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Smartlap vol
symbolische
beelden op de
planken

ANNIE M.G. SCHMIDT IS TERUG
Na een zomerstop is de musical rondom Annie
M.G. Schmidt terug in het DeLaMar Theater. Tot
en met december is het nog genieten van Simone
Kleinsma (Annie) en William Spaaij (zoon Flip) die
terugblikken op het leven van dé schrijfster van
Nederland in Was Getekend, Annie M.G.
Schmidt. De succesvolle voorstelling werd onder
meer als beste musical van 2018 bekroond en
staat, met tussenpozen, op 30 september ruim
een jaar op de planken. Simone Kleinsma mocht
voor haar titelrol de Conny Stuart Musical Award
ophalen voor beste vrouwelijke hoofdrol in een
grote musical. De voorstelling is gebaseerd op de
biografie Anna door Annejet van der Zijl. Alle bekende personages als Jip en Janneke, Pluk van de
Petteflet en Abeltje passeren de revue en er
wordt naar hartenlust gezongen: Margootje, Wat
voor weer zou het zijn in Den Haag en Vluchten kan
niet meer. Meer informatie over data en tickets:
delamar.nl

IAN BOSTRIDGE EN SASKIA GIORGINI
De Britse tenor Ian Bostridge is op de toppen van
zijn kunnen en komt dat woensdag 26 september
om 20.15 uur in het Muziekgebouw laten horen. In
samenwerking met de Nederlands-Italiaanse pianiste Saskia Giorgini brengt Bostridge twee
stukken van Schumann ten gehore met een interpretatie van de Petrarcasonnetten van Liszt.

De theaterbewerking van Een klein leven van
Ivo van Hove is een goed gemaakte tearjerker
over vier vrienden. Waarom een van hen zo
moet lijden blijft echter de vraag en hem
wordt geen verlossing of genade gegund.

theateR

het verhaal en zijn geschiedenis wordt langzaam ontrafeld, terwijl we de vrienden over de
decennia volgen. Van Hove en zijn spelers laten
tijden vloeiend door elkaar lopen, waardoor de
brokjes informatie zorgvuldig gedoseerd worden. De muziek – deels van strijkkwartet
Bl!ndman – wordt sterk ingezet om de verschillende tijdperken te structureren.

eeN kleiN leveN
Door ITA
Gezien 23/9, Stadsschouwburg
te zien 29/9, aldaar; april 2019
De theaterbewerkingen van films en boeken die
regisseur Ivo van Hove gebruikt zijn een beetje
hit or miss. Tegenover elke artistieke triomf als
The Fountainhead staat er wel een misser als
Obsession. Met de bewerking van de roman Een
klein leven van de Amerikaanse schrijfster Hanya Yanagihara levert ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam) een vette tearjerker af –
goed gemaakt, maar je moet ervan houden.
In een loftachtige ruimte (ontworpen door
Jan Versweyveld), met in de ene hoek een djset, in de andere een doktertafel en in een derde
een keuken vieren vier vrienden (een fijne
acteursroedel met Mandela Wee Wee, Majd
Mardo, Maarten Heijmans en Ramsey Nasr) het
leven, met drank en een jointje. In die groep –
architect, acteur, schilder – is de advocaat het
buitenbeentje: de anderen weten niets van zijn
verleden, niet eens waarom hij mank loopt.
Deze Jude (Nasr) blijkt gaandeweg de spil van

MADE IN ITALY VERLENGD
Tassenmuseum Hendrikje verlengt de tentoonstelling Made in Italy tot en met 17 februari 2019.
De tentoonstelling bevraagt hetgeen de Italiaanse mode en design zo kenmerkend maakt en
is tot stand gekomen in samenwerking met de Italiaanse verzamelaar Giorgio Forni en het Italiaans
Instituut in Amsterdam.

ALEXANDER MCQUEEN HERDACHT

→ Ramsey Nasr
(midden) speelt
de zwaar
getergde Jude
St. Francis in de
toneelbewerking
van Een klein
leven. FOTO JAN

Voor wie niet kan wachten: dinsdag 25 september
om 21.30 uur in Lab111 en woensdag 26 september om 21.00 in Cinecenter zijn de voorpremières van de documentaire McQueen over modeontwerper Alexander McQueen, die in 2010
zelfmoord pleegde. De documentaire is vanaf 27
september in de bioscoop te zien.

Stapeling van narigheid

VERSWEYVELD

Judes leven is getekend door gruwelijk seksueel
misbruik, eerst door priesters in het klooster
waar hij als wees terechtkwam, later door sadistische minnaars – allen gespeeld door Hans
Kesting. Jude wordt een donkere en teruggetrokken man die zich met scheermesjes in zijn
arm snijdt om zich via pijn weer even meester
te voelen over zijn leven. Nasr speelt een erg
knappe rol: een volwassen man in wie het
schichtige negen jaar oude kind steeds doorschijnt. Het misbruik wordt vooral expliciet beschreven en slechts spaarzaam suggestief getoond, wat voor Yanagihara’s stapeling van
narigheid waarschijnlijk het beste werkt.
De samenballing van alle slechtheid in één acteur werkt goed, omdat je zo goed kunt zien dat
Jude verder de hele tijd omringd is door liefdevolle mensen die het beste met hem voorheb-

ben – naast de vrienden ook Eelco Smits als
dokter, Steven van Watermeulen als leraar en
aangenomen vader.
De mooiste rol van Kesting is die van Broeder
Luke, de vaderfiguur die Judes pooier werd.
Ook na zijn dood dart hij steeds om Jude heen
met de belofte van een nieuw, schoon leven. Hij
is het duiveltje op de schouder, zoals Marieke
Heebink als maatschappelijk werker de engel is
– ook zij blijft na haar dood Jude verzekeren dat
niets zijn schuld is.
Maar al die welwillendheid gaat ook tegenstaan. In het midden van het decor staat een
ouderwets model wastafel en de vloer erom-

heen is een enorme viezige rode vlek. Voor de
pauze zien we hier Nasr vooral grote hoeveelheden nepbloed vergieten, dat vervolgens door de
andere spelers met veel papieren handdoeken
wordt opgeveegd. De geur van schoonmaakmiddel vermengt zich met de etensgeuren van
het kookeiland. Judes problemen worden wel
getolereerd, maar niet aangegaan.

Onmogelijke geliefden
Na de pauze volgt het mooiste stuk waarin een
van de vrienden Judes minnaar wordt. Heijmans en Nasr maken daar een erg mooi, liefdevol, voorzichtig en pijnlijk duet voor onmogelij-

ke geliefden van. Daarna duikt het verhaal diep
het melodrama in.
Yanagihara deelt de ellende met mokerslagen
uit, en Van Hove kiest tegen het einde juist voor
geserreerde en symbolische beelden. Maar toch
bekruipt je ook de vraag: waartoe deze lijdensweg? We leren niets over Jude buiten zijn lijden
en verlossing noch genade worden hem gegund. En is smart zonder moraal in de kunst
niet een vorm van kitsch? Een klein leven is
goed gemaakt en uitstekend gespeeld, maar
juist het gecontroleerde eﬀectbejag ervan
maakte dat het me grotendeels koud liet.
Simon van den Berg

Yanagihara deelt de
ellende met mokerslagen
uit, Van Hove kiest juist
voor geserreerde beelden

Meer keus, niet
minder tegenstelling
JEUGDTHEATER (8+)
DE KNETTERGEKKE WERELD
ACHTER HET RAAM
Door De Toneelmakerij/Trouble Man
Gezien 22/9, Jeugdtheater de Krakeling

Glazen Huis maakt
plaats voor voettocht
Gudo tienhooven
AMSTERDAM
het Glazen huis is niet meer. in
plaats daarvan zwerven zes 3FMpresentatoren eind dit jaar voor
Serious Request een week te voet
door het land.
Er wordt vanaf nu niet meer gevast en
de dj’s zoeken de luisteraars op in
plaats van andersom. De donaties
gaan ook nu naar het Rode Kruis,
maar de geldgever krijgt wel een bescheiden keuze. Het wordt dus allemaal anders, ook de naam: 3FM Serious Request: De Lifeline.
De jaarlijkse inzamelingsactie zal
vanaf nu grotendeels drijven op het

Nederlandse publiek dat creatieve acties organiseert. Drie teams van twee
dj’s verspreid over het land bezoeken
die tijdens een voettocht van 18 tot en
met 24 december. Een gamemarathon in de kantine van de plaatselijke
voetbalvereniging, een rooftopparty
op je eigen dakterras? Alles kan en
mag. Wie de ‘uitverkoren’ dj’s zijn,
wordt later bekendgemaakt.
“Waar ze onderweg slapen? Ik hoop
dat Nederland massaal zal zeggen:
kom even binnen,” zegt Sharid Alles
in haar eerste interview als kersverse
NPO 3FM-zendermanager. “En ja, ze
mogen gewoon eten en drinken. Maar
het is dan wel hartje december hè?!
Het kan zomaar zijn dat de teams in
minus 10 graden door de sneeuw

→ 3FM-dj angelique houtveen bij de
brievenbus van het Glazen huis vorig
jaar in apeldoorn. FOTO ANP

moeten ploeteren. Dat is ook deels de
spanning die we willen hebben. Ik
verheug me überhaupt enorm op het
onvoorspelbare van deze nieuwe opzet.”
TivoliVredenburg in Utrecht is die
week het Serious Requesthoofdkwar-

tier. De zwervende en onderweg radio
makende presentatoren krijgen vanuit dat hoofdkwartier opdrachten ingefluisterd én het is het centrale punt
waar luisteraars platen kunnen aanvragen voor geld.
De opbrengst gaat, net als in de

voorgaande edities, naar het Rode
Kruis dat ditmaal niet slechts één
doel centraal stelt. Het geld komt ten
bate van het redden van levens in Nederland, de bescherming tegen natuurgeweld door klimaatverandering
en aan noodhulp bij oorlogen en conflicten.
Meerdere goede doelen is volgens
Alles ook meer van deze tijd. “Vooral
jongeren vinden het tegenwoordig
fijn om zelf te kunnen kiezen.”
De afgelopen veertien jaar liet een
aantal 3FM-dj’s zich in december een
week opsluiten in het inmiddels vermaarde Glazen Huis. Het concept beleefde zijn hoogtepunt in 2012 toen
Giel Beelen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra op kerstavond geëmotioneerd en uitgehongerd de studio in
Enschede verlieten, nadat ze een recordbedrag van bijna 14 miljoen euro
hadden opgehaald.

Onrecht als vrijetijdsbesteding
THEATER
ALL INCLUSIVE
Door Julian Hetzel, Campo, Frascati
Producties, Schauspiel Leipzig, Münchner
Kammerspiele
Gezien 22/9, Frascati
Te zien 1-2/11, Utrecht; 7/12, Rotterdam
Oorlog is esthetiek, in geweld schuilt
schoonheid. De manier waarop wij
oorlog gepresenteerd krijgen en tot
ons nemen, heeft opvallend veel parallellen met een museumbezoek.
Julian Hetzel, die voorstellingen
maakt op het snijvlak van theater en
beeldende kunst, geldt als een van de
interessantste jonge makers van dit
moment. In All Inclusive trekken expositieruimtes voorbij. Hetzel toont

hoe oorlogsfoto’s geabstraheerd worden tot moderne danschoreograﬁeën, hoe het slopen van een object
ervoor zorgt dat het kunst wordt (destructie is creatie), en hoe wij ons
daardoorheen laten leiden door een
curator die ons wijst op hoe mooi al
die ellende in kunst is vertaald.
Hetzel zet zo niet alleen kanttekeningen bij hoe oorlog gepresenteerd
wordt, maar ook bij hoe gretig wij het
geweld aanschouwen – mits het op
afstand en keurig gekaderd aan ons
gepresenteerd wordt, liefst voorzien
van handleiding aan de muur.
Want behalve de oorlog, exposeert
Hetzel ook de toeschouwer. Elke
avond haalt hij voormalig vluchtelingen op het podium, die langs de
kunstwerken worden geleid. Een Syrische jongen bekijkt de brokstukken
van een gebombardeerd gebouw uit

Aleppo – de stukken steen die lukraak over de witte vloer zijn uitgestort en zo op (quasi-)artistieke wijze
de gruwelijkheden van de oorlog representeren, zijn voor hem letterlijk
een stukje geboortegrond, met alle
connotaties en herinneringen van
dien. Net als voor de media geldt:
waar liggen bij kunstenaars de morele grenzen in hun drang het leed te
‘verslaan’? Zo bevraagt hij op intelligente wijze ook zijn eigen motieven.
All Inclusive toont de wrange esthetisering van oorlog, maar ook de vercommercialisering van onrecht als
vrijetijdsbesteding van de westerse
mens. De uitgang is via de giftshop.
Hetzel brengt een ijzersterke voorstelling die ons confronteert met het
gemak waarmee de oorlog in het
Westen wordt geconsumeerd.
Sander Janssens

Te zien 23/10, Meervaart; 23-25/11,
De Krakeling
Stel dat je je eigen geslacht, geboorteland, huidskleur en religie kon kiezen, nog voor je geboorte. Zou dat tot
een betere wereld leiden? In De knettergekke wereld achter het raam
wordt met die gedachte gespeeld.
Twee wezens die eruitzien als grijze
leden van de Blue Men Group wachten op hun beurt tot ze geboren zullen worden en maken alvast hun keuzes. Kennelijk is het leven een
kringloop want een van de twee heeft
het al eens meegemaakt en waarschuwt de ander dat het ‘altijd tegen
zal vallen’.
Dat komt ook wel uit. Vooral huidskleur en godsdienst zullen de loop
van hun leven behoorlijk bepalen.
Ad de Bont schreef De knettergekke
wereld achter het raam op verzoek
van Sadettin Kirmiziyüz (Trouble
Man) en Paul Knieriem (Toneelmakerij).

De drie werkten al eerder samen in de
voorstelling Verzetsgroep Noord,
twee jaar geleden in een circustent bij
de NDSM-werf. Ook dit keer is het
een geëngageerde voorstelling geworden (die Knieriem regisseert,
Kirmiziyüz speelt), waarin diversiteit
met een prettige graad van abstractie
wordt gepresenteerd. Zwart en wit
bestaan hier niet, het zijn geel, rood
groen en blauw die je identiteit
bepalen.
Meer keus maar niet minder tegenstelling. Zo wordt het meisje van de
twee wezens (Jessie Wilms) als rood
kind bijna verstoten uit haar gele familie. Het blauwe jongetje (Kirmiziyüz) wil eerst niet met haar spelen
(‘mag niet van mijn moeder’), later
moeten ze samen vluchten, want zo
knettergek en gevaarlijk kunnen
sommige mensen de wereld voor anderen maken. Die vlucht komt nogal
uit de lucht vallen, zoals de hele voorstelling nogal fragmentarisch overkomt. Met opzet?
Alsof de makers het zo algemeen
mogelijk hebben willen houden om
veel kinderen aan te spreken.
Zo van: hier is de schets, kies je eigen kleur en vul die knettergekke wereld zelf maar in. Dat hopen we dan
maar.
Hans Smit

