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Adelheid Roosen maakt in zeven steden ‘De Oversteek’.
Van wijk naar theater. Met zeven keer honderd, niet aan
theater gewende mensen.
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‘Voor wijkbewoners is de schouwburg veel
imponerender dan wij ons realiseren’
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’t Lukt maar niet met
slimme vrouwen op tv
tv Willem Pekelder

Hanny Alkema

dans

Holland Dance Festival
Gauthier Dance
Company/Mimulus/
DanzAbierta
HHHHH
Het is geen expliciet criterium voor
de programmering van het internationale Holland Dance Festival,
maar als je iets algemeens over de
getoonde producties kunt constateren, is het dat ze zo ‘toegankelijk’
zijn.
In diverse theaters in Den Haag
wordt het lichaam getoond als zinnelijk instrument van pure uitdrukkingskracht – een viering van het
leven. Niet dat intellectuele diepgang wordt geschuwd, maar een zekere lichtheid kan deze producties
niet worden ontzegd.
Maar de grens tussen toegankelijke
dans en showcase kan ijl zijn, zo bewijst de als ‘rock-’n-roll’ en ‘sensatie’ aangekondigde Gauthier Dance
Company uit Stuttgart. De leider
van de groep, Eric Gauthier, houdt
niet van de, in zijn ogen, ‘gangbare
zware intellectuele’ dansvoorstellingen; hij richt zich liever op de
‘sunny side’ – hij kwam het ons op
toneel zelf vertellen.
Zijn dansers hebben onmiskenbaar
sexappeal en zijn veelzijdig, wat
fraai gestalte krijgt in ‘Malasangre’
van Cayetano Soto, een woeste formatiedans op liederen van de Cubaanse La Lupe. Ook in ‘Cantata’
van Mauro Bigonzetti knallen ze
van Latijnse levenslust in een liefdessage op een mediterraan dorpsplein. Maar het door Gauthiers gechoreografeerde ‘Takuto’, een dansante trommelshow, kent diepgang
noch verrassing en ademt geen
‘rock-’n-roll’ – daarvoor blijft het allemaal veel te netjes.
Wat ﬁjn om dan naar iets te kijken
wat geen pretentie heeft, en daar
verder ook geen tamtam over
maakt: ‘Dolores’ van het Braziliaanse Mimulus. Heerlijk hysterische
vrouwen, mannen die in de knoop
liggen met hun machismo, in een
frisse mix van tango, samba, rumba
en merengue. Met Pedro Almodóvars ﬁlms als inspiratiebron zien
we hoe verwarrend de liefde kan
zijn, hoe knetterend van verlangen
en hoe pijnlijk ook. Scène na scène,
allemaal plaatjes. Komisch is het als
er ﬂink aan elkaar wordt gesjord en
de dames ondersteboven in de armen van de heren hangen. Hoe
rauw de danscapriolen ook worden;
de toon is nergens cynisch of vervelend, ‘gewoon’ buitengewoon charmant.
In ‘Showroom’ van DanzAbierta
wordt Cubaans showdansmateriaal
in het geweer gesteld tegen de uitgesponnen en gedeconstrueerde
versie ervan in moderne dans. De
dramaturgie rond een nachtclub
vóór de schermen (Cubaanse swing)
en de achterkant (modern) is wat
onbeholpen en geforceerd: achter
de schermen komen échte gevoelens tot wasdom, ‘on stage’ is het
schone schijn totdat het in surrealistische scènes door elkaar begint
te lopen.
Het is een heldhaftige poging om
showdans boven een louter vrolijke
‘latin vibe’ uit te tillen. En de dansers; die zijn werkelijk een genot
om naar te kijken.
SANDER HISKEMULLER

Humberto Tan wilde vooral alles weten over Koblenko’s ﬂirt met Maassen.
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Amsterdamse deelnemers aan ‘De Oversteek’ nestelen zich in de voorstelling. foto’s Cigdem Yuksel

Het repetitielokaal wordt verkend en de deelnemers blijven ook slapen.

Naar de schouwburg om te slapen

Z

omaar een Arabisch slaapliedje
in je oor geﬂuisterd krijgen.
Door Ghassan uit Libanon. Je
hoeft de woorden niet te verstaan om de teneur te begrijpen. Vlakbij gedempt het Papiamento van Max uit Suriname.
Hélène en Mimi (beiden Curaçao) neuriën
zacht mee. Twee weken voor de première, in
een geïmproviseerd decor, probeert de kerngroep van ‘De Oversteek’ wat grotere en kleinere afspraken met en op elkaar uit. Als voorspel van een ongewoon slaapritueel.
‘De Oversteek’ is een project van Adelheid
Roosen, theatermaakster en wijkrevolutionair,
met veelgeprezen WijkSafari’s in Amsterdam
Slotermeer en Utrecht. Uitgangspunt was de
wens om nieuw theaterpubliek te werven. Roosen: “De schouwburg ervaar ik als mijn tweede
huis. Maar voor wijkbewoners, uit heel andere
delen van de stad, zijn die gebouwen veel imponerender dan wij ons realiseren. Bovendien,
als je een kaartje koopt, mag je er pas ’s avonds
om acht uur in, terwijl je eigenlijk dan al een
kijkje zou willen nemen.”
Wat je met zo’n gebouw meer kan dan alleen
naar het podium kijken? Met z’n vele wc’s,
douches, keukenblokken heeft het genoeg
speelruimte om bijvoorbeeld als buurthuis te
fungeren, bedacht Roosen. Je zou er zelfs kunnen slapen. Om op zo’n speciﬁeke plek twee
werelden met elkaar te kunnen verbinden, de
wereld van de illusie op het podium en de wereld anno 2014 van met theater onbekende
mensen, moest er wel reuring zijn in het gebouw.
En zo stapte Roosen met haar plan naar Ivo
van Hove, artistiek directeur van Toneelgroep
Amsterdam: “Ik wil met honderd mensen in
een bestaande voorstelling binnenwandelen.”

Die voorstelling wordt ‘Dantons dood’ van Georg Büchner, waarin de voormalige vrienden
Danton en Robespierre in de nadagen van de
Franse revoluitie hun strijd over de toekomst
van de revolutie voeren. Het bezoek komt niet
om in het stuk te ﬁgureren, maar om er zich
als zichzelf in te nestelen, op de achtergrond,
er na aﬂoop matje en slaapzak uit te rollen, in
slaap gewiegd door de schouwburgdirecteur,
en er de volgende ochtend te ontbijten met het
schouwburgpersoneel.

Roedels
In alle zeven te bespelen steden werft Roosens
multiculturele Platform Zina honderd mensen
die nooit of zelden in een schouwburg zijn geweest. Roedels in het oversteekjargon. Een vaste kerngroep van twintig neemt telkens per
persoon zo’n vijf mensen (satellieten) uit die
roedels onder zijn hoede.
Strikte afspraken met de brandweer zijn
voorwaarde. Als iedereen zich aan die regels
houdt, hoeven zij kleding en slaapplunje niet
te impregneren. Dat zou niet lekker slapen.
Toezicht ’s nachts van twee BHVers (Bedrijfs
Hulp Verlening) moet wel. Vier volgen de cursus.
Half januari. In een repetitielokaal van de
Amsterdamse Stadsschouwburg gaat een roe-

‘Ik wil met honderd
mensen in een
bestaande voorstelling
binnenwandelen’

del in kleinere groepen speeddaten. Om daarna
de ruimte te verkennen. Banken, een bovenverdieping, de achterkant, een kleine tribune,
een keukenblok, centraal een lage tafel met talloze kaarsen. Het is het decor van ‘Dantons
dood’, de voorstelling waarin gastregisseur Johan Simons de vraag naar wenselijkheid en
haalbaarheid van revolutie vandaag de dag aan
de orde wil stellen.
“Schoenen uit”, roept choreograaf Melih
Gençboyaci, als kerngroep en satellieten hun
slaapplek hebben opgezocht. “Nee”, roept Massoud (Iran). Als revolutionair destijds moest hij
zijn schoenen juist altijd aanhouden. Kooiker
Jaantje schurkt inmiddels zoet tegen bazin Moniek (Utrecht) aan. Terwijl Najib Cherradi, professioneel musicus uit Marokko, een melancholisch lied zingt, staat Sebastiaan (Wenen)
spontaan op en volgt, in streepjespyjama, het
ritme in een vloeiend draaiende derwisj-dans.
De sfeer is opmerkelijk toegewijd. De mensen
die meedoen houden van het onverwachte, volgens Roosen. Amsterdammer Leo organiseert
in eigen buurt weleens zelf projecten: “Anders
kom je, als iets is afgelopen, in zo’n vacuüm.”
Joan, Koerdische, heeft in Bagdad de kunstacademie gedaan. Massoud heeft een toneelstuk
over Prometheus geschreven.
Sommige leden van de kerngroep hebben
ook in de WijkSafari gezeten. Max heeft deelnemend publiek thuis ontvangen met verhalen
uit de West. Zo geef je mensen meteen de kans
ervaringen uit te bouwen, stelt Roosen. Om iedereen een idee te geven in wat voor voorstelling ze binnenwandelen, krijgt elke roedel de
ﬁlm ‘Danton’ van Wajda te zien. Met uitleg.
Tien dagen voor de première is de Hoornse
schouwburg Het Park plaats van handeling. De
Amsterdamse roedel is met twee bussen gebracht. In de grote zaal staan Hans Kesting en

Gijs Scholten van Aschat als Danton en Robespierre tegenover elkaar. Achter hen luistert
Shahin intens mee. Zo nu en dan zie je een
paar vrouwen bij het keukentje middenachter
wat rommelen met soeppan en kommen. Het
geeft ‘Dantons dood’ een extra lading. Van het
volk dat gewoon doorgaat met de nodige dagelijkse handelingen, terwijl op de voorgrond
over zijn (politieke) toekomst, zelfs over leven
en dood wordt beslist.

Integreren
“Door hun aanwezigheid krijgt het inderdaad
een andere laag”, zegt Johan Simons: “Eerst
zouden ze alleen maar op het podium slapen
na aﬂoop. Ineens zie je mensen, die nooit in de
schouwburg komen, maar die we altijd zo
graag binnen zeggen te willen halen. Dan ook
maar zichtbaar integreren, vond ik. Tenslotte
wordt er in ‘Dantons dood’ veel over het volk
gesproken, heel veel zelfs. En ik wil het altijd,
en zeker in dit stuk, hebben over de samenleving en hoe je je daartoe verhoudt. Ik vind het
overweldigend hoe nu iedereen het toneel
komt oversteken en als vanzelf deel van het geheel wordt.”
Dat oversteken gebeurt in twee golven, een
enkeling blijft hangen als Simons er een mooi
beeld in ziet. Of een groep komt in een scène
een kop soep eten. De acteurs lijkt het niet te
deren. “Als je goed geconcentreerd bent”, zegt
Scholten van Aschat, “dan kan wat er om je
heen gebeurt zelfs extra prikkelen.” De Danton
van Kesting legt na een stevige confrontatie het
hoofd even hunkerend in de schoot van Ferdousi, die als aandachtig toehoorster op een
bank vooraan zit. Veel beelden zijn van puur
toeval afhankelijk.
“Ik maak met ‘De Oversteek’ de beweging
naar het gebouw”, zegt Roosen, “en Johan was

vrij om met de aanwezigheid van de wijkbewoners iets te doen, want het is zijn voorstelling.
Vanaf het moment dat we dit ding met z’n allen hebben gedaan, is het aan de schouwburgen om dat nieuwe publiek verder binnen te
halen en echt aan zich te binden.”
‘Dantons dood’ (Toneelgroep Amsterdam) & ‘De
Oversteek’ (Zina, Adelheid Female Company),
Stadsschouwburg Amsterdam t/m 19-2, tournee
t/m 13-4, www.tga.nl
advertentie

heo Maassen zei vorige
maand in ‘DWDD’ over
Victoria Koblenko: “Ze
is heel erg mooi, maar
ook heel erg slim.” Ik
dacht direct: waar zou dat ‘maar’
toch op slaan? Wordt dat van
mannen ooit gezegd, dat ze mooi
zijn, maar ook slim? Nooit. Ook
niet door vrouwen. Alleen mannen leggen die gekke link. Koblenko mocht dat van de week ervaren
tijdens een vernederende tour
langs mannelijke talkshowhosts.
Het begon bij Maassen in ‘24 Uur
met’ (VPRO). Je zou denken: Koblenko is geboren in Oekraïne,
reist geregeld naar dat land, en is
bovendien politicoloog, dus het
gesprek zal wel openen met de revolutie aldaar. Maar nee, Maassen
wilde eerst alles weten over een
interview van acht jaar geleden (!)
met Esquire. En waar ging dat vergeelde vraaggesprek over? Juist,
over seks.
Waarschijnlijk om zichzelf niet
geheel belachelijk te maken,
sneed Maassen na lang dralen
toch maar de revolutie aan. En
weer legde hij die rare link. “Pauw
en Witteman leken pas geïntimideerd door je schoonheid en kennis. Je wist duidelijk veel meer
over Oekraïne dan zij. Toch namen ze je niet serieus. Ze kregen
het niet lekker gejongleerd.”
“Typisch Nederlands”, reageerde
de actrice. “In Rusland kijkt niemand op van een lekker wijf als
politiek commentator.” Ondanks
Maassens geleuter over Esquire en
‘de man als dier’, die volgens ‘de
wetenschap’, maar vermoedelijk
vooral volgens de cabaretier zelf,
niet in staat zou zijn om naar
mooie vrouwen te luisteren, kreeg
Koblenko het voor elkaar de sfeer
goed te houden. Een beetje te
goed zelfs. Ze vloog haar belager
om de hals en gaf hem kussen. Als

Theo Maassen
hengelde eerst
naar een acht jaar
oud Esquire-interview
met Koblenko
over seks

bedankje reduceerde Maassen
haar rol in de Oekraïne-verslaggeving tot ‘meemaakslet’.
Wat zich daarna in andere talkshows ontvouwde, is alleen te omschrijven als hypocrisie ten top.
De Hilversumse gastheren toonden niets dan minachting voor Koblenko’s amoureuze uitstapje, terwijl ze heel goed weten dat als de
tv het érgens van moeten hebben
dan toch van dit type spontane acties. Immers: goud voor de kijkcijfers. “Zit ik wel veilig aan deze
kant van de tafel?”, vroeg Sven
Kockelmann (KRO’s ‘Eén op Eén’)
zo’n keer of vier. Natuurlijk zat hij
veilig.
Koblenko negeerde zijn pesterijtjes knap en gaf hem een stevig
doortimmerd college over wat er
werkelijk aan de hand is in Oekraïne. “Nee, Kockelmann, het
gaat niet om extremisten en mensen met hooivorken, het zijn vooral ondernemers en studenten die
in opstand komen. Nee, Kockelmann, het is geen simpele kwestie
van vóór de EU of vóór Rusland,
wat de tv er steeds van maakt, het
handelt om mensen die niet langer als slaven willen worden gekrenkt door president Janoekovitsj.” Ze deed het welbespraakt,
scherp en indrukwekkend goed
geïnformeerd.
Niettemin besteedde Humerto
Tan in ‘RTL Late Night’ ruim vier
minuten aan het Maassen-incident. Zijn vragen over Oekraïne
bleken slechts een prelude op het
‘echte interview’. “Als je nu niet
onmiddellijk ophoudt, kruip ik
ook bij jou op schoot”, dreigde Koblenko ten einde raad. En ze deed
het nog ook. Had ze natuurlijk beter níet kunnen doen. Koblenko
dient als actrice te beseffen dat de
tv haar dit soort ‘toneelprestaties’
eeuwig zal nadragen. Al haar intelligentie ten spijt.

