
Marieke Heebink (vooraan) en Chris Nietvelt in ‘De meiden’.  FOTO JAN VERSWEYVELD

Marcos Morau trekt Spaans dansavontuur
knap naar het hier en nu

DANS
Pablo
Scapino Ballet Rotterdam
HHHHH

Met zijn nieuwste productie
 ‘Pablo’ brengt Scapino Ballet Rot-
terdam een avondvullend ballet
dat wederom is geïnspireerd op
het leven en werk van een icoon
uit de wereld(kunst)geschiedenis,
ditmaal de Spaanse beeldend kun-
stenaar Pablo Picasso. Niet artis-
tiek leider Ed Wubbe tekent hier-
voor , maar de Spaanse choreo-
graaf Marcos Morau. Deze rising
star van het Europese danstheater
herzag ‘Los Pájaros Muertos’ dat
hij in 2009 maakte voor het Picas-
somuseum in Barcelona, en het is
knap hoe de onderliggende bood-
schap van het werk ook in de Ne-
derlandse context overeind blijft. 

‘Pablo’ is verbeelding à la het
danstheater van Pina Bausch: er is
sprake van een algemene plaats

van handeling, een imaginair
Spaans dorpsplein in dit geval. De
setting is in dat typische Spaanse
clair-obscur van Picasso’s grote
voorganger Goya geplaatst, met
flikkerende kaarsjes rond een
rouwauto. We krijgen hier geen
kunstgeschiedenis-lesje Picasso,
maar een evocatie van zijn per-
soon en de tijd waarin hij leefde. 

Het dorpsplein staat voor Picas-
so’s Spanje, waar de mannen na
het stierenvechten vrolijk naar de
hoeren gaan om vorsend met
schuldbesef naar de kerk door te
stiefelen. Een land dat werd ver-
scheurd door wereldoorlog en fas-
cisme. Dát Spanje wordt verbeeld
in krachtige beelden: een zwarte
weduwe rolt in haar rolstoel bitter
tussen de groepsdansen door, een
generaal zet met zijn pistool de ac-
tie op scherp. Morau doet dat met
een lichtheid die soms te veel naar
slapstick neigt, wat in balans
wordt getrokken in de groepsdan-
sen: plaatjes om naar te kijken, re-

fererend aan werk van Picasso, zo-
als zijn ‘Guernica’. Ook Morau’s
dans bevat meerdere lagen, flarden
paso doble en flamenco vitamini-
seren zijn typisch-Europese, ex-
pressieve, gepolijste bewegings-
taal. Eén overheersende dramatur-
gische ingreep is onnodig: de lita-
nie aan namen van Picasso’s tijd-
genoten (van Piaf tot Chagall) die
continu de revue passeert.

En toch beklijft ‘Pablo’ wel. Pi-
casso’ temperamentvolle maar
zieke Spanje wordt door Morau
met frisse ironie afgezet tegen de
joie de vivre van Frankrijk, het
land waar Picasso zijn artistieke
vrijheid vond. Vanaf een motor
zwaaien twee vrouwen uitbundig
met de Franse vlag, terwijl Sinfo-
nia Rotterdam met Ravels Bolero
en de Marseillaise het gehoor op
scherp zet. Hiermee wordt dit
Spaanse dansavontuur naar óns
hier en nu getrokken: vrijheid is de
kern van ons wezen.
Alexander Hiskemuller

POLITIEK THEATER Poolse vrouwen van 53 in plaats van Franse meisjes. De Britse regisseur Katie
Mitchell maakt het zeventig jaar oude stuk ‘De meiden’ hyperactueel. ‘We leven nu met zoveel
migranten, dat is een compleet nieuw probleem. Daar hoort theater zich mee bezig te houden.’ 
tekst Sandra Kooke

O
ost-Europese
schoonmaak-
sters en kin-
dermeisjes.
Ze zijn de
nieuwe kurk
waarop het
West-Euro-
pese midden-
klassegezin

drijft. Ook bij de Britse regisseur Katie
Mitchell thuis houdt een kindermeisje
de boel draaiende. Het opende haar
ogen voor een hele nieuwe onderklasse
die de afgelopen tien jaar in West-Eu-
ropa is ontstaan. Veelal zonder zorg -
verzekering of recht op uitkering.

Natuurlijk was dat aanleiding voor
haar om deze misstand op het toneel te
zetten. Actueel en controversieel, zo
kun je al het werk van Mitchell – bij-
naam princess of darkness – karakterise-
ren. In Engeland hebben haar oncon-
ventionele aanpak en haar uitgespro-
ken feminisme haar veel vijanden op-
geleverd. Maar Toneelgroep Amsterdam
vroeg haar juist vanwege de urgentie
van haar voorstellingen als gastregis-
seur. Vanaf deze maand is haar werk
hier te zien.

“Ik doe niet aan humor, maar aan
wanhoop”, karakteriseerde ze zichzelf
op vrolijke toon tijdens een kennis -
makingsavond met het publiek in de
Amsterdamse Stadsschouwburg. Het
stuk dat ze koos om hier te regisseren,
‘De meiden’ van de Franse schrijver
Jean Genet uit 1947, leent zich daar uit-
stekend voor. Ga maar na: twee jonge

vrouwen, wezen, zijn de bedienden van
mevrouw. Altijd moeten ze voor haar
klaarstaan, haar beledigingen slikken.
Haat stapelt zich op. Als mevrouw weg
is, spelen Solange en Claire om de beurt
dat ze mevrouw zijn – in een van haar
jurken – en laten de ander voor zich
draven. Het spel heeft vaste ingrediën-
ten. Eerst is mevrouw zoetsappig,
daarna scheldt ze erop los. Tot slot
 spelen de zussen de ultieme wraak: met
gif in de thee wordt mevrouw ver-
moord.

Het is al de vierde keer in haar leven dat
Mitchell zich aan het stuk waagt. Tij-
dens de lunchpauze in Amsterdam valt
ze met haar korte grijze haar en kleine
gestalte nauwelijks op tussen de ac-
teurs. Pas als ze praat, trekt ze de aan-
dacht en blijkt ze opvallend spranke-
lend. Ze houdt enorm van het stuk van
Genet, zegt ze. “‘De meiden’ is heel
goed gemaakt en je kunt er zoveel kan-
ten mee op. Ik reflecteer graag op de
donkere kanten van het leven. Dus
voor mij is dit een goed stuk. Het is ook

‘Kunst moet ons de ogen openen’

‘Kunst kan  veranderingen
teweegbrengen. Dat is
hard nodig nu we een ruk
naar rechts meemaken.’
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ADVERTENTIE

Pick-up

V erwarrende tijden zijn het.
Mijn fraaie collectie lp’s
staat op zolder indrukwek-
kend doelloos te wezen.
Want samen met het casset-

tedeck, de videorecorder, de walkman
en de minidisc-speler verdween uitein-
delijk ook de platenspeler uit huis.
Ergo: geen pick-up meer waarop ik al
dat schoons zou kunnen afspelen.

Geen nood, hoor ik u roepen, want
tegenwoordig zijn al die oude platen
toch overgezet op cd? En zo niet dan
kun je ze opzoeken en afspelen via een
van de vele streamingdiensten. Nieuwe
tijden, nieuwe mogelijkheden. Maar
dat is toch te snel en te gemakkelijk ge-
redeneerd. Lang niet alles is zomaar be-
schikbaar – blijkt.

Op die zolder staat bijvoorbeeld een
opname van Händels laatste oratorium
‘Jephtha’. Zo’n mooie zachtgroene doos
met gouden belettering, waarin drie

lp’s zitten plus zo’n heerlijk groot
tekstboek met uitgebreide achter-
grondinformatie. Ik heb die platen ge-
kocht in 1979 – het jaar dat ze op de
markt kwamen – en ze vervolgens grijs-
gedraaid. Ik weet niet hoe het u ver-
gaat, maar een compositie blijft toch al-
tijd het mooist in de versie waardoor je
het werk hebt leren kennen en waarde-
ren. Ik heb fantastische herinneringen
aan die opname, waarop Sir Neville
Marriner en zijn koor en orkest van de
Academy of St. Martin in the Fields de
sterren uit de hemel zingen en spelen. 

Toen De Nationale Opera vorige
maand ‘Jephtha’ op het affiche zette,
wilde ik ter voorbereiding dolgraag die
opname weer eens terughoren. Vette
pech, want dus geen pick-up en ner-
gens, maar dan ook nergens was de op-
name op een streamingdienst te vin-
den. In een van de laatste cd-winkels
van Amsterdam klaagde ik mijn nood

en daar hoorde ik dat deze ‘Jephtha’ wel
degelijk op cd was verschenen, maar al-
leen in Australië. Via speciale import
kon ik hem bestellen. Wat ik uiteraard
onverwijld deed. 

Een paar weken terug kon ik de cd’s
ophalen. Toen ik de winkel uitstapte,
kon ik een glimlach maar met moeite
onderdrukken. Natuurlijk blij dat ik iets
afspeelbaars in handen had, maar stie-
kem ook met een beetje leedvermaak
dat ik in deze moderne tijden per post
en in een fysieke winkel mijn favoriete
opname van dit meesterwerk had opge-

haald. Zonder intoetsen van moeilijke
codes of nog ingewikkelder wachtwoor-
den. Gewoon pick up and pay!

En ja, de mooie herinnering aan
deze ‘Jephtha’ had me niet bedrogen.
Anthony Rolfe Johnson zong weer on-
navolgbaar zijn ontroerende aria ‘Waft
her, angels’. Er bestaat echt geen mooi-
ere versie van. En de manier waarop
Paul Esswood de aria ‘Dull delay’ inter-
preteerde – geen grammetje schoon-
heid was er in al die jaren afgegaan. De
piepjonge Emma Kirkby debuteerde
hier in de kleine rol van Angel. Een jaar
later brak zij definitief door als barok-
diva op Christopher Hogwoods baan-
brekende opname van ‘Messiah’. 

Inmiddels zijn mijn voornemens
over het naar zolder verhuizen van
mijn – nog grotere – cd-collectie danig
veranderd. En in die winkel zag ik ook
weer gloednieuwe lp’s. Ik zei het al: ver-
warrende tijden. Nu nog een pick-up.

Mijn fraaie collectie 
lp’s staat op zolder
indrukwekkend 
doelloos te wezen

KLASSIEK & ZO Peter van der Lint 
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een van de zeldzame toneelwerken met
briljante vrouwenrollen.”

Een toneeltekst opnieuw regisseren
vindt Mitchell niet bezwaarlijk. “Sinds
de vorige keren is de wereld totaal ver-
anderd. Ik wil altijd het tijdsbeeld in
een toneelstuk verwerken. En nu leven
we met zoveel migranten, dat is een
compleet nieuw probleem. En daar
moet theater zich mee bezighouden.
Hedendaagse stukken hierover ken ik
niet. Ze zijn er vast nog niet, want de
nieuwe werkelijkheid heeft ons totaal
overrompeld. Maar het werk van Genet
voldoet prima.”

Nieuwe onderklasse
In Mitchells regie zijn de meiden Poolse
vrouwen van 53, een jaar ouder dan
Mitchell zelf. Ze horen tot de nieuwe
onderklasse in onze samenleving: de
aspergestekers, tomatenplukkers, sjou-
wers in de bouw en de werksters zonder
wie geen middenklasse gezin kan func-
tioneren.

Het is een geheel andere benadering
van de relatie tussen meesters en hun
bedienden dan we zagen in de tv-serie
‘Downton Abbey’, waar de heer des hui-
zes zorgzaam is voor iedereen onder
zijn dak. Dát soort toneel zien de En-
gelsen veel liever. Mitchell: “‘Downton
Abbey’ is onderdeel van een trend om
nostalgisch terug te kijken naar het ver-
leden. Escapisme, daar ben ik niet in
geïnteresseerd. Nostalgie heeft geen
nut. Kunst moet ons de realiteit onder
ogen doen zien. Zo kan kunst politieke
veranderingen teweeg brengen. Dat is

des te harder nodig nu we wereldwijd
een sterke ruk naar rechts meemaken.”

Mitchell staat aan de kant van de
zwakkeren, dat is duidelijk. “Het mooie
van ‘De meiden’ is dat het de geprivile-
gieerde middenklasse de kans geeft
zich in te beelden hoe het is als je hele-
maal geen geld, vrijheid of rechten
hebt. Door mijn eigen kindermeisje ben
ik me bewust geworden van die hele
groep migranten, die het huishouden
runt en voor kinderen zorgt. Dat het
 leven van de hele gegoede midden-
klasse daarop is gebouwd, vind ik be-
hoorlijk schokkend.”

Politiek is maar één laag in dit stuk.
Behalve over macht gaat ‘De meiden’
over familierelaties – twee  wezen op
zoek naar een moeder – en over kunst,
zegt Mitchell. “Kunst in de zin van het
construeren van een identiteit, van
vrouwelijke schoonheid. Hoe ze zich
verkleden als mevrouw, wat het bete-
kent om mooi te zijn.” Veel regisseurs
laten de mevrouw door een man
 spelen, wat een andere machtsverhou-
ding tot gevolg heeft. “Dat doe ik ook.
Maar deze man is een travestiet, een
man die zich kleedt als vrouw. En dat
is nog nooit eerder gedaan”, zegt ze
 tevreden. 

De meiden van Toneelgroep Amsterdam
gaat zondag in première en is tot en met
23 december te zien in de Stadsschouw-
burg Amsterdam. Daarna volgt een tour-
nee langs diverse theaters in Nederland
en België. www.tga.nl 

Achterstevoren werken

Ze zijn nu een paar weken aan
het repeteren en het begint te
wennen. Maar werken met
 Katie Mitchell is een aparte er-
varing, vinden Chris Nietvelt en
Marieke Heebink, de actrices
die de rollen van de twee
 meiden Solange en Claire spe-
len.
“Het is net of we achterstevo-
ren werken,” zegt Nietvelt.
Voor ze gaat repeteren, schrijft
Katie Mitchell een ‘partituur’
van alle handelingen in het stuk
die consequenties hebben voor
de personages. ‘Events’ noemt
ze dat. Het zijn er 196, van het
geluid van de deurbel tot het
achterdochtig worden van een
personage. Niet alleen de tekst
van het stuk, ook deze parti-
tuur moet exact worden ge-
leerd en uitgevoerd. 
Nietvelt: “Meestal werk je als
acteur vanuit begrip van het
personage. Vandaaruit ga je han-
delingen uitvoeren. Nu moet je
eerst de buitenkant – al die han-
delingen – onder controle krij-
gen, alles precies getimed. Wat
het personage erbij voelt, dat
weet ik nog niet.”
Mitchell is gedeeltelijk opgeleid
in Oost-Europa, waar de invloed
van de beroemde regisseur Kon-
stantin Stanislavski nog sterk
aanwezig is. Ze pikte er een heel
precieze stijl van regisseren op.
Het kwartje viel pas echt toen
een collega haar op iets wees: Je

regisseert alleen de hoofdper-
soon, de rest doet maar wat.
Mitchell: “Ze zei: het is jouw rol
om te bepalen wat iedereen
doet. Jij bent de regisseur. Geef
de acteurs praktische dingen
om te doen. En dat doe ik.”     
Er is in deze werkwijze veel
minder vrijheid voor de acteurs
om een personage te ‘ontdek-
ken’.
Marieke Heebink: “Wij moeten
haar partituur heel precies uit-
voeren. Niet als een marionet-
tenpop, nee. Vergelijk het liever
met de choreografie van een
danser.” 
“Ja,” zegt Nietvelt, “het is net of
we een bewegingspatroon uit-
voeren. Eerst het licht uit, dan
de muziek aan en dan het mes
pakken. En precies op dát
woord.”          
Heebink: “Katie is bepaald geen
luie regisseur. Ze heeft ontzet-
tend veel voorwerk gedaan en
weet precies wat ze wil. Die
 hele goede voorbereiding
werkt, dat vind ik heel fijn aan
haar.”
Ook Heebink en Nietvelt heb-
ben zich speciaal voorbereid. In
twee maanden tijd leerden ze
Pools. Zonder zeker te weten of
het een plek in de voorstelling
zou krijgen. Heebink: “Het is
nogal een investering. Maar ik
denk wel dat het uiteindelijk in
de voorstelling gebruikt gaat
worden.” 


