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‘We zoeken een gemeenschappelijke deler. Als het te veel hiphop
of ballet wordt, merk ik dat we het niet zo interessant vinden.’
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Marco Gerris, artistiek leider van ISH → 39

nederland heeft
er een museum
bij: no Hero
In het Twentse Delden opent dit
weekeinde No Hero, een nieuw
museum van ondernemer/verzamelaar Geert Steinmeijer (63).
Van de zeker 600 objecten die
hij de afgelopen dertig jaar
kocht, zijn er nu 125 te zien,
zowel van moderne kunstenaars
als Frank Stella en Damien Hirst
als van Vlaamse meesters en
Nederlanders, zoals Leo Gestel
en Jan Sluijters. No Hero is na
Voorlinden in Wassenaar, More
in Gorssel en het Carel Willink
Museum in Ruurlo het vierde
particuliere kunstmuseum dat
sinds 2015 zijn deuren opende.

THEATERFESTIVAL

Lucky tV en eye
in de zomer op
de Parade
Bezoekers van het rondreizende
theaterfestival De Parade
kunnen deze zomer een keuze
maken uit tachtig optredens. Op
het programma staan onder anderen Sander van de Pavert, die
een inkijkje geeft in de creatie
van zijn humoristische Lucky TV,
en Hadewych Minis, die een ‘ode
aan de vrouw’ brengt. Filmmuseum Eye bouwt een ‘filmische
installatie’ met films uit het
begin van de cinemahistorie. De
28ste editie van De Parade staat
van vrijdag 17 augustus tot en
met zondag 2 september in het
Martin Luther Kingpark.

MET ‘NIEUWKOMERS’

arnon Grunberg
maand in het
Stedelijk
Onder de titel Geef ons het
museum stelt het Stedelijk Museum de hele maand mei het
museum ter beschikking aan
zeventien kunstenaars en vormgevers die nieuw zijn in Amsterdam. Samen met schrijver
Arnon Grunberg nemen ze deel
aan de dagelijkse gang van zaken
in het museum en lopen ze mee
met diverse medewerkers, van
beveiliger tot directeur. In de
middagen is de Audizaal hun
werkplek. Bezoekers kunnen
met de kunstenaars in gesprek
gaan, en andersom zullen zij ook
zelf bezoekers aanspreken.

KAJA DRAKSLER

acket award
voor Sloveense
pianiste
De Sloveense pianiste en componiste Kaja Draksler heeft de
Paul Acket Award 2018 gewonnen. North Sea Jazz reikt de
prijs jaarlijks uit aan een artiest
die meer aandacht verdient
voor zijn of haar uitzonderlijke
muzikaliteit. De jury prijst de
spannende, krachtige improvisaties en de zeer persoonlijke
stijl van het Sloveense multitalent. Draksler verhuisde op haar
achttiende van Slovenië naar
Nederland. Ze is bekend in de
Europese jazzscene en bracht
zeven succesvolle albums uit.

Guy Cassiers Coproductie Toneelhuis/TGA

Over de
schuld sprak
niemand

‘Ik zet het
publiek
ook aan
het werk’

Nazaat

DELDEN

Guy Cassiers regisseerde het
theaterstuk Vergeef ons, naar een
roman van de Amerikaanse A.M.
Homes. ‘Het is nooit te laat, zegt ze.’
Maarten Moll
AMSTERDAM
oor mij was de spanning eraf toen je de haai
uiteindelijk zag.” Guy
Cassiers (57) heeft zojuist Steven Spielbergs
ﬁlm Jaws samengevat
in één woord: suggestie. Om dat woord
draait het ook in zijn regie van het zeer goed
ontvangen toneelstuk Vergeef ons, de coproductie van Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam
die momenteel in de Stadsschouwburg is te
zien. Want er is, op een aantal microfoonstandaards en televisieschermen die boven het podium hangen na, eigenlijk geen decor.
“Dat klopt!” zegt Cassiers, artistiek leider van
Toneelhuis (Antwerpen), in het restaurant in de
Stadsschouwburg. “Er is geen decor. Het geluidssysteem is het decor.”
Vergeef ons is Cassiers theaterversie van de roman May we be forgiven van de Amerikaanse
schrijfster A.M. Homes. De familie Silver valt
uiteen en na een jaar vol catastrofes weet hoofdpersoon Harold Silver, een geweldige rol van
Eelco Smits, een nieuwe familie te creëren.
“Het is een heel ﬁlmisch boek, fragmentair.
Door de hoge snelheid van de vele, vaak
soapachtige scènes word je als een tornado door
het boek en door dat ene jaar gejaagd. Het is een
rollercoaster, elke scène is begrijpelijk, maar het

‘V

hysterische zit hem in de hoeveelheid scènes:
het houdt niet op. Ik wilde die vorm behouden,
maar het niet te visueel illustreren. Acteurs en
geluid moeten de beelden bij de toeschouwer
oproepen, het geluid met dat beeld versterken.”
Cassiers experimenteerde al met geluid, maar
voert het in Vergeef ons extreem door. De acteurs
bedienen de gehele voorstelling door microfoonpedalen, waarmee ze ook de muziek en de
geluidseﬀecten bedienen.

Honderd scènes
“Ik vraag veel van de acteurs, dus niet alleen
door de ongeveer honderd scènes die ze moeten
spelen, maar ook door ze verantwoordelijk te
maken voor iets waar ze zich normaal niet druk
om hoeven te maken. Ja, en door die frontaal
opgestelde microfoons lijkt het alsof er een popconcert aan de gang is. Dat is het directe en confronterende dat ook in het boek zit, we gooien de
tekst letterlijk het publiek in.”
Het geluid – er wordt veel getelefoneerd – is
dus de informatiedrager in Vergeef ons. Van het
ongeluk dat een belangrijke rol in het stuk
speelt, en ook het slaan met een lamp op het
hoofd van Harolds schoonzus, ziet de toeschouwer niets. Het wordt allemaal gezegd. Het show,

theater, maar een bewerking. Ik hou me vrij getrouw aan de grote lijn: die familie die explodeert. Maar het gaat ook over identiteit. Wie ben
je? Waar sta je voor? En het stuk geeft kritiek op
de manier waarop we met elkaar omgaan.”

Kritiek en hoop
A.M. Homes heeft in haar boeken altijd veel kritiek geopperd, vooral op Amerika. Maar sinds
9/11 schrijft ze anders. De kritiek is er nog steeds,
op overheidsinstanties en nog veel meer, maar
ze wil de lezer nu ook iets anders bieden.
“In May we be forgiven gaat ze op zoek naar alternatieven. En hoe je, ook al zit je als persoon
diep in de problemen, daar toch nog uit kunt
komen. Het is nooit te laat, zegt ze eigenlijk, om
weer tot leven te komen. Dat is een soort hoop
die ze uitspreekt. Dat heb ik willen overbrengen.
Dat is de inhoud, en die inhoud, en nu zijn we
weer terug bij het stuk, van wat je vertelt is voor
mij belangrijker dan de vorm van waaruit je vertrekt. Ik wil zelf als toeschouwer aan het werk
gezet worden om dat dan te verbeelden. Dat zijn
voor mij de belangrijkste voorstellingen.”

tHeateR

linge strijd tussen de Merry Men. En
ook de boeren, voor wie ze al die tijd
opkwamen, zijn de rebellen wel een
beetje beu en sluiten liever vrede met
de koning. Een stelletje bosparasieten, noemen ze hen. “Een terroristische bende bedroevende zeurpieten.”
Hoe op te komen voor een gemeenschap die daar helemaal niet op zit te
wachten? Weet die gemeenschap niet

Gezien 14/3, Tilburg
te zien 16/4, Stadsschouwburg
Nuance en onzekerheid zijn bepaald
geen handige eigenschappen voor
een revolutionair rebel. Robin Hood

anno 2018: hij wil wel rebelleren,
maar waartegen? De rek is een beetje
uit die groene maillot. Want waar valt
nog voor te vechten als iedereen al
min of meer gelukkig is?
Een interessant uitgangspunt voor
de aftrap van een serie waarin toneelschrijver Joachim Robbrecht en regisseur Sarah Moeremans op zoek
gaan naar de hedendaagse moraal in
stoﬃge sprookjes. Hoe zou de acht-

honderd jaar oude volkslegende in
deze tijd schoppen tegen het regime?
In de schouwburgzalen, wellicht. Op
z’n minst een goede metafoor voor
zijn almaar afnemende aantal aanhangers – bewees ook de niet eens
voor een kwart gevulde provinciezaal
waar ik deze voorstelling zag.
Meer nog dan de revolte die de ‘robinisten’ met de koning ontketenen,
gaat deze Robin Hood over de onder-

→ Scène uit
Vergeef ons.
‘Het lijkt op een
popconcert, we
gooien de tekst
letterlijk het
publiek in.’ FOTO
KURT VAN DER ELST

D

e vader van mijn grootmoeder was
diamanthandelaar. Dat ging van op
en neer. De ene dag rijk, de andere
failliet, afhankelijk van vraag en
aanbod. Rond 1870 werden enorme
diamantvondsten gedaan in ZuidAfrika en de Amsterdamse diamantwereld groeide
en bloeide mee, men ging van paardenkracht naar
stoomkracht, er moest gekloofd en geslepen worden,
duizenden mensen kregen werk, een gouden tijd
of – zoals het de geschiedenis in zou gaan – die mooie
Kaapse tijd.
Daarna ging het even hard bergafwaarts door allerhande politieke en economische omwentelingen: de
strijd tussen Engeland en de Boeren in Zuid-Afrika,
de Balkanoorlog en de Eerste Wereldoorlog, de
wereld was ook toen vijandig.
Zo jojode ook overgrootopa Louis mee op de golven
van voorspoed en teloorgang. Zijn vrouw Rosalie jojode niet mee. Ze was streng en rechtlijnig van karakter, nergens lachend op de foto, immer gewapend
met de sleutelbos van de zilver- en de linnenkast om
haar nek, geen dienstmeisje werd genoeg vertrouwd.
Ze bestierde niet alleen het huishouden, maar ook
het leven met ferme hand, steevast vooruit en rechtdoor, met de oogkleppen op van een trekpaard. Toen
Louis stierf, was er al lange tijd geen geld meer.
Althans niet van hemzelf, hij had het geleend van
schoonzuster Anna, zonder dat Rosalie daarvan wist.
Rosalie leefde dus door op dezelfde voet in het grote
huis aan de Sarphatistraat, in de volksmond toen de
Rijke of Brede Jodenstraat genoemd. Toen hij stierf
was de schuld aan Anna enorm, bijna 80.000 gulden:
van een hypothecaire schuld op het huis tot 24 gulden aan hun huisarts Polak en 260 gulden aan tandarts Sanders.
Rosalie was er niet bij toen die schuld postuum
werd vereﬀend bij notaris Jan van de Berg aan de Keizersgracht. Zij laveerde voort tussen zilverkast en linnenkast, niks aan de hand. Mijn grootvader nam de
schuld van Anna over en onderhield Rosalie van toen
af aan tot haar dood. Het dienstmeisje kon het zilver
blijven poetsen en het linnen blijven stijven, en niemand repte erover met een woord, mijn grootvader
niet, mijn grootmoeder niet, Rosalies zonen Salomo
en Isidore niet, en zijzelf evenmin.
Het kan dat ze van niks wist, maar die kans is klein.
De schande van geen geld was eenvoudig te groot.
Haar oogkleppen zaten stevig verankerd. Op de
schuldenlijst staan ook die voor de begrafenis van
Louis, en zijn grafzerk: ﬂ. 437,50. Zelfs dat was er niet
meer.
Ivo Weyel

Vergeef ons. Toneelhuis/Toneelgroep Amsterdam.
T/m 22/4 in de Stadsschouwburg.

zijn ‘bosparasieten’

door Toneelgroep Oostpool

FOTO SANNE PEPER

‘Die familie explodeert,
maar het stuk gaat ook
over identiteit. Wie ben
je? Waar sta je voor?’

uit het inmiddels wat versleten schrijversadagium show, don’t tell, vindt plaats in het hoofd van
de toeschouwer.
“Ja, die lamp. Daar ben je als toeschouwer niet
bij. Maar middels de geluiden moet je wel denken dat ze er vreselijk aan toe is. En zie je het ook
voor je, als het goed is. Je stimuleert de toeschouwer dingen te zien die er niet zijn, waardoor je zijn creativiteit aanspreekt. Daar speel ik
altijd een beetje mee: dat de illusie die gegenereerd wordt op het toneel tegelijkertijd doorgeprikt wordt. Dat je de constructie ziet. Dat het
theater is, dat je een leugen verteld wordt.”
Cassiers maakt voor zijn voorstellingen vaak
gebruik van literatuur. Niet omdat hij denkt dat
in het theaterrepertoire iets ontbreekt – Shakespeare moet vanwege de urgentie en relevantie
altijd gespeeld worden – maar omdat hij zich
niet tot theaterliteratuur wil beperken. “De toeschouwer is zo bekend met andere vormen van
verhalen vertellen, zoals ﬁlm, televisie, literatuur, dat je op een heel andere manier met theater een thema kunt analyseren.”
A.M. Homes komt vanavond kijken. Cassiers is
een beetje zenuwachtig. Hij moest veel schrappen uit het bijna 500 pagina’s dikke boek.
“Dit is niet dé omzetting van haar roman naar

Moderne Robin Hood botst met
Robin Hood

→ Robin Hood anno 2018.

Guy Cassiers
De Antwerpenaar behoort
tot de beste Europese theatermakers. In zijn eigenzinnige voorstellingen komen
visuele technologie en zijn
liefde voor literatuur samen.

Op deze plek schrijft Ivo Weyel over zijn familie. Zijn
overgrootvader Sylvain Kahn kwam in 1881 met zijn
goede vriend Sally Berg naar Amsterdam. Een jaar
later openden ze een modezaak aan het Leidseplein:
Hirsch & Cie. Deze week: diamanthandelaar.

wat goed voor haar is, of is dat een arrogante aanname?
Het zijn zeer interessante, relevante
thematieken. Maar het probleem met
deze voorstelling is dat de personages
rondom Robin Hood stuk voor stuk
vertalingen zijn van uitgesproken
ideologieën – en dus alleen maar botsen in hun stugge overtuigingen. Er
is geen greintje twijfel, geen kans op
overreding. Geen spanning, dus.

Het resultaat is een overvloed aan
bozige, schreeuwende personages in
wat te eenduidige scènes, zonder iets
van verstilling. Robin Hood doolt
daar nietszeggend tussendoor. Je ziet
hem denken: hopeloos, dit. “Ik verlang naar het gevoel dat ik niet hoef
te schreeuwen als ik wil dat er naar
me geluisterd wordt,” verzucht Lady
Marian. Een gedeeld verlangen.
Sander Janssens

→ Aan tafel: de grootmoeder van Ivo Weyel, overgrootmoeder Rosalie en
kinderjuf Justa (vlnr). Staand: Weyels oom Rob en moeder Rose-Mary.

