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Aanstelleritis in een benauwde pijpenla
Theater
A Streetcar Named
Desire
★★★✩✩
◗ Harde actualisering pakt
wankelmoedig uit.

HAARLEM Eric de Vroedt koos A
Streetcar Named Desire van Tennes-
see Williams als eerste voorstelling
die hij maakt voor TA-2 – een pro-
ject waarin Toneelgroep Amster-
dam en Toneelschuur Haarlem
kansen bieden aan nieuw regieta-
lent. Een gedurfde keuze, want eer-
der maakte Ivo van Hove, directeur
van Toneelgroep Amsterdam, een
Streetcar die behoort tot de hoogte-
punten van het moderne Neder-
landse theater. Chris Nietvelt
speelde destijds de hoofdrol van
Blanche Dubois in een adembene-
mende, performance-achtige
voorstelling van deze Amerikaan-
se klassieker uit 1947.

Waar Van Hove het stuk com-
pleet opengooide en zorgde voor
een groots, weids perspectief, doet
De Vroedt nu het tegenovergestel-
de. Hij plaatst het familiedrama in
een stoffig, benauwd tweekamer-
appartement in de Amsterdamse
Pijp. De keuze voor deze hevige ac-
tualisering van A Streetcar, een sta-
tement bijna, pakt wankelmoedig
uit.

In het originele stuk keert Blan-
che Dubois in het Amerika van de
jaren veertig noodgedwongen te-
rug naar het huis van haar zuster
Stella, dat zij bewoont met haar
Poolse echtgenoot Stanley. Blan-
che behoort tot de upperclass,
maar heeft het familiekapitaal er
doorheen gejaagd, en is na een tra-
gisch huwelijk ook seksueel op
drift geraakt. Stella heeft gekozen
voor een gekooid, armoedig leven,
maar is daar op haar manier geluk-
kig mee. Als die twee werelden bij

elkaar komen, is het oorlog, vooral
tussen de verlichte, maar behoor-
lijk getroebleerde Blanche, en de
rauwe Stanley.

Bij De Vroedt is Stanley een Ma-
rokkaanse Nederlander die stoer
in zijn glimmende trainingspak
rondloopt. De in- en uitlopende
buren vormen een mengeling van
meisjes met hoofddoek en ordi-
naire white trash. In dit uiterst rea-
listisch vormgegeven apparte-
ment ligt het maandverband

naast de plee, staat de stofzuiger
paraat, is het afdruiprekje gevuld.
Een volgestouwde miniwereld
waarin de bewoners elkaar naar
het leven staan. Het publiek zit aan
weerskanten van deze doorkijk-
pijpenla, en gluurt die bekrompen
wereld in.

A Streetcar is voor De Vroedt over-
duidelijk niet dat melodrama om
in weg te zinken, maar hard, eigen-
tijds theater. Daarin gaat hij zo
overdreven ver, dat alles tenslotte

afstotelijk wordt. De spelers verlie-
zen zich voortdurend in heftige
ruzies en fysiek geweld en lijden in
hoge mate aan aanstelleritis; dan
weer zitten ze uitgeblust rondom
een verjaardagstaart met bran-
dende kaarsjes. Juist op die mo-
menten van bezinning, wanneer
ze even niet gek doen en geen rare
stemmetjes opzetten, krijgt de
voorstelling diepte. Had De Vroedt
maar wat meer rust genomen, was
hij maar wat minder op gedoe en
gekkigheid uit geweest.

Zo zit je drieënhalf uur lang naar
een voorstelling te kijken met een
opeenstapeling van gevoelens en
emoties. Van pure afkeer (‘kom op
zeg, doe eens normaal!’) tot be-
wondering voor het spel van Ta-
mar van den Dop als Blanche Du-
bois, die in deze rol alle facetten
van haar talent laat zien. Speelde
Van den Dop tot nu toe vooral aar-
dige, keurige (en mooie) meisjes,
hier is ze een loeder, een aanstel-
ster, een gekkin – even deerniswek-
kend als verloren. Deze Blanche is
een gevallen engel die op aarde is
neergedaald en de pech heeft in
het afvoerputje terecht te zijn ge-
komen. Ook erg mooi is Janni Gos-
linga als zus Stella: een krachtige,
nuchtere tante die zich af en toe te-
recht laat gaan.

Daartegenover zijn de mannen
niets anders dan zielige, patheti-
sche etterbakken – leeg, nihilis-
tisch, gevaarlijk. Mohammed
Azaay speelt Stanley zo naargees-
tig (inclusief huiselijk geweld en
verkrachting) dat elk gevoel van
mededogen verdwijnt. Het komt
nooit meer goed met deze barba-
ren. Op het eind maakt alleen de
parkiet nog wat opgewekte geluid-
jes. Maar wel in een kooi.

Hein Janssen

A Streetcar Named Desire door TA-
2, regie Eric de Vroedt. In Toneel-
schuur Haarlem t/m 7 juni. In Frasca
ti Amsterdam 16 t/m 27 september.

Tamar van den Dop en Leon Voorberg in A Streetcar. Foto Sanne Peper


