
Nederlandse ‘L azarus’
frappeert bij vlagen
B OW I E De band speelt geweldig in de David Bowie-musical

L azarus, alleen de zang blijft daarbij achter.

Door onze redacteur Ron Rijghard

D
e première van de musical Lazar us

van David Bowie in New York was
eind 2015 een spectaculaire happe-
ning, waarvan de betekenis nog

verdiepte toen Bowie een maand later plots
overleed. De Amerikaanse productie, met su-
perster Michael C. Hall (D exter) in de hoofd-
rol, was mede dankzij de regie van Ivo van
Hove juichend binnengehaald. Bijna drie jaar
later is er een Nederlandse versie, met Neder-
landse acteurs en teksten, maar met de door
Bowie geschreven liedjes nog in het Engels.

De grootste emotie rond het verscheiden
van Bowie is weggeëbd, maar de musical met
zijn popsongs doet niet minder bijzonder
aan. Het podium toont het witte appartement

van Thomas Newton (Dragan Bakema), leeg
op een bed en koelkast na. Newton heeft zich
daar opgesloten, dag en nacht drinkend, ver-
teerd door liefdesverdriet en heimwee naar
zijn eigen planeet. Want Newton is niet van
deze wereld. Hij is de gestrande alie n uit de
Bowie-film The Man Who Fell To Earth ( 1976 ) ,
waarop Lazar us min of meer een vervolg is.

Achter een glazen wand staat de band en
centraal in de kamer bevindt zich een fors vi-
deoscherm, waarop de storing in het hoofd
van Newton wordt getoond, vermengd met
beeld van zijn verloren liefde, Mary-Lou. Die
ruis in zijn hoofd trekt door tot aan wat zich op
het toneel afspeelt: is dat echt of ingebeeld?

Van het engelachtig meisje (Juliana Zijlstra)
dat hem steeds bezoekt, zegt Newton keer op
keer dat hij weet dat zij alleen in zijn hoofd

bestaat. Reëler lijken Elly (Noortje Herlaar),
zijn assistente, en de duivelse Valentine (Pie-
ter Embrechts), maar in wezen trekt de voor-
stelling voorbij als één lange hallucinatie. De
engel geeft Newton hoop, de duivelse Valen-
tine vermoordt zijn vrienden en Elly tracht
hem vergeefs te verleiden, maar Newton zakt
steeds verder weg – met als treffende illustra-
tie de zogenaamde ‘bouw ’ van een raket in
zijn kamer, met tape op de grond.

Het statische script van Lazar us legt alle na-
druk op de Bowie-songs. Ook in nieuwe ar-
rangementen behouden ze hun ziel, dankzij
een geweldig spelende band. ‘This is Not
Americ a’ klinkt fris-tintelend en ‘The Man
Who Sold The World’ krijgt een feestelijke-
coole behandeling, met veel dwarrelende no-
ten en geluidjes. Vooral als de band kan roc-
ken, krijgt Lazar us het vuige, subversieve ka-
rakter dat je koppelt aan Bowie.

A d ve r t e n t i e
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Allush met Van Uhm,
Pauw versus De Mos

Z ap

N
iet de harde politiek-actuele confrontatie, maar het
zachte interview triomfeerde maandag bij de to e -
ke n n i ng van de Sonja Barend Award in De Wereld
Draait Door. Die ging na een stemming onder televi-

sierecensenten (onder wie ik) naar Kefah Allush voor zijn in-
ter view met Peter van Uhm in De kist (EO).

D
e kracht van het winnende interview zit in de intelli-
gente kalmte waarmee Allush zijn gesprekspartner
door het interview leidde, als een wandelaar die zijn

metgezel terloops op interessante zijpaden wijst. Het gesprek
ging vooral over de dood van Van Uhms zoon. Dennis van
Uhm sneuvelde tien jaar geleden in Afghanistan, op de eerste
werkdag van zijn vader als hoogste militair van Nederland.

Het ongemak dat het eindeloos pijnlijke onderwerp Van
Uhm bezorgde, werd gecompenseerd door het vertrouwen
dat de interviewer hem inboezemde. Dus vertelde hij over
zijn rouw met sprekende details. Zo moest hij ook na de dood
van zijn zoon nog condoleancegesprekken voeren met ande-
re nabestaanden van omgekomen militairen, maar sinds de
dood van zijn kind neemt hij daarbij altijd zijn vrouw mee.

Eén bijzondere vraag stelde Allush wel: „Waar is Dennis?”.
Een vraag die Matthijs van Nieuwkerk niet had durven stel-
len, gaf deze in DW D D toe. Het leverde geen eenduidig ant-
woord op, maar wel een mooi beeld van hoe de rouwende va-
der laveert tussen wat hij niet gelooft en zijn vastberadenheid
om zijn zoon niet uit zijn leven te laten verdwijnen.

Allush was maandag niet aanwezig om de prijs in ont-
vangst te nemen, hij verbleef in Marokko. Van Uhm zat er in
zijn plaats; misschien zou die prijs altijd wel moeten worden
gedeeld door interviewer en geïnterviewde.

Later leverde avond ook nog voldoende voedsel op voor de
liefhebber van het harde, actuele interview. Bij Pa uw was er
ruimte voor twee stevige gesprekken. Eerst een scherpe con-
f rontatie over de IS-strijders in de Koerdische kampen die
door de oplaaiende oorlog op vrije voeten dreigen te komen.

Journalist Thomas Rueb (N RC ) pleitte voor actie van Ne-
derland, maar vond VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz tegenover
zich. Zij wil Nederlandse IS’ers absoluut niet terughalen, óók
niet om ze te berechten. Die verantwoordelijkheid past vol-
gens haar beter bij tribunalen ter plaatse. Dat die nog niet be-
staan en dat daar mogelijk de doodstraf kan worden uitge-
sproken, vond zij geen bezwaar. In Nederland zouden de
strijders toch weer na een paar jaar op straat staan – een wat
laatdunkende houding van een Nederlands parlementslid
over het Nederlandse rechtssysteem.

Aan zijn tweede grote gast had Jeroen Pauw een steviger
kluif: Richard de Mos, de van corruptie ve rd a c hte en als wet-
houder in Den Haag weggestuurde leider van de Groep De
Mos. De presentator kreeg niet echt vat op zijn gast, die bo-
vendien zijn advocaat had meegenomen – wat zelden helpt.
De Mos verdedigde zich op volle kracht. Hij had gewoon hart
voor Den Haag gehad. Van corrupte deals was geen sprake.

Pauw vroeg De Mos of het niet onverstandig was voor een
wethouder om geld aan te nemen van ondernemers en óók
hun belangen te behartigen, maar liet het aan de kijker over
om te besluiten hoe erg dat is. Dat een politicus die royale do-
naties van horeca-ondernemers heeft ontvangen, misschien
geen portefeuillehouder horeca moet worden, werd niet aan-
ge s t i p t .

D
e scepsis van Pauw sleet niet. Bij De Mos’ ve r ze ke r i ng
dat hij bij de volgende verkiezingen naar een absolute
meerderheid streefde, zei hij, zijn hoofd vlak boven de

tafel voor een intiem effect: „Misschien zit je dan wel in de
gevangenis, joh” – een zacht slotakkoord in een hard gesprek.

Arjen Fortuin

Peter van Uhm in De Wereld Draait Door.

Thomas (Dragan Bakema) in La za r u s .
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Lazarusdoor
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Opper vlakkige
bewerking van

controversiële klassieker

T eddy heeft zijn Londense familie
al jaren niet gezien. Omdat hij

vanwege een snoepreisje toch al in de
buurt is, is dat een mooie gelegenheid om
zijn echtgenote Ruth aan zijn vader en
broers voor te stellen. De hernieuwde
ontmoeting loopt echter uit op een fiasco:
Ruth wordt bij binnenkomst meteen voor
hoer uitgemaakt. En daarmee begint een
machtsstrijd, met de vrouw als inzet.

Het klassieke theaterstuk The Homeco-
ming, dat de in 2008 overleden toneelau-
teur en Nobelprijswinnaar Harold Pinter
in 1964 schreef, is een van zijn meest con-
troversiële werken. Bij de première in
1965 riep de amorele blik die het stuk op
zijn abjecte personages wierp veel weer-
stand op bij critici en publiek, en later
werd de voorstelling vooral van seksisme
beticht: het enige vrouwelijke personage
wordt steeds gereduceerd tot moeder, ee-
ga of hoer, en hoewel ze zeker niet alleen
een passief slachtoffer is, blijft ze binnen
die kaders gevangen. Het stuk leek daar-
mee ook een interessante keuze voor re-
gisseur Nanouk Leopold: in prachtfilms
als Gue rnsey, Wolfsbe rge n en B row n i a n
move me nt liet ze al zien dat ze wel uit de
voeten kan met vrouwelijke personages
wier drijfveren in enige ambiguïteit blij-
ven gehuld.

Het is daarom ook teleurstellend om te
zien hoe weinig Leopold een eigen draai
aan De thuiskomst weet te geven. Hoewel

de steeds surrealistischere tekst van Pin-
ter aanleiding biedt voor een onortho-
doxe spelregie kiest de regisseur voor een
realistische speelstijl, die te weinig dub-
belzinnigheid aan de personages ver-
leent. Waar ze als filmregisseur een eigen
taal heeft ontwikkeld om de binnenwe-
reld van zwijgzame types bloot te leggen,
legt ze in dit stuk te weinig theatrale
knowhow aan de dag om voorbij de op-
pervlakte te raken.

Daarnaast zuigt de eentonige structuur
van de enscenering het leven uit het stuk.
Leopold wisselt de individuele scènes af
met vervreemdende animaties, die op
verschillende manieren in het verwron-
gen toneelbeeld van Elsje de Bruijn wor-
den geprojecteerd. De manier waarop in
de video met gender en lichamelijkheid
wordt gespeeld blijft echter op grote af-
stand staan van de brave spelscènes om-
dat de dynamiek zo voorspelbaar is: vi-
deo, scène, video, scène, video, scène.

Het probleem lijkt te zijn dat Leopold
een dwingende structuur heeft willen ge-
ven aan een stuk dat gaat over de onont-
koombaarheid van dwingende structu-
ren. Door deze eendimensionale aanpak
valt ze eigenlijk samen met haar persona-
ges, die geen van allen in staat zijn om
buiten de kaders van het bestaande te
d e n ke n .

Marijn Lems

Theater

De thuiskomst. Van:
Nanouk Leopold/ITA.

Gezien: 13/10, ITA, Am-

sterdam. Daar te zien

t/m 30/11. Inl: ita.nl
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De zang is een ander verhaal. Nu had Bowie
een niet te imiteren zangstem: een stem met
veel ruimte in de tonen, die zacht kon zijn als
een kattenbuik, kon bijten als de geur van een
vers gesneden ui en de lucht in kon schieten
alsof hij een salto ging maken. Elke vergelij-
king met andere zangers is onrechtvaardig,
maar in deze Lazar us is de zang vooral dege-
lijk – en dat niet eens in alle gevallen.

De hese kleuring van de stem van Bakema

neigt naar die van Bowie en zolang hij zijn
teksten zingzegt, is de uitwerking treffend.
Maar in reikwijdte is zijn zang beperkt, met
als extra handicap dat hij in de hogere regio-
nen, waar Bowie excelleert, pijnlijk onzuiver
wordt. Zijlstra zingt wel spatzuiver, maar haar
geluid is even jeugdig als haar verschijning.

Noortje Herlaar legt, als de smachtende as-
sistente, karakter in haar stem en dat levert
enkele sterk ingeleefde songs op, zoals ‘Chan-
ge s ’ –waarbij ze helaas tegelijk een koddige
choreografie als boze vrouw moet uitvoeren.

Demonisch optreden

De echte ster van de avond is Pieter Em-
brechts. Als hij zingt, is de eigenlijke, betove-
rende sound van Bowie ver weg, maar zijn ver-
tolkingen hebben power en diepte. Ook als ac-
teur is deze Mephisto een geval apart. Zijn de-
monische optreden oogt gevaarlijk en sinister.

Productioneel is het een puntgave show,
zoals gebruikelijk bij Van Hove en zijn vaste
scenograaf Jan Versweyveld. Hun vaste vi-
deo-ontwerper Tal Yarden verlevendigt de
scènes met zijn beelden, met als sterkste
staaltje theatermagie het moment waarop er
zwarte wolken groeien uit de schouders van
Valentine, die vervolgens de hele achter-
wand overnemen. Ook dat is een op zichzelf
staand moment, dat niet leidt tot een alge-
heel gevoel van vervoering. Lazar us is een
voorstelling die alleen bij vlagen frappeert.
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