
Johnny Oleksinski in de New York Post over Isaac Powell als Tony.

De buitengewone Powell zet de meest bewogen, gemotiveerde en
emotioneel onstuimige Tony neer die je waarschijnlijk ooit zult zien
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Gemengde reacties op ‘rauwe’ West Side Story
Herien Wensink
Amsterdam

Donderdagavond beleefde West
Side Story, zestig jaar na dato,
 opnieuw zijn première in New
York. De productie van Ivo van
Hove en Anne Teresa De Keers -
maeker kon van tevoren al reke-
nen op veel aandacht, maar nu
kunnen Amerikaanse critici hun
definitieve oordeel vellen. 

Er waren torenhoge verwachtingen –
dit was immers bijna heilig Ameri-
kaans cultureel erfgoed. En er was bij
voorbaat al scepsis: gingen daar nu
plots twee Europese avant-gardisti-
sche podiumkunstenaars mee aan de
haal? Dit najaar barstte al een online-
relletje los toen bekend werd dat het
geliefde I Feel Pretty uit de nieuwe ver-
sie was geschrapt.

Maar de ontvangst van de nieuwe
West Side Story op Broadway, in regie
van Ivo van Hove en met (voor het
eerst) een gloednieuwe choreografie
van Anne Teresa De Keersmaeker, is
overwegend zeer positief. Alleen The
New York Times is kritisch over deze
 eigentijdse remake van de fatale liefde

‘MAMBO!’ Amar Ramasar (Bernardo) en Yesenia Ayala (Anita) in de nieu-
we choreografie van De Keersmaeker. Foto Jan Versweyveld

tussen Maria en Tony te midden van
het New Yorkse bendegeweld. De ge-
zaghebbende criticus Ben Brantley
bleef naar eigen zeggen ‘verrassend
onaangedaan’. 

Brantley heeft vooral kritiek op het
intensieve gebruik van video en live
filmopnamen – een handelsmerk van
Van Hove en zijn vaste scenograaf Jan
Versweyveld – waardoor de aandacht
steeds naar de reusachtige filmscher-
men wordt gezogen, in plaats van
naar de zangers en dansers op het
 toneel. Van Hove wilde een rauwere,
hardere West Side Story, maar doordat
de video steeds inzoomt op de knappe
acteurs, schrijft Brantley, krijg je eer-
der het gevoel van een Calvin Klein-
 reclame. Bovendien raakt de aandacht
volgens hem versplinterd door de
combinatie van live actie en video, wat
de ontroering in de weg zit. Vergelijk-
bare kritiek valt te lezen bij Vulture.

Andere media zijn veel
positiever.  The Telegraph en Rolling
Stone geven vijf sterren.  The Guar-
dian (vier sterren) prijst de moderni-
seringen van beroemde liedjes en scè-
nes. Zo laat Van Hove het mild-maat-
schappijkritische Officer Krupke nu
 gepaard gaan met videobeelden van

racistisch politiegeweld. De scène
waarin Anita, het liefje van Bernardo,
bendeleider van The Sharks, in het ori-
gineel door leden van de rivaliserende
gang The Jets wordt getreiterd, is in de
nieuwe versie een schokkende bijna-

verkrachting. Er is lof voor de ‘show-
stopping’ choreografie van De Keers-
maeker, met agressieve accenten van
taekwondo, krumping en boksen.
Groepsnummers als Rumble en Dance
at the gym zijn onvolprezen hoogte-

punten en actrices Yesenia Ayala
(Anita) en Shereen Pimentel  (Maria)
zijn hypnotiserend, aldus The Guar-
dian.

Ook Variety prijst de lef van Ayala als
Anita, de betoverende onschuld van
Pimentels Maria, en is bovendien vol
lof over de ‘zachtmoedige mannelijk-
heid’ van Isaac Powell in de rol van
Tony. Hun beroemde liefdesliedjes
 Somewhere en Tonight, zo schrijft
 Variety, ‘zullen zelfs de koudste harten
doen smelten’. Dat Van Hove koos
voor een overwegend piepjonge cast
– de meeste van de vijftig performers
zijn tussen de 17 en 20 jaar, 33 van hen
maken hun Broadway-debuut – wordt
gezien als een gouden greep.

De New York Post noemt de nieuwe
versie ‘een triomf’, en prijst de actuele
relevantie van de productie, die zin-
dert van hedendaagse polarisatie en
verwijzingen naar reëel bende- en po-
litiegeweld. Deze West Side Story is
geen ‘trip down memory lane’, maar
rauw, ontregelend en echt, terwijl Van
Hove tegelijkertijd het origineel res-
pecteert. ‘Het is nog steeds dezelfde
geliefde show, zo schrijft de krant,
‘maar opnieuw uitgevonden voor
onze tijd’.

Nederland scoort hoog
met recycling én afval

Ciska Schippers
Amsterdam

In Nederland worden steeds min-
der grondstoffen gebruikt, zo
meldt het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Vergeleken
met andere landen recyclet
 Nederland meer, maar produ-
ceert het gemiddeld ook veel af-
val.

Sinds 2000 is Nederland ruim
20 procent minder materialen
gaan gebruiken. Dat is onder het
gemiddelde in de Europese
Unie. Alleen Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en Italië hadden een
lagere materiaalconsumptie. 

Nederland gebruikt minder
materialen omdat we in vergelij-
king met andere landen efficiënt
omgaan met grondstoffen, legt
Frank Notten van het CBS uit.
‘Daarnaast hebben we een grote
dienstensector in dit land, waar
weinig materialen voor nodig
zijn.’ 

Er zijn ook andere verklarin-
gen van het lage materiaalge-
bruik die zich niet door het CBS
in cijfers laten vangen, aldus Not-
ten. ‘Producten worden bijvoor-
beeld zo ontworpen dat ze te re-
pareren zijn, in plaats van bij het
afval belanden. Ook zijn er steeds
meer initiatieven waarbij pro-
ducten worden gedeeld, zoals
deelauto’s.’

Nederland gebruikt ook min-
der materialen omdat het veel
recyclet, zo’n 1,7 duizend kilo per
jaar per inwoner. Daarmee staat
Nederland in de EU op de derde
plaats, na Luxemburg en België.
Vooral in de bouwsector wordt

veel gerecycled materiaal ge-
bruikt. Daarnaast is verbran-
ding van afval om energie op te
wekken gebruikelijker gewor-
den.

Maar tegelijkertijd produceert
Nederland meer afval dan om-
ringende landen. In 2016 werd
gemiddeld per Nederlander
2.500 kilo geproduceerd, tegen
een EU-gemiddelde van 1.800
kilo. Nederland produceert
veel goederen voor de export,
waardoor de afvalproductie toe-
neemt. 

‘Daarnaast zien we dat de
bouw van alle bedrijfstakken het
meeste afval produceert’, zegt
Notten. De reden daarvan is geen
onderdeel van het onderzoek,
maar Notten noemt wel een
 mogelijke verklaring. ‘Neder-
land is een dichtbevolkt land,
waar alles relatief volgebouwd
is. Als er gebouwd wordt, moet er
vaak eerst iets gesloopt worden,
wat mogelijk kan verklaren
waarom de bouw veel afval pro-
duceert.’

De afname van grondstoffen
en toename van recycling brengt
het kabinet een stapje dichter bij
het streven naar een volledig cir-
culaire economie in 2050, ‘een
economie zonder afval waarbij
alles draait op herbruikbare
grondstoffen’. 

Als tussendoelstelling wil het
kabinet het materiaalgebruik
halveren in 2030. Eerder deze
maand werd bekend dat Neder-
land in het gebruik van gerecy-
clede materialen koploper is in
de EU, maar dat er nog een lange
weg te gaan is. 
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