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‘Who’s Afraid...’ vol lef bewerkt
door Tom Lanoye

Werkbaard

Door onze medewerker
Kester Freriks

Z
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cteren in de provincie, in
een uithoek van het land en
dan elke avond het „godgeklaagde klotestuk” Who’s
afraid of Virginia Woolf ? spelen. Met
een tirade vol theaterhaat, waaruit
ondanks alles ook liefde klinkt,
opent actrice Els Dottermans van
NTGent de genadeloze bewerking
door Tom Lanoye van deze toneelklassieker. De voorstelling Wie is
bang opent het jaarlijkse Zeeland Nazomerfestival, helaas niet op een van
de schitterende Zeeuwse buitenlocaties maar gewoon in de reguliere
schouwburg van Middelburg. Ook
Muziektheater Transparant brengt
de voorstelling De vallei (een apocalyps) van Hans Op de Beeck binnenshuis, ditmaal in de Machinefabriek in
Vlissingen. Twee Vlaamse schrijvers
en twee Vlaamse gezelschappen be-

Nieuws dat je niet wilt weten: onze koning
had een volle, oranje (!) baard
art van Nederland stelde ons de vraag of ‘de baard’ een
blijvertje was of niet, Libelle wist dat de koning inmiddels was overstelpt met complimentjes, maar het dieptepunt kwam van De Telegraaf dat het nieuws twee keer
bracht. Eerst onder de kop ‘Koning straalt met oranje baard’
en later nog een keer als: ‘Baard Willem-Alexander straalt
gezag uit’.
Daar klopt taaltechnisch natuurlijk geen fluit van – een
baard kan helemaal geen gezag uitstralen – maar met hetzelfde gemak zou je ook kunnen schrijven: ‘Koning WillemAlexander straalt ook met baard niets uit’.
Maar voor die invalshoek werd natuurlijk niet gekozen want
hairstylist Mari van de Ven vond het „stoer en mannelijk”.
„Ik ben altijd eerlijk dus ik zeg: zonder baard heeft hij een
beetje een blotebillengezicht.”
De baard oogde ‘vol’, hetgeen er volgens hem op duidde dat
hij er niet snel af zou gaan.
„Als hij ’m met Prinsjesdag nog heeft is er sprake van continuïteit. Dan is het een werkbaard.”
„Scheer je weg” denk je dan, maar je kunt het natuurlijk ook
van de positieve kant bekijken. De herdenking van de ‘vergeten slag om de Schelde’ zal nog jaren herinnerd worden als de
dag dat de koning voor het eerst officieel een baard had.
Opdat we niet vergeten.

H

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn
met Ellen Deckwitz.
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Yurdakul zijn, net als Nick en Honey
in Who’s Afraid of Virginia Woolf, getuige van de verbeten liefdesoorlog
tussen het echtpaar. Dottermans
speelt een diep gevallen, af en toe
krijsende diva die aan het slot indrukwekkende verstilling toont, als
ze tot het inzicht komt dat haar gloriejaren voorbij zijn. De jeugd dient
zich aan.
Kerckhoffs is de hele voorstelling
prachtig bezig het decor af te breken:
de coulissegordijnen gaan naar beneden, de achterwand klapt tegen de
grond. Ondertussen reddert hij op
onnavolgbare wijze op de bühne: hij
sust de helse, losgeslagen Denise en
dwingt de jonge nieuwkomers, die
zich vol zelfvertrouwen theatermakers noemen, het „zuivere vermogen” van het acteren te beheersen.
Het getuigt van brille hoe Lanoye
de pijn van het ouder worden combineert met het diepe verlangen eeuwig jong theater te kunnen spelen,
zelfs in tijden vol tegenspoed.
Kerckhoffs nietsontziende monoloog tegen de „platte propagandist”
Shakespeare” lijkt keihard, maar is vol
liefde voor de magie van het theater.

Scène uit De Vallei.

Als kleine jongen moest Ivo van Hove huilen na het zien van Bambi. Daarmee was het allemaal begonnen. „De macht van kunst.”
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Gezien: 26,27/8 Zeeland Nazomerfestival. Te zien t/m 7/9.
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Frans Kellendonkprijs voor schrijfster
Wytske Versteeg

AMSTERDAM. Beeldhouwer, cineast, schrijver en performancekunstenaar Tirzo Martha (Willemstad,
Curaçao 1995) kreeg zaterdag de
elfde Wilhelminaring uitgereikt.
Sinds 1998 wordt deze tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan een beeldend kunstenaar voor zijn of haar
gehele oeuvre.
De keuze viel dit jaar op Martha
vanwege zijn veelzijdigheid en de
constante kwaliteit van zijn werk.
„Zijn beelden vallen op door hun
geconcentreerde speelsheid, hun
afgewogen gebruik van allerhande
materialen en hun immanente vernieuwing van het tegelijk herkenbare sculpturale”, aldus het juryrapport. Ook wordt zijn onconventionele materiaalgebruik geprezen.

AMSTERDAM. Schrijfster Wytske

In plaats van marmer en staal, verkiest Martha emmers, wasknijpers,
autobanden, tekstborden en afgedankte spullen. Ze leiden tot intrigerende installaties waarmee hij
vaak een verhaal vertelt over de
Caribische maatschappij.
Martha, een geëngageerd kunstenaar, werkt zowel op Curaçao
als in Nederland. Op 29 augustus
werd in Den Haag van hem het
beeld De dematerialisatie van de
vijf geboden in de vijf zintuigen onthuld. In 2017 waren zijn installaties in een grote overzichtstentoonstelling te zien in het Museum
Beelden aan Zee.
De prijs werd eerder toegekend
aan Auke de Vries, Maria Roosen
en Joep van Lieshout. (NRC)

Versteeg (36) heeft de Frans Kellendonkprijs 2020 gewonnen.
De driejaarlijkse prijs van 5.000
euro is bedoeld voor auteurs die
„bij voorkeur jonger zijn dan 40
jaar”. De jury roemt de manier
waarop Versteeg „de kwetsbaarheid en de complexiteit van alle
menselijk streven weet over te
brengen”. Versteeg debuteerde
in 2012 met het veelgeprezen De
wezenlozen, over een gezin dat
uit elkaar valt, gevolgd door de
romans Boy (2013), Quarantaine
(2015) en Grime (2017). De prijs is
vernoemd naar de auteur van
onder andere Mystiek Lichaam
(1986), die in 1990 op 40-jarige
leeftijd overleed. (NRC)

fragmenten van anderen zien. De
mooiste term die langskwam, gebruikte hij bij de fragmenten van de
terugkomst van de eerste veertig
slachtoffers van de ramp met de
MH17 in 2014. Nadat hij de „perfecte” enscenering van de bijeenkomst
had geprezen, liet Abbring even de
term „militaire precisie”, vallen,
waarop Van Hove onmiddellijk corrigeerde: „Nee, gevoelsprecisie.”
Gevoelsprecisie is bij Van Hove de
kern van de zaak. Erin schuilt het besef dat als in een kunstwerk het gevoel niet met de grootste zorgvuldigheid wordt overgebracht, er niets
meer overblijft. Dat sloot aan bij wat
hij zei over de geprogrammeerde
emoties in een toneelvoorstelling en
de noodzaak om in kunst steeds naar
het allerhoogste te reiken. „Als je het
kwaad in jezelf niet toelaat, hou er
dan maar mee op.” En: „Je moet wel
iets wíllen, iets ontdekken.”

Door onze redacteur
Arjen Fortuin

Wie is bang? van Tom Lanoye door
NTGent en Theaterproductiehuis Zeelandia.
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Wilhelminaring naar Tirzo
Martha voor hele oeuvre

Een fascinerend beeld van
een man en zijn werk
Een Zomergasten vol van ernst en gevoel. Als je het kwaad in jezelf
niet toelaat, zei regisseur Ivo van Hove, hou er dan maar mee op.

Theater
De vallei (een apocalyps) van Hans
Op de Beeck door Theaterproductiehuis Zeelandia & Muziektheater Transparant.
*#
3

BEELDENDE KUNST

der Wal en Peter Pannekoek bespreken op een satirische manier het nieuws van de voorgaande week.
De eerste aflevering van dierenquiz Britt’s beestenbende van Britt Dekker trok zaterdagavond 62.000
kijkers.

ZO M E RG AST E N

Terugkomst eerste veertig slachtoffers na de MH17-ramp in 2014.

FOTO ZEELAND NAZOMERFESTIVAL

aterdag luidde koning Willem-Alexander een belboei in Terneuzen, waarmee het jubileumjaar
‘75 jaar vrijheid’ officieel werd geopend. Tegelijk
werd de ‘vergeten’, maar militair belangrijke Slag
om de Schelde in 1944 herdacht. Naast de Koning
waren ook koningin Máxima en de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aanwezig. Nieuws dat je niet
wilt weten, maar dat over de ruggen van de gevallenen dan
toch naar voren kruipt: onze koning had een volle, oranje (!)
baard.
Rick Evers, ‘koninghuisdeskundige’ van RTL, liet aan de site
van RTL Nieuws weten dat hij de koning al eerder met ‘vakantiebaard’ had gezien: op vakantie in Griekenland en Italië en
winkelend in New York, maar dat hij daar toen niets mee kon
omdat het onder de mediacode viel.
Citaat: ‘Het verbaasde me zeer!’
Het uitroepteken laat zien dat het koningshuis met deze
deskundige ook in de toekomst niets te vrezen heeft van RTL.
In het Algemeen Dagblad mocht modekenner en trendwatcher Bastiaan van Schaik ongecontroleerd leeglopen.
„Die baard geeft hem een krachtige, vorstelijke en lekker
mannelijke uitstraling. (…) Ik vermoed dat de koning ook een
beetje naar de geschiedenis van zijn voorvaderen heeft gekeken zoals de prinsen Bernhard en Hendrik. Die hadden om de
haverklap een baard.”
Bastiaan noemde het bijwerken van de baard „een heerlijk
en typisch mannenritueel”.
„Een moment voor kerels waar onze koning ook recht op
heeft en van mag genieten.”

palen, meer dan in eerdere edities,
het festival.
De thematiek anno 2019 is niet
echt Zeeuws: Lanoyes tekst heeft algemene geldigheid. In De vallei zit
acteur Dirk Roofthooft met zijn voeten in een bassin met water dat een
meer voorstelt. In een lange monoloog, begeleid door opvallend bedeesde saxofoonmuziek van Bl!ndman, verhaalt Roofthooft over een
vallei des doods die langzaam volstroomt. Hierin zouden we een metafoor kunnen zien van de Watersnood.
Zo gekunsteld als de tekst van De
vallei is, zo levensecht, confronterend en meeslepend schrijft Lanoye.
In de ijzersterke regie van Koen De
Sutter vertolken Dottermans als Denise en Han Kerckhoffs in de rol van
Jo een uitgeblust acteursechtpaar dat
subsidie aanvraagt voor een multicultureel ‘project’ waarvoor twee
niet-Nederlandse acteurs auditie komen doen. Tarikh Janssen en Dilan

The Rider, een film over een cowboy die ernstig hoofdletsel oploopt tijdens de rodeo.
BEELD VPRO
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De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Dit Was
Het Nieuws trok zaterdagavond 1.003.000 kijkers,
zo maakte Stichting KijkOnderzoek bekend. Het
programma belandde daarmee op de vierde plek
van de dagelijkse top-25. Harm Edens, Jan Jaap van

BEELD WALT DISNEY

1.003.000
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ambi! Janine Abbring had
hoorbaar plezier in de aankondiging van het eerste
fragment van de zesde Zomergast, Ivo van Hove. Daarna volgde de onvermijdelijke scène van het
jonge hert dat met zijn moeder in de
sneeuw scharrelt, de vlucht voor de
jagers, het donderende schot en het
moment waarop Bambi „We made it,
mother” roept, maar zij niet meer
verschijnt.
Pas op de terugweg naar Kwaadmechelen moest de kleine Ivo wenen
en daarmee was het, aldus de 61-jarige regisseur, allemaal begonnen. Er
was een embryo gelegd. „Artificiëler
dan dit kun je het niet bedenken. Dat
is de macht van kunst.” Ter verduidelijking: „Ik vind dit kunst.” De woorden kunst en kunstenaar werden
door hem de hele avond met nadruk
gebruikt.
Het zette de toon voor een Zomergasten vol ernst en gevoel. De kijker
werd er daarbij vaak aan herinnerd
wat het vak van de gast is: regisseren. Van Hove sprak er beeldend over
en hij kon het ook in het gesprek niet
laten. Twee uur na Bambi zei Abbring: „Je vertelt veel persoonlijke
dingen, maar het zijn allemaal afgeronde verhaaltjes.” Ze haalde aan dat
Van Hove zijn werk „gemaskerde autobiografieën” heeft genoemd. „Het
masker gaat heel vaak af”, zei Van
Hove – en hij zweeg.
Hij zou dat vaker doen: na een antwoord zijn gesprekspartner even
aankijken met een blik van: „Is dit
genoeg?” Op die momenten kon je je
voorstellen dat hij ooit ‘Iglo van Hove’ werd genoemd.

Gevoelsprecisie

Ivo van Hove en Janine Abbring bespreken David Bowie in Zomergasten.

Intussen schetsten de „verhaaltjes”
van Van Hove een fascinerend beeld
van een man en zijn werk, dat veel
verder ging dan het „mijn leven is
mijn werk en mijn werk is mijn leven” dat hij vast niet voor het eerst
zei. Daarbij had Van Hove het weinig
over zijn internationaal zo succesvolle voorstellingen. Hij liet ook alleen

John van den Heuvel / Hanna Bervoets / Nina Jurna / Maxim Februari / Wanda de Kanter / Ivo van Hove

Voorbeeld Bowie

CV
Ivo van Hove
Ivo Van Hove
(Heist-op-den-Berg,
1958) is toneel- en
operaregisseur en
directeur van het Internationaal Theater
Amsterdam. Zijn toneelstuk ‘Een klein
leven’, naar de roman van Hanya Yanagihara, kreeg 5
ballen van NRC:
„Vergeet het boek,
vier de voorstelling.”
In 2020 vertolkt Van
Hove de ‘West Side
Story’ op Broadway.

Je zag het in een mooie scène uit de
film The Rider, waarin een jonge
Amerikaan een weerspannig rodeopaard met aandacht en engelengeduld wist te kalmeren: een liefdesscène, zei Van Hove. Het was een
van de vele momenten waarop het
woord vertrouwen viel. De regisseur
zong verder de lof van geheimen en
had veel aandacht voor wat er gebeurt als mensen samen kunst maken, afgezonderd van de buitenwereld: een conflictueuze repetitie van
de band Metallica, de Franse regisseur Patrice Chéreau aan het werk.
„Het is wel voorbereid hè, Jezus”,
had Van Hove helemaal aan het begin
gezegd en dat gold zeker voor het
slot. Dat was een schitterend fragment van David Bowie, met wie Van
Hove kort voor diens dood de musical Lazarus maakte. Eerder had Van
Hove al uitgelegd hoe Bowie op talloze manieren een groot voorbeeld
voor hem was geweest.
Of het nu het masker was dat afging, of dat Van Hove zichzelf met
grote gevoelsprecisie had geregisseerd; toen Bowie uit beeld was verdwenen, stonden de tranen in zijn
ogen.

