedie in een vet-
te klucht en maakt meteen dui-
delijk dat deze heren hulpeloze
fossielen zijn. Dat geldt in de
eerste plaats voor de vader van
de meisjes, Signor Baptista, een
scheefgetrokken hark, die let-

terlijk in een wolk van stof
loopt. Al timmert hij er dan
kluchtig op los als dochter
‘Kaatje’ aan de haren van haar
lieftallige zusje hangt, het
wordt al snel duidelijk dat deze
flutfiguur zijn dochters nooit
één grens heeft weten te stel-
len.
Op komt Petruchio, de temmer
van de feeks. Hij is getipt door
een van de aftandse vrijers van
Bianca die willen dat hij de weg
vrij maakt door eerst de oudste
dochter te trouwen. Deze Pe-
truchio heeft in zijn eerste op-
treden echter weinig van de
vastberaden houwdegen die je
normaliter in de ‘Getemde
Feeks’ ziet. Dit is een haantje
dat twijfelt of zijn aanpak wel
werkt.
Zijn strategie om Kat op de
knieën te dwingen wordt hier
ook nadrukkelijk als zodanig ge-
presenteerd. Zelfs zijn bedien-
den spelen bij hem een rol in
het martelspel. Als Kat dan ein-
delijk murw geslagen is en nog
slechts versteend voor zich uit
kan kijken, begin je te begrijpen
dat ze meer te hoop liep tegen
haar eigen woede en grenzen-
loosheid dan tegen die liefheb-
bende potentaat. Die zich overi-
gens na de eerste echte kus van
een heel andere kant laat zien.
In een prachtige scène wast hij
zij vrouw van top tot teen, teder
en nauwgezet.
Nu zijn we klaar voor het laatste
en lastigste stuk van de Feeks,
waarin Petruchio aan de ande-
re vrijers bewijst dat zijn vrouw
heel wat gehoorzamer is dan
die van hen. Voor de slotmono-
loog van Catharina hebben de
verliezers geen geduld. Dus
richt zij zich rechtstreeks tot de
zaal, die ongemakkelijk moet la-
chen bij dit pleidooi voor de on-
derwerping van de vrouw. Het
zijn de mores van een andere
tijd. Wat beklijft zijn haar woor-
den: veeg die rimpels van je
voorhoofd, blijf niet hangen in
verzet, maar ga met het leven
mee. Dit is een geslaagde
klucht, en meer dan dat.
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Vader en zoon spelen
Elsschot met fijne ironie

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: De ontgoocheling.
Tekst: Willem Elsschot.
Spel: Herman en Vincent
Verbeeck. Regie: Wim
Meeuwissen. Belang-
stelling: 80 mensen.
Nog te zien: 11 decem-
ber in Dokkum.

LEEUWARDEN  - Vijf jaar geleden
alweer speelde de Belgische ac-
teur-verteller Herman Ver-
beeck in zijn eentje ‘Kaas’ van
Willem Elsschot. De ‘vleesge-
worden kaasklerk’ werd hij
toen in deze krant genoemd.Nu
is hij, op uitnodiging van de
Stichting Literaire Activiteiten
Leeuwarden, terug met een an-
dere Elsschot-novelle én met
zoon Vincent die anders actief
is in de jeugdtheatergroep Arte-
mis.

‘Een ontgoocheling’ is in Neder-
land minder bekend dan ‘Kaas’
of ‘Lijmen / Het Been’. Dat ver-
klaart misschien de geringe op-
komst in De Harmonie. Ten on-
rechte, want niet alleen kan
‘Een ontgoocheling’ zich meten
met die andere juweeltjes, de
voorstelling van vader en zoon
is bovendien nog sterker dan
het solo-optreden van Ver-
beeck sr. destijds.

De toevoeging van Vincent is
gerechtvaardigd omdat ‘Een
ontgoocheling’ vooral draait
over een maatschappelijk mis-
lukte vader en de hooggespan-
nen verwachting die hij heeft
van zijn zoon Karel, die eigen-
lijk altijd Kareltje, maar ook Dik-
kop wordt genoemd - en dan
ligt de ontgoocheling al in het
verschiet.

Vader De Keizer is een kleine si-
garenfabrikant die zijn afzet al-
leen weet te slijten aan familie,
kennissen en een paar andere
middenstanders. Het Antwer-
pen van vlak voor de Eerste We-
reldoorlog wordt ons aan het
begin vertoont in een reeks ou-
derwetse dia’s, terwijl de jonge
Verbeek op de trekzak ironisch
muzikaal commentaar geeft.
Daarmee is de toon gezet. Va-
der De Keizer wordt door moe-
der betrapt in een dubieuze lo-
kaliteit en gebruikt dat tot in
lengte van dagen tegen hem. De
poten worden onder zijn stoel
als voorzitter van de kaartclub
weggezaagd en zijn toekomst-
beeld knakt als hij er na drie
jaar achter komt dat Kareltje op
het gymnasium niets anders
doet dan zittenblijven en dus
nooit advocaat zal worden.
Het zou melodramatisch zijn
als het niet zo ingehouden ver-
teld werd, met verstopte ironie
en veelzeggende details. De
vernederingen van Kareltje op
school en later als jongste be-
diende krijgen we op dezelfde
droogkomische manier te zien
en te horen, maar vader De Kei-
zer heeft daar hoegenaamd
geen weet van - totdat het mis-
loopt. Op zijn sterfbed zoeken
zijn ogen wanhopig een ‘talis-
man tegen het pesten’ voor zijn
zoontje.
Onvermogen en liefde, status
en schaamte gaan bij Elsschot
hand in hand. Met hun subtiele
mimiek vertellen De Ver-
beecken het zonder een komma
te vergeten - speels, zonder
overdrijving en met dezelfde
liefde en genadeloze scherpte
die Elsschot voor zijn alter
ego’s aan de dag legde.
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Kantoorseks tijdens ‘Driekoningenavond’

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
‘Driekoningenavond’ van
William Shakespeare.
Gezelschap: De Thea-
tercompagnie. Spel: Ca-
rice van Houten, Anneke
Blok Jappe Claes, Paul
de Leeuw, Tijn Docter.
Regie: Theu Boermans.
Toeschouwers: 300.
Nog te zien: 12 april,
Drachten.

LEEUWARDEN  - Shakespeares ko-
medies zijn in stijl en sfeer zo
tijdgebonden dat je er flink mee
aan de haal moet willen ze wer-
ken. Het Noordelijk Toneel liet
dat pas zien met ‘De getemde
feeks’, de Theatercompagnie

doet het niet minder verras-
send met ‘Twelfth Night’, een
gelegenheidsstuk voor Drieko-
ningenavond (twaalf dagen na
kerst).

Hoewel dit als een beter stuk
geldt dan de ‘Feeks’ is het zel-
den meer te zien. Dat gedoe met
verwisselde tweelingen, ver-
keerde liefdes en vrouwen die
zich als man vermommen vergt
kennelijk een soort humor dat
nauwelijks nog aanspreekt.
Regisseur Theu Boermans
dacht daar anders over. Hij
maakte een zeer vrije bewer-
king, die de romantische kome-
die in een koele zakenwereld si-
tueert, waarin kantoormeisjes
heen en weer geslingerd wor-
den tussen hun behoefte aan
harde seks en Eeuwige Liefde.

Naast die eigentijdse ‘verwar-
ring der seksen’ speelt muziek
een centrale rol. ‘If music be the
food of love, play on’ is de be-
roemde openingsregel van de
verliefde graaf Orsina. In plaats
daarvan stoeit Tijn Docter als
Orsino met een eigen versie
van Shirley Basseys ‘Where do I
begin’ om zijn verliefdheid op
Olivia uit te drukken. Als het
doek daarna opgaat blijken hij
en Olivia rivaliserende mana-
gers, ieder in hun eigen glazen
kantoortuin.
De hoofdrol is niet voor dit duo

maar voor Viola, een glansrol
van Carice van Houten. Viola,
met innemend Twents accent,
denkt dat ze haar tweeling-
broer verloren heeft en biedt
als man haar diensten aan Orsi-

no aan. Die stuurt de stuntelige,
maar o zo bekoorlijke slungel
als postiljon d’amour naar de
verkilde Olivia, die ook al rouwt
om een verloren broer. Misver-
standen te over.

Paul de Leeuw neemt als zuip-
schuit sir Tobias het kluchtige
bijgerecht grotendeels voor
zijn rekening. Wat de drijfveren
zijn van deze onderkoelde bij-
staander - handen in de zakken,
burgemeestersbuik vooruit - is
onduidelijk.
Hetzelfde geldt voor Feste, een
soort dorpsgek. Met haar hond-
je komt ze soms grappig uit de
hoek en ze zingt prachtig, maar
waarom ze daar rondloopt is
net zo’n raadsel als de beteke-
nis van die kakelende kan-
toormeiden.

Wel werkt de eigenaardige mix
van moderne socio-babbel en
ouderwets rijmende vertaling,
de huilscènes die steeds op het
randje van nep en echt zitten en
de parodiërende muziek, zoals
het schitterende Twarres-duet
van de verenigde broer en zus.

Deze ‘Driekoningenavond’ is al
met al een absurdistische ver-
toning, barstensvol grappen,
met een serieus randje, maar
niet altijd even helder. Het is
vooral één man/vrouw die door
haar sprankelende spel de boel
bij elkaar houdt en voor wie je
als een blok moet vallen: Carice
van Houten.

HANS BRANS



Een aandoenlijke zoektocht naar tederheid

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Fragmenten. Gezel-
schap: Zuidelijk Toneel.
Spel: Carola Bärtschiger,
Nanette Edens, Thomas
Oerlemans, Marcel Os-
terop, Irene Slotboom,
Dimme Treurniet. Regie:
Olivier Provily. Toe-
schouwers: 120.

LEEUWARDEN  - Twee blote lijven
liggen in foetushouding op een
kaal toneel. Zo begint ‘Fragmen-
ten’. Langzaam ontwaken de
vrouw en de man, zien de we-
reld en ontdekken elkaar, zoals

Adam en Eva elkaar in het para-
dijs ontmoet moeten hebben.
De daaropvolgende paring
heeft niets pornografisch. Het
is puur en aandoenlijk, wat ook
geldt voor veel van de andere
fragmenten die deze jonge
groep spelers laat zien.

Regisseur Olivier Provily liet
zich inspireren door de Poolse
theatervernieuwer Tadeusz
Kantor, die in de jaren vijftig en
zestig de traditionele vormen
van het theater ontleedde in
oerelementen als ruimte, tijd,
blik.

Dat is vooral terug te zien in de
volgende scène. De zes spelers
staan in stijve pakken op een

kluitje, starend naar de zaal.
Met grote tussenpozen valt de
groep langzaam uiteen, en ten-
slotte gebeurt er minutenlang
niets meer. De levende beelden
ademen, bewegen amper, sta-
ren ons aan.
Een meditatieve stilte breidt
zich uit over de al even bewe-
gingsloze zaal. Misschien valt
er iemand in slaap of dwaalt af:
het mag, de spanning is er niet
minder om. Na lange tijd ont-
staan er voorzichtig nieuwe pa-
tronen. De spelers worden on-
wennige gasten op een welwil-
lende cocktailparty. Hun woor-
den en gedragingen zijn het ene
moment normaal, dan weer net
verkeerd, waardoor er ver-
vreemdende interacties ont-

staan binnen alledaagse ont-
moetingen.

Fragmentarisch is ‘Fragmenten’
zeker, maar met zoveel concen-
tratie hoeft het ontbreken van
een rode draad geen gemis te
zijn. Toch is de spanning en
puurheid waardoor veel mo-
menten in deze bijzondere
voorstelling bepaald worden,
niet altijd overtuigend. Vooral
als er kleine dialoogjes ont-
staan mis je puntigheid of een
dubbele bodem.
In het derde deel zien we een
grote, stalen kooi, die associa-
ties oproept met Guantanamo
Bay (of Schiphol-Oost), maar
ook algemenere beelden op-
roept van de mens als een ge-

kooid dier. Na elkaar, of soms
met z’n tweeën, houden figuren
een verhaal of zitten ze daar
zwijgend. Lichtwisselingen ma-
ken het onmogelijk om de chan-
gementen te zien, zodat de scè-
nes iets filmisch krijgen.

Nergens ontstaat een compleet
beeld van een verhaal of een in-
dividu. Het blijven flarden uit
een benauwende droom. ‘Frag-
menten’ is geen groots theater,
maar het combineert de afstan-
delijkheid uit het werk van Kan-
tor boeiend met de eigen zoek-
tocht naar warmte en teder-
heid.

HANS BRANS



Ideale lijf ontleed in een Nederlandse keuken
Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Het Goede Lichaam.
Teksten: Eve Ensler.
Spel: Wimmie Wilhelm
en gastspelers. Verta-
ling: Barbara van Koo-
ten. Regie: Peter Heer-
schop. Toeschouwers:
270. Nog te zien: 13 de-
cember Leeuwarden (bij-
na uitverkocht); 15 en 16
februari in Drachten.

LEEUWARDEN  - Wat is een betere
plaats om drie vrouwen te laten
uitrazen over dat ideale, onbe-

reikbare lichaam dan in die
bron van alle genot en ellende:
de keuken? Dus wordt het pu-
bliek, dat voor het leeuwendeel
uit vrouwen bestaat, uitgeno-
digd rond de keukentafel van
Wimmie Wilhelm die daar met
steeds wisselende gastspelers
de nieuwe monologen van Eve
Ensler te lijf gaat.

Na het succes dat Ensler met
‘De vaginamonologen’ had kon
een vervolg in dezelfde formule
nauwelijks uitblijven. Haar aan-
dacht verlegde ze nu naar een
nog omvangrijkere bron van
zelfhaat: het vrouwelijk li-
chaam dat maar niet wil beant-

woorden aan het ideale
schoonheidsdictaat. Dat wordt
geheid een feest van herken-
ning en zelfspot. En een feestje
is meestal het leukst in de keu-
ken.

Veelvuldig wordt het publiek
erbij betrokken. Met vragen,
versnaperingen en zelfs zalfjes.
In de zaal hangt de jolige sfeer
van een tupperwareparty, of is
het de erotische variant ervan?
Want het onderwerp zit natuur-
lijk dicht op de huid, zodat gêne
en hilariteit voortdurend om de
voorrang strijden.
Wilhelm is deze rol op het lijf
geschreven en dat is hier voor-

al overdrachtelijk bedoeld. Als
de Nederlandse pendant van
Bette Middler stapt ze over het
toneel - vervaarlijk, ongege-
neerd, grappig en spits. Af en
toe overvleugelt haar spotten-
de rampetampstijl de twee gas-
ten wel - hier Trudy de Jong en
Margje Wittermans - maar ge-
lukkig weten die zich nog aardig
te weren.

Opvallend is wel het contrast
tussen de monologen van Ens-
ler en de verbindende improvi-
saties van de drie actrices. Ens-
ler interviewde vrouwen over
de hele wereld, wat resulteerde
in soms nogal extreme monolo-

gen. Zoals de Braziliaanse
vrouw die zich door haar echt-
genoot stukje voor stukje liet
ombouwen tot zı́jn ideale
vrouw. Of een jongensachtig
meisje uit Italië dat op haar zes-
tiende haar borsten liet wegha-
len om geen last te hebben van
haar lustgevoel.
Ensler zelf komt in die teksten
naar voren als een pseudo-
diepzinnige globetrotter, die al-
le ervaringen aaneenrijgt zon-
der ooit tot een eigen idee te ko-
men. Achtervolgd door een re-
deloze ‘buikhaat’ begint ze uit-
eindelijk in Afrika het licht te
zien als een vrouw haar duide-
lijk maakt dat je de ene boom

(buik) niet met de andere moet
vergelijken.

Die ‘moraal’ wordt door dit Ne-
derlandse trio eigenlijk van het
begin af aan al beleden. Hun
min of meer persoonlijke fixa-
ties met eten, diëten en het fi-
guur dat je slaat in de slaapka-
mer zitten minder geheid in el-
kaar dan de (voorgelezen) mo-
nologen, maar er zit ook meer
relativering, zelfspot en neiging
tot acceptatie in. Het is dan ook
vooral hun aandeel dat in deze
Nederlandse keuken het best
tot zijn recht komt.

HANS BRANS



‘Herfstsonate’ indringend, nergens sentimenteel
Plaats: Posthuis, Hee-
renveen. Voorstelling:
Herfstsonate (naar de ge-
lijknamige film van Ing-
mar Bergman). Bewer-
king: Lodewijk de Boer
en Flip Broekman. Spel:
Linda van Dijck, Camilla
Siegertsz, Alexander van
Heteren en Medi Broek-
man. Regie: Anny van
Hoof. Toeschouwers:
270. Nog te zien: 15 fe-
bruari in Drachten en 18
februari in Dokkum. 

HEERENVEEN - Toneelstukken vor-
men nogal eens de basis voor
een film, het omgekeerde komt
zelden voor. Na de geslaagde
toneelbewerking van ‘Scènes
uit een huwelijk’ wilde produc-
tiehuis Hummelinck Stuurman
zich ook wagen aan een toneel-
bewerking van Ingmar Berg-
mans film ‘Herstsonate’.

Vlak voor zijn dood zette schrij-
ver Lodewijk de Boer, die zelf
veel in Zweden heeft geregis-
seerd, zich aan deze opgave en
hij deed dat op een manier die
meer trouw is gebleven aan
Bergman dan aan zijn eigen
stijl. Je kunt je dan ook afvragen
wat het toneelstuk anno 2006
nog heeft toe te voegen aan de
film anno 1978, die door zijn
sterke binnenkamerpsycholo-
gie ook iets toneelmatigs had.

Hier missen we het voyeurisme
van de onzichtbare camera en
de indringendheid van de clo-
se-up, maar daar staat tegen-
over dat we zelf onze blik kun-
nen bepalen. Wat dat betreft is
de openingsscène al erg goed
gekozen. De oudere dominee
kijkt naar zijn jongere vrouw en
vertelt ons dat hij haar vaker zó
waarneemt, zonder te kunnen
doordringen tot haar verdriet

en haar eenzaamheid. Kijken,
zonder contact te kunnen ma-
ken zou je het motief kunnen
noemen van deze interpretatie.

Door de beknoptheid van de to-
neelbewerking zien we ook
scherper het geraamte van het
drama. Eva, de vrouw van de
dominee, heeft na zeven jaar
haar moeder uitgenodigd op de
afgelegen pastorie. Vanuit de
kosmopolitische concertwe-
reld stapt moeder Charlotte on-
zeker en berstensvol schuldge-
voel de eenvoudige woning in
die er in dit decor uitziet als een
soort onaf bouwpakket van
Ikea, met halve wanden en bal-
ken die symbool staan voor het
gebroken bouwwerk van Eva’s
jeugd.

Want de gevierde concertpia-
niste was nooit in staat om ook
werkelijk een moeder te zijn,

noch voor Eva en nog minder
voor de gehandicapte dochter
Lena - al waren er perioden dat
ze die rol nadrukkelijk probeer-
de te spelen. Piano spelen ging
haar beter af.

Na de ongemakkelijke verwel-
komingen en onzekere verkla-
ringen van aanhankelijkheid,
breken de sluizen open in een
stortvloed van verwijten. Ont-
redderd ontvlucht Charlotte
het huis, zoals ze dat in het ver-
leden zo vaak deed. Het enige
wat ze met emotie kan is het in
de muziek stoppen.

Linda van Dijck doet als Char-
lotte niet onder voor de grote
Ingmar Bergman en dat geldt
ook voor Camilla Siegertsz, die
op haar kookpunt heel wat he-
viger tekeer gaat dan destijds
Liv Ulman in de film. De voor-
stelling barst van de prachtige

momenten. Als Eva een stukje
Chopin op de piano doet pro-
beert Charlotte even subtiel als
krampachtig haar ergernis te
onderdrukken om daarna met
een keihard oordeel te komen:
Chopin is wel indringend, maar
nooit sentimenteel.

Dat is tegelijk de toon die regis-
seur Van Hoof uitstekend heeft
weten te treffen. Hoe vaak de
gevoelens van warmte, en de
hunkering naar erkenning ook
omslaan in onvermogen en
zelfs haat, sentimenteel of me-
lodramatisch wordt het nooit.
Wel bekruipt je 25 jaar na het
origineel de prozaı̈sche vraag:
had dat meisje niet beter in the-
rapie kunnen gaan, in plaats
van haar gram te halen op een
falende moeder, die daar na al
die jaren nog steeds niets mee
kan?

HANS BRANS



Koningin Juliana klem
tussen tragedie en docu-drama

Plaats: Posthuis Thea-
ter, Heerenveen. Voor-
stelling: Juliana’s Derde
Weg. Gezelschap: De
Kern. Tekst: Jan Jaap
Jansen en Ineke ter Hee-
ge. Spel: Ineke ter Hee-
ge, Vastert van Aarden-
ne, Diana Dobbelman,
Jan Jaap Jansen, Mariek
de Kruijf. Regie: Jan
Jaap Jansen. Toeschou-
wers: 100.

HEERENVEEN - Al in de eerste scè-
ne maakt Juliana, Koningin der
Nederlanden duidelijk dat ze
als verlegen meisje al dol was
op toneelspelen. En dat ze daar-
om graag inging op de uitnodi-
ging van het gezelschap De
Kern om nu ook eens haar zegje
te doen, nadat Prins Bernhard
in de Volkskrant ruimschoots
zijn mond had geroerd. De rol
van Koningin, die van liefheb-
bende eega, die van de ‘gewo-
ne’ moeder des vaderlands en
al die andere rollen blijken aan
het eind van het stuk niet alleen

een keurslijf te zijn geweest,
maar tot op zekere hoogte ook
een reddingsboei. Dat sugge-
reert tenminste de laatste scè-
ne.

De Kern heeft geprobeerd om
van de cruciale periode uit Juli-
ana’s koningschap die culmi-
neerde in wat de Greet Hof-
mans-affaire is gaan heten, een
koningsdrama te construeren.
De toneelliefhebster Juliana
wordt daarom herhaaldelijk
een parallel met Shakespeares
Koning Lear in de mond gelegd.
Net als zij werd ook Lear im-
mers door zijn naaste tot waan-
zin gedreven. Dat slaat dan op
de pogingen van Bernhard om
haar ontoerekeningsvatbaar te
verklaren als zij de scheiding
zou doorzetten, waardoor niet
alleen hij, maar ook zijzelf van
haar positie en macht beroofd
zou zijn.

Ook in decor heeft De Kern ge-
probeerd om het koningsdra-
ma gestalte te geven. We zien
de overbekend ingang met

bordes van Paleis Soestdijk en
het begin van de zijvleugels, die
achter afbrokkelen in halve pi-
laren, als de ruı̈nes van een an-
tieke tempel. De halve vleugels
geven meteen de verwijdering
van de echtelieden aan: links
haar domein, rechts dat van
hem, overeenkomend met hun
politieke gezindheid.
De Kern heeft zich terdege
voorbereid op dit stukje recen-
te geschiedenis en de persona-
ges lopen dan ook over van het
bronnen-materiaal. Tien jaar
monarchie, plus context passe-
ren de revue in een vernuftige
en zeker onderhoudende reeks
van taferelen. Zoals zoveel van
dit type biografisch drama dat
de laatste jaren zo in zwang is -
Wilhelmina, Emily, Piaf, Callas,
Brel, - berust de werking vooral
op de herkenning van wat ons
al bekend was. Lijkt Ineke ter
Heege op onze oude koningin?
Jazeker, haar stem produceert
hetzelfde gedragen hyper-Ne-
derlands en ook het kapsel is
het precies.

De Kern mikt echter op meer.
Men wil een nieuwe visie op Ju-
liana geven: Hoffmans was niet
de zweverige heks, waar Ber-
nard het Nederlandse volk in
wilde laten geloven en Juliana
was evenmin zo zweverig, laat
staan ‘ontoerekeningsvatbaar’.
Daarbij wordt vooral Bernard
als kwade genius neergezet - en
vermoedelijk niet ten onrechte
- naast de beminnelijke en joy-
euze kanten die hem ook ruim-
hartig worden toegeschreven.
Maar een echt nieuwe visie is
dit niet.

Was met al deze stortvloed van
gegevens de vorm van een do-
cu-drama niet meer op zijn
plaats geweest? Pas tegen het
eind weet De Kern iets van de
verbeelding van het theater toe
te voegen aan de presentatie
van historische feiten. Als Juli-
ana zich realiseert in welke po-
sitie haar man haar heeft gema-
noeuvreerd wordt het even een
beetje een koningsdrama.

HANS BRANS



Juliana vanuit het hiernamaals niet tragischer
Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Juliana. Tekst en regie:
Ger Thijs. Spel: Renée
Soutendijk, Jaap Spij-
kers, Marisa van Eyle, Dic
van Duin. Toeschou-
wers: 325. Nog te zien:
Franeker, 20 oktober en
Drachten, 23 november.

LEEUWARDEN - Het regent de laat-
ste jaren Oranje koningsdra-
ma’s op het Nederlandse to-
neel. Na koning Willem I, konin-
gin Wilhelmina, koningin Em-
ma, koningin Juliana en prins
Willem-Alexander werpt Ger
Thijs zich nu eveneens op Juli-
ana om onze nieuwsgierigheid

naar koninklijk lief en leed te
bevredigen. De vergelijking met
De Kern die eerder dit seizoen
ook een drama over koningin
Juliana op de planken bracht
dringt zich op.
De Kern is min of meer gespeci-
aliseerd in breed opgezette,
historische drama’s en bracht
tegen de achtergrond van een
Soestdijk-imitatie vrijwel het
hele actieve leven van Juliana
als koningin in beeld, met het
accent op de ‘Greet Hofmans-
affaire’. Thijs concentreerde
zijn stuk helemaal op die be-
ruchte zaak, maar koos boven-
dien voor een heel bijzondere
invalshoek. Hij plaatst de vier
hoofdrolspelers uit deze perio-
de - Juliana, prins Bernard, ge-

bedsgenezeres Greet Hofmans
en minister-president Beel - in
een soort ‘vagevuur’, waar ze
hun aardse optreden nog eens
moeten doornemen alvorens
toegelaten te worden tot hemel
hetzij hel.

Dat vagevuur ziet er uit als een
wachtkamer in de vorm van
een driehoek met een diepe
punt, een wolkenplafond en een
enorme ficus-tak. Rondom dit
vage symbool neemt Juliana de
anderen op sleeptouw in haar
grote passie voor het toneel-
spelen. Bernard komt als laat-
ste binnen, koud een uur na zijn
begrafenis, maar wel in uni-
form.
Het idee achter het naspelen

van de cruciale momenten van-
uit het hiernamaals is dat de
historische personages reken-
schap afleggen van hun daden.
Maar in plaats van pleidooien,
of reflecties achteraf vanuit ie-
ders eigen optiek, zien we een
reconstructie van de feiten vol-
gens de schrijver. Weliswaar
worden de scènes nu en dan
onderbroken door een Juliana
die enkele dagen uit haar herin-
nering mist (omdat ze een elek-
troshock-therapie zou hebben
gekregen), of door een Beel, die
zich schaamt over de dubieuze
manier waarop hij Hofmans
heeft losgeweekt van de vor-
stin. Maar er is geen sprake van
conflicterende gezichtspunten.
Zó ging het - volgens Thijs.

Het slot waarin Bernard vrijwil-
lig het deurtje naar de hel
neemt en Hofmans - als slacht-
offer van wat we nu ‘demonise-
ren’ noemen - de hemelpoort
binnentreedt, oogt ironisch,
maar het oordeel van de ge-
schiedschrijver is hier onver-
biddelijk. De originele insteek
van het hiernamaals waarin ge-
probeerd wordt de historische
waarheid vanuit verschillende
kanten te benaderen, is daar-
mee overbodig geworden.

Hetzelfde geldt voor de rijkelij-
ke verbale humor. Er zitten
prachtige grappen en spitse
woordspelingen in die de mate-
rie, net als de na-speel con-
structie, licht verteerbaar ma-

ken. De goed ingelichte consu-
ment zal het zeker gerieven,
maar het maakt de tragedie van
het gevangen koningschap ner-
gens schrijnender.

Soutendijk speelt Juliana als
een kittige spring in ’t veld en
Jaap Spijkers maakt van Ber-
nard een flamboyante manipu-
lator. Samen met de ingetogen,
maar fletse Hofmans en de bij-
na karikaturale Beel zorgen ze
voor een onderhoudende voor-
stelling. Iets van tragiek zien we
echter maar even: als Juliana
gedwongen wordt om te kiezen
tussen haar vriendin en haar
kroon.

HANS BRANS



Mooi tijdsbeeld in
‘Koningin Emma’

Plaats: Posthuis Theater,
Heerenveen. Voorstel-
ling: Koningin Emma,
redster van Oranje.
Tekst: Ton Vorsten-
bosch. Spel: Nel Kars.
Regie: René Retèl. Toe-
schouwers: 180.

HEERENVEEN - De ironie wordt
niet benadrukt als Koningin
Emma in haar laatste scène
zich erover beklaagt dat de pri-
vé-geheimen van de Oranjes op
straat komen te liggen. Terwijl
het er toch zo dik boven op ligt
want wat is Ton Vorstenboschs
nieuwste royalty-drama anders
dan de bevrediging van onze
collectieve nieuwsgierigheid
over wat er zich achter die pa-
leisdeuren allemaal afspeelde?
Na het tragische docu-drama
van De Kern over koningin Juli-
ana wordt het publiek nu ge-
trakteerd op leven en werken
van haar grootmoeder.
Hoewel de eerste vrouwelijke
koningin van Nederland heeft
Emma van Waldeck-Pyrmont
minder te bieden als drama-
tisch personage dan Wilhelmi-
na en Juliana. Van politieke wa-
penfeiten of ‘kwesties’ was

geen sprake, zodat het niet zo
verwonderlijk is dat het toneel-
stuk pas een aanvang neemt als
de verse koningin Wilhelmina
bij haar huwelijk in 1901 het
moederlijk huis verlaat.
Nog meer dan daarvoor staat
Emma er dan alleen voor, net
als Nel Kars in deze solo-voor-
stelling. In zes taferelen zet ze
een Emma neer die heel natuur-
en historisch getrouw over-
komt. Kars zelf voegt aan dat
verantwoordelijksgevoel een
aangenaam lichte toets toe.
Nog iets komischer wordt de
toon in twee taferelen waarin ze
respectievelijk een hofdame en
een soort Leger des Heils-dame
opvoert die de ‘koningin-moe-
der’ vanuit een ander perspec-
tief belichten. Het complemen-
teert het beeld van een lieve
maar ook erg on-dramatische
dame waaraan Nederland en
Oranje veel te danken hebben.
Met de geschiedenisboekjes in
de hand schreef Vorstenbosch
een sympathiek koningsdrama
dat een informatief stukje ‘tijds-
beeld’ geeft, maar dat aan de
andere kant gespeend is van
een echt thema of een branden-
de fascinatie.

HANS BRANS



Een eindeloze spiegeling van lust en moraal
Theater: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Madame de Sade.
Auteur: Yukio Mishima.
Gezelschap: Toneel-
groep Amsterdam. Spel:
Barry Atsma, Hugo Kool-
schijn, Alwin Pulinckx,
Leon Voorberg, Eelco
Smits, Marieke Heebink.
Regie: Krzystof Walikow-
ski. Vertaling: Peter Ver-
stegen. Toeschouwers:
110.

LEEUWARDEN  - De kleedkamer is
verplaatst naar de eerste rij.
Daar zitten de vijf mannen, die -

zoals de auteur voorschrijft - de
vrouwenrollen van Mishima’s
‘Madame de Sade’ spelen, zich
verveeld op te tutten voor hun
kapspiegels, af en toe een blik
werpend op het nu al wat gege-
neerde publiek. Het belooft een
uitbundig avondje nichtento-
neel te worden, maar met die
omschrijving doet men het stuk
en de voorstelling toch tekort.

Net als zijn Franse evenknie
Jean Genet was ook de Japan-
ner Yukio Mishima gefasci-
neerd door een duistere men-
geling van lust en geweld en een
afkeer van de burgerlijke mo-

raal. En net als de ‘beschermhe-
ren’ van Genet - Sartre en De
Beauvoir - lag de bron van die
fascinatie bij Markies de Sade,
die in de gevangenis een eigen
universum bijeen pende dat bol
stond van de aberraties en de
antimoraal.

Mishima richt zijn verbeelding
echter niet op De Sade zelf,
maar op zijn omgeving: zijn
vrouw Renée die hem lange tijd
trouw bleef, haar zuster en
vooral haar moeder die er alles
aan deed om de verfoeide los-
bol zo lang mogelijk achter de
tralies te krijgen. Niet het leven

en werk van De Sade is daarmee
het onderwerp, maar het pro-
bleem waar zijn keuze anderen
voor stelt en de verschillende
wijzen hoe zij daar op reageren.
De keus om deze vrouwen door
mannen te laten spelen is niet
onlogisch, omdat het hier niet
om de maatschappelijke man-
vrouwverhouding gaat, maar
om de fundamenten van de
(mannelijke) seksualiteit. Op-
pervlakkig gezien mag de voor-
stelling een verheerlijking lijken
van een ongeremde zucht naar
genot, of van een onstuitbare
behoefte tot ‘overgave’, maar
de Poolse regisseur Krzystof

Walikowski maakt er bepaald
geen gay parade van.

In theatrale, tamelijk statische
beelden komen de verschillen-
de posities die de personages
belichamen én de verandering
die ze doormaken, duidelijk aan
bod. Zelfs de oude, conservatie-
ve matrone - subtiel neergezet
door Hugo Koolschijn - werpt
een dam op, waar je je graag
aan vasthoudt.

Door de rust in de voorstelling
komen de lyrische, lang uitge-
sponnen dialogen van Mishima
goed tot hun recht, maar hoe
beter je er naar luistert, des te

meer kom je erachter dat de
schrijver zelf ook niet uit de ma-
terie kwam. De nadrukkelijk li-
teraire stijl verbloemt meer dan
dat er onthuld wordt.

De spiegels in het decor vor-
men wat dat betreft een uitge-
kiende metafoor. Dan weer kijk
je er doorheen, dan weer spie-
gelen ze, of zien we het weer-
kaatste beeld terug in andere
spiegels. De zoektocht naar de
totale, zinnelijke ‘vrijheid’ raakt
hopeloos verstrikt in het dool-
hof van Mishima’s gezichtspun-
ten.

HANS BRANS



Toneel als metafoor in beklemmende ‘Mephisto’

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Mephisto, naar de roman
van Klaus Mann. Regie
en bewerking: Paul Bin-
nerts. Spel: Huub Stapel,
Derek de Lint,, Chiara
Tissen Reinier Bulder,
Jara Lucieer, Sieger
Sloot, Nelleke Zitman.
Toeschouwers: 240.

LEEUWARDEN  - ‘Ik ben maar een
gewone toneelspeler’, jammert
een vertwijfelde Huub Stapel,
alias Hendrik Höfgen, alias Gus-
taf Gründgens als hij beseft dat
hij aan de top van zijn carrière

slechts een speelbal van de na-
zi’s is. Vervolgens draait die-
zelfde toneelspeler een knop
om en neemt onaangedaan tus-
sen de andere acteurs plaats.
Einde Mephisto.

Regisseur Paul Binnerts heeft
met zijn eigen bewerking van
de roman van Klaus Mann na-
drukkelijk gekozen voor het to-
neelspelen als metafoor voor
de innerlijke corruptie en de be-
trekkelijkheid van de kunst,
maar ook als vormingang voor
het ingewikkelde verhaal dat
een periode van ruim tien jaar
beslaat. Dat begint al met de
spelers die zichzelf aan het pu-
bliek voorstellen en uitleggen

welke dubbelrollen ze allemaal
spelen, hetgeen geen overbodi-
ge luxe blijkt te zijn.

Met een decor van slechts en-
kele stoelen en tafels en alle ac-
teurs permanent op het toneel
blijft de atmosfeer van een re-
petitielokaal de hele voorstel-
ling hangen. Omdat de bewer-
king ook nog eens een lange pe-
riode beslaat die is opgedeeld
in een groot aantal korte frag-
menten, is het gevaar niet denk-
beeldig dat je naar een reeks ac-
teerkunstjes kijkt waar je als
toeschouwer buiten blijft.

Dat dat niet gebeurt is vooral te
danken aan de grote intensiteit

waarmee de acteurs je in iedere
scène meetrekken. Langzaam
maakt de verwarring over wie
hier wie is, plaats voor nieuws-
gierigheid naar de complexe
persoonlijkheid van Hendrik
Höfgen en ten slotte - als de ene
na de andere van zijn bentgeno-
ten vermalen wordt onder de
raderen van de Hitler-dictatuur
- voor een toenemende beklem-
ming.

Klaus Mann - zoon van Thomas
Mann - raakte in het Hamburgse
cabaret- en toneelwereldje van
midden jaren twintig bevriend
met de ambitieuze Gründgens.
Zijn zus Erika was zelfs een aan-
tal jaren met hem getrouwd.

Maar terwijl de Manns, en vele
kunstenaars met hen, vluchtten
voor het nazi-regime, bleef de
kameleontische Gründgens in
Berlijn en wist zich met zijn ver-
tolking van Mefistofeles uit
Goethes Faust zelfs op te wer-
ken tot favoriet van Göring.
Na oorlog werd Gründgens
even zo makkelijk een topac-
teur in de Bundesrepublik en
slaagde zijn familie er nota be-
ne in om de publicatie van het
boek van Klaus Mann - die al in
1948 zelfmoord pleegde - tegen
te houden.In vergelijking met
de eerste theaterbewerking
door Arianne Mnouchkine voor
het Théâtre de Soleil en de be-
kende verfilming met Klaus Ma-

ria Brandouer lukt het Binderts
heel goed om te voorkomen dat
we de ‘duivelse’ Höfgen/Gründ-
gens te makkelijk wegzetten als
‘foute’ acteur.

Höfgen is ook het slachtoffer
van zijn eigen talent voor aan-
passing. Bijzonder is het boven-
dien dat Binnerts Klaus zelf na-
drukkelijk als personage ten to-
nele voert. Jammer genoeg is
de acteur voor deze rol te oud
en zien we te weinig van Klaus’
homoseksualiteit en van zijn
vadercomplex - twee zaken die
bepalend moeten zijn geweest
in zijn houding tot de voormali-
ge vriend en ’verrader’ Gründ-
gens. HANS BRANS



Buijsman solo is een stroeve, rauwe droom

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Een nacht uit het le-
ven van de stad. Spel:
John Buijsman. Muziek:
Keimpe de Jong, Joost
Kroon, Andreas Suntrop.
Teksten: Ko van den
Bosch, Daphne de Bruin,
Maria Goos, Marcel Mö-
ring en Martin van Waar-
denburg. Regie: Paul
Feld en Jeroen Kriek.
Toeschouwers: 105.

LEEUWARDEN  - De Rotterdamse
acteur John Buijsman is - het is
spijtig om te zeggen - in deze

contreien vooral bekend als de
stoethaspel uit de Gamma-re-
clame. Toch is dit al weer zijn
vijfde solovoorstelling. Op het
toneel opponeert hij zich als
een wat eenkennig acteur die
desondanks behoorlijk wat no-
ten op zijn zang heeft. Want be-
halve als speler van een reeks
uiteenlopende monologen, laat
hij ook van zich horen als zan-
ger.

Muziek is dan ook een wezenlijk
onderdeel bij deze voorstelling.
Drie nonchalante heren spelen
relaxt op drums, gitaar, diverse
saxen en af en toe ook nog eens
op een orgeltje - alsof ze in een

rokerige nachtclub staan. Voor
de rook zorgt Buijsman in zijn
eentje, nerveus paffend aan
weer een saffie. Het past wel in
het beeld dat wordt opgeroe-
pen van de grote stad bij nacht.
Het is de sfeer van free jazz,
echte mannen in slordige col-
berts en eenzaam worstelen
met het leven.

Hoewel je dit theater geen ca-
baret mag noemen - daartoe
wordt het publiek te veel op af-
stand gehouden - blijft de ver-
teller in alle verhalen toch heel
dicht bij Buijsman zelf. In de
ene monoloog is hij een gefrus-
treerde echtgenoot, dan weer

een jongetje dat met zijn vader
mee zal naar de hoeren, dan
weer een filosoferende zwerver
en tenslotte een afgeleefde va-
der in het tehuis.
De teksten zijn aangeleverd
door schrijvers als Ko van den
Bosch (van Alex d’Electrique),
Daphne de Bruin, Maria Goos
en Marcel Möring. Buijsman
haalt hun producten echter
stuk voor stuk door een per-
soonlijke mangel, zodat het bij-
na lijkt of er een dunne, auto-
biografische lijn door de voor-
stelling loopt. Bij de zwerver
zet hij een pruik op en de oude
man krijgt in ondergoed een
broos en deerlijk aanzien, maar

verder doet hij geen enkele
moeite tot vermomming. Ook
zijn speelstijl is wars van type-
tjes maken.

Niet alle teksten zijn overigens
even sterk. De associatiekraan
staat af en toe wel erg ver open.
Alles bij elkaar geeft dat iets
stroefs. Wat is de samenhang,
of is die er niet? Is dit de ‘we-
reld’ van John Buijsman of van
vijf anderen?

Toch is die onduidelijkheid
geen groot bezwaar. Dat komt
vooral door de fantastische
muzieksaus die over bijna alles
heen wordt gegoten, of eigen-

lijk onder de teksten ligt. Sub-
tiel parafraseren de musici de
woorden, zwijgen ineens als het
moet, of barsten kort los in een
heftig rocknummer.

De hoge, ijle stem van Buijsman
zelf is misschien beperkt, maar
contrasteert mooi met die zwa-
re mannen en de bedrukte ja-
ren-vijftig-sfeer die over veel
van de monologen hangt. Het
geeft een binnenkant aan de
buitenkant. De ontroering krijgt
weinig kans van deze Rotter-
dammer, maar door de muziek
vervloeien zijn verhalen tot een
rauwe droom.

HANS BRANS



Gestripte Othello van
De Wetten van Kepler

Plaats: De Harmonie,
Leeuwarden. Voorstel-
ling: Othello. Idee: Wil-
liam Shakespeare. Ge-
zelschap: De Wetten van
Kepler. Spel: Marleen
Graumans, Hanneke de
Jong, Norman Kapayos,
Willem Schouten, Ro-
brecht Vanden Thoren,
Dion Vincken, Gerton
Zeilstra. Regie: Wim Be-
rings. Compositie: Wie-
be Gotink. Toeschou-
wers: 190.

LEEUWARDEN - Met de verbanning
van Hirshi Ali - en andere mede-
landers - in het hoofd is het al-
tijd goed om Shakespeares
‘Othello’ weer eens op te zoe-
ken. En De Wetten van Kepler
maken gegarandeerd iets bij-
zonders van het verhaal van de
hooggeplaatste Moor die door
intriges ten val komt.

Om te beginnen hebben ze het
origineel volledig van zijn poli-
tiek-militaire dimensie ont-
daan. Dus hier geen Venetië,
geen Cyprus en geen generaal
die als allochtoon het Vene-
tiaanse leger aanvoert. Wat
overblijft zijn een stel vrienden.
Dubbelrollen zijn overbodig,
want alleen de vijf belangrijkste
personages doen nog mee.

Daarvoor nodigde regisseur
Wim Berings zeven kersvers af-
gestudeerden van de theater-
opleiding uit. Samen brachten
ze het verhaal - zoals ze het om-
schrijven - terug tot de essentie
en maakten er een heldere, ge-
stileerde en zeer geconcen-
treerde voorstelling van waarin
muziek, geluid, dans, beweging
en enkele geserreerde filmbeel-
den tot een spannend geheel
met elkaar verweven zijn. De
nieuwbakken acteurs lijken van
alle markten thuis: ze spelen,
dansen, musiceren en stralen
daarbij ook nog eens een zelf-
bewuste persoonlijkheid uit.
De belangrijkste drie - Iago,
Othello en zijn geliefde Desde-
mona - richten zich in het begin
nog rechtstreeks tot het pu-
bliek, opdat de onderlinge ver-
houdingen maar meteen duide-
lijk zijn. Als kwade genius die
Othello stapje voor stapje tot
een moorddadige jaloezie zal
drijven, krijgt Iago hier zelfs de
nodige extra aandacht.
Voor Shakespeare zijn de slech-
teriken personificaties van het
Kwaad en hoeven we ons dus
niet al te zeer te verdiepen in
hun motieven. De Wetten van
Kepler voert Iago echter ten to-
nele als een oude vriend, die
Othello persoonlijk uit de goot
haalde en die zich gepasseerd

voelt nu de succesvolle ‘Ara-
bier’ het mooiste meisje van de
stad heeft ingepikt. Racisme is
de schaamlap voor zijn ge-
krenktheid.

In het verloop zien we hem ech-
ter bepaald niet als de vileine,
handenwringende schurk die
met zijn ingewikkelde machina-
ties Othello steeds verder in de
fuik van de jaloezie lokt. De sti-
lering van De Wetten van Kep-
ler laat nu eenmaal weinig ruim-
te voor psychologisch-realisme
en bovendien biedt de gestripte
plot ook niet veel mogelijkhe-
den meer om te laten zien hoe
de geleidelijke infiltratie in
Othello’s geest in zijn werk
gaat.
Zelfs de bekende zakdoek als
‘bewijs’ van Desdemona’s on-
trouw ontbreekt. Het zaadje
van de jaloezie moet voorname-
lijk op eigen kracht een balk in
het oog van Othello worden.
Daardoor verschuift de focus
van de manipulerende, racisti-
sche Iago uiteindelijk eenzijdig
naar de verdwaasde Othello,
die - als buitenstaander of niet -
kennelijk bevattelijk is voor dit
virus van de achterdocht. ‘I’m
just a jealous guy’ zingt men
aan het slot dan ook haast al te
relativerend John Lennon na.

HANS BRANS



Ontroerende woestijnliefde van ‘Paris, Texas’
Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Paris,
Texas. Tekst: Sam
Shepard. Gezelschap:
De Paardenkathedraal.
Spel: Peter de Graef,
Herman Bolten, Alyt
Damstra, Hanna Jansen
en Eva van de Wijdeven.
Regie: Paula Bangels.
Vertaling: Peter Foubert.
Nog te zien: 7 april,
Leeuwarden. Toeschou-
wers: 200.

DRACHTEN  - Billboards domine-
ren het kale toneel van ‘Paris,
Texas’. Rechts staat er één met
een gelukkig gezinnetje; op de
achtergrond ligt een mega-da-
me op een snelweg en op de
voorgrond zien we vijf kolossa-
le poten van een reclamebord
waar we vooralsnog onder
door kijken. De sfeer van woes-

tenij en leegte is direct gezet.

‘Paris, Texas’ is vooral bekend
als de verfilming uit 1984 van
het script van Sam Shepard
door Wim Wenders, met mu-
ziek van Ry Cooder. Wie de film
destijds gezien heeft, zal niet al-
le scènes even makkelijk laten
wegbranden door de toneel-
beelden die regisseur Paula
Bangels oproept, maar ze komt
er in ieder geval zo ver mee dat
je kan stellen dat zij en de spe-
lers de tekst weer aan Shepard
hebben terug gegeven.

Misschien nog wel duidelijker
dan in de film komen hier een
aantal thema’s naar voren die
in veel van Shepards stukken
zijn terug te vinden: een man
die zijn broer uit de goot haalt,
liefde die vooral destructief
was, een man die wordt opge-

vreten door eenzaamheid, dro-
men die kapot gingen.
‘Paris, Texas’ is een moeizame
weg terug naar een duister ver-
leden, waarin alles misliep. De
broer in de goot, Travis, is na
vier jaar teruggevonden, niet
meer in staat te spreken of voor
en achter te onderscheiden. Op
een foto in zijn hand staat een
waardeloos lapje grond in, ja-
wel Paris - een gehucht in
Texas, waar zijn vader zijn moe-
der ontmoet zou hebben.
Met veel liefde en geduld - en af
en toe ongeduld - weet zijn
broer Walt (Herman Bolten)
hem terug te voeren naar de be-
schaafde wereld, waar hij en
zijn vrouw Anne zich ontfermd
hebben over de inmiddels ze-
ven jaar oude Hunter.
Zoals Peter de Graef met zijn
slordige haardos en baard de

van zichzelf vervreemde Travis
speelt is onnavolgbaar: naden-
kend, verwonderd, langzaam,
naı̈ef en tegelijk getekend door
de pijn van het verleden. Zijn
houterige motoriek contras-
teert schitterend met de sprin-
gerige verlegenheid die Eva van
de Wijdeven als de jonge Hun-
ter aan de dag legt.

Het duurt even voordat de va-
der die geen vader meer was
contact heeft met zijn ‘verlo-
ren’ zoon. Walts vrouw Anne
ziet haar pleegkind met bange
ogen ontglippen. Pas als Travis
vermoedt waar zijn oude gelief-
de is gebleven, klikt het met va-
der en zoon.
De lange slotscène waarin Tra-
vis zijn vrouw Jane terugvindt
kan alleen Shepard maar schrij-
ven. Zonder dat ze eerst weet
wie hij is, vertelt Travis einde-

lijk het verhaal van hun liefde,
de jaloezie, en de vernietiging.
Door de indirecte vorm wordt
het net geen melodrama, maar
hartverscheurend is het wel,
ook omdat je zo goed voelt dat
alles toe werkte naar dit ene
punt.

Paula Bangels is erin geslaagd
om met karige middelen een bij-
zonder ontroerende en span-
nende voorstelling te maken,
waarbij alle rollen - ook die van
Anne (Alyt Damstra) en Jane
(Hana Jansen) - op een even be-
scheiden als directe manier
doel weten te treffen. Daarbij
wordt de trage, hypergecon-
centreerde sfeer ook nog eens
effectief ondersteund door de
live uitgevoerde muziek van Da-
vid Cantons.

HANS BRANS



Transparante ‘Phèdre’ in theatrale gevangenis

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Phè-
dre. Tekst: Jean Racine.
Gezelschap: Het Natio-
nale Toneel. Spel: Ariane
Schluter, Michel Sluys-
mans, Jaap Spijkers, Ce-
lia Nufaar, Anniek Phei-
fer, Rudolf Lucieer. Re-
gie: Johan Doesburg.
Vertaling: Laurens
Spoor. Toeschouwers:
220. Nog te zien: 15 fe-
bruari in Drachten en 18
februari in Dokkum.

DRACHTEN  - De ‘Phèdre’ uit 1677
van Jean Racine staat te boek
als een klassieke tragedie over
alles verterende passie. In afwe-

zigheid van haar man Theseus
vat Phèdre een heftige harts-
tocht op voor haar stiefzoon
Hippolyte. Ze probeert die ‘in-
cestueuze’ liefde te verdringen,
maar als ze meent dat Theseus
gestorven is laat ze zich door
haar dienares Oenone overha-
len om de jongen haar liefde te
verklaren.

Die schrikt zich rot en het
wordt nog beroerder als papa
Theseus wel blijkt te leven. Als
die, na suggesties van Oenone,
meent dat zijn zoon zijn vrouw
te na is gekomen zorgt hij voor
diens ondergang, waarop Phè-
dre ‘schuld’ bekent en zelf-
moord pleegt.
Meer dan een drama over

hartstocht is ‘Phèdre’ een cere-
braal, in zichzelf gesloten dra-
ma over schuld, schande en
eer. Niet de hartstocht, maar
het schuldgevoel vernietigt uit-
eindelijk de titelheldin. Wat eer
en schande betreft is het eigen-
lijk jammer dat het Nationale
Toneel in haar versie van dit
stuk nergens verwijst naar ei-
gentijdse verschijningsvormen
in bijvoorbeeld islamitische
culturen, want voor de moder-
ne westerling zijn de gecompli-
ceerde verhoudingen tussen
schuld, schande en eer moeilijk
nog navoelbaar.
In plaats daarvan heeft regis-
seur Johan Doesburg ervoor
gekozen om juist het gesloten
karakter van dit barokke woor-

denbouwwerk naar voren te ha-
len. Zo wordt het decor ge-
vormd door een halfronde,
doorzichtige arena, zodat de
spelers als het ware tussen
twee tribunes ingeklemd zitten.

Ook lijkt er weinig moeite ge-
daan om de beruchte dreun als
gevolg van de gedragen alexan-
drijnenversvorm in te dammen.
Natuurlijk zijn deze acteurs
mans genoeg om de gebeeld-
houwde tekstvoering van Raci-
ne er soepel uit te laten rollen,
maar een beetje meer inleving
of een kleine knipoog had het
wel verteerbaarder gemaakt.
Doesburg wil ons niets bespa-
ren en dient Racine op in al zijn
kille complexiteit - een kunst-

werk als een gevangenis.

Vooral voor Phèdre is er geen
ontsnappen mogelijk, niet van-
wege een of ander noodlot,
maar omdat haar schuldbesef
over ‘verboden verlangens’ en
niet gepleegde daden alleen
maar tot zelfvernietiging kan
leiden. De oorzaak van die on-
barmhartige zelfrichting ligt in
Theseus, een Almachtige Vader
wiens alziend oog in de harten
van vrouw en kind spiedt. Hij
bepaalt wat goed en fout is en is
ondertussen zelf een stinkend
jaloerse schuinsmarcheerder.
Zijn lang verwachte opkomst is
misschien wel de mooiste
vondst van deze voorstelling.
Over een goudkleurig helden-

tricootje draagt hij een ruige
beestenvacht. Met de blik
schuin naar onderen en dan in-
eens priemend in het gelaat, ge-
draagt hij zich als een onbere-
kenbare tiran. Hij grijpt zijn
zoon onverwacht bij de strot en
besnuffelt zijn vrouw als een
reu het teefje.

Aan het slot poseert hij dan
weliswaar als de getroffen held,
die - door de ‘schuld’ van ande-
ren - te laat tot het inzicht kwam
dat zijn zoon geen blaam trof,
maar ondertussen heeft hij
geen woord over voor zijn on-
gelukkige vrouw. Phèdres ver-
tolking door het NT is stroef,
maar wel transparant.

HANS BRANS



‘Platonov’ emotioneel
doolhof op plat vlak

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Platonov. Auteur: Tsje-
chov. Gezelschap: Ro
Theater. Spel: Herman
Gillis, Fania Sorel, Katelij-
ne Damen, Hannah van
Lunteren, Lukas Smol-
ders, Rogier Philipoom,
Guus Dam e.a. Regie:
Alize Zandwijk. Verta-
ling: Tom Kleijn. Toe-
schouwers: 175. Nog te
zien: Tot en met 22 de-
cember in Leeuwarden. 

LEEUWARDEN  - Tsjechovs eerste
toneelstuk - althans het eerste
bewaard gebleven toneelstuk -
is een emotioneel doolhof, een
wirwar van verlopen en ver-
dwaalde figuren, wier plannen
en gepraat voortdurend op
niets uitlopen. Hij schreef het
stuk op zijn dertigste, toen hij al
naam had gemaakt als verha-
lenschrijver, verscheurde het
manuscript toen het een be-
wonderde actrice niet beviel en
zadelde het nageslacht op met
een eerdere versie, die hij bij
het scheuren vergeten was. Het
zal niet verbazen dat dit manu-
script van 150 kantjes, dat later
de titel ‘Platonov’ meekreeg,
minder evenwichtig is dan het
veel geroemde, latere werk.
Regisseur Alize Zandwijk liet
zich daar niet door afschrikken
en monteerde bij het Ro Thea-
ter een grootse enscenering
van drie uur met veertien spe-
lers, waarbij dan al het nodige
geschrapt is. Tegen een enor-
me houten achterwand, geı̈n-
spireerd op typisch Russische
schuttingen, speelt de bonte
verzameling ongelukkige zielen
als kleine poppetjes tegen een
plat vlak.
Vooral in het eerste bedrijf zet-
ten zij een levendig pandemoni-
um neer waar maar met moeite
een touw aan vast te knopen is

indien men niet van te voren de
wie-is-wie grondig heeft door-
genomen. De setting is een
feest bij een jonge weduwe, een
tafereel dat sterk doet denken
aan het derde bedrijf van ‘De
kersentuin’.
Zoals trouwens veel in dit stuk
doet denken aan ‘De kersen-
tuin’, ‘Oom Wanja’ en ‘Iwanov’.
Niet alleen in de situaties, ook
in de mix van karaktereigen-
schappen lijkt ‘Platonov’ één
grote vingeroefening voor die
latere stukken. De lamlendig-
heid, de wanhoop, de hopeloze
verliefdheid, het zelfbeklag en
niet te vergeten de drankzucht
worden ook hier subtiel ver-
deeld over mannen en vrou-
wen, van hoge en lage komaf.
Hoe pathetisch en melodrama-
tisch ze vaak ook doen, nooit
worden het typetjes. Tezamen
geeft hun geharrewar het beeld
van een vastgelopen maat-
schappij, waar men wel beter
wil, maar niet kan.
Hoewel de karakters nauwelijks
onderdoen voor die uit Tsje-
chovs andere stukken, weet
‘Platonov’ wel te boeien, maar
minder te raken. Dat ligt zeker
niet aan de spelers, die stuk
voor stuk een sterke balans la-
ten zien tussen klucht en tra-
giek. Het verloop is echter te
schematisch en de ontredde-
ring van Platonov is te weinig
inzichtelijk - het overtuigende
acteerwerk van Herman Gilles
ten spijt.
Na het eerste bedrijf, is het ver-
volg een lange ketting van be-
zoekjes aan de hoofdfiguur, die
door iedereen vervloekt en aan-
beden wordt, maar niet weet
wat hij zelf wil. Al is het dan een
mindere Tsjechov, voor de lief-
hebber zou het de moeite
waard zijn om hem te bekijken.

HANS BRANS



‘Quarantaine’ hilarisch conversatiedrama

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Quarantaine. Gezel-
schap: Compagnie Koe.
Spel en tekst: Natali
Broods, Stefaan Van Bra-
bandt en Bruno Vanden
Broucke.  Toeschou-
wers: 150.

LEEUWARDEN  - Het ‘conversation
piece’, zoals men eertijds een
praatstuk met cachet noemde,
is sinds jaar en dag uit de mode
maar het Antwerpse gezel-

schap Compagnie Koe slaagt
erin om het genre in postmo-
derne stijl nieuw leven in te bla-
zen. Een schrijver heeft het
daarbij niet nodig want ‘klap-
pen’ kunnen deze rasacteurs
zelf als de beste.

Het vertrekpunt van ‘Quaran-
taine’ is op papier even simpel
als saai. Drie oud-studenten
hernieuwen hun vriendschap
door zichzelf een lang weekend
op te sluiten in een comfortabel
oord, ver van de buitenwereld.
Twee van deze dertigers heb-
ben inmiddels een academi-
sche positie bereikt, de derde is

het type van de eeuwige stu-
dent.

Nu willen ze hun meer of min-
der geslaagde carrières en hun
minder geslaagde privé-levens
even achter zich laten om net
als vroeger onbekommerd ‘met
elkaar zichzelf’ te zijn. De her-
beleving van herinneringen en
de behoefte aan bevestiging is
tijdens deze retraite echter be-
langrijker dan de wens iets
nieuws meemaken. Mislukking
verzekerd dus.
De drie zitten niet alleen opge-
sloten in hun vrijwillige quaran-

taine, maar vooral in de verha-
len die ze van zichzelf en elkaar
vertellen. Conversatie als dool-
hof zonder uitgang. Deze en an-
dere analytische beschouwin-
gen krijgt de toeschouwer er
overigens gratis bij van een
commentaarstem, die de spe-
lers zo nu en dan onderbreekt
of gewoon dwars door hun ge-
sprek heen klinkt.

Het maakt de voorstelling tot
een driedimensionaal boek,
waarin de ‘schrijver’ in losse
flarden wat achtergronden
schetst, de situatie becommen-
tarieert, de tijd laat verspringen

of soms ook de gedachtegang
verwoordt van een afgedwaal-
de gesprekspartner, die even is
teruggeworpen op zijn eigen,
eenzame ik.

De compositie van deze fictieve
schrijver is even doelloos als
de permanente conversatie-
drift van de vrienden. Het
wordt een uitputtingsslag,
waarvan het motief eigenlijk
niet duidelijk is. Dat het deson-
danks absoluut geen saaie be-
doening is ligt vooral aan het
soepele, levensechte improvi-
satiespel van deze spelers. Hun
spel heeft het meest van een

persiflage op drie navelstaarde-
rige, overgevoelige intellectue-
len à la Woody Allen.
Regelmatig weet dit trio de
lachlust  te kietelen, maar voor-
dat iedereen slap ligt van het la-
chen nemen ze net op tijd gas
terug. Daardoor wordt voorko-
men dat de ridiculisering van
hun personages al te makkelijk
wordt. Dan blijken het toch nog
echte mensen, met herkenbare
pijn en verdriet. Het levert een
voorstelling op die hilarisch is,
maar ook ongrijpbaar en ver-
ontrustend.

HANS BRANS



Richard III verdrinkt
in regievondsten

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Richard III. Auteur: Wil-
liam Shakespeare. Ge-
zelschap: Ro Theater.
Spel: Rogier Philipoom,
Katelijne Damen, Dragan
Bakema, Herman Gilis,
Fania Sorel, Hannah van
Lunteren, Guus Dam.
Bewerking en regie: An-
dreas Kriegenburg. Ver-
taling: Gerrit Komrij.
Toeschouwers: 140.

LEEUWARDEN  - Richard III geldt
als een ouderwets acteursstuk,
met een glimlachende schurk
die zijn bloederig machtsspel
speelt als een gewiekst acteur:
liegend, bedriegend, gevaarlijk.
Lang geleden werd Richard
steevast ten tonele gevoerd
met een bochel en een horrel-
voet. Iets daarvan zien we hier
bij Rogier Philipoom terug in
een lam linkerhandje en een sle-
pend been. Maar van een come-
back van het ouderwetse ac-
teurstuk is in deze voorstelling
van het Ro Theater bepaald
geen sprake.
In de gastregie van Andreas
Kriegenburg - een nieuwe ster
aan het Duits theaterfirmament
- zijn tekst, beeld, mise en scène
en personages danig uit elkaar
getrokken. In een kille mega-
huiskamer met her en der wat
losse meubelstukken leiden al-
le ingrediënten hun eigen leven.
Monologen worden op hoge,
monotoon ratelende toon uit-
gesproken, alsof de acteur er
niet al te veel mee te maken wil
hebben. Of het gebeurt met een
emotie waarvan de herkomst
niet direct duidelijk is.
En zo veranderen de acteurs
ook van jas, van plek of van

handeling. Iemand staat minu-
tenlang op om meteen weer
neer te vallen, weer een ander
neemt een douche met opge-
stoken paraplu, of kliedert met
meel. Niet dat er tussen al die
dingen helemaal geen samen-
hang zit. Zo nu en dan levert het
zelfs mooie, suggestieve beel-
den op, zoals de lugubere baby-
hoofden van de koningskinde-
ren die Richard laat vermoor-
den. Maar de smaak van los
zand overheerst.

Nu maakt Shakespeare het de
toeschouwer ruim vierhonderd
jaar na dato ook niet makkelijk.
Afgezien van de vertekening
van de historische hoofdper-
soon - bedoeld om het nieuwe
Huis Tudor te legitimeren -
heeft de bard tien jaar kuiperij-
en kundig samengevat. Dat le-
verde enkele magistrale scènes
op, maar desondanks mist dit
vroege werk de uitgebalanceer-
de diepgang van Macbeth, die
andere superslechterik. Het is
dan ook niet zo verwonderlijk
dat in deze fragmentarische
stijl de zeven acteurs, die hier
zo’n dertig rollen moeten bezie-
len, verzuipen in de losse regie-
vondsten van Kriegenburg. Het
wordt allemaal wel erg relative-
rend toneel.
Slechts op een enkel moment
wordt het gevaarlijk. Voor de
pauze en aan het slot gebeurt
dat juist als de Shakespeare-
tekst uit de bocht vliegt en Phi-
lipoom zelf met de strekking
aan de haal gaat. Pas dan zien
we eindelijk iets van een een-
zaam, door cynisme uitgehold
mannetje dat zijn innerlijke
leegte alleen nog kan afreage-
ren in een bloedbad.

HANS BRANS



Sexual Perversity: simpel maar spetterend
Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Sexual Perversity. Au-
teur: David Mamet. Pro-
ductie: REP en MTVl.
Spel: Johnny de Mol, Jel-
ka van Houten, Birgit
Schuurman en Gijs Na-
ber. Regie: Marcus Azzi-
ni. Vertaling: Charles
Dentex. Toeschouwers:
vol (430 mensen).

LEEUWARDEN  - Veel perversitei-
ten komen er niet voor in de be-
werking van David Mamets
‘Sexual perversity in Chicago’
uit 1974, die door producent
Rick Engelkes samen met MTV
op de planken is gezet om voor-
al jong publiek naar het theater
te lokken. Misschien luisterde

dat begrip dertig jaar geleden in
Chicago wat nauwer, hier func-
tioneert de titel hooguit nog als
publiekstrekker.

De vier spelers weten welis-
waar van wanten, gaan enthou-
siast uit de kleren, en verbaal
wordt er ook flink uitgepakt,
maar op de keper beschouwd
gaat dit stuk zelfs nauwelijks
over seks, maar meer over de
pogingen van explorerende
twintigers om zoiets als een
vaste verhouding te overleven.
Over hoe dat gaat hoeft nie-
mand teleurgesteld te zijn. Be-
halve dan misschien Danny en
Esther, die de strijd om het sa-
menleven opgeven, na een paar
maanden proberen.

Het verhaal is simpel, erg sim-

pel zelfs. Danny (Johnny de
Mol) heeft het met zijn ruige
gabber Nick (Gijs Naber) over
weinig meer dan de vrouwen
die ze de avond ervoor ‘ge-
scoord’ hebben. Met Esther
(Jelka van Houten) en haar
vriendin (Birgit Schuurman) -
die de show opent met een
soort paaldans zonder paal - is
het eigenlijk net zo gesteld. Tot
Danny en Ester op een idioot
gekostumeerd feestje - hij als
Batman, zij als hotdog - als een
blok voor elkaar vallen en twee
dagen later besluiten om sa-
men te gaan wonen.

Dat zien hun losbollige vrien-
den niet zo zitten. Vaste relaties
zijn braaf en saai. Tegen de tijd
dat de gelieven op de hoogte ra-
ken van elkaars gewoontes en

zich afvragen wie die ander ei-
genlijk is, hebben ergernissen
het allang gewonnen van de lief-
de die op dag één met hoofdlet-
ters geschreven werd.

Over hoe dat nou eigenlijk
komt, of over de benauwenis
van de vrienden bij het feno-
meen vaste relatie, daarvoor
hoef je bij deze voorstelling niet
te rade te gaan. Wat dat betreft
blijft deze uitgeklede Mamet
aan de oppervlakkige kant.

Maar het dunne verhaal heeft
wel een spetterende verpak-
king. Er wordt geacteerd, ge-
zongen en zelfs gepantomimed
- Gijs Naber in gevecht met een
kan water! - bij het leven. En dat
alles met veel humor en vaart.
Brigitte Schuurmans kan als kit-

tig, parmantig kreng speels
overdrijven, Jelka van Houten
bewees in de musical ‘Turks
fruit’ al dat ze fantastisch kan
zingen en acteren en de heren
leven zich uit in een persifleren-
de potpourri van eigentijdse
smartlappen.

Regisseur Marcus Azzini mon-
teerde de opeenvolgende scè-
nes gewiekst in elkaar tot een
wervelende voorstelling, waar-
in naast humor, bloot en ludie-
ke overacting zelfs nog plaats is
voor een paar tedere momen-
ten. Als het erom gaat de ver-
taalslag te maken naar de bele-
vingswereld van nu weten hij
en zijn spelers ongetwijfeld de
juiste snaren te raken.

HANS BRANS



Familie Flöz speelt met wanen achter het toneel

Plaats: Posthuis Theater, Heerenveen. Voorstelling: Teatro Delusio. Gezelschap: Familie 
Flöz. Spel en idee: Paco Gonzáles, Björn Leese, Hajo Schüler. Regie en idee: Michael 
Vogel. Maskers: Hajo Schüler. Toeschouwers: 180. Nog te zien: Drachten, 23 april.

HEERENVEEN. Familie Flöz is pantomime en poppentheater in één. Dit in Duitsland 
gestationeerde gezelschap met een internationale bezetting speelt haar woordloze fantasie-
theater over heel Europa, voor jong en oud. De voorstelling Teatro Delusio wordt gebracht 
door drie spelers, die samen zo’n 29 personages op het toneel zetten. Beter gezegd: àchter 
het toneel, want daar worstelen drie theatertechnici op geheel eigen wijze met schijn en 
werkelijkheid. Deze drie - een kleine, een lange en een dikke - vormen de basisfiguren van 
het schimmige wereldje achter de nepwereld van het theater. Waar het theater tovert met 
illusies, daar wordt hier onttovert met ‘delusies’ - vandaar de titel. Maar ‘delusie’ betekent ook
waanidee en daarvan hebben de drie, gelukkig voor ons, nogal veel last. 
Het symbool van die fantasieën is een dromerig meisje van een jaar of tien in een lange, 
witte jurk. Meteen aan het begin draagt de langste van het stel haar naar de rand van het 
podium: een pop die met grote ogen om zich heen kijkt en nog verbaasder is als door de 
andere twee eerst haar linker- en dan haar rechterhand tot leven wordt gebracht. Het is 
meteen een zeer aandoenlijk moment in de voorstelling. 
Na deze proloog zien we de drie met prachtige, karikaturale maskers in hun meer banale 
beslommeringen. De lange is een romantische sufferd die het liefst met zijn neus in de 
poëzie zit. De kleine is een macho uitslover en de dikke is, natuurlijk, de baas. Als de 
‘voorstelling’ (voor ons achter het toneel) begonnen is, krijgen we een eindeloze stoet van 
figuren en verwikkelingen in razendsnelle verkleedpartijen en met veel verschijnen en 
verdwijnen. Op muziek van Mozart, Grieg, Verdi en anderen bespeuren we eerst een opera, 
dan een ballet en dan een ‘cloack and dagger’-drama. Musici, operadiva’s, regisseurs, 
kapsters en balletmeisjes plagen de getergde toneelknechten in een doolhof van 
gedaanteverwisselingen. Ondertussen ontwikkelen die laatsten ook hun eigen dromen. De 
lange romanticus duikt de koffer in met een ballerina, de kleine krachtpatser wordt zelf een 
theaterheld en de dikke maakt korte metten met de arrogante theaterdirecteur. Maar iedere 
keer komt op tragische muziek van Mahler het verwonderde meisje van het begin om de 
hoek kijken en de droom spat uiteen. 
De korte voorstelling van Familie Flöz zit bijna te vol met personages en situaties, zodat het 
af en toe wat al te anekdotisch wordt en de magie van het begin verschraalt. Maar daar staat
een gigantisch vakmanschap tegenover dat ieder moment in deze wervelende 
theaterdemonstratie het genieten waard maakt. 
HANS BRANS



‘Weg van de buren’ vernieuwt
het oude Theater van de Lach

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Weg
van de buren. Tekst:
Ruud de Ridder. Bewer-
king: Gerard Cox. Gezel-
schap: Het Echt Rotter-
dams Theater. Spel: Paul
van Soest, Marja Lieu-
wen, Eva-lise Geerlings
en Coen van Vlijmen. Re-
gie: John Leddy. Toe-
schouwers: 170.

DRACHTEN - Het beroemde Thea-
ter van de Lach van John Lan-
ting heeft nog een tweede nako-
meling geproduceerd. Naast de
kluchten van Jon van Eerd is er
sinds vorig jaar ook ‘Het echt
Rotterdams Theater’, opge-
richt door Paul van Soest, die
ooit samen met Marja Lieuwen
bij John Lanting speelde.

Voor de eerste productie van
dit ‘lach-of-ik-schiet’ gezel-

schap werd John Leddy als re-
gisseur aangetrokken. Voor een
geschikt stuk ging men over de
grens buurten, waar Ruud de
Ridder al jaren actief is met ‘Het
Echt Antwerps Teater’. Gerard
Cox bewerkte diens komedie
‘Weg van de Buren’ en verving
het sappige Vlaams door vlot
Hollands met een flinke dot lek-
ker vet Rotterdams.

Van Soest en zijn kersverse ge-
zelschap willen de mensen een
onbekommerd avondje lachen
bezorgen en dat gaat ze soepel-
tjes af. De belangrijkste ingredi-
enten daarvoor zijn herkenbare
personages, die in herkenbare
situaties met hun eigen tekort-
komingen worden geconfron-
teerd. Voor hen is dat meestal
tenenkrommend, voor de toe-
schouwers lachwekkend.

In ‘Weg van de Buren’ worden
de tenen vooral gekromd door
Daan en Klara, een braaf stel -
met bankstel en schuifpui naar

de tuin - dat twintig jaar tevre-
den naast hun buren woonden,
tot die verhuisden. Op het di-
neetje ter kennismaking blijken
de nieuwe buren van een heel
ander slag.

Hilda (Eva-lise Geerlings) blijkt
een dellerig type in mini te zijn,
maar bij nader inzien even lief
als vrolijk. Buurman Vincent
(Coen van Vlijmen) is een goed-
moedige patjepeeër in trai-
ningsbroek, die bij hard lachen
op de grond moet liggen ‘van-
wege de ribben’. Gehannes met
stoelen, wijn en andere tafelma-
nieren doen bij Daan en Klara
de schrik om het hart slaan, he-
lemaal als blijkt dat ze ook nog
een Deense Dog hebben en al
acht keer verhuisd zijn... - van-
wege de buren.

‘Weg van de buren’ wijkt enigs-
zins af van het oude Lanting-re-
pertoire, omdat het nu eens
niet gaat om de seksuele ‘uit-
spattingen’ in de klein-burgerlij-

ke sfeer, maar om een heus the-
ma als: hoe leef je samen met
mensen die ‘anders’ zijn. Hier
geen ingewikkeld, gekunsteld
plot, maar een stuk of zes situa-
ties waarin de relaties steeds
opnieuw op de proef worden
gesteld: een barbecue bij de bu-
ren, een door de hond verslon-
den poes, een dia-avondje, en-
zovoorts. Nadat Daan en Klara
overwogen om zelf te verhui-
zen, komen ze tot de conclusie
dat er best met de buren te le-
ven valt - als je maar zegt wat je
dwars zit.
Als het deze ploeg lukt om de
routine en maniertjes te vermij-
den die bij deze vorm van thea-
ter maken nogal op de loer lig-
gen, en ze weten meer stukken
te vinden van dit kaliber, dan
zou Het Echt Rotterdams Thea-
ter nog wel eens een vernieu-
wing kunnen worden van het
roemruchte Theater van de
Lach.

HANS BRANS



Speels aan
de haal

met Molière

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Ziek.
Auteur: Molière. Gezel-
schap: Huis aan de Am-
stel. Spel: Roel Adam,
Ria Marks, Lard Adrian,
Peter van Heeringen, Ts-
jebbo Gerritsma, Annette
Maas en Dewi Reijs. Re-
gie en bewerking: Lies-
beth Coltof. Toeschou-
wers: 70.

DRACHTEN - In zijn laatste opvoe-
ring van ‘De ingebeelde zieke’
met Molière zelf in de hoofdrol
kreeg de schrijver een hartaan-
val. Dat gaf zijn bijtende satire
ongewild een extra ironisch
laagje. Ingebeelde ziektes mo-
gen dan tussen de oren zitten,
dat wil niet zeggen dat de zelf-
verklaarde patiënt nergens aan
lijdt.

Wellicht inspireerde dat Huis
aan de Amstel om de titel te ver-
anderen in ‘Ziek’. De hypochon-
drie van Meneer Argan is een
serieuze kwaal en met zijn zie-
kelijke gedrag koeioneert hij
zijn omgeving en beschadigt hij
zichzelf.

Huis aan de Amstel is bekend
door frisse bewerkingen van
klassiekers voor jongeren.
Gaandeweg bleken hun produc-
ties ook voor een ouder publiek
een openbaring. Hoewel ‘Ziek’
niet radicaal ondersteboven is
gehaald geldt dat nu ook.

Dat begint al met de eerste scè-
ne. In plaats van de bekende
stoel van waaruit Argan, ponti-
ficaal in het midden, zijn beklag
doet en zijn huishouding tiran-
niseert, zien we nu een badkuip
en daarachter drie wc-hokjes
met klapdeuren. In dit sanatori-
um, met stapels witte handdoe-
ken en glimmende klisteerspui-
ten, zijn de familieleden geredu-
ceerd tot ziekenverplegers die
moeten assisteren als vader
weer eens met hoge nood naar
het privaat rent. Roel Adams
Argan is een tanige kobold, die
vooral aandacht wil en het niet
kan zetten als anderen, zoals
zijn dochter, die aandacht zo-
maar aanwaait.

Regisseur Liesbeth Coltof doet
geen moeite om Molières ridi-
culisering van de medische
stand te moderniseren. Haar
vlotte, speelse enscenering is
effectiever bij de strijd tussen
vader en dochter. Daar komt de
rebelse rol van dienstmeid Toi-
nette het best tot haar recht.
Het sterkst is de scène waarin
de vader zijn achterlijke zoon-
tje intimideert om alles wat hij
zag ‘eerlijk’ door te brieven. Zo-
dra Coltof gebaande paden ver-
laat, levert het iets bijzonders
op, ook al klopt het niet altijd
100 procent.

Bij ‘Ziek’ lig je niet permanent in
een deuk en evenmin werpt het
een nieuw licht, maar het laat
scherp zien dat Molière nog
steeds kan werken.

HANS BRANS



Vragen tussen
klein en eeuwig zijn

Plaats: Harmonie, Leeu-
warden. Voorstelling:
Zoals de dag. Gezel-
schap: Erik Whien / Het
Lab. Spel: Ali Ben
Horsting, Lard Adrian.
Regie: Erik Whien. Tek-
sten: Erik Whien, Ali Ben
Horsting, Lard Adrian.
Toeschouwers: 75.

LEEUWARDEN - De Serie Nieuwe
Theatermakers wil, de naam
zegt het al, jonge theaterma-
kers een kans geven iets moois
te laten zien. Zoals Erik Whien
die een fraaie, intieme kinder-
voorstelling maakte onder de
paraplu van jeugdtheaterwerk-
plaats Het Lab. Maar de pro-
grammering van de serie valt
wat ongelukkig uit als de maker
voorop staat en de doelgroep
vergeten is. Veel kinderen wa-
ren er jammer genoeg niet bij
zijn voorstelling ‘Zoals de dag’.
Die lagen al in bed.
En dat was erg jammer, want
daar ging het hier nu juist over.
Je vader heeft je een dikke kus
gegeven. Je hebt nog een paar
vragen, waarop hij niet echt
een antwoord geeft (,,dat snap
je later wel”) en dan laat hij, ge-
lukkig, de deur op een kier. Wat
er dan allemaal door je hoofd
spookt…
Lard Adrian en Ali Ben Horsting
brengen hun soepele aaneen-
schakeling van kleine scènetjes
half spelend en half vertellend -
in dit geval met een losse deur,
waar een streepje licht onder
kiert - op een speelvloer vol

aangename rommel. Terwijl de
een de wegsluipende vader
speelt, somt de ander de vra-
gen op die in bed als sterren
door je kop dwalen. Over dood
en oneindigheid, hemel en aar-
de en wat doen papa en mam-
ma nu beneden.

De vragen teisteren die kleine
mensen misschien het meest
tijdens die gevaarlijke overgang
van waken naar slapen, maar
overdag zijn het de weetjes die
als een fontein omhoog spui-
ten. Het eerste kwartier gaat
dan ook heen met een spervuur
van vragen die steeds beginnen
met “Wist je dat.. ?” En dan ho-
ren we dat je 100.000 haren op
je hoofd hebt en de oerknal
geen geluid gaf.
De gretig gespeelde verwonde-
ring over alles wat er te weten
valt krijgt gaandeweg contrast
met een lichte angst over wat je
niet weet en wellicht nooit te
weten zult komen. Daarin figu-
reren een prachtig nagespeelde
oma die gevoerd wordt door
haar kleinzoon, een God die,
met echo, vertelt hoe hij in ze-
ven dagen de wereld schiep en
een jongetje dat liever voor
eeuwig bij de vissen onder wa-
ter wil horen. Want die slapen
met open ogen en weten dus al-
les van hun kleine wereld - en
niets van die daarbuiten.
‘Zoals de dag’ is een charmante,
speelse voorstelling die ook
aan volwassenen lering en ver-
maak biedt. Maar nog meer als
ze hun kinderen meenemen.

HANS BRANS



Speels stuk over stuk over Mohammed

Plaats: De Lawei, Drach-
ten. Voorstelling: Zoe-
ken naar Mohammed.
Concept: Sabri Saad El
Hamus. Auteur: Jeroen
van den Berg. Gezel-
schap: Theatergroep
Maqam Lamaqul. Spel:
Sabri Saad El Hamus,
Manoushka Kraal en
Jaap ten Holt. Regie: Ira
Judkovskaja. Aantal toe-
schouwers: 66.

DRACHTEN  - Sabri Saad El Hamus
is een acteur van Egyptische
origine, die ruim twintig jaar in
Nederland woont en werkt. Hij
vraagt aan schrijver Jeroen van

den Berg om een stuk te schrij-
ven over hem en zijn zoektocht
naar de profeet Mohammed.
Maar wat weet Van den Berg af
van Mohammed of van de is-
lam? En is dat in deze overspan-
nen tijd geen brisant onder-
werp?

Van den Berg en Hamus lossen
het op à la Pirandello: de vra-
gen waar de makers mee wor-
stelen worden zelf het onder-
werp in een speelse ‘meta-ko-
medie’. Het begint met Sabri in
bad, glaasje wijn erbij en swin-
gende rai-muziek. Tot hij ruw in
deze genoegens gestoord
wordt door een Volkskrant-sta-

giaire die beweert een afspraak
te hebben over meneer Hamus’
nieuwste stuk dat gaat over, ja-
wel, de profeet Mohammed. De
wijn wordt weggemoffeld - want
ramadan - en na veel lieftalig ge-
stuntel steekt de aspirant-jour-
naliste (Manoushka Kraal) van
wal.

De acteur kan zijn irritatie over
haar onkunde echter niet lang
verbergen en snikkend bekent
ze helemaal geen journaliste te
zijn maar serveerster in een be-
kend Amsterdams grand-café,
waar ze de acteur met de schrij-
ver heeft horen babbelen. In de
volgende scène zien we inder-

daad de schrijver in zijn eigen
stuk optreden, zij het dat Je-
roen van den Berg hier vertolkt
wordt door Jaap ten Holt. De
heren maken ruzie over wat de
islam nu eigenlijk wel of niet is,
of Hamus wel echt islamitisch
is en wat te denken over Mo-
hammed? Hamus ergert zich
aan de generaliserende, ‘feitelij-
ke’ benadering van ‘jullie mos-
lims’ en ‘de koran zegt toch...’.
Zo zwenkt het stuk met listige
bruggetjes heen en weer tussen
de ruzies over het stuk en de is-
lam en persoonlijker ontmoe-
tingen tussen de acteur en zijn
jonge bewonderaar. Die laatste
scènes zijn het leukst. Hoewel

huiverig voor een verhouding
ontlokt haar onbevangenheid
bij hem prachtige verhalen
over zijn jeugd in Egypte, zijn
komst naar Holland in Travolta-
kostuum, over de verliefde pro-
feet, zijn voorliefde voor geu-
ren, enzovoort. Van de beruch-
te, maar onbekende profeet
vangen we jammer genoeg nau-
welijks meer op dan een glimp,
maar door de bril van Hamus le-
vert dat wel een nieuwsgierig-
makend beeld op.

De schrijver die al deze gege-
vens zo vernuftig ineen ge-
vlochten heeft komt er als zijn
eigen evenbeeld veel bekaaider

vanaf. Vooral als Hamus hem
uitgebreid de mantel uitveegt
over de onwaarschijnlijkheden
van zijn waardeloze stuk wordt
de zelfrelativering van Van den
Berg teveel van het goede. Dat
geldt ook voor de slotacte
waarin paranoia de theaterma-
kers overmeestert. Als je aan de
profeet komt heb je immers al
gauw de extremisten achter je
aan en anders wel de AIVD. De
moraal over onze overdreven
angstvalligheid is duidelijk,
maar het slot van dit persoonlij-
ke stuk wordt er een beetje ge-
kunsteld van.
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