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THEATER Een minister, acteurs en Lange Frans zijn
in de schouwburg op zoek naar ‘onze’ identiteit
TGA en De Balie bevragen in Sign of the Times het ‘wij-zij’-denken.

Sign of the Times, collagevoorstelling over identiteit. Foto Anna van Kooij
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Het relletje heeft Sanne Wallis de Show
geen goed gedaan, maar het programma

verdient nog een kans. 

Tv-recensie

B ij relletjes kun je goed gedijen. Zo leert de
Trump-doctrine die schijnbaar steeds meer
adepten kent. Mensen beweren voortdurend

over publieke figuren – of het nou om Mano Bouza-
mour, Kanye West, Famke Louise of Klaas Dijkhoff gaat –
dat ze het erom doen. Om de ophef en de aandacht.

Net jammer voor komiek Sanne Wallis de Vries, die
de uitzondering op deze regel is. De eerste aflevering
van haar satirische zaterdagavondprogramma Sanne
Wallis de Showwerd door 800 duizend mensen beke-
ken en had meteen een relletje te pakken, internatio-
naal zelfs. De week daarna halveerde haar publiek en 
afgelopen zaterdag keken er een half miljoen mensen.

Mooi weer had er ook mee te maken, maar er leek
hier toch een tamelijk harde boodschap afgegeven te
worden. Tja, het was ook een nogal ongrappige en res-
pectloze parodie op de Israëlische Songfestivalwinnaar
Netta, waarbij de bok-bok-bok-kipgeluiden waren ver-

vangen door buk-buk-buk -
raketten.

Een week later stond
Wallis de Vries nog even stil
bij de misser. ‘Nu ik toch 
internationaal de aan-
dacht heb’, zei ze terwijl
het scherm achter haar
zich vulde met kritische
krantenkoppen. ‘Kom niet
naar Fryslân.’

Met een Fries accent
pleitte ze tegen het ontdek-
ken van onontdekte parels:
‘Dear tourists from all over
the world, I know the 

Lonely Planet says Fryslân is a hidden pearl. Which is
also the name from my buurjongen, Hidde Purl. (…)
Why come to Fryslan? The greatest event in Fryslân, the
eleven cities skating tour, giet al twenty years niet oan.’

Noem mij een elitaire Randstedelijke lul, maar ik
moest lachen. En dat was niet de enige keer. Ook de
items over Facebook, Blokker en the royal wedding 
waren geslaagd. In het terugkerende onderdeel Oscar
speelt acteur David Lucieer een rakeuncanny valley, het
gezicht van een mensrobot. Oscar verwondert zich
vooral over wat hij op tv ziet.

In een rant over het programmaOnze Boerderij, van
Yvon Jaspers, toonde Oscar empathie met de melk -
robots, die binnenkort geen werk meer zou hebben.
‘Het enige alternatief voor zo’n jongen is in donkere
steegjes groepen Britse toeristen af te zuigen.’ Een grap
die hij later herhaalde over Jaspers, en daar nog mee
wegkwam ook.

Helaas haalt het interview met een jeugdheld van
Wallis de Vries de vaart uit het programma. De gesprek-
ken zijn ongemakkelijk (mede door de hangbank) en
kabbelend. En de keuze voor de gasten is – logisch bij
helden van weleer, maar toch – nogal belegen. Acteur
Peter Faber, actrice Jenny Arean en Ernst Jansz van Doe
Maar. Waarom telkens uit hetzelfde showhoekje?

De quizjes met BN’ers en comedians gingen over 
clichématige onderwerpen, maar werden wel leuk uit-
gevoerd. Stand-upcomedian Nabil Aoulad Ayad over ge-
weigerd worden bij de discotheek met een slap excuus
van de portier: ‘Omdat je een kut-Marokkaan bent, zei
hij. Terwijl ik wéét dat het om mijn sportschoenen ging.’

Volgende week is de laatste aflevering. Mijn advies:
geef haar nog een kans. 

HARO KRAAK

Noem mij een 
elitaire
Randstedelijke lul,
maar ik moest
lachen. En dat was
niet de enige keer

V’s televisierecensententeam bestaat uit 
Julien Althuisius, Hanna Bervoets, Gidi Heesakkers,
Frank Heinen en, deze week, Haro Kraak.

Buk-buk-buk

BEELDENDE KUNST Beren en panters kon je zelfs in
het Amsterdam van de 16de eeuw tegenkomen
Expositie Wild toont eeuwenoude tekeningen van wilde dieren.

M en had al wilde dieren in het
pre-Artis Amsterdam van de
17de en 18de eeuw. Ze werden

getoond als lokkertje op  kermissen
en in menagerieën die deel uitmaak-
ten van herbergen. Het ‘waeterpaert’
(tapir) van de Botermarkt, de vech-
tende beren in herberg De Beerebijt
aan de Amstel, de vogels en panters
aan de Kloveniersburgwal – men pro-
beerde er nieuwsgierigen mee te lok-
ken. Onder hen bevonden zich allicht
kunstenaars. Van enkelen is in het
Cromhouthuis nu werk op papier te
zien uit de  Fodor-collectieWild.

Het is een leuke, kleine expositie:
zestien tekeningen uit de 16de tot en
met met vroege 20ste eeuw; Neder-
landers, Vlamingen, een Italiaan (Giu-
lio Romano). Noemenswaardig zijn
een pissend paard met ruiter door
Wouwerman, de hoed van het ruiter-
tje slechts enkele rake krassen en
druppels, alles onvoorstelbaar virtu-
oos. Twee beren door Saftleven (drie,
als je de uitgegumde in de bosjes
meetelt), ogenschijnlijk naar het
 leven geschetst (bij herberg De Beere-
bijt?). Een leeuwenkop door Savery,
die een grappige gelijkenis vertoont
met de bebaarde apostel van Da Vinci
die  vorig jaar op precies deze plek te

zien was in een andere expositie
(grapje van de samenstellers?).
Voorts: een leeuwtje van Rembrandt-
leerling  Samuel van Hoogstraten,
knikkebollend als een oude man en
wat onwennig getekend, en een pa-
trijshond door Hendrik Goltzius die
je het liefst mee naar huis zou nemen.
De audiotour bij deze tekeningen is
ingesproken door Haig Balian, voor-
malig directeur van dierentuin Artis.

Het tekenen van dieren, vertelde
Balian de dag na de opening, vereist
een andere benadering dan het teke-
nen van een mens. ‘Een mens kun je

vragen om een pose een tijdje vast te
houden. Een dier trekt zich van zulke
wensen niks aan.’ Op een dier kun je
niet te lang prutsen, je moet het snel
vangen. Wat ook kan: het dier slapend
of rustend weergeven.

Niet alle dieren hier zijn naar het
 leven getekend. In die kop van een
 jaguar door Cornelis Saft leven her-
kent Balian trekken van een hond en
een mens en ja, ook iets van een kat-
achtige, maar een luipaard is het be-
slist niet. Het is een fabeldier. En in-
derdaad: Saftleven baseerde zichop
een schilderij van Roelant Savery.

Waarschijnlijk de mooiste teke-
ning in de expositie is een zittende
aap aan een ketting (dat oortje, die
rimpelige snoet) van Goltzius, die wél
naar het leven getekend is. Opvallend,
zegt Balian, is hoe weinig dierachtig
de weergave is, hoe menselijk. Het
 isolement van het aapje, zijn verstilde
houding, zijn doorvoelde, tot projec-
tie uitnodigende blik – het is precies
hoe we een kind zouden portretteren.
Aandoenlijk is-ie wel. Net een verdrie-
tig zigeunerjongetje.
Stefan Kuiper

Wild. Tekeningen naar het leven.
Cromhouthuis, Amsterdam t/m 26/8.

Luipaard door Cornelis 
Saftleven, rond 1630.

H et begint – vrij spectaculair –
met rapper Childish Gam-
bino. De even opzwepende

als gruwelijke videoclip van This is
America knalt de zaal in en choqueert
het publiek in de Amsterdamse Stads-
schouwburg. Tussendoor leest acteur
Majd Mardo een tekst voor van Ta-Ne-
hisi Coates over racisme en zwart be-
wustzijn. Dan maait  Childish Gam-
bino op het scherm een zwart kerk-
koor neer met zijn machinegeweer.

Identiteit was het onderwerp van
Sign of the Times, waarin debat -
centrum De Balie en Toneelgroep
 Amsterdam samen prangende actu-
ele kwesties agenderen. De editie van
zaterdag werd ingeleid door de Ame-
rikaanse politicoloog Mark Lilla en
bestond uit een ‘collagevoorstelling’,
waarbij twaalf acteurs van Toneel-

groep Amsterdam in regie van Ivo van
Hove thematisch relevante teksten
voordroegen. Opvallend:  minister
 Ingrid van Engelshoven van Cultuur
maakte haar opwachting als ‘actrice’.

Regisseur en acteurs wandelden als
het ware door het wereldrepertoire,
op zoek naar teksten die nieuw licht
zouden kunnen werpen op het identi-
teitsvraagstuk. Dat bracht ze van het
pijnlijke antisemitisme in Shakespea-
re’s De koopman van Venetië (1597)
naar de wanhoop van Nederlandse
kolonisten in Nederlands-Indië in
Couperus’ DeStille Kracht (1900). Van
 Hitler’s Mein Kampf naar een inter-
viewfragment met de Afro-Ameri-
kaanse schrijver James Baldwin.
Steeds gaat het over ‘wij’ en ‘zij’, van-
uit wisselend perspectief. Sterk was
een nagespeeld debat tussen Femke

De Amerikaanse 
politicoloog Mark Lilla 
Foto Pauline Niks

Halsema en Thierry Baudet, waarbij
de eerste identiteitsdenken ziet als
emancipatoir hulpmiddel voor min-
derheden en de tweede het hanteert
als instrument voor uitsluiting.

IJzingwekkend was de montage
van de beroemde speech van Martin
Luther King en een toespraak van
Geert Wilders. Waar King droomt van
een toekomst waarin zwarte en witte
kinderen samen spelen, fantaseert
Wilders hardop over een homogeen
wit land; ‘ons’ land. Hoor je niet bij
‘ons’, kun je vertrekken. Van Hove liet
Wilders’ tekst voorlezen door acteur
Achraf Koutet, geboren in Enschede,
zoon van Marokkaanse ouders. Zou
hij soms niet bij die ‘ons’ horen?

Wat behelst de ‘Europese’ identi-
teit? Wat de Nederlandse? Is dat het
Wilhelmus, dat Jim de Groot kwam
zingen? Of hetPlakkaat van Verla-
tingheuit 1581 waarmee de Nederlan-
den zich onafhankelijk verklaarden
van de Spaanse koning Filips II? Van
Engelshoven droeg er verdienstelijk
passages uit voor. Indrukwekkend
om te horen en ook een pijnlijke con-
frontatie met het ons stuitende ge-
brek aan historisch bewustzijn.

Lilla wees al op de spanning tussen
het verlangen naar vrijheid en ergens
bij horen. Europa heeft de vrijheid,
maar een gevoel van eenheid mist.
Enig nationaal bewustzijn is wense-
lijk, stelt Lilla, om te voorkomen dat
het thema gekaapt wordt door enge
ultranationalisten. Het slotwoord
was aan rapper Lange Frans, die met
Het Land Vaneen hartverwarmend ‘in-
clusief’ idee van nationale identiteit
verwoordde. Het stamt uit 2005. 
Herien Wensink 


