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Kandidaten ‘De slimste mens’ bekend
DESALNIET TEMIN
HET IS MAAR
EEN MUIS
INGE SCHELSTRAETE

Er is een muis in het huis, ja jáá een muis in het huis:
toen ik las dat een Londense privéclub dit weekend een
tentoonstelling hield over Minnie Mouse en mode, stem
de me dat baldadig vrolijk. Het leek me een heerlijk idee
om met vriendinnen, dochters of nichtjes de bekende fo
to’s van Madonna en Twiggy met Minnie Mouseoortjes
te gaan bekijken, op een bedje van fijne kitsch.
Tot ik het bericht volledig las. Om te beginnen heette het
ding zonder een zweem van ironie Minnie: style icon. De
hyperventilerende teksten maakten het alleen erger.
‘Minnie maakte haar debuut in een tekenfilmpje waarin
ze gekleed was als de bekende twentiesdiva Colleen Moo
re.’ ‘Haar typische bolletjesrokje is geïnspireerd op de ea
sy jerseycollectie van
Coco Chanel.’ ‘In 1938
droeg Minnie kleine
hoedjes, zoals de ont
Als er één
werpster Schiaparelli dat
ding is wat
voorschreef.’
het Huis van
Oorzaak en gevolg, jon
gens: omdat Minnie af en
de Muis niet
toe in modieuze spullen
doet, dan wel
werd getekend, is ze nog
geen stijlicoon, laat staan
ironie
een trendsetter. De expo
kwam er natuurlijk in sa
menwerking met Dis
ney, en als er één ding is
wat het Huis van de
Muis niet doet, dan wel
ironie. De modewereld
helaas ook steeds min
der.
Als ik twee minuten na
denk over het stijlgevoel
van Minnie Mouse, valt
me altijd de volgende
anekdote te binnen.
Toen Disneyland Parijs
in 1992 zijn deuren
opende, ging dat ge
paard met een heuse
cultuurshock tussen het
Amerikaanse manage
ment en de werknemers. Onder meer de kledingvoor
schriften stuitten op hevig verzet van de kokette Françai
ses. Blote benen waren bijvoorbeeld taboe, ze moesten
verpakt worden in vleeskleurige oudedametjespanty’s.
Een slimme vakbondsadvocaat wist de rechters te ver
murwen met één argument: ‘Monsieur le juge, hebt u
Minnie Mouse ooit met vleeskleurige nylons gezien?’
Waarop de vrouwelijke werknemers rustig hun zwarte
nylons mochten dragen. Het is misschien een broodje
aap, maar: se non è vero, è ben trovato.

‘Ik heb net de Ameri
kaanse nationaliteit
gekregen. Die avond
keken we naar het
Republikeins debat
en ik dacht: dit was
een vreselijke fout,
wat heb ik gedaan?’
De actrice EMILY BLUNT ligt na dit
grapje zwaar onder vuur bij de
Republikeinen. (In ‘The Hollywood Reporter’)

Het nieuwe seizoen van De
slimste mens ter wereld begint op
12 oktober, Vier maakte de volledi
ge lijst met kandidaten gisteren
bekend. Naar goede gewoonte
gaat dat gepaard met een inventief
fotoconcept. Na de voorstelling
van de vakjury met een heuse re
trosingle, lag het in de lijn der ver
wachtingen dat er iets met platen
hoezen zou worden gedaan. Elke
kandidaat krijgt een hoes die ver
wijst naar een bestaande golden
oldie. Alexander De Croo, een van

de verrassende nieuwe namen,
wordt zo De Crooner, op een hoes
die naar Sinatra’s ‘New York, New
York’ verwijst. Zuhal Demir, nog
een onverwachte naam, krijgt een
nonnenkap over het hoofd in een
persiflage op Soeur Sourire. Bij
Margriet Hermans bleek het niet
nodig een persiflage te bedenken.
De namen en hoezen van
alle kandidaten vindt u op
www.standaard.be/deslimstemens

IVO VAN HOVE MAAKT INDRUK OP RUHRTRIËNNALE MET

KLASSIEK NOODLOTSDRAMA

Couperus
onder een

tropendouche
Hoe vat krijgen op een land en
een cultuur die je niet begrijpt?
Ivo Van Hove maakte een
intense theaterbewerking van de
Couperusklassieker ‘De stille
kracht’. GEERT VAN DER SPEETEN

I

n Laboewangi, de Javaanse
provincie waar De stille
kracht zich afspeelt, regent
het onophoudelijk. Ook op
de scène. Een sprinkler
installatie, een soort mobiele dou
che, claimt de hoofdrol in de voor
stelling van Toneelgroep Amster
dam.
De moessonregen duikt op in
klaterende golven. Uit de kieren
van de plankenvloer verschijnen
klamme mistgordijnen. Op het
hoogtepunt heeft het geselende
water zelfs het effect van een dijk
breuk. De acteurs raken drijfnat,
ook muzikant Harry De Wit moet
achter zijn vleugelpiano mee het

bad in. In de zaal stijgt intussen de
temperatuur. Het is alsof het pu
bliek, net als de personages, de
slopende effecten van het Indone
sische klimaat mee moet onder
gaan.
De resident die het Nederlandse
gezag vertegenwoordigt, Otto van
Oudijck, lijkt het kleffe weer niet
te deren. Hij is de nuchtere Hol
lander, die stug regeert. Intussen
blijft hij wel blind voor wat er zich
afspeelt in zijn gezin en bij de in
heemse bevolking.
Zelfs aan het slot, als Van Oudijck
na zijn fatale neergang onder een
lekkend dakje in een kampong is
gaan wonen, blijft hij onverstoor

baar water hozen. Het is een sterk
beeld van de mens als sisyfusfi
guur, waarin de tandem van sce
nograaf Jan Versweyveld en regis
seur Ivo Van Hove zich op zijn best
toont.
Avondland

Met De stille kracht trapt Toneel
groep Amsterdam een nieuwe cy
clus af, gewijd aan de grote ro
mans van Louis Couperus. In Ne
derland zijn de boeken van deze
findesiècleestheet in het collec
tieve geheugen gegrift. Zeker De
stille kracht, dat in de jaren 1970
tot een legendarische tvserie ver
werkt werd. Van andere romans,
zoals Van oude mensen, de dingen
die voorbijgaan, bestaan theater
versies.
Ivo Van Hove ziet in Couperus een
tijdgenoot, een auteur die de exis
tentiële onrust van de mens goed
wist te vatten en voor zijn tijd ook
openhartig over seksualiteit durf
de te schrijven. De regisseur past
voor elegante kostuumdrama’s
over wegkwijnende personages,
zoals Couperus wel eens op toneel
gebracht wordt. In De stille kracht
vond hij de stof voor een klassieke
tragedie van het zuiverste water.
Zo eentje waarin het noodlot kei
hard toeslaat.
Bovendien blijft het oostwestthe
ma in het boek nog altijd een
prangend onderwerp. Culturen
die elkaar niet vinden, het oude
Avondland dat worstelt met zijn
koloniale erfenis: het vormt de

Om de tropische omstandigheden en de moessonregen in Indonesië waarheidsgetrouw weer te geven, sproeit een sprinklerinstallatie nonstop water.

Van Hove ziet
in Couperus een
tijdgenoot, een
auteur die de
existentiële
onrust van de
mens goed wist
te vatten

kern van het verhaal.
Net zoals bij Couperus wordt de
‘stille kracht’ uit de titel niet be
noemd. Als Otto (kloeke rol voor
Gijs Scholten van Aschat) de
plaatselijke prinsregent de bons
geeft, raken de subtiele machts
evenwichten verstoord. Er sneu
velen spiegels, er wordt met bloed
gekliederd: het verzet van de loka
le bevolking uit zich in duistere,
occulte fenomenen. De fraaie In
donesische tradities worden plots
onvatbaar en dreigend: ze openen
zich als een onpeilbare afgrond.
Parallel zien we het gevecht dat de
ambtenaarsvrouw Eva (gespeeld
door Maria Kraakman) met de

koloniale aanpak voert. Terwijl
Otto gelooft dat die de inlanders
kan verheffen en bevrijden, ziet
Eva er juist het failliet van in. Ze
haat het land, waar kakkerlakken
haar piano slopen.
Toyboy

Couperus’ geparfumeerde volzin
nen zijn hier tot moderne toneel
dialogen omgebogen. Alleen flar
den voiceover, waarin het hoofd
personage het woord neemt, bren
gen een echo van het literaire
basismateriaal.
Wat Van Hove en Versweyveld
mooi weten te vatten in toneel
beelden, is de subtiele sensualiteit

van het oosten. Bedienden zijn
discreet in de weer met trage thee
of eetrituelen. Een erotiserend ef
fect heeft ook de dans van Addy
(Mingus Dagelet), die zich ont
popt tot de lokale toyboy. Uitda
gend flirt hij met Leonie, de nym
fomane residentsvrouw die zich
verveelt en Java dan maar als haar
amoureus paradijs inlijft. Het is
een geknipte rol voor Halina
Reijn, die ook dé douchescène van
de voorstelling krijgt.
Het hyperrealisme van de ensce
nering, waarin een uitputtend ge
vecht met de elementen wordt ge
voerd, krijgt een mooi contrapunt
in de muziek. Harry De Wit lost

©

Jan Versweyveld

flarden van Wagners Feuerzauber
aan de vleugel af met ritselende
percussie en een soundtrack
waarin de chaos langzaam door
breekt.
De stille kracht groeit in deze the
aterversie uit tot een sterk, intens
noodlotsdrama waar de onvatba
re natuur symbolisch doorheen
raast.
‘De stille kracht’ van Toneelgroep
Amsterdam. Gezien in Essen,
Ruhrtriënnale, 18/9. Bij ons alleen
in De Singel in Antwerpen
11>14/2/2016.
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