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S ch wa n e w i l m s
verheft en roert

Tim Knol mag
meer vertellen

Deze week: Janne Schra,
zangeres en kunstenares.
Haar band Schradinova komt
dit najaar met een nieuwe cd.

Zo wil ik best
naar de hel

Tuinman met
sadistisch trekje

De gastrecensent

Regie had wat brutaler gemogen

T h e a te r
Boiling Frog van Peter de Graef
door Toneelgroep Oostpool. Regie:
Erik Whien. Gezien: 3/4. Inl.: toneel-
groepoostpool.nl
vvvVV

Door Herien Wensink
De nieuwe toneeltekst Boiling Frog
van de Vlaamse schrijver Peter de
Graef is een beetje een hybride geval.
Aan de ene kant is het een grimmig-
vrolijke zwarte komedie, aan de an-
dere kant een nogal drammerig poli-
tiek pamflet. De Graef heeft er zijn
onvrede over de consumptiemaat-
schappij en de schaduwzijde van het
kapitalisme in kwijt gewild, maar
doet dat met Occupy-plattitudes, als
„we hebben geluk vervangen door
k o o p k r a ch t ”. Dat inzicht kan nau-
welijks nog verrassen – het is jammer
dat De Graef het zich op dat punt niet
iets moeilijker heeft gemaakt. Maar
gelukkig domineert de zwarte kome-
die, en die is geniaal – mede door het
voortreffelijke spel van alle acteurs.

Boiling Frog gaat over de familie
Berkema, al eeuwenlang groot in het
keramiek. De oudste dochter Adrien-
ne (Bianca van der Schoot) leidt be-
drijf en familie met ijzeren hand.
Wanneer een broer overlijdt, en zus
Emma (Kirsten Mulder) voor de be-
grafenis terugkeert naar huis, ko-
men de familieverhoudingen op
scherp te staan. Een en ander mondt
uit in een bloederige apotheose, die
even schokkend is als geestig.

Van der Schoot speelt Adrienne
heerlijk vet: te harde stem, woedende
blik, de mondhoeken permanent
omlaag getrokken. Mulder zet er een
hilarische Emma tegenover: type
goedbedoelende vrouw die continu
psychologische inzichten bezigt over
„verdrongen persoonlijkheden”.
Bram Coopmans is bijzonder geestig
als Adriennes inerte echtgenoot
Francois, en Stefan Rokebrand
maakt een klein monumentje van
Pierre, de tuinman met onverwacht
sadistische trekjes. Vrijwel alle perso-
nages blijken een sinistere kant te
hebben, en niemand komt ongeha-
vend uit de strijd.

Dat het enige echt integere perso-
nage, dienstmeisje Anna (Maria
Kraakman), het grootste slachtoffer
wordt, is een prangende maatschap-
pijkritiek, die goed op zichzelf had
kunnen staan.

Klassiek
Anne Schwanewilms (sopraan),
Charles Spencer (piano). Gehoord:
3/3 Muziekgebouw aan ́ t IJ, Am-
sterdam. Volgend concert: 28/4 Ser-
gej Leiferkus.
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Door Kasper Jansen
Anne Schwanewilms, het afgelopen
decennium de grote stersopraan in
het Amsterdamse Concertgebouw en
het Muziektheater, gaf zaterdag een
liedrecital in de fraaie serie ‘Grote
Zangers’ in het Muziekgebouw aan ’t
IJ. Schwanewilms is met haar stra-
lend strakke stem gevierd in Strauss
en Wagner. Hier zong ze Mahler en
Liszt, samen met de superieure pia-
nist Charles Spencer, een ‘Grote Be-
geleider’.

Prachtig samengesteld was het
puur romantische programma: van
Mahler liederen uit Des Knaben Wun-
derhorn en de Rückert-Lieder, van Liszt
drie liederen uit Schillers Wilhelm Tell
en liederen op tekst van Victor Hugo
en Heinrich Heine. Liszt en Mahler
liepen als vanzelfsprekend in elkaar
over met hun afwisseling in burleske
humor (vier keer liet de koekoek zich
horen) en melancholieke bezonken-
heid, eindigend met het verstilde I ch
bin der Welt abhanden gekommen.

Schwanewilms is een acterende
zangeres met ontwapenende mimiek
en gebaar en een voorbeeldig zingen-
de actrice, die voor beide soorten lie-
deren een eigen stem heeft. De beel-
dende middenstem is voor de komi-
sche verhalende liederen met de ver-
schillende rolletjes, zoals Lob des ho-
hen Verstandes, over de zangwedstrijd
tussen koekoek en nachtegaal.

En ze heeft haar onwaarschijnlijk
zeer hoge stem, waarmee ze pianissi-
mo een magisch aura creëert, een
rechtstreekse verbinding met een an-
dere, eeuwige wereld. Hoogtepunten
hier waren Ich atmet’ einen linden Duft
en Wo die schönen Trompeten blasen, het
verhaal van de dode soldaat wiens
geest ’s nachts aanklopt bij zijn lief.
Spencer deed in verstilling, span-
ning en subtiliteit niet voor Schwa-
newilms onder, het was een zeld-
zaam verheffend concert. De zaal was
buitengewoon enthousiast en hoor-
de als toegift nog het fenomenaal
vertolkte Ach, was Kummer, Qual und
Schmerz van Strauss: humoristisch
muziektheater van topklasse.

Po p
Rammstein. Gehoord: 4/3 Ahoy,
Ro tt e r d a m .
vvvvV

De belichaming van echte manne-
lijkheid: dat is de Duitse metalband
Rammstein. Een stalen loopbrug
met rook en vuur daalt neer over de
volle lengte van de zaal. Daarna volgt
een ceremoniële intocht van de
bandleden met fakkels. Iemand
draagt de Nederlandse vlag.

Bij het eerste nummer is het dui-
delijk. Oordoppen zijn hier geen
overbodige luxe. „Eins zwei drei....”
Vuurorgasmes en ontploffingen. Een
gigantische lampenconstructie
zweeft als UFO boven het podium.

De gespierde frontman Till Linde-
mann belichaamt bloed zweet en tra-
nen in de staalindustrie. In het eerste
nummer heeft hij de handen op de
rug – als een revolutionair die het
volk toespreekt. Hij is vooral inne-
mend als hij stilstaat en strak voor
zich uitkijkt.

Overdrijving, kracht, mannelijk-
heid, futurisme, humor, vuurwerk.
In de eerste paar nummers is er al
meer vuurwerk dan in de hele ope-
ningsceremonie van de Nijmeegse
vierdaagse feesten. De toetsenist, ge-
huld in een futuristisch glitterpak,
loopt op een loopband, terwijl hij
speelt. Het achtergronddecor veran-
dert in een reusachtige bijenkorf. Ik
begin het al vrij normaal te vinden
dat de gitarist zingt in een branden-
de microfoon en met een vuurspu-

wend masker gitaar kan spelen.
Na al die ruige krachtpatserij

komt er stiekem toch een beetje ge-
voel aan het licht: er wordt een ballad
ingezet. Alle lange mannen met
Rammstein T-shirts om me heen
kennen de tekst. Iets met ‘Mutter’.
Heel lief vind ik dat.

Volgt: een messenslijpliedje. Sla-
gersschortje met bloed. Gregoriaan-
se zang. Hard, harder, hardst. Hop –
gitaar in de fik. Marcheerliedje: Du
Hast. Hit! Meezinger! Mijn favoriet.

Dan volgt weer een rustig num-
mer: de glittertoetsenist gaat in een
rubberbootje het publiek over. Vanaf
het podium drijft de drummer (in
jurk en vrouwenpruik) met zweep-
slagen de rest van de band (in sm-
pakjes) als kruipende slaven naar het
middenpodium.

Aldaar haalt de zanger zijn piemel
uit zijn broek en begint behoorlijk
hard over het publiek te ‘spritzen’.
Erste Zugabe.

Een nieuw moederschip landt. Het
is een enorm grote ventilator waar
rook uitkomt. Wie met veel vuur-
werk begint, kan niet anders dan er
mee eindigen. Maar eerst nog even
de hit Amerika. Glitters in de lucht.

Ik ga de laatste tijd vaker naar
shows om inspiratie op te doen voor
mijn eigen theatershow. Nu zijn
kaarsjes al lastig in het theater, dus ik
geloof niet dat ik er op dit gebied iets
aan had. Terwijl de muziek eigenlijk
een beetje het Ruhr-gebied samen-
vat, is de show een soort ‘Efteling
meets hel’. Maar wel een hel met hu-
mor. Dan wil ik best naar de hel.

Vo l g s p o t

Foto Walter Herfst
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Elke maandag de belangrijkste en meeste opmerkelijke
premières, concerten en optredens van het weekend

Po p
Tim Knol, theatertour Van Huis Uit.
Gehoord: 2/3 Leidse Schouwburg.
Tournee t/m 20/3, zie www.tim-
knol.nl.
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Door Jan Vollaard
Rockmuzikanten laten zich maar al
te graag verleiden tot een theater-
tournee. Een aandachtig aan de stoe-
len gekluisterd publiek is ze veel
waard, vergeleken bij het clubcircuit
waar steeds vaker schaamteloos door
de muziek heen wordt gekwebbeld.
Niet alle muzikanten realiseren zich
dat het theater andere eisen stelt.
Tim Knol en zijn band pakten die
uitdaging nogal laconiek op, met een
repertoire dat hen na twee jaar ‘on
the road’ past als een dierbaar oud
overhemd.

Als singer/songwriter met een
goed ingespeelde band kent Tim
Knol zijn gelijke niet in Nederland.
Als 22-jarige heeft hij al twee ver-
dienstelijke albums op zijn naam.
Van een ijverig Americana-discipel
aan de voeten van Gram Parsons en
Neil Young ontwikkelde hij zich tot
een zanger met een eigen, jeugdige
stem. Nog altijd heeft hij de inne-
mende uitstraling van de gewone
jongen uit Hoorn die het allemaal
niet geloven kan.

Ze speelden hun songs kort op el-
kaar, om de spanning niet weg te ne-
men bij de verplichte applausmo-
menten. Het klonk als de light-v e r s i e
van hun countryrock, waarbij gita-
rist Anne Soldaat zo nu en dan een
ontregelende partij liet horen. Pas
ruim na de pauze begon het op thea-
ter te lijken, toen Knol ensceneerde
hoe hij als jongen in pyjama naar de
livemuziek luisterde die thuis in de
huiskamer gemaakt werd. Hij liep al
op blote voeten; waarom de voorstel-
ling niet begonnen in pyjama om er
een boeiend autobiografisch verhaal
van te maken?

Een akoestisch I saw the light va n
Hank Williams met de bandleden
rond één microfoon bood een wel-
kom moment van afwisseling, net als
de solo- en duomomenten met Anne
Soldaat die het bandjesstramien
doorbraken. Ze spelen prachtige mu-
ziek, maar de belofte dat Tim Knol
laat horen hoe hij die van huis uit
heeft meegekregen werd wat mager
ingevuld.

buzz

Diederik van Vleuten

speelde gisteravond zijn
laatste Indië-voorstelling .
Publiek: „Dit heeft niemand
ooit zó kunnen vertellen.”

Soldaat van Oranje weer verder

De musical wordt wegens
succes weer met een jaar
verlengd. Met Matteo van
der Grijn in de hoofdrol.

Succes voor Herakles

De theatermarathon
Herakles van De Appel wordt
dit najaar hernomen in
Theater Carré.

Onwel bij Mama Tandoori

Schrik bij de première va n
Mama Tandoori: een
toeschouwer werd onwel, de
voorstelling lag even stil.

Schrijver Ernest van der Kwast bewerkte zijn
semiautobiografische roman Mama Tandoori
voor het toneel. Zaterdag was de première.
„Ik had eigenlijk alleen de rechten verkocht en
was verder nauwelijks bij de productie betrok-
ken. Prima, kon ik een mooi nieuw pak kopen,
klaar. Maar ze kwamen er met de bewerking
niet uit. Een week voor de repetities was maar
dertig procent van de tekst af. En het was niet
goed. Toen schoot ik in de stress: wordt het nog
wel wat? Vanuit die paniek ben ik zelf gaan
schrijven. Mijn betrokkenheid is dus veel gro-
ter geworden dan ik had gewild. Dat is ergens
vervelend: nu moet ik er ook iets vinden.
„Ik vond de regie wat te voorzichtig. Dat had
brutaler gemogen. Zo werd het een beetje een
gezellige familievoorstelling, en dat is niet
waar ik aan denk, bij de familie Van der Kwast.
Gelukkig deed Jacqueline Blom, die de rol van

Mama Tandoori, mijn moeder, speelt, het ge-
weldig. Zij bracht haar echt tot leven. Het deed
me denken aan het monster van Frankenstein.
Ik had nogal te doen met haar man. Het was zo
overtuigend: volgens mij is ze thuis ook zo.
„Tibor Lucacs speelt mij, maar ik had niet het
gevoel dat ik naar mezelf zat te kijken; die ‘Er-
nest’ is echt een personage geworden. Na af-
loop zei wel iemand tegen mij: ‘Zonder bril,
misschien moet je dat ook eens proberen’.
„Heel bijzonder was het dat mijn verstandelijk
gehandicapte broer Ashirwad ook in de zaal
zat. Die reageerde op alles: hij hoorde natuur-
lijk mijn naam in het stuk, en zijn naam, en hij
neuriede mee met de muziek. Mijn moeder was
er ook, maar ik weet niet wat zij ervan vond. Ze
neemt sinds de première de telefoon niet op.”

Herien Wensink

Ernest van der Kwast
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Marjolijn van Heemstra naar het RO

Het Rotterdamse Ro Theater
strikt talent Marjolijn van
Heemstra. Zij gaat er vanaf
2013 voorstellingen maken.

‘Cloaca’ terug op het toneel

Maria Goos’ toneelstuk
Cloaca wordt opnieuw
opgevoerd, in de regie van
G erardj an Rij nders.

Alan Buribayev

Brabants Orkest nam zondag
a f s ch e i d van zijn chef-
dirigent. Opvolger is door de
bezuinigingen onbekend.

Jarige Stones

The Rolling Stones vieren
hun vijftigjarige jubileum
met een fotoboek . Het boek
verschijnt in juli.

Seks en moraal schuren in Millers ‘Z o n d e va l ’
Na de zondeval van Arthur Miller door To-
neelgroep Amsterdam. Regie: Eric de Vroedt.
Gezien: 4/3 in Stadsschouwburg Amsterdam.
Aldaar t/m 10/3. Daarna tournee t/m 31/3. Info:
w w w. t ga . n l
vvvvV

Door Raymond van den Boogaard
Na de zondeval (After the fall) van de Amerikaanse
toneelschrijver Arthur Miller uit 1964 is vooral
bekend omdat Miller hier zijn korte, stormach-
tige huwelijk met de filmster Marilyn Monroe
heeft verwerkt. Maar het stuk is meer dan dat:
een moralistisch zelfonderzoek, vormgegeven
als een psychoanalytische sessie.

De centrale vraag is hoe moreel te leven, in
relatie tot de vrouwen die een man in zijn leven
tegenkomt. Maar ook in de bredere historische
context van de communistenjacht van senator
McCarthy in de jaren vijftig. En boven dit alles
hangt nog de doem van Auschwitz, het kwaad
dat alle spreken over menselijke moraal bela-
chelijk dreigt te maken.

Met zo’n topzware agenda is het misschien
niet verwonderlijk dat Na de zondeval relatief
weinig wordt opgevoerd. Eric de Vroedt, die
hier bij Toneelgroep Amsterdam zijn eerste re-
gie voor de grote zaal aflevert, heeft het zich
dus bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Maar
hij slaagt met vlag en wimpel: Na de zondeval is
een buitengewoon attractieve en inzichtelijke
moraliteit geworden.

In het eerste deel schildert Miller de contou-
ren van het leven van zijn alter ego ‘Quentin’,
indrukwekkend gespeeld door Fedja van Huêt,
voor en na de ontmoeting met Monroe, hier
‘Maggie’ geheten. Quentins eerste huwelijk,
met de redelijke ‘Louise’ (Marieke Heebink)
verzandt erotisch in zijn eigen verstandigheid.

Aan het eind wacht de hoofdpersoon ‘Holga’
(Tamar van den Dop), een vrouw die het besef
van het kwaad in de mens weet te combineren
met zinnelijkheid en op die manier de synthese
van Quentins verlangens representeert.

Dit enigszins schetsmatige deel – een lang
exposé in feite – kenmerkt zich door prachtig,

intensief spel en een inventief decor van Maze
de Boer dat aanvankelijk, in overeenstemming
met de psychiatrische setting, klinisch oogt,
maar geleidelijk steeds meer onvermoede di-
mensies krijgt. Maar waar iedere toeschouwer
op wacht is natuurlijk het tweede deel, over
Maggie. Quentin voelt zich tot haar aangetrok-
ken omdat zij, zoals hij zegt, in het ‘nu’ leeft en
gewoon ‘is’ –  eufemismen voor seksuele aan-
t r e k k i n g s k r a ch t .

Karina Smulders ontbeert als Maggie mis-
schien de zwoele sensualiteit van Monroe,
maar dat is nauwelijks een bezwaar want daar
gaat Miller toch niet al te zeer op in. De nadruk
valt al vlug op de zelfdestructieve neigingen
van Maggie, verslaafd aan pillen en drank en
een gestoord zelfbeeld.

Dit tweede deel is vooral een lange waan-
zinscène tussen een vrouw die te gronde gaat
aan gebrek aan liefde en een man die beseft dat
al zijn goede wil en verstand hier stuklopen, en
voortzetting van de verhouding zijn agressief-
ste impulsen naar boven haalt, en op den duur

zijn maatschappelijke ondergang zou beteke-
nen.

Zoals past bij een moraliteit, laat Na de zonde-
val de toeschouwer met ongemakkelijke vragen
achter. Dat zijn ook de vragen die het leven van
Monroe en haar zelfmoord in 1962 oproepen:
in hoeverre bijvoorbeeld zijn wij, eerzame bur-
gers die seks een plaatsje geven in ons maat-
schappelijk bestaan, schuldig aan de onder-
gang van deze onstuimige vrouw?

Is het haar aan te rekenen dat er niet vol-
doende liefde was in haar leven? Of stuitte haar
ongebreidelde seksualiteit voortdurend op het
menselijk, of liever gezegd mannelijk tekort
van anderen?

Binnen een over het algemeen vrij verstande-
lijke regieopvatting spelen Smulders en Huêt
het tweede deel zo aangrijpend dat de toe-
schouwer met dit onverteerbaar brok achter-
blijft. Wel een paradoxaal effect van een stuk
dat Miller vooral geschreven heeft om greep te
krijgen op zijn traumatische belevenis. Goed
dat het wordt opgevoerd.

De Duitse metalband
Rammstein, g isterav ond
in A hoy , Rotterdam.
Fo t o ’s Andreas Terlaak


