
Hussel Michelangelo en Van Eyck dooreen en je krijgt Pourbus: de
Vlaams-Italiaanse connectie in persoon. Ga hem zien.
Pieter Pourbus,
Meester-
schilder uit
Gouda
Beeldende kunst
JJJJJ

Museum Gouda,
t/m 17/6.

Portret van een jonge vrouw van Pieter Pourbus. Privécollectie Brussel

Die Italiaanse invloed zie je
goed in Pourbus’ haarscherpe
portretten van Brugse burgers. 

Valt er nog wat moois te ontdekken in
de vaste collectie schilderkunst van
Museum Gouda? Jawel, maar de spoe-
ling is dun. Bols schuttersstuk van de
Goudse krijgsraad, een strand met
parasol van Arntzenius, twee lezende
meisjes door diezelfde Arntzenius en
een anatomisch ondoorgrondelijke
engel van Redon – tot zover de om-
reiskunst, aldaar. Wie teruggaat, doet
dat voor een spraakmakende exposi-
tie. Pieter Pourbus: Meester-schilder uit
Gouda is er zo een.
Die ondertitel is een fijn staaltje

marketing. Waarheidsgetrouwer was
geweest: Pourbus: Meester-schilder uit
Brugge. Pourbus werd weliswaar ge-
boren in Gouda en ontving in latere
jaren een opdracht uit die stad, maar
het was het ‘Athene van het Noorden’
(Erasmus) waar hij een atelier runde,
gildelid was, een gezin stichtte en
stierf. Tegen de tijd dat Pourbus zich
er in 1543 vestigde, verkeerde de stad
in haar nabloei. Brugge kon bogen op
‘schoone plaetsen’ en ‘vrouwpersoo-
nen’, maar was als havenplaats voor-
bijgestreefd door Antwerpen. Er was
een gebrek aan echt goede schilders.
Pourbus sprong in dat gat.
Kunstenaarsbiograaf Karel van

Mander, balling in Brugge op de
vlucht voor de Spaanse furie, noemt
de kunstenaar ‘eenige der besonder-
ste’, een opinie die indertijd breed
werd gedeeld. Pourbus’ clientèle
reikte ver, tot op de Canarische eilan-
den. Hij was een gedreven en ook
meeslepende schilder, trefzeker

 portrettist en slimme regisseur van
Bijbelscènes, met een gladde, gede-
tailleerde en hartstochtelijke stijl
waarin de Noordelijke en Zuidelijke
traditie elkaar ontmoetten. Hij beli-
chaamde de Vlaams-Italiaanse con-
nectie. Hussel Michelangelo en Van
Eyck dooreen en je krijgt hem.
Die Italiaanse invloed zie je goed in

Pourbus’ haarscherpe portretten van
voorname Brugse burgers, zoals daar
bijvoorbeeld waren Jan van Eyewerve
en zijn Jacquemyne Buuck. Hun kle-
ding is zwart. Hun kragen zijn hoog.
Hun houding: stijfjes. Ze zijn als slui-
merende vulkanen, met hun onpeil-
bare blikken en voorbeeldig gereser-
veerde voorkomen. Wie eenmaal be-
gonnen is ze te bekijken, durft zijn
ogen niet meer van ze los te maken.
Wat ook Italiaans aandoet, is een

historiestuk als De Annunciatie (uit de
eigen collectie). Pourbus schilderde
het moment waarop de engel zijn in-
trede doet. Dat deed hij naar goed Ita-
liaans gebruik: met een perspecti-
visch correct tegelvloertje en gewa-
den die lijken te rimpelen in een bui-
ten beeld staande windmachine. Al-
les hier is ruimte en helderheid en zo-
als wel vaker, de figuren lijden daar
enigszins onder. Ze hebben iets
kunstmatigs. Maria’s houding is al
wat geforceerd (meer: Tada, ik heb
een taart gebakken! dan: Help, wat
gebeurt me nu!) en Gabriël staat er
helemaal vreemd bij. Met zijn haaks
op de vloer geplaatste rechtervoet en
stijve bovenlichaam lijkt hij niet voor-
maar achteruit te bewegen, als was
hij de eerste moonwalkende engel.
Evengoed: gaat dat vooral zien.
Stefan Kuiper 
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Slim van solisten Beuving en
Nederkoorn om dit thema op te
pakken in de aangiftemaanden. 

Links op het toneel zien we het keurige
bureautje met de keurige administra-
tie van wiskundige Jan Beuving. Rechts
zien we de totale puinzooi vol papieren
en afgekloven appels rond het bureau
van theoloog Patrick Nederkoorn. Vol-
gens Beuving is de Belastingdienst het
mooiste wat er is: een collectiviteitsver-
zekering die Nederland verenigt en
voor rechtvaardigheid zorgt. Volgens
Nederkoorn is het de hel op aarde: een
dienst waar van alles aan mankeert en
als je ze opbelt word je eindeloos in de
wacht gezet.
U leest het goed, de Belastingdienst

is het onderwerp van deze cabaret-
voorstelling, die wordt gespeeld in de
aangiftemaanden maart en april. Het
is de eerste samenwerking van solisten
Beuving (35) en Nederkoorn (34) en ze
hebben direct iets goeds te pakken: een
onverwacht onderwerp waarmee je zo-
wel lol kunt trappen als serieuzer kwes-
ties kunt aansnijden, zoals een paar
historische gebeurtenissen waarin de
regels botsten met de moraal.

Leuker kunnen
we het niet
 maken
Cabaret
JJJJJ

Door Jan Beuving
en Patrick
Nederkoorn. Regie:
Geert Lageveen en
Patrick Stoof. 5/4,
Theater De Meerse,
Hoofddorp.
Tournee t/m 26/4.
Reprise in maart en
april 2019. 

Muzikaal cabaret over de blauwe enveloppen blijkt 
veel leuker dan de Belastingdienst zelf.

Zwakke plek van de productie
van Robert Icke is diens tekst:
alle poëzie is eruit verdwenen.

‘Ik denk dat ik het niet durfde te weten.’
Dat zegt Polynices tegen zijn vader
 Oedipus over zijn homoseksualiteit.
Een sleutelzin, want hij vat precies de
beroemde aandoening van de klas-
sieke Griekse antiheld Oedipus: hij is
ziende blind.
De jonge Britse regisseur Robert Icke

debuteert bij Toneelgroep Amsterdam
met Sophocles’ Koning Oedipus (429
v.C.). In het kort: koning Oedipus van
Thebe is gelukkig getrouwd met Jo-
caste. Als Thebe wordt getroffen door
de pest, voorspelt het orakel van Apol-
lon dat de plaag zal wijken als de moor-
denaar van de vorige koning, Laius,
wordt opgespoord. Als een ware detec-
tive zet Oedipus zich ijverig aan het
werk, om uiteindelijk te ontdekken dat
hijzelf, onwetend, de moordenaar is.
En dan blijken de gruwelijke aantijgin-
gen van ziener Teresias ook nog waar:
Oedipus vermoordde zijn vader en
trouwde zijn moeder. Jocaste was ooit
getrouwd met Laius, en gaf hun eerst-
geboren zoon weg.
Icke haalt de tragedie rigoureus naar

het nu. Oedipus (Hans Kesting) is geen
koning maar een politicus in verkie-
zingstijd; plaats van handeling is het
campagnebureau. De plaag is een
 metafoor geworden, gebezigd in een
speech: ‘Dit land is ziek.’ Het oplossen
van de oude moord is geen opdracht
van het orakel, maar een verkiezings-
belofte.
Het is aardig gevonden, maar ook

een beetje loos, omdat politiek niet het
onderwerp is van deze tragedie: het is
bovenal een familiedrama. Daarvoor

Oedipus 
Theater
JJJJJ

8/4, Stads-
schouwburg
Amsterdam. Daar
t/m 18/5.

In deze politieke Oedipus schitteren Hans Kesting als Oedipus 
en vooral  Marieke Heebink als Jocaste.

De voorstelling heeft de kenmerken
van een tussendoortje, want is aan de
korte kant en lijkt snel in elkaar gezet.
Het geheel wordt echter naar een ho-
ger plan getild door de muziek. Van
Beuving is bekend dat hij liedjes kan
schrijven in de beste kleinkunsttradi-
ties en dat laat hij opnieuw horen in
onder andere een prachtig nummer
over weemoed. Nederkoorn zingt een
fraai verhalend lied in Jacques Brel-stijl
over de geur van schuld. Dit alles wordt
mooi begeleid door pianist Tom Dicke.
De liedjes worden gecombineerd

met enthousiast gebrachte meligheid,
zoals de sketch waarin de belasting-
 inspecteur langsgaat bij Jezus Christus.
Kortom, het was een slim plan om een
show te bouwen rond de beruchte
blauwe enveloppen. 
Joris Henquet

vindt Icke wel een mooie hedendaagse
vertaling, als Oedipus’ gezin aan tafel
alvast de goede peilingen viert. Ogen-
schijnlijk à l’improviste creëren de
 acteurs een even warmbloedig als
 geladen gezinstafereel, zoals iedereen
dat kent van de eigen familie.
De actualisering vroeg om een in-

grijpende bewerking en die tekst (van
Icke zelf) is de zwakke plek van deze
productie. Alle poëzie is verdwenen,
maar anders dan bij generatiegenoot
Simon Stone kwam daar geen opwin-
dende nieuwe taal voor in de plaats.
Nee, Ickes tekst is vlak, onnadrukkelijk
en alledaags, op het saaie af.
De setting en enscenering doen

 bovendien wel héél erg denken aan het
werk van Ivo van Hove en Jan Verswey-
veld, maar dan minder esthetisch en
minus de sensitiviteit en het spektakel.
Daartegenover staat schitterend

spel van Kesting als Oedipus en vooral
Marieke Heebink als Jocaste. De scènes
waarin het paar steeds dichter de ken-
nis nadert die hun geluk zal vernieti-
gen, snoeren je de keel. IJzingwekkend
is Jocastes ontzetting als ze ontdekt wie
haar echtgenoot is. Het verklaart haar
astronomische liefde voor hem, en
maakt die ook meteen onmogelijk.
Herien Wensink
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