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De beste
acteurs en
actrices van
dit toneeljaar

n toen ontdooide het verleden en gaf het heden
een por. De P.C. Hooft-prijs werd toegekend aan
Marga Minco. Dat was geweldig, want eindelijk.
Maar jury-voorzitter Gillis Dorleijn bleek een
kleinzoon te zijn van het echtpaar dat zij heeft
beschreven in haar autobiografische verhaal Het
adres (1957), over een Joodse vrouw die wordt weggekeken
door de ‘bewariërs’ van spullen uit haar ouderlijk huis. Dorleijn werd ‘Dorling’, Edisonstraat werd ‘Marconistraat’, in de
zes pagina’s waarmee Minco haar persoonlijke ervaring met
de bewariërs liet fermenteren tot een literair meesterwerk
over de kleine moord die na de oorlog werd gestapeld op de
grote moord in de vernietigingskampen.
Ik vroeg me meteen af of kleinzoon Dorleijn werkelijk niks
doorhad toen hij Het adres las. Hij is tenslotte hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Marga Minco’s eerste reactie
was verstandiger dan de mijne. Ze zei: „Hij kan er niks aan
doen”, wat haar dochter, de journaliste Jessica Voeten, citeert
in haar fascinerende reconstructie van de werkelijkheid achter Het adres, in het boekje bij de prijs. Voeten volgt de schreden van haar moeder door Amersfoort naar het bewuste
adres. Ze leest de officiële reactie van grootvader Dorleijn die
zijn roofgoed brutaal verdedigt en „naar Polen” schrijft alsof
de familie Minco met vakantie ging en niet naar Sobibór. Ze
haalt het pleit aan dat haar vader, de dichter Bert Voeten,
schreef en realiseert zich dat haar moeder in die tijd nog
„handelingsonbekwaam” was, want vrouw. En ze besluit: „De
echte naam uit Het adres is nu bijgeschreven, waarmee zowel
de literatuur als de geschiedenis zijn loop heeft gekregen.”
En waarmee, als ik even mag, het geweldige oorlogswoord
bewariër terug is. Gillis Dorleijn zei tegen Voeten dat hij het
niet kende. Ik praat hem even bij. Bewariër combineert ariër,
de nazi-term voor ‘raszuivere’ mensen, met ‘bewaren’ in de
zin van inpikken. Het staat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal en ook in Van Dale.
Dorleijn droeg een, korte, reactie bij. Geen woord van rouw
over wat Minco en haar gezin hun leven lang heeft achtervolgd, hij heeft het over zichzelf. Hij en zijn familie zijn „beschaamd” en pijnlijk getroffen. En hij móet even noteren dat
de „onverkwikkelijke geschiedenis” dateert van „vóór ieder
van ons geboren was”. Daarmee staat het wijze ‘Hij kan er
niks aan doen’ van de schrijfster nu tegenover het onbenullige ‘Ik was nog niet geboren’ van de kleinzoon.
„Ben je teruggekomen? Ik dacht dat er niemand teruggekomen was” zegt mevrouw Dorling in Het adres. Marga Minco
kwam terug, opnieuw. Wij hebben hier niets mee maken, impliceert de ‘echte’ kleinzoon van het personage. Opnieuw.
Godbewaarme.
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Marga Minco bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs,
18 januari 2019.
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TO N E E L P R I J Z E N De nominaties voor de VSCDacteerprijzen zijn bekend. Twaalf acteurs maken kans op
de hoogste onderscheiding in het Nederlandse theater.

THEO D’OR

1 Hannah Hoekstra (32). De jury: „Hannah Hoekstra trekt in People, Places &
Things alle registers open. Dit doet ze met
een perfecte tekstbehandeling en zeer indrukwekkend fysiek spel. Ze stort zich er
helemaal in en weet ook te ontroeren.
Een magistrale tour de force.”
NRC: „Als toeschouwer krijg je geen
greep op haar ambivalente houding, door
Hoekstra ten volle uitgebuit. Elke schalkse lach of woedende uitbarsting oogt
dubbelzinnig.”

Door onze redacteur Ron Rijghard

H

annah Hoekstra, Hanne
Arendzen, Kristien De
Proost en Astrid van Eck
zijn dit jaar genomineerd
voor de Theo d’Or, de prijs
voor beste actrice in een
dragende rol. Ramsey Nasr en Joris Smit
zijn genomineerd voor de Louis d’Or, de
prijs voor de beste acteur in een dragende
rol. Zij kunnen de opvolgers worden van
Karina Holla en Bruno Vanden Broecke,
winnaars in 2018 en Romana Vrede en
Hans Croiset, winnaars in 2017.
Met de nominaties van Hoekstra en
Arendzen zijn de meest spraakmakende
acteerprestaties bij de vrouwen afgelopen seizoen beloond. Al direct na de premières zoemde het rond dat zij kans
maakten op een prijs. Soms doet een jury
gelukkig wat het meest logisch en voor de
hand liggend lijkt.
Hannah Hoekstra fascineerde met haar
knetterende en geraffineerde vertolking
van een grillige high class junkie in People, Places en Things van Theater Oostpool.
Terwijl Hanne Arendzen glorieerde met
een rijk geschakeerde verbeelding van de
getroebleerde Hedwig in Van de koele meren des doods, een productie van Hummelinck Stuurman. De keuze tussen deze
twee wordt nog een hele klus. Dit zijn actrices voor wie je speciaal naar het theater
komt. Hoekstra speelde in de betere voorstelling, maar Arendzen trok haar voorstelling eigenhandig naar een hoger plan.
De nominaties voor de Theo d’Or van de
Belgische Kristien De Proost en Astrid van
Eck zijn niet minder verdiend, maar gezien het alom bejubelde acteergeweld van
Hoekstra en Arendzen gelden zij als outsiders. Van Eck won al eens, in 2013, de Colombina voor beste ondersteunende rol.
Wie koos de jury niet? In het Oscar- en
Emmy-jargon van de film- en seriewereld
zijn dat de ‘snubs’, de affronten aan het
adres van gepasseerde kandidaten, die
wel konden rekenen op bijval. De hoop
op een nominatie zal toch zeker hebben
geleefd bij Trudi Klever, die uitblonk in
Gas (van Toneelgroep Jan Vos), bij Adelheid Roosen, na haar hartverscheurende
optreden in Rijsen en Rooxman, De Dikke
Muiz & Sjors (bij Mugmetdegoudentand)
en bij Marlies Heuer, die als moeder de
sprankelende spil was in Kras (bij Toneelschuur Producties).

De mannen
Bij de mannen beperkte de jury zich tot
de twee absolute toppers dit seizoen.
Daar valt wat voor te zeggen, al voelt het
wat schraal om maar twee mannenrollen
een nominatie waard te achten. Maar
goed, Ramsey Nasr betoverde in zijn rol
van gemangelde en misbruikte jongen in
Een klein leven bij Internationaal Theater
Amsterdam. Ook bij deze tweestrijd is het
een helse keuze, want Joris Smit excelleerde als opgefokte Duindorper in De wereld volgens John bij Het Nationale Theater. Net als Hoekstra en Arendzen zijn dit
vertolkingen waar je als publiek het eerst
over napraat, hoe indringend de voorstelling ook geweest kan zijn.
Nasr kreeg de eervolle onderscheiding
nog maar vier geleden voor zijn rol in The
Fountainhead. Als hij weer wint schaart
hij zich onder een select gezelschap van
grote acteurs die de Louis d’Or tweemaal
wonnen, zoals Hans Croiset, Pierre Bokma, Hans Kesting en Jacob Derwig.
Wie koos de jury niet bij de mannen?
Het was niet onredelijk geweest als enkele acteurs verwachtingen hadden gekoesterd na royaal geprezen te zijn voor hun
werk. Dat gaat onder meer op voor Roeland Fernhout na een ontroerende rol als
vrouw in Het temmen van de feeks, voor
Nasrdin Dchar, na zijn aanstekelijke solo
Ja, voor Jack Wouterse voor zijn ontwapenende spel in zijn solo De laatste en voor
Willem de Wolf, die openhartig improviseerde in Een antwoord op alle vragen.

‘Bijrollen’
De nominaties van de door de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties) georganiseerde acteerprijzen omvatten ook
prijzen voor de Arlecchino, de indrukwekkendste mannelijke, ondersteunende
acteursrol’ en de Colombina, de ‘indrukwekkendste vrouwelijke, ondersteunende acteursrol’. Onder hen Ariane Schluter, die al tweemaal de Theo d’Or kreeg
toegekend.
De bekendmaking van de winnaars is
op het Theatergala op zondag 15 september, waarmee het Theaterfestival wordt
afgesloten.
Hieronder alle genomineerden, met
(bekorte) lof van de Toneeljury, plus citaten uit recensies van NRC.
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De bewariërs
komen te pas

4

1

FOTO’S SANNE PEPER, BEN VAN DUIN, PHILIPPE DIGNEFFE,

Joyce Roodnat

9

2 Hanne Arendzen (32). De jury: „Met
goed gedoseerd spel toont Hanne Arendzen in Van de koele meren des doods hoe
het leven een mens kan slijpen. Arendzen
gaat helemaal op in het moment, maar
houdt tegelijkertijd steevast de controle.
In het sterke slot maakt ze met hartstochtelijk spel voelbaar hoe aanlokkelijk de
dood kan zijn.”
NRC: „De attractie van deze toneelbewerking ligt voor het grootste deel in het
spel van Hanne Arendzen, die Hedwig
imponerend gestalte geeft. Alle schakeringen van emoties waar Hedwig in
schiet, verbeeldt ze indringend.”

Het voelt wat
schraal om
maar twee
mannenrollen
een nominatie
waard te achten

3 Kristien De Proost (47). De jury: „Kristien De Proost creëert in All Inclusive een
museumgids die herkenbaar is en gelijktijdig een grote afkeer opwekt. De subtiele details die ze in haar spel legt, geven
blijk van een uitmuntende controle over
haar personage. Het is bijzonder hoe De
Proost iedere avond flexibel en overtuigend weet te reageren op de confrontatie
met de realiteit.”
NRC: „De casting van de briljante Kristien De Proost als Bojana is een meesterzet. Schaamteloos duidt zij de esthetisering van geweld als geniale kunst, totaal
ongevoelig voor het ongemak van haar
gasten.”
4 Astrid van Eck (40). De jury: „In Het
temmen van de feeks maakt Astrid van Eck
van Petruchio een stiekem en meedogenloos figuur, een man waarvan je werkelijk
gelooft dat hij een feeks zou temmen.
Steeds bewust van de genderomkering,
schijnbaar op de achtergrond maar in
werkelijkheid allesoverheersend, zet Van
Eck een doodenge Petruchio neer, stevig,
‘mannelijk’ en toch ook met een kleine
hint (zelf)spot tussen de regels door.”
NRC: „Als Petruchio ten tonele verschijnt, slaat de sfeer om. Van Eck speelt
hem afstandelijk doch indringend.”
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5 Ramsey Nasr (45). De jury: „De aftakeling die Ramsey Nasr in Een klein leven
speelt, is bijzonder aangrijpend. Je ziet
hoe de opeenstapeling van pijn in zijn lichaam gaat zitten. Als toeschouwer voel
je je bijna medeverantwoordelijk voor
zijn mishandeling. Een emotionele en indrukwekkende slijtageslag.”
NRC: „Als Jude speelt een meesterlijke
Ramsey Nasr de rol van zijn leven. Hij is
kind, twintiger, dertiger en ouder wordende man: een fenomenale krachttoer.”

7 Joy Delima (25). De jury: „Met haar
ontroerende, levensechte spel is Joy Delima degene die je het meeste bijblijft in
Onze straat. Ze maakt het herkenbare,
jeugdige verlangen van een leven dat
maar niet snel genoeg op gang komt, op
prachtige wijze invoelbaar.”

10 Phi Nguyen (34). De jury: „Phi Nguyen is in Alles van waarde van begin tot
eind fascinerend en verrassend. Zijn spel
is prettig tegendraads en onvoorspelbaar.
Aanvankelijk speelt hij afstandelijk, maar
in een onverwachte uitbarsting grijpt hij
snoeihard naar je keel.”

8 Rosa van Leeuwen (31). De jury: „In
Wie is er bang voor Virginia Woolf ? overtreft Rosa van Leeuwen zichzelf. Als Honey is ze veelkleurig en balanceert ze op
prachtige wijze tussen kracht en kwetsbaarheid. Van Leeuwen laat je het personage Honey opnieuw ontrafelen.”

11 Bram Suijker (29). De jury: „Bram Suijker geeft in We zijn hier voor Robbie een
fenomenaal charmante uitzondering
vorm. Met een consequente, vormvaste
benadering en een expressieve eerlijkheid verwordt zijn positie als outsider tot
een aantrekkelijke norm. Hij is het kloppend hart van de familie én van de voorstelling.”

6 Joris Smit (38). De jury: „Joris Smit
speelt in De wereld volgens John een Duindorper die ondanks zijn diepgewortelde
verdriet en uitzichtloosheid, toch hoop
blijft houden. Smit toont zich zowel een
begenadigd tekstacteur als een fantastische fysieke speler.”
NRC noemt Smit niet in de recensie.
Ondergetekende zag een fenomenale
Smit, een man uit een volks milieu die op
barsten lijkt te staan door de druk van
zijn omgeving én tegelijk tot bloei komt
door de liefde.

9 Ariane Schluter (53). De jury: „In People, Places & Things maakt Ariane Schluter
indruk met haar twee contrasterende rollen. Met haar trefzekere, doorleefde spel
toont Schluter niet alleen een gebrek aan
empathie en genade, maar maakt ook
haar pijn voelbaar.”

12 Mark Kraan (39). De jury: „Met veel
compassie zet Mark Kraan in Cinema een
verlopen bioscoopmedewerker neer. Zijn
adaptatie van Sam is vettig, een tikje
weird maar vooral hartstochtelijk. Regelmatig moeten we hardop om hem lachen.
Wat een mooie loser.”

