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I
s het een duet of een duel? Het theatersei-
zoen begon vorige week met een bizarre
samenwerking. Het anarchistisch-intellec-
tuele collectief De Warme Winkel is met
Ach te rk a n t te gast bij het grote, ‘ge l i k te ’ To -

neelgroep Amsterdam. Ander profiel, andere
achterban, compleet andere kunstopvatting. En
toch gaan ze in één huis de confrontatie aan, aan
de hand van Eugene O’Neills Lange dagreis naar
de nacht. Het heeft geresulteerd in een uniek Ge-
samtkunst werk.
Om dat te ervaren moet je wel beide producties
zien. TA speelt Lange dagreis in de chique grote
zaal van de Stadsschouwburg, zoals we dat ge-
wend zijn: met goed geklede acteurs in een
strak, Spartaans decor. De Warme Winkel ver-
schanst zich met lelijke pruiken en een hoop rot-
zooi in een rommelige ruimte achter het toneel
en becommentarieert daar de concurrerende
productie. Wat de beste volgorde is weet ik niet –
ik zag in elk geval eerst Achterkant .
Die is op zichzelf al geweldig: vernuftig, hila-
risch, hard en vet, en toch vol erbarmen. Maar
het mooie is dat hij ook de beleving van L ange
d ag re i s verrijkt. Als Marieke Heebink als Mary
Tyrone zoon Edmund (Roeland Fernhout) in
haar armen sluit, weet je dat daar ergens achter,
in het donker, Ward Weemhoff en Vincent Riet-
veld schreeuwen: ‘Kut, néé, niet wéér een Pietà!’
En als Gijs Scholten van Aschat in Lange dagreis
een telefoontje pleegt, weet je dat hij in Ach te r -
kant Rietveld aan de lijn heeft.
Met het commentaar van Rietveld en Weemhoff
op de acteerprestaties van hun TA-collega’s in
het achterhoofd, beleef je Lange dagreis anders.
Je beseft dat je met acteurs te maken hebt, die
voor je ogen een prestatie leveren. Dat met noes-
te arbeid en techniek ter plekke een kunstwerk
wordt gecreëerd. Het leidt tot een bijzondere,
gelaagde kijkervaring. We zien een wereld onder
een wereld, een palimpsest.
In veel opzichten zijn de twee aan elkaar tegen-
gesteld: ingetogen versus uitbundig, esthetisch
versus opzettelijk lelijk, naturel versus karikatu-
raal. Maar op p osites attract. De exuberante echo
van De Warme Winkel brengt het sobere L ange
d ag re i s perfect in balans.
Ook De Warme Winkel heeft baat bij de samen-
werking. De mooiste scène van Ach te rk a n t is als
Marieke Heebink even oversteekt en een tekstlo-
ze gastrol speelt. Dan blijken de verschillen plots
klein: beide groepen maken theater; de meest
vergankelijke vorm van kunst. En juist in die ver-
gankelijkheid schuilt de schoonheid.
Theater kun je niet inlijsten. Maar met Ach te r -
kant plaatst De Warme Winkel Lange dagreis we l
in een kader. En beide producties worden er be-
ter van. Eigenlijk verdient elke voorstelling zo’n
uitdaging, zo’n eerbetoon, zo’n lijst.

Herien Wensink is redacteur theater

De Warme Winkel
versus Toneelgroep
Amsterdam: 1 – 1
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Esther Scheldwacht als ladyboy Sunshine in De Sunshine Show
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‘Thaise
l a d y b oy
spelen
bevalt me’

Van 5 t/m  15 septem ber toont het
N ederlands Theaterfestival in
Am sterdam  de tien beste producties
van afgelopen seizoen. Volgens de jury
m oetje deze gezien hebben:

1. S o m  e d ay m y p r i n c e w  i l l .c o m  .
Sadettin Kirm iziyüz en The Sadists m et
m uzikaal autobiografisch sprookje over
de schone van Zutphen. 11, 12 sept.

2. 4.48 Psychosis. Thibaud D elpeut
regisseert Wendell Jaspers in het zwart-
ste stuk van Sarah Kane. 5,6,7 sept.

3. O  r l a n d o. Katelijne D am en bewerkte
Virginia Woolfs tekst tot een opgewekt
m eanderende m onoloog en speelt die.
8 sept.

Kaarten, locaties en info: www.tf.nl

I nt e r v i ew Esther Scheldwacht vertelt over haar twee voorstellingen op Theaterfestival 2013

C V

Esther Scheldw acht(m idden) als W innie in M  i g h t y so c i e t y 1 0 .
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19 6 8 geboren in D en Haag
19 9 1 als actrice afgestudeerd
aan de Toneelschool
A m  s t e rd a m
19 9 1 vaste verbintenis aan
het Ro Theater, Rotterdam
19 92 eerste bezoek aan
Indonesië, geboorteland van
haar ouders
2005 optreden in Fa m  i l i e f e e s t
m et broers Ricci en Carlo
2 0 07 Indische trilogie van
Carlo Scheldwacht
2 0 11 /1 2 De Sunshine Show,
s o l ovo o r s t e l l i n g
2012 M  i g h t y so c i e t y 1 0 , tekst
en regie Eric de Vroedt

D oor Kester Freriks

‘D
e eerste keer dat ik jongens
verkleed als prostituees zag,
was in Jakarta”, zegt actrice
Esther Scheldwacht (Den
Haag, 1968). „Met mijn tante
reden we naar de de Pasar Se-

ni, de Avondpasar. Mijn tante wees op een steeg-
je waar ladyboys stonden. Ze zei: ‘Het lijken
meisjes, maar het zijn jongens. Straks komt een
knokploeg en die slaat ze in elkaar.’ Dat beeld en
dat verhaal zijn me sindsdien bijgebleven.”

Esther Scheldwacht was toen drieëntwintig
en voor het eerst in Indonesië, het geboorteland
van haar ouders. Haar vader en moeder vertrok-
ken rond hun vijftiende uit Java naar Den Haag,
waar ze elkaar ontmoetten. Indonesië en in bre-
dere betekenis Zuidoost-Azië speelt een belang-
rijke rol in twee voorstellingen waarin Scheld-
wacht optreedt tijdens het Nederlands Theater
Festival 2013, van 5 t/m 15 september in Amster-
dam. Ze is te zien in haar zelfgeschreven solo-
voorstelling De Sunshine Show, een aangrijpend
verhaal over de transseksuele Thaise ladyboy
Sunshine die op zoek is naar zijn zoon die hij, in
een eerder leven, kreeg bij een Hollandse
vrouw. En in Might ysociet y10, het indrukwek-
kende slotakkoord van de Mightysociety- reeks
van regisseur Eric de Vroedt, vertolkt ze een ver-
weesde Indische vrouw in haar geboorteland.

Twee keer Indonesië, en toch heeft het lang
geduurd voordat Esther Scheldwacht haar af-
komst op het toneel durfde vertonen. In haar
woonplaats Den Haag, in een koffiehuis ingericht
volgens Weense stijl, vertelt ze over haar haar le-
ven dat al meer dan twintig jaar verbonden is
met theater. „Aanvankelijk wilde ik niet uitko-
men voor dat Indische van me. Ik was bang dat
het mij als actrice zou begrenzen. Zoeken ze een
bootvluchtelinge, vragen ze mij. Totdat mijn bei-
de broers, journalist Ricci en theatermaker Car-
lo, me in 2005 vroegen in de toneelbewerking
van het boek Familiefeest van Theodor Holman
te spelen. Dat boek gaat over een Indische fami-
lie in Nederland. Ik herkende er veel in. De ma-
nier waarop indo’s zich, zeker vroeger, aanpas-
ten aan de Nederlandse samenleving. We moes-
ten ‘a s s i m i l e re n’, zoals dat heette. Niet opvallen.
En tegelijk de beste zijn. Als je mijn grootvader
een rapport liet zien, dan zei hij: ‘Daar staat een
zeven en dat kan makkelijk een acht worden, en
een acht is voor je het weet een negen....’ D at
noem ik het typische ‘onopvallend opvallen’. We
speelden Familie feest in het Paradijs, het zolder-
theater van de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag. Vanaf dat moment is het voor mij begon-
nen. Ik durfde het aan voor mijn Aziatische verle-
den op te komen, liet het meetellen in plaats van
het angstvallig uit de weg te gaan. ”

Toneelspelen wilde Esther Scheldwacht altijd
al, vanaf haar vroegste jeugd. In Den Haag zag
voorstellingen van de Haagse Comedie en ook
moderne dans en toneel in het HOT Theater. Ze
werd op haar zeventiende aangenomen voor de
Toneelschool in Maastricht, maar een jaar later
moest ze er weer vanaf. „De docenten zeiden
plots dat ik te jong was”, vertelt ze. „Dat was een
harde klap. Opeens moest ik me verantwoorden
voor mijn houding, mijn stem moest lager. Daar-
na deed ik auditie voor drie toneelscholen, in
Amsterdam, Antwerpen en Arnhem, en werd
driemaal aangenomen. Dat was een overwin-
ning. Uiteindelijk koos ik voor Amsterdam.”

In 1991 sloot Scheldwacht zich aan bij het Ro
Theater. Ze was elf jaar vast verbonden aan dit
Rotterdamse gezelschap, nu is ze freelance en
speelt ze, behalve bij het Ro Theater, ook in
voorstellingen van het Nationale Toneel en

Mightysociety. Scheldwacht: „In heb van de ja-
ren bij het Ro veel geleerd. Ik ken alle zalen in
het land, ik weet hoe ik mijn stem moet inzetten
en zichtbaar op het podium moet zijn, hoe ik het
publiek kan bereiken. Ik speelde zowel in de ko-
medie Ta r t uffe van Molière als in Shakespeares
tragedie Koning Lear. In mijn solo De Sunshine
Show komt al die ervaring samen.”

Haar rol in deze voorstelling van een Thaise
kickbokser die zich, na een ongeluk, tot vrouw
laat transformeren is bij toeval ontstaan: „Tij-
dens een repetitie voor Hollandse Spoor moes-
ten we van regisseur Johan Doesburg gaan im-
proviseren. Ik plukte uit een pruikendoos een
zwarte pruik en van het kledingrek een strak, ro-
ze jurkje. We deden alsof we op de trein wach-
ten. Met licht- Aziatisch accent vertelde ik het
verhaal van een Thaise ladyboy, een jongen die
zich voordoet als een meisje om geld te verdie-
nen in de toeristenindustrie. Dat was in 2008 en
het verhaal liet me niet los”, zegt Scheldwacht.
„Uiteindelijk creëerde ik de Thai-bokser Shanu
die zich als transseksueel Sunshine noemt. Zij
danst in nachtclubs, vermaakt mannen in body
to body-bars. Maar als jongeman in haar vroege-
re leven heeft hij een zoon verwekt bij een Ne-
derlandse toeriste. Naar die zoon is hij wanho-
pig op zoek.”

Die zoektocht symboliseert Scheldwacht prach-
tig door op het podium een stellage van brieven
te bouwen, waarop het liefdesbed van Sunshine
rust. Die brieven zijn gericht aan de zoon, maar
nooit verstuurd. In het spel leest ze die brieven
voor, met indringende regels als: „Dear son, on-
ce I was a Thai boy”. Het spel van transformatie
is compleet, en voor de toeschouwer span-
nend: hier is een nachtclubmeisje aan het
woord dat eerst een man was. „Hoewel ik nooit

in Thailand ben geweest, zeggen mensen dat
mijn voorstelling heel Thais is”, zegt Scheld-
wacht. „Ik heb in mijn stem dat Aziatische rit-
me en het Aziatische maakt onderdeel uit van
mijn genen. Wat me boeit is het vanzelfspreken-
de waarmee in Azië sommige jongens van ge-
slacht veranderen dankzij hormonen en zelfs
met behulp van chirurgische ingrepen. Identi-
teit is minder een vaststaand gegeven dan in in
het westen. Als ik de stoere bokser speel, dan is

dat niet moeilijk voor me. Ik zet mijn houding
sterker en agressiever aan, mannelijker. In het
theater vind ik mannenrollen vaak mooier, aan-
rekkelijker om te spelen. Op de lagere school
kreeg ik al de kans een man te spelen in een
music al, Dokter Kwikzilver. Het was de enige in-
teressante rol in het stuk. In mijn derde jaar van
de Toneelschool in Amsterdam had ik de titelrol
in Tsjechovs Iva n o v. Spelen met identiteit,
transformeren tot het uiterste: dat zit niet al-
leen in mijn rol van Sunshine, dat is het geheim
van toneelspelen. Alleen trek ik het nu extreem
ver door.”

Om inspiratie op te doen voor haar tekst in De
Sunshine Show en haar spel in Might ysociet y10
blijft Esther Scheldwacht dicht bij haar eigen le-
ven: „Tijdens de auditie voor Might ysociet y10
imiteerde ik mijn moeder, alsof zij op Bali rond-
loopt met een jetlag. Ik gaf haar dat typische In-
dische accent. Ook vertoonde ze koloniaal ge-
drag; dan heeft ze het over ‘die mensen die vroe-
ger ook al in goena goena, spoken en geesten ge-
l o o fd e n’. In Might ysociet y10 vertolk ik de rol van
een Indische vrouw die, terug in het land van
herkomst, overvallen wordt door paniek. De
botsing tussen het hedendaagse Indonesië en
het land van toen zorgt voor grote emoties. Mijn
personage is daar geboren, net zoals mijn moe-
der van Java komt. Regisseur De Vroedt geeft de
voorstelling als ondertitel Hoe ook ik de liefde
vond in het nieuwe Azië. Daarin klinkt ook De
Sunshine Show mee. De jongen Shanu annex het
meisje Sunshine zoeken beide de liefde: hij
zoekt die eerst bij een Hollandse vrouw en zij
zoekt die, later, bij haar zoon die ze nooit heeft
gezien. Het Indische speelt een beslissende rol
in beide voorstellingen. Eric de Vroedt heeft zijn
persoonlijke, beklemmende stuk geschreven in
Indonesië, vlak na de dood van zijn vader daar-
ginds. Might ysoeciet y10 gaat over de teloorgang
van een Nederlandse man in Indonesië. Hij voelt
zich versplinterd tussen het oude Europa en het
tegenwoordige Azië. En ook mijn bronnen lig-
gen daar. Toen ik voor het eerst op Java was voel-
de ik me zo Hollands, zo blank. Dat was een
schok. Ik verwachtte een soort ‘thui skomen’.
Weer thuis voelde ik me juist weer Indisch. Dan
blijkt weer eens hoe fragiel identiteit is.”

Nederlands Theater Festival 2013. D iverse thea-
ters in Am sterdam , 5 t/m  15/9. Mightysociety10,
Theater Frascati, 7-9/9. D e Sunshine Show,
Theater Bellevue 10,11/9. Op 4/9 is D e Sunshine
Show ook te zien in Theater aan het Spui, D en
Haag. Inl: theaterfestival.nl

Indische wortels bepalen beide
vo o r s te l l i n ge n

Het Nederlands theaterfestival, 5 t/m 15 sept


