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Beethoven krijgt een shot
energie van Litouws talent

KLASSIEK
City of Birmingham Symphony 
Orchestra 
Beethoven, Wagner e.a. 
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Ze is energiek, ze is beweeglijk, ze
is zelfverzekerd, ze heeft er zin in:
de dirigente Mirga Grazinyte-Tyla.
Ja, die naam is lastig. Misschien
moeten we besluiten dat alleen de
voornaam voldoet. Niet om famili-
air te doen, maar om puur prakti-
sche redenen, net als bij Yannick
(Nézet-Séguin), de chef in Rotter-
dam.
De eenendertigjarige Litouwse
Mirga is sinds 2016 chef-dirigent
van het City of Birmingham Sym-
phony Orchestra, een fantastische
positie voor een jong talent. Ze
volgde er namen op als Simon
Rattle en Andris Nelsons, twee van
de grootsten in dirigentenland.
En Mirga is een vrouw op de bok.
Dat is, opmerkelijk genoeg, nog
steeds nieuws. Dan kan het gebeu-
ren dat ze er even tussenuit gaat,
met zwangerschapsverlof – van juli
tot half november dit jaar geen
Mirga voor welk orkest dan ook.
TivoliVredenburg had de dirigente
en haar Engelse ploeg in huis met
onder meer Beethovens Vijfde
symfonie. Mirga sprong op haar
plaats en nog voor ze goed en wel
stond, waren de eerste akkoorden
een feit. 
Ze heeft een trotse houding, balan-
ceert op de punten van haar balleri-
na’s, gaat diep door de knieën en
voert ook met armen en handen
een rijke choreografie uit. Beetho-
ven kreeg er een aanstekelijk shot
energie van.
Eenzelfde soort ruim bemeten be-
wegingen bracht in Debussy’s ‘La
mer’ beschaafde opwinding te-

weeg. En hoe gloeiend Wagners
noten van het voorspel tot ‘Tristan
und Isolde’ ook zouden moeten
klinken, in Utrecht kwamen ze
wat tam door. Mirga volgde de mu-
ziek, maar liep niet met een in-
stinctieve, eigen interpretatie op
de partituur vooruit. Het beste re-
sultaat boekte ze met een composi-
tie van haar landgenote, Raminta
Serksnyte: elegante hoogspanning
in ‘Fires’ uit 2010.
Wat de spelers in huis hebben aan
brandschoon timbre, zonder enig
rafelrandje, is indrukwekkend. En
toch beklijft dit concert niet. Kij-
ken kan afleiden. Als iemand, hoe
sierlijk ook, vrij bedrijvig doet voor
een orkest, weet je niet meer wáár
je je blik op moet vestigen. Het
gaat om wat er klinkt, natuurlijk,
dus de ogen dicht is een optie. Dan
horen we een frisse klank, maar
geen nieuw geluid.
Frederike Berntsen

GRIEKSE TRAGEDIE Hans Kesting speelt nu eens niet 
de rotzak of nare macho, maar een man die per ongeluk
grote fouten maakt. De acteur speelt de tragische koning
uit ‘Oedipus Rex’ als een modern politicus.

interview Sandra Kooke foto Werry Crone

H
ij heeft waar-
schijnlijk met
overmacht de
verkiezingen
gewonnen. Ter-
wijl hij wacht
op de defini-
tieve uitslag,
waarschijnlijk
het punt het

hoogtepunt van zijn leven, verdwijnt
de bodem onder zijn bestaan. In twee
uur wordt duidelijk dat zijn politieke
loopbaan, zijn hele leven, op drijfzand
is gebaseerd. Wat gebeurt er als hij de
waarheid over zichzelf ontdekt?

De Britse regisseur Robert Icke (30)
beschreef de val van een politicus op
basis van ‘Oedipus Rex’, de tragedie van
de Griekse dichter Sophocles, waarin
Oedipus ontdekt dat hij zijn vader
heeft gedood en met zijn moeder is
 getrouwd. Bij Toneelgroep Amsterdam
regisseert hij nu zijn eigen tekst.

Verbijstering
Toen Hans Kesting (57) het voor het
eerst zag, zat hij op zijn stoel genageld.
“Een voorstelling bij Toneelgroep Am-
sterdam, in een regie van Pierre Audi.
Met Pierre Bokma als Oedipus. Ik heb
ademloos gekeken en geluisterd naar
dat verhaal, die thriller. Als toeschou-

wer ging ik door schrik, verbijstering,
medelijden, alles.”

Kesting is uitgegroeid uit tot een
van de beste acteurs van het land. Bij
Toneelgroep Amsterdam speelde hij
macho-mannen als Shakespeare’s Ri-
chard III, advocaat Roy Cohn in ‘Angels
in America’ en Cees Kerkman, de archi-
tect die zijn familie terroriseert in
 ‘Ibsen huis’. Machtige, gewetenloze
mannen, die Kesting voorzag van een
interessant kwetsbaar randje.

Onthullingen
Nu speelt Kesting Oedipus, de politicus
op verkiezingsavond. Terwijl hij met
zijn vrouw, kinderen en medewerkers
wacht op de uitslag, rollen de onthul-
lingen als golven over hem heen: dat
auto-ongeluk op zijn achttiende ver-
oorzaakte de dood van de koning; hij is
als vondeling van onbekende ouders
 gevond en in een bos; zijn vrouw Io-
caste is misbruikt; zijn vader, oh nee,
zijn pleegvader, is dood. Aan Kesting de
taak deze rampen waarheidsgetrouw,
zoals hij het noemt, over het voetlicht
te brengen. “Het zijn wel héél grote
 gebeurtenissen.”

Tijdens een repetitie in de schouw-
burg in Almere ligt Kesting relaxed op
een bank. Oedipus heeft nog geen idee
wat hem te wachten staat, hij zoekt

Als het leven 
een leugen blijkt

‘Toen ik het voor
het eerst zag,
heb ik ademloos
gekeken en
geluisterd naar
dat verhaal, die
thriller’
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Icke transformeert ‘Oedipus’ tot een sombere,
moderne thriller in een realistische entourage

THEATER
Toneelgroep Amsterdam
Oedipus
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Sophocles’ ‘Oedipus’ (± 430 v.Chr.)
gaat over de koning in spe van
Thebe, die zonder het te weten de
grootste misdaden heeft begaan.
Het draaide bij de Griekse trage-
dieschrijver om de vraag of de
mens in staat is zijn lotsbestem-
ming te beïnvloeden.
De jonge Britse regisseur Robert

Icke is daar in zijn bewerking bij
Toneelgroep Amsterdam behoor-
lijk somber over. Hij trekt het ver-
haal naar het hier en nu, maakt er
een Borgen-achtige thriller van en
laat zo zien dat ook de moderne
‘maakbare’ mens zijn lot nooit in
eigen hand heeft. 
Oedipus (Hans Kesting) wordt
door Icke neergezet als pragma-
tisch politicus aan de vooravond
van de verkiezingsuitslag. De polls
zijn goed, er heerst een feeststem-
ming. Geen twijfel mogelijk: Oedi-
pus gaat het land leiden. Aan ambi-

tie geen gebrek en aan idealen ook
niet: hij wil een goed leider zijn.
Maar zijn belofte om de waarheid
achter de dood van zijn voorganger
Laius te achterhalen, stuit op ver-
zet van spindoctor Creon (Aus
Greidanus jr.). Door een voorspel-
ling van de ziener Tiresias (Hugo
Koolschijn) rust er bovendien een
doem op de overwinningsroes.
Hoe rationeel en integer hij ook
met de precaire onthullingen uit
het onderzoek naar de dood van
Laius wil omgaan, hij blijkt ‘ziende
blind’ geweest en kan maar geen
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nog even rust voor de gekte van de
 verkiezingsuitslag los zal breken. Zijn
rust slaat over op de toeschouwer, zo
waarachtig voelt die. Zijn moeder, zijn
vrouw, zijn zoon: ze komen een voor
een langs. En steeds is daar de liefde-
volle aanraking of omhelzing van de
 pater familias.

Het is weer eens iets anders om te spe-
len: geen rotzak, geen nare macho,
maar de good guy. 
“Ja, maar er zitten ook nare kantjes aan
deze man, hoor. Hij is driftig, de emotie
kan met hem op de loop gaan. Het inte-

ressante is dat je in deze rol iemand
speelt die vanuit totale onwetendheid
binnen twee uur tot ongelooflijke ont-
dekkingen over zichzelf komt. Dat
goed spelen is een spannend en moei-
lijk traject. Deze man lazert zo van zijn
piek af. Ik heb een man vermoord, dat
blijkt mijn vader. De vrouw op wie ik
verliefd was, en zij op mij, dat is mijn
moeder. De kinderen die ik heb ver-
wekt, blijken mijn broer en zuster. Ik
heb een familie, een leven gebouwd op
iets dat er niet blijkt te zijn. Het wrange
is dat die man voortdurend zegt hoe be-
langrijk de liefde is, hoe hij van zijn

‘Ik weet wat ik
kan, ik heb wel
wat laten zien,
maar ieder
project is weer
een sprong in
het duister’

moeder houdt, hoe zijn vader en moe-
der uit liefde een kind kregen. Terwijl
dat allemaal niet klopt.

“Het is een man die gaat voor de
waarheid. Hij neemt verantwoordelijk-
heid voor alles wat hem is overkomen,
al moet hij zeggen: ik wist het niet. Een
goed politiek leider? Dat weet ik niet.
Hij realiseert zich dat, hoewel hij niet is
veranderd, hij nu een beschadigd man
is.”

Politici

Robert Icke vertaalde de tragedie uit de
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vat op de ontwikkelingen krijgen.
Zijn vrouw Iocaste (Marieke Heeb-
ink) is niet voor niets continu op
zoek naar haar bril, terwijl op de
achtergrond het kantoor op weg
naar de eindzege alvast wordt leeg-
geruimd. Door aangewakkerde
twijfel begint Oedipus’ ogen-
schijnlijk perfecte familie ook
barstjes te vertonen.
Het actualiseren is met veel gevoel
voor menselijk detail gedaan, wat
bijvoorbeeld resulteert in een
mooi vader-zoongesprek tussen
Oedipus en Polynices (Harm Duco

Schut) over diens homoseksuali-
teit. In hoe Oedipus met de be-
jaarde Merope (Frieda Pittoors)
omgaat, haar licht zeurende aan-
wezigheid wegwappert wegens
tijdgebrek, zie je een pijnlijke 
hedendaagse moeder-zoonrelatie.
Alleen de rol van de ziener is gefor-
ceerd in deze hyperrealistische 
entourage.

Onderkoelde waanzin
Maar wow, die acteurs! Hoe verder
het kantoor wordt ontmanteld,
hoe meer ruimte er vrijkomt voor

hun spel. Om in te lijsten is de
scène waarin stukje bij beetje ‘aan-
komt’ dat Iocaste eigenlijk Oedi-
pus’ moeder is. Heebink en Kes-
ting klauwen zich op de enig over-
gebleven nare kantoordesignbank
in elkaar vast en gaan van ontzet-
ting naar onderkoelde waanzin. 
Icke’s keuze om met een flashback
te eindigen, toen er nog sprake
was van hoop en toekomst, is
hardvochtig en poëtisch tegelijk.
Hoe mooi is misschien de 
onwetendheid.
Alexander Hiskemuller

Griekse Oudheid naar het heden. Heeft
u politici voor de geest als u het speelt?
Halbe Zijlstra bijvoorbeeld, die onlangs
ook door een fout uit het verleden in de
diepte stortte?
“Nee, ik wil er geen enkele politicus op
plakken. Zeker niet Halbe Zijlstra,
want die heeft zijn val aan zichzelf te
danken. Hij maakte bewust een fout
door te liegen over zijn aanwezigheid in
Poetins datsja.

U speelt toch wel vaker de sterke leider?
“Ja, maar vanzelfsprekend zijn die rol-
len nooit. Ik weet wat ik kan, ik heb in-
middels wel wat laten zien, maar ieder
project is een sprong in het duister. Het
is altijd maar de vraag of het gaat luk-
ken.”

Bedacht Robert Icke deze rol vóór of
 nadat hij u had zien spelen?
“Erna. Hij heeft me eerder in  Londen in
‘Kings of War’ en ‘Romeinse tragedies’
zien spelen. Toch kun je niet zeggen 
dat hij de rol voor mij heeft bedacht, 
hij wilde het stuk met ons ensemble
maken. Maar het zal mee hebben ge-
speeld dat hij graag met me in deze rol
wilde werken. Dat is eervol, ja, en legt
er ook druk op. Ik heb hem verteld dat
ik daar best nerveus over was. Ik kan
geen wonderen verrichten, ik doe ook
alleen maar mijn best.”

Toch kwam het net al overtuigend over.
“Dat ligt ook aan de bereidheid van het
publiek om erin te geloven. Je hoopt dat
je de mensen zover krijgt. Tegelijkertijd
ben ik daar niet echt mee bezig. Het
 belangrijkste is dat we zelf geloven in
wat we staan te doen. Ik weet niet hoe
het kan dat twee acteurs moeder en
zoon spelen en dat het publiek dat dan
gelooft, maar het sleutelingrediënt is
dat wij het naar waarheid spelen. Na-
tuurlijk doe je maar alsof. Maar je pro-
beert zo echt mogelijk te doen alsof.”

‘Oedipus’ van Toneelgroep Amsterdam,
in bewerking en regie Robert Icke, is te
zien in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Hans Kesting (Oedipus) en Marieke Heebink (Iocaste) FOTO JAN VERSWEYVELD


