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Na de online editie van vorig jaar con-
cludeerde Emily Ansenk, directeur
van het Holland Festival, dat ze ‘niet
op aarde zijn om te streamen, maar
om livevoorstellingen te vertonen’.

Toch zal ze zich bij het onvermijde -
lijke moeten neerleggen: tenzij er
vaccinatietechnisch een wonder
 gebeurt, zal ook de 74ste editie van
Nederlands grootste internationale
livepodiumkunstenfestival, en het
tweede onder haar leiding, groten-
deels een online ervaring worden.
Mocht er toch met inachtneming van
de anderhalvemeterprotocollen iets
mogelijk worden, dan belooft Ansenk
mooie ‘collectieve ervaringen’.

In een maatschappij die naar artis-
tieke schoonheid en ontmoetingen
snakt – al hebben we dat helaas uit de
monden van de Haagse beleids -
makers veel te weinig mogen horen –
kan dit het belangrijkste Holland
 Festival sinds tijden worden, op het
grensvlak van het nieuwe en het oude
normaal. Die gedachte sluit ook aan
bij het thema van deze 74ste editie:
wat maakt de mens? Of misschien
wel: wat maakt de mens gelukkig? En
zeker ook: hoe verhoudt hij zich tot
onze planeet?

Die vragen worden beantwoord in
voorstellingen van de vaste partners
De Nationale Opera (Rudi Stephans
opera Die erste Menschen), Internati-
onaal Theater Amsterdam (Ivo van
Hove’s Age of Rage), Het Natio nale
Ballet (The Prometheus Project) en
Eye, en in voorstellingen als Ine Aya’
van Miranda Lakerveld, over de ont-
bossing op Kalimantan. Dat ant-
woord zal niet altijd even vrolijk
stemmen.

Associate artists zijn dit jaar de
Franse theatermaakster Gisèle Vien-
ne en de Japanse componist/popster
Ryuichi Sakamoto. De laatste kan
 wegens een ernstige ziekte niet in
Amsterdam aanwezig zijn.

Met 24 producties op 14 locaties in
de stad, waaronder tien wereld -
premières en twaalf Nederlandse
premières op het gebied van theater,
dans, muziek, film en alle denkbare
mengvormen daarvan, zal het Hol-
land Festival weer veel moois bren-
gen. En hopelijk volgt dan in 2022, bij
de 75ste editie, Emily Ansenks eerste
normale festival.
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Wat
maakt de
mens?

tekst Erik Voermans
foto Lin Woldendorp
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U hebt ongetwijfeld Hugo de Jonge, onze demissio-
naire vice-premier, horen zeggen dat niemand ‘naar
een theater hóeft, want je kunt thuis ook een dvd op-
zetten’ en zelfs dat cultuur ‘niet essentieel’ is. Wat
vindt de directeur van het grootste internationale
podiumkunstenfestival van Nederland daar nu van?
“In een tijd waarin we elkaar allemaal zo hard nodig heb-
ben en alle morele steun welkom is, zou je andere woor-
den kunnen gebruiken. Je zou ook het belang van cultuur
kunnen uitleggen, want het is zo’n onderdeel van ons
mens-zijn. De opvatting dat kunst en cultuur een luxe
zijn, is echt een misvatting. Het is veel meer: voedsel voor
de geest, een bron van mentale veerkracht en de bespeler
van alle emoties die we rijk zijn. Wat ik mis is het respect
voor de makers, voor de kunstenaars, de musici die het
normaal gesproken al erg zwaar hebben, laat staan in een
pandemie. Die kun je al helpen door ze met woorden te
steunen. Kost niks en doet wonderen.”

“Om het even op onszelf te betrekken: het is voor het
Holland Festival, dat onder normale omstandigheden al
een heel ingewikkelde puzzel is, frustrerend om van de
overheid geen helderheid te krijgen over wat we straks
precies mogen en niet mogen. We zijn voortdurend aan
het schakelen geweest, van scenario naar scenario, als ge-
volg van telkens weer die persconferenties. En dat gaat
niemand in de koude kleren zitten. Dat gebrek aan zeker-
heid is fnuikend. Maar hou me ten goede, alle begrip voor

‘Die livecomponent willen we
overeind houden, voor zover
mogelijk’

‘Cultuur is
onderdeel
van ons
mens-zijn’

Emily Ansenk:
‘We hebben veel
geleerd van onze
online proeftuin
vorig jaar.’

plekken zijn die we nog niet eerder hadden gebruikt. Dan
kom je bijvoorbeeld uit op De School, waarvoor Vienne en
Sakamoto een mooi en divers programma hebben be-
dacht. En op een aantal buitenlocaties, al zijn die uitein-
delijk geen van alle gebruikt, omdat we er geen evene-
mentenvergunning voor konden krijgen.”

Wanneer begint het echt spannend te worden?
“Als de producties vast in het schema komen te staan.
Voor het afgelopen festival was dat in januari. Dan weten
we wat we gaan doen, en komt het hele productieproces
op gang. Vorig jaar wisten we vanwege corona pas in april
waar we aan toe waren. Niet te doen, natuurlijk.”

“En nu, in mei, gaan we van minicrisisje naar minicrisis-
je op productioneel niveau, met sneltesten, quarantaines,
inreisverklaringen en noem maar op. Of met artistieke
vragen die er ook altijd blijven komen. Ik zit de hele dag
via Zoom gesprekken te voeren. In een regulier jaar zou ik

Ook het tweede Holland Festival van directeur
Emily Ansenk (1970) vindt plaats onder corona-
omstandigheden. Het maakt haar missie niet
minder groots. ‘Ik wil toe naar het gevoel: het
 Holland Festival is er voor mij.’

Erik Voermans
Redacteur klassieke muziek 
Het Parool

in mei al veel meer bezig kunnen zijn met het programma
van het volgende jaar.”

Een complicatie zou dit jaar ook kunnen zijn dat Sa-
kamoto ernstig ziek is.
“Dat is in de eerste plaats voor hem persoonlijk heel ver-
drietig, maar voor het festival heeft het nauwelijks gevol-
gen, want hij werkt gestaag door. Hij is nog steeds bezig
met Time, de opera die bij ons in première zal gaan. Met
onze programmeur Jochem Valkenburg had hij ook al zo
veel input geleverd, dat zijn aandeel voor honderd pro-
cent is ingevuld. Heel jammer is dat hij zeer waarschijn-
lijk in juni niet naar Amsterdam zal kunnen komen.”

Iets anders: een altijd weer terugkerende reactie op
het Holland Festival is dat het een feest voor de elite
is.
“Dat blijft een hardnekkige gedachte. Maar als ik de pro-
grammaboeken doorblader, zeker die van de afgelopen
jaren, word ik juist getroffen door de diversiteit, door de
nieuwe vormen. De perceptie is misschien dat het Hol-
land Festival ‘niet voor mij is omdat je er verstand van
moet hebben’, en het volgende etiket is dan dat prestigi-
euze en elitaire, maar dat hoort echt bij een andere tijd.”

“Er is zonder twijfel een grote publieksverbreding inge-
zet en dat is ook een van mijn eigen grote missies. Ik wil
toe naar het gevoel ‘het Holland Festival is er voor mij’.
Hoeveel tijd daarvoor nodig is, weet ik niet, maar ik weet
zeker dat het gaat lukken. Als ik kijk naar het huidige pro-
gramma zie ik weer veel maatschappelijk relevante pro-
gramma’s, nieuwe vormen en makers als Sakamoto en
Vienne die zo veel jonge mensen aanspreken.”

Volgend jaar, in 2022, bestaat het Holland Festival 
75 jaar. Heeft u al jubileumplannen?
“Ik hoop dat we de rijke historie kunnen vatten in een
soort installatie, waarin de bezoeker wordt ondergedom-
peld in 75 jaar Holland Festival. Ergens op een avontuur-
lijke plek. Dat is mijn droom. En verder hoop ik op norma-
lere omstandigheden. In elk geval hebben we met de
afgelopen twee edities bewezen dat we alle stormen aan-
kunnen.”
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maatregelen die de gezondheid bevorderen; dat is de dis-
cussie helemaal niet. Ik snap ook wel dat het ingewikkeld
is. We snakten alleen naar een vooruitzicht.”

Kunt u beschrijven wat de directeur van het Holland
Festival doet in een jaar? Laten we beginnen in sep-
tember, als het vorige festival net voorbij is.
“Het eerste wat ik doe, is met de staf en de hele organisatie
vooruitkijken naar wat we het komende festival gaan
doen. Dan is er nog heel weinig gepland en bekend. In
 reguliere jaren zal er met potlood al het een en ander zijn
ingevuld. We bespreken vervolgens wat de program-
meurs de afgelopen zomer hebben gezien en wat nog ko-
men gaat, en wat ik moet en wil zien.”

“Verder: hebben we kunstenaars gesproken die aan in-
teressant nieuwe werk bezig zijn? Concreter: met de afde-
lingen communicatie en development hebben we het dit
keer gehad over de nieuwe web site die eraan komt, over
een nieuw kaartverkoopsysteem en een nieuw platform
waarin al onze bedrijfsprocessen zitten. Dat is een groot
project. We kijken ook naar onze socialmediastrategie.
Kunnen we het hele jaar door zichtbaar zijn met kijkjes
achter de schermen? En we bespreken altijd wat de uit-
gangspunten voor het komende festival zullen worden.
Wat vinden we echt belangrijk?”

“We hebben veel geleerd van onze online proeftuin vo-
rig jaar en merkten zeker ook dat theater- en muziekvoor-
stellingen toch echt gemaakt zijn om voor een publiek te
spelen. Die livecomponent willen we dus overeind hou-
den, voor zover mogelijk, net als onze internationale on-
derscheidende positie, met twee associate artists. We
richten ons dus niet alleen op de Nederlandse vijver, want
daar zijn anderen al heel goed in. De gesprekken met de
associate artists, dit jaar Gisèle Vienne en Ryuichi Saka-
moto, zijn vanaf september meer ingevuld.”

“Een complicatie voor het festival van dit jaar was dat er
weinig gereisd kon worden en ook weinig gemaakt, want
repeteren was vrijwel onmogelijk. Daardoor hebben de
we deadline van de programmering naar januari ver-
plaatst. De tijd die we daarmee wonnen, hebben we deels
besteed aan een grondige inventarisatie van locaties in
Amsterdam en omstreken, om te kijken of er interessante

‘Het hardnekkige etiket
 ‘prestigieus en  elitair’ hoort
echt bij een  andere tijd’



bijvoorbeeld in Desintegration met een geprepareerde
 piano werkt. Een live-uitvoering van async werd gefilmd
in de Park Avenue Armory’s Veterans Room in New York,
en zal te zien en te horen zijn tijdens het Holland Festival,
waarin Sakamoto de rol van associate artist heeft.

Met de andere associate artist, theatermaker Gisèle
Vienne, presenteert hij in De School Short Circuit: een
 kaleidoscopisch programma, met in elk lokaal een andere
act, vaak fel verschillend van genre en expressie.

In de Hermitage toont hij zich van zijn experimenteelste
kant met Sensing Streams, waarbij elektromagnetische
golven, afgegeven door mobiele telefoons, wifi, digitale
 televisie en radio, worden opgevangen en door een com-
puter live worden vertaald naar een digitaal beeld- en
 geluidskunstwerk.

Geïnspireerd op het surrealistische verhaal uit Sōseki
Natsumes verhalenbundel Yume jūya (‘Tien nachten dro-
men’) maakte Sakamoto samen met regisseur en beeldend
kunstenaar Shiro Takatani Time, een opera zonder woor-
den. Time is te zien in de Gashouder. Met een Mugen Noh
als inspiratiebron – traditioneel  Japans danstheater met
magische elementen – stelt  Sakamoto zich vragen over het
verschijnsel tijd en de verhouding tussen mens en natuur.
Dit houdt verband met zijn veranderde kijk op de wereld
en zijn milieuactivisme – in Japan maakte hij zich sterk
voor de sluiting van de kerncentrale in Hamaoka en orga-
niseerde hij het festival  No Nukes. Sakamoto: “Kunste-
naars en musici zijn als kanaries in een kolenmijn. Mijn
bezorgdheid begon mijn werk te beïnvloeden.”

Time (18-20 en 25 juni in de Gashouder), Sensing Streams
(vanaf 3 juni in de Hermitage), Short Circuit (12 juni in De
School), async (stream op 3, 4, 5 juni).
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De muzikale
levens van
Sakamoto
Ryuichi Sakamoto (69) is een van de
twee associate artists van het  Holland
Festival. Rode draad door zijn aan-
zienlijke en  onconventionele oeuvre:
een tomeloze  experimenteerdrift. 
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Componist, pianist, producer, acteur en activist Ryuichi
Sakamoto is samen met Tōru Takemitsu in het Westen de
bekendste naam in de Japanse muziekgeschiedenis.
 Takemitsu (1930-1996) geldt als de belangrijkste klassieke
componist van het land; Sakamoto is de grote man in het
belendende universum van de pop- en filmmuziek, waar-
bij hij altijd aanhaakt bij de ‘serieuze’ muziek. 

Daar komt hij ook  vandaan. Hij studeerde compositie
aan de Universiteit voor Schone Kunsten in Tokio, waar hij
zich ook verdiepte in elektronische muziek en etnische
muziek. Naast  Takemitsu  behoort Claude Debussy tot de
componisten die hem diepgaand hebben beïnvloed. 

De parallellen tussen Sakamoto en Takemitsu zijn opval-
lend. Toch had de eerste in zijn jonge jaren kritiek op Take-
mitsu, die hij  ‘nationalistische tendenzen’ in zijn muziek
verweet. Dat was pijnlijk, omdat juist Takemitsu enorm
had geworsteld met het Japanse verleden en hij zijn best
had gedaan zijn afkomst zo min mogelijk te benadrukken.
Pas toen hij ontdekte dat je Oost en West op een natuurlijke
manier kon vermengen en je je afkomst nooit kunt verloo-
chenen, liet hij weer Japanse invloeden in zijn werk toe.
Daarmee begon ook de grote internationale erkenning.

En dat werd hem door Sakamoto allemaal verweten? On-
getwijfeld moeten we dit zien als vadermoord, analoog

aan de jonge Finse componisten in de jaren zeventig, die
gretig de nationale held Jean Sibelius verketterden, om
 later deemoedig te bekennen dat zijn muziek toch wel erg
goed was en zelfs van invloed op wat ze zelf maakten. 

Zo ging het ook met Sakamoto. In de jaren tachtig, toen
hij door zijn rol in en zijn muziek voor de film Merry
Christmas, Mr. Lawrence wereldberoemd was geworden,
sprak hij met geestverwant David Sylvian (ooit lid van de
popgroep Japan) over een samenwerking met Takemitsu.
Dat daar niets van terechtkwam, behoort tot de Jammer-
lijk Gemiste Kansen in de muziekgeschiedenis.

Opera zonder woorden
Anders dan Takemitsu schreef Sakamoto geen grootse,
duizendkleurige orkestwerken, al komt Discord uit 1998
wel enigszins in de buurt. Zijn kracht ligt in de kleinere
vorm, meestal gedacht vanuit de piano, al dan niet aan -
gevuld met een arsenaal aan elektronische middelen.

De typische Sakamotosfeer is meditatief, sereen, tonaal,
welluidend, minimalistisch en evident schatplichtig aan
wat we maar Frans impressionisme zullen noemen.
 Debussy en Satie zijn nooit ver weg. Dat maakt hem tot een
pionier op het terrein van de muziek die het momenteel zo
goed doet bij een groot publiek (Einaudi en anderen).

Daarnaast is er zijn ongebreidelde experimenteerdrift,
die in 1999 leidde tot zijn multimediaopera Life, waaraan
honderd mensen meededen.

In 2014 werd keelkanker bij hem vastgesteld. Hij leek te
genezen, tot de ziekte vorig jaar in een andere variant
 terugkeerde. Dat vertaalde zich in ruwere, nog persoonlij-
kere muziek, met als hoogtepunt de cd async, waarop hij

Voor The Last  Emperor (1987), waarin
hij ook acteerde, schreef Sakamoto de
filmmuziek. Rechts: Joan Chen.

Duitsland had Kraftwerk, Japan het Yellow Magic Orches-
tra. De invloed van beide groepen op de elektronische kant
van de popmuziek laat zich moeilijk overschatten. Kraft-
werk was er wel eerder; de groep werd al in 1970 in Düssel-
dorf opgericht. YMO, zoals de groep meestal kortweg
wordt genoemd, zag pas acht jaar later het licht in Tokio.

Ryuichi Sakamoto zou het bekendste groepslid worden,
de wereldwijd bekendste popmuzikant uit Japan zelfs,
maar YMO werd bedacht door Haruomi Hosono. Aanvan-
kelijk heette de groep ook Harry Hosono and the Yellow
Magic Band.

Over de invloed van Kraftwerk op YMO hebben Saka -
moto en de anderen nooit ingewikkeld gedaan. Zonder
Kraftwerk had de Japanse synthesizergroep mogelijk
nooit bestaan. Andere invloeden op de muziek van het
 Japanse trio (dat in wezen een kwartet was, maar lid num-
mer 4 liet zich op foto’s niet zien): traditionele Japanse
muziek, geluiden uit speelautomatenhallen, funk, en het
werk van Georgio Moroder (de Italiaans-Duitse producer
die van Donna Summer een wereldster maakte en met

“Als ik muziek componeer voor een film, geef ik invulling
aan de visie van iemand anders,” zegt Ryuichi Sakamoto
in het documentaireportret Ryuichi Sakamoto: Coda
(2017). “Dan voel ik me muzikaal gezien ingeperkt. Maar
die beperkingen kunnen ook heel inspirerend werken. Ik
ontdek dan vaak allerlei mogelijkheden waarvan ik het be-
staan niet vermoedde.”

Sakamoto heeft muziek gemaaktvoor tientallen films en
documentaires, waaronder Bernardo Bertolucci’s The
Last Emperor (1987) en The Sheltering Sky (1990), Pedro
Almodóvars High Heels (1991), Oliver Stones miniserie
Wild Palms (1993) en Alejandro González Iñárritu’s The
Revenant (2015). 

Het begon allemaal in 1983, toen de  Japanse regisseur
Nagisa Ōshima hem vroeg of hij – naast David Bowie en
Tom Conti – een van de hoofdrollen wilde spelen in Merry
Christmas, Mr. Lawrence. Sakamoto antwoordde dat hij
alleen meedeed als hij ook de soundtrack mocht verzor-
gen. Zijn eis werd ingewilligd; de rest is, zoals dat heet,
 geschiedenis. De film werd een  bescheiden hit, vooral
door de soundtrack – een subtiele, repetitieve, minimalis-
tische mix van elektronische en  experimentele muziek.
Het nummer Forbidden Colours, gezongen door Japan-
voorman David Sylvian, haalde zelfs de hitlijsten.

The Last Emperor
Na Merry Christmas, Mr. Lawrence toonde Sakamoto zijn
dubbeltalent opnieuw met Bernardo Bertolucci’s The Last
Emperor: hij speelde een belangrijke rol én maakte de
filmmuziek. In sneltreinvaart. Jeremy Thomas, de Britse
producer die eerder ook Merry Christmas, Mr. Lawrence
produceerde, vroeg hem tijdens de opnamen of hij de mu-
ziek kon schrijven voor een scène die twee dagen later
moest worden opgenomen. 

Vervolgens schreef Sakamoto 45 melodieën in een week.
De soundtrack werd bekroond met een Oscar, een Golden
Globe en een Grammy Award. (In 2016 kreeg Sakamoto
ook nog een Lifetime Achievement Award bij de World
Soundtrack Awards).

Toen hij drie jaar na het succes van The Last Emperor de
studio in wilde gaan om de muziek op te nemen voor
 Bertolucci’s The Sheltering Sky, zei de Italiaanse regisseur
hem dat hij het intro maar niks vond. Of hij maar even iets
anders wilde schrijven. Sakamoto twijfelde, want het veer-
tigkoppige orkest stond al in de startblokken. Maar toen
Bertolucci hem vervolgens toebeet dat Ennio Morricone
er zijn hand niet voor zou omdraaien, raakte hij een gevoe-
lige snaar. Sakamoto liet het orkest een half uurtje wach-
ten en herschreef het intro ter plaatse.

Eye (eyefilm.nl) zet de schijnwerper op Ryuichi Sakamoto en
de manier waarop hij nieuwe generaties (film)componisten
blijft inspireren. Met o.a. Merry Christmas, Mr. Lawrence, The
Last Emperor, Gohattoen Tony Takitani. Ook is er een avond
met interviews en (live)muziek.
Cinetree (cinetree.nl) presenteert 17 t/m 28 mei een gratis
online filmprogramma, geïnspireerd op Ryuichi Sakamoto’s
thematiek: Cinetree & Holland Festival – the Film Edition.

‘Beperkingen kunnen heel
 inspirerend werken. Dan ontdek
ik vaak nieuwe mogelijkheden’

Van dance tot klassiek
tekst Erik Voermans

Film(muziek)
tekst Jan Pieter Ekker

Yellow Magic Orchestra (YMO)
tekst Peter van Brummelen

Sakamoto als
acteur naast
 David Bowie 
in Merry Christ-
mas, Mr. Law -
rence (1983). Hij 
maakte ook de
soundtrack.

Digitaal   beeld-
en geluidskunst-
werk Sensing
Streams: te zien
in de Hermitage. 

Ryuichi 
Sakamoto.
foto nss
 (zakkubalan)

Scène uit Tony Takitani (2004). 

haar hit I Feel Love in 1977 een Europees startschot voor de
latere housemuziek gaf).

De elektronische muziek van YMO klonk een stuk luch -
tiger dan die van Kraftwerk. Veel melodieuzer ook. En
waar Kraftwerk vooral de zogeheten serieuze muzieklief-
hebber aansprak, bereikte YMO zeker in eigen land een
veel groter publiek. Rond 1980 was YMO verreweg de po-
pulairste groep van Japan. Ze werden er wel een Oosterse
en eigentijdse variant genoemd van The Beatles (van wie
ze trouwens het nummer Day Tripper opnamen). 

Ryuichi Sakamoto bracht al in 1978 het solo-album
Thousand  Knives uit, maar concentreerde zich aanvanke-
lijk toch vooral op YMO, dat in zijn eerste gedaante be-
stond tot 1984, om daarna op gezette tijden weer bijeen te
komen.

Michael Jackson
YMO had in de jaren tachtig grote invloed op de muziek
van Britse synthpopacts als Depeche Mode, Human
League, OMD en Art of Noise, maar bijvoorbeeld ook
 Michael Jackson en zijn producer Quincy Jones waren fan
(ze baseerden de song Behind the Mask, die voor Thriller
was bedoeld maar daar om juridische reden vanaf werd
gehaald, op een song van YMO). 

Ook in hiphopkringen genoot YMO groot aanzien, maar
het invloedrijkst was YMO in dancegenres als electro en
techno.

Kordz X Sakamoto (14, 15, 16 juni in het Muziekgebouw),
 muziek van Yellow Magic Orchestra door Asko|Schönberg.
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Déze moord is
echt de laatste
Regisseur Ivo van Hove maakte een duister, groots
en universeel oerverhaal over wraak, gebaseerd op
de nalatenschap van Euripides. ‘Age of Rage wordt
een horroravond voor Griek-exegeten .’

een vindt dat déze moord gerechtvaardigd was.”
Age of Rage, over de geschiedenis van de Trojaanse oor-

log en de koninklijke Atridenfamilie, zet behalve een groot
deel van het ITA-tableau ook een enorme theatermachine
in werking. Het brengt Van Hove in gedachten terug naar
de eerste keer. “Kings of War was destijds, in 2007, echt iets
nieuws. Ik weet nog dat ik tegen de acteurs zei: ‘We gaan
zes uur toneel maken zonder pauze.’ Het werd muisstil. Ze
dachten: Ivo is knettergek geworden, dat gaat nooit luk-
ken. Ik was wel overtuigd, maar ook ík wist niet of het ging
lukken – tot de eerste try-out kwam en iedereen ‘wauw’
zei.”

Podium op Lowlands
“Leuke bijkomstigheid is dat het goed is voor de saamho-
righeid. Onlangs deden we de Romeinse tragedies weer
eens, met een aantal mensen in de cast die de voorstelling
nog nooit hadden gedaan. Die zeiden allemaal: de ‘familie
ITA’ staat echt voor samen iets doen. Dat is mooi.”

“Romeinse tragedies is een inspiratie geweest voor veel
theatermakers over de hele wereld. Geweldig dat je op zo’n
bevrijde manier kunt omgaan met het materiaal van
Shakespeare, en het kunt ontsluiten voor een publiek dat
anders nooit zou komen. Een jong publiek bovendien. Dat
je in en uit kon lopen, kon gaan waar je wilde en foto’s kon
maken was heel aantrekkelijk voor een nieuwe generatie.

W
e zijn het contact met ons lichaam
kwijtgeraakt, menen theatermakers
Suzan Boogaerdt (46) en Bianca van der
Schoot (48). We rationaliseren te veel,
maar voelen en rusten te weinig. Ter-
wijl daar waar het bewustzijn overgaat

in het onderbewustzijn, misschien wel de wijsheid ligt die
we nodig hebben om de wereld te veranderen. In ceremo-
nie en installatie Fremdkörper, geïnspireerd door de oud-
Griekse slaaptempels, keert de bezoeker zijn aandacht
naar binnen om antwoorden op levensvragen te vinden.
Suzan Boogaerdt vertelt over de filosofie achter het werk:
drie inzichten waarover Fremdkörper doet nadenken.

1. Slaap is spiritueel
Zowel wetenschappers als mensen die meer grip proberen
te krijgen op hun slaapritme of -problemen, meten en

I
n zijn tijd bij het Zuidelijk Toneel bracht hij nog twee
Griekse tragedies in één voorstelling, Ajax en Antigone,
en De Bacchanten regisseerde hij langer geleden ook al
twee keer, maar Ivo van Hove leek in zijn jaren bij Inter-
nationaal Theater Amsterdam (ITA) het werk van de
Griekse theatervaders zoals Euripides wat uit het oog te

zijn verloren, op een enkele Antigone na. Nu komt hij kei-
hard terug. Ifigeneia in Aulis, Trojaanse vrouwen, Hekabe,
Agamemnon, Elektra en Orestes gemonteerd tot één door-
lopend verhaal over woede: Age of Rage.

Natuurlijk was hij ze niet echt uit het oog verloren, in zijn
boekenkast nemen ze minstens zoveel ruimte in als grote
held Shakespeare. “Ze zijn goed vertegenwoordigd én ik
heb Rouw siert Electra gedaan van O’Neill, wat natuurlijk
gebaseerd is op de Oresteia. Ik heb juist een grote hang
naar de Grieken,” verzekert Ivo van Hove me in een zoom-
gesprek vanuit zijn werkkamer, waar rijkgevulde boeken-
planken het decor vormen. 

“Ze zijn alleen theatraal best een uitdaging. Niet zozeer
inhoudelijk, want elk decennium laat zich wel teruglezen
in de Grieken, maar wel in vorm: er werd een hele theatrale
machinerie omheen gebouwd, met een koor en goden. Ik
denk dat het koor – de macht of onmacht van het volk – op
dit moment heftig leeft in onze samenleving. En wat be-
treft de goden: dat je je beroept op een hogere macht om je
daden te rechtvaardigen, zagen we ook veel de laatste tijd.
Plotseling zijn die Grieken dichterbij dan we dachten.”

Er is ook een directe aanleiding om met Age of Rage te
 komen: zijn herontdekking van Euripides. Van Hove:
“Naast De Bacchanten en Medea, zijn bekendste stuk,
schreef hij nog een heel oeuvre, dat veel onbekender is. Zo
wist ik niet van zijn versie van Orestes en van Elektra. De
heftigheid daarvan schokte me. In die stukken  beschrijft
hij  bijvoorbeeld perfect hoe een tunnelvisie en een radica -
liseringsproces tot stand komen. Ongelooflijk!”

“Uit wetenschappelijke artikelen bleek dat hij alle fasen
beschrijft. Euripides inspireerde me tot wat ik ook met
Shakespeare deed in Kings of War en Romeinse tragedies:
verschillende stukken samenbrengen vanuit een overkoe-
pelend idee, waarbij je ook dingen laat wegvallen uit die
stukken.  Verwacht dus niet dat we elk stuk nauwgezet op-
voeren. Voor Griek-exegeten wordt Age of Rage een horror-
avond!”

Gerechtvaardigd
Die overkoepelende gedachte ontleende Van Hove dit
keer aan de Canadese dichter/vertaler Anne Carson, die
voor hem een paar jaar geleden Antigone vertaalde voor
zijn regie met Juliette Binoche (2015). 

Van Hove: “Die vertalingen zijn fe-no-me-naal. Ik heb
een uitspraak van haar op het script geschreven als motto.
‘Why does tragedy exist? Because you’re full of rage.Why are
you full of rage? Because you’re full of grief.’ En grief kun je
dan vertalen als leed, pijn. Precies wat ik wil vertellen! Het
gaat over woede, woede die tot geweld leidt. Mensen die
gefrustreerd zijn, zich uitgerangeerd voelen. Die vinden
dat ze rechten hebben die ze niet kunnen krijgen, omdat
ze uitgebannen zijn uit de samenleving. Euripides be-
schrijft dat heel mooi; die woede komt ergens vandaan.”

“Het viel me bij het lezen ook op dat elke figuur die in zijn
woede tot een moord komt, vindt dat déze moord de aller-
laatste moet zijn, maar ook dat hij gelegitimeerd is. In onze
voorstelling zullen er elf moorden plaatsvinden en ieder-

me hebben gehad, met de intentie informatie uit het on-
derbewuste te halen. Zo kwam hij tot zijn geniale bevin-
dingen, waarop ook onze beschaving rust

Ook in andere regio’s, culturen en tijden hoopt(e) men
 levensvragen te kunnen beantwoorden door het bewust-
zijn tijdelijk uit te schakelen: van ayahuasca – een Zuid-
Amerikaanse hallucinogene ceremonie – tot yoga nidra,
een yogavorm waarbij je mediteert en visualiseert in een
rustfase waarin je nét niet slaapt.

Tijdens Fremdkörper wordt de bezoeker met een stem
door de ceremonie geleid, in de hoop dat hij of zij  bewuster
wordt van het eigen lichaam, de eigen levendigheid, de
verhouding tot de andere aanwezigen en de poppen die er
liggen. Misschien ontstaat er wel een  gevoel van saam -
horigheid en verbintenis, zonder dat die er werkelijk is.

2. Slaap verslaat het patriarchaat
Boogaerdt: “We hechten in de westerse maatschappij veel
waarde aan harde wetenschap en ons ratio, dingen die we
associëren met mannelijkheid. Spiritualiteit, emoties en
dromen – ongrijpbare concepten – zien we als vrouwelijk
en drukken we weg. Maar je ziet door deze theorieën juist
dat onze harde kennis een oorsprong kan hebben in een
heel andere, spirituele bron. En dat een verbondenheid
met het duistere, weggestopte deel van het leven, nieuwe
antwoorden voor de toekomst kan opleveren.”

In Fremdkörper heeft Boogaerdt/VanderSchoot gekozen
voor voornamelijk witte mannenpoppen met mondkapjes
op, liggend in een opstelling die aan een veldhospitaal of
sterfhuis doet denken. “We zien het als een rite de passage,
een overgangsritueel naar een nieuwe mogelijke samenle-
ving, en we denken dat daarmee een einde gekomen is aan
het patriarchaat.” 

Het kan op verschillende manieren worden geïnterpre-
teerd. “We gebruiken de wittemannenlichamen als een
middel om de kennis van Moeder Aarde, of het onder -
bewuste, naar boven te halen,” zegt Boogaerdt. Wat uitge-
legd kan worden als: witte mannen gelden in de huidige
samenleving als de poortwachters van hoe we de wereld
moeten zien en ervaren. Maar het ritueel in Fremdkörper
gaat juist over de transformatie naar een nieuwe samen -
leving. De poppen die in de uitvoering liggen te ‘slapen’,
hebben waarschijnlijk de grootste nood om dieper in hun
onderbewuste te graven en te transformeren.

3. Slaap is de vijand van het (laat)kapitalisme
De slaaptijd moet tegenwoordig zo efficiënt mogelijk wor-
den ingericht. Met apps en ontspannende avondroutines
proberen we ervoor te zorgen dat we goed slapen om de
volgende dag productief te zijn. Uitslapen is niet cool, lui-
eren nog minder. “Ik lees nu De macht van nietsdoen van
Jenny Odell. Daarin legt ze uit dat slaap/rust/nietsdoen
een daad van verzet is, waarbij we eindelijk even niet mee-
draaien in het systeem van altijd doorgaan en aanstaan.” 

Het doet denken aan het socialistische boek van Jona-
than Crary 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Hij
stelt dat de tijd gevoelsmatig steeds sneller gaat en dat we
leven in wereld waarin we non-stop consumeren – en dus
24/7 in dienst staan van het kapitalisme. Onze tijd en aan-
dacht worden geëxploiteerd. Maar slaap, een staat waarin
we even níet consumeren, is lastig uit te buiten – al wordt
het dankzij onze mobieltjes en ons gevoel niets te mogen
missen, wel steeds meer ingekort. Slaap, met andere woor-
den, is de grootste vijand van het (laat)kapitalisme. 

Vergezocht wellicht, en zeker een groots statement,
maar het maakt Fremdkörper extra interessant: hoe leren
we ons onderbewuste onze dromen – het verwerken van
informatie en overpeinzen in een donkere ruimte – te her-
waarderen? Zeker nu we ons lui voelen in lockdown,
 teleurgesteld zijn in de samenleving waarin we leven,
maar tegelijkertijd nog niet de antwoorden lijken te heb-
ben gevonden waarmee we transformeren?

Fremdkörper, 4, 5, 6, 11, 12, 13 juni (diverse tijden), het Hem,
€12-€18.

‘Dat je je beroept op een
hogere macht om je daden te
rechtvaardigen, is heel actueel’

Installatie Fremdkörper: geïnspireerd op slaapgebruiken van oud-Griekse wetenschappers. 

Bianca van
der Schoot
en Suzan
Boogaerdt. 

Collega-regisseurs in binnen- en buitenland vertellen me
nog geregeld dat het voor hen een eyeopener is geweest.
Het was vooral een gevolg van een onderneming die je
 eigenlijk alleen kunt doen in een groot ensemble waar je
elkaar kent en vertrouwt en waar je, als je faalt, niet bikkel-
hard wordt afgerekend.”

Wellicht dat Age of Rage collega’s ook op nieuwe ideeën
brengt, met een ‘extreme vorm van muziekgebruik’, zoals
Van Hove het cryptisch verwoord, en met dansende
 acteurs. Van Hove: “Ja, acteurs die dansen – dat is een hele
klus, het is niet hun taal. Ik haal ze uit hun comfortzone,
dus dat wordt hier de grote uitdaging. Gaat dit lukken? We
brengen het allemaal samen tot een, wat ouderwets uitge-
drukt, Gesamtkunstwerk.”

Over het aandeel daarin van vormgever Jan Versweyveld
hult de theatermaker zich nog in nevelen. Na een lange
stilte wil hij wel iets onthullen. “Laat ik het zo zeggen: als je
de zaal binnenkomt, weet je eigenlijk niet wat er staat,”
zegt Van Hove. “Het zou een podium op Lowlands kunnen
zijn, een hangar waar iets in aanbouw is. Je herkent niet
wat het gaat zijn. Dat is eigenlijk de setting. Daar houden
Jan en ik enorm van, dat het pas iets wordt door erin te
gaan spelen, door het aan te raken, door er dingen mee te
doen. Een ongepolijste vormgeving. Ik weet, dat is heel
 algemeen, maar dit is wat het is. We noemen het de ‘godde-
lijke machinerie’, met referenties naar de originele vorm
van het Griekse theater. Daar moet je het mee doen.”

Age of Rage, voor data en tijden zie: www.hollandfestival.nl.
Romeinse tragedies, 10 afleveringen, vanaf 30 mei, iedere
werkdag na 22.00 uur, NPO 2 .

ITA-cast: Chris
Nietvelt,  Ilke
Paddenburg,
Maarten
 Heijmans, Gijs
Scholten van
Aschat, Aus
Greidanus jr.,
Hélène Devos,
Janni Goslinga,
Achraf Koutet,
Hans Kesting,
Maria Kraakman. 
foto Fabian Calis 

 berekenen erop los. Maar slaap blijft grotendeels een mys-
terie. Net als bij een bijna-doodervaring, redeneert Boog-
aerdt, ben je in een andere staat van zijn: je ‘bent’ er even
niet, het kan lijken alsof je in een andere wereld of dimen-
sie zit, al kun je je lichaam soms wel ‘observeren’.

Het inspireerde het duo, dat zich presenteert als
 Boogaerdt/VanderSchoot, om aan de hand van een slaap-
ceremonie ons idee van het menselijke bewustzijn te
 bevragen. Boogaerdt: “Interessant hoe mensen die bijna-
doodervaringen hebben  gehad, vergelijkbare dingen mee-
maken: het zien van licht, het terugblikken op hun leven,
boven hun eigen  lichaam uitstijgen. Zelfs als ze officieel
dood op de operatietafel liggen, zien ze zichzelf geope-
reerd worden. Er is ook een wetenschappelijke theorie dat
ons bewustzijn zich eigenlijk buíten ons lichaam bevindt.
Dat zou het wel verklaren.’

Ze verwijst naar cardioloog Pim van Lommel, die reeds
decennia onderzoek doet naar bijna-doodervaringen. Hij
stelt dat bewustzijn niet ’tussen de oren’ zit, en dus niet
puur een hersenactiviteit is. “Er worden dus steeds meer
wetenschappelijke bewijzen gevonden voor wat we als
 paranormaal bestempelen,” zegt Boogaerdt. Ze denkt dat
er ook vanuit de wetenschap meer interesse is voor het
 bewustzijn, door technologie als artificiële intelligentie,
die de samen leving doet nadenken over wat het betekent
om mens te zijn en in hoeverre we vervangbaar zijn.

Een andere theorie is dat de kennis van de westerse
 beschaving voortkomt uit een soort slaap-staat. De oud-
Griekse wiskundige Pythagoras zou met andere geleerden
in tempels zijn samengekomen en een spiritueel slaaprit-

‘Er is een wetenschappelijke
theorie dat ons bewustzijn zich
buíten ons lichaam bevindt’

Slapend
wijzer

Ceremonie en installatie Fremdkörper, een
rituele reis naar het onderbewustzijn, laat de
bezoeker nadenken over levensvragen. 

tekst Aybala Carlak



 iedereen duidelijk hoe het zit. We beginnen bij de biologie:
er zijn vrouwen, mannen en hermafrodieten. Over die laat-
ste groep praten we bijna nooit, maar er zijn er veel van.
Daarbovenop komen de culturele constructies van de ver-
schillende vastomlijnde genders. Wat zo interessant is aan
theater: je speelt met diverse tekens. Daarmee kun je expe-
rimenteren en perspectieven laten schuiven.”

Rebellerende poppen
Vienne, die eerst filosofie studeerde en daarna als poppen-
speler werd opgeleid, laat haar personages uit het frame
breken van conventionele combinaties tussen lichaam,
stem en verhouding tot de ander.

“Mijn contract met het publiek is om het hekwerk te ope-
nen. Waar het mij om gaat, is een nieuwe taal vinden waar-
mee we samen in dialoog kunnen gaan. Het ene noemen
we een auto, het andere een man. We begrijpen elkaar, den-
ken we. Maar we zouden ze ook heel anders kunnen
 noemen, er is niets natuurlijks aan. Dan zouden we alles
anders kunnen zien en de wereld opnieuw organiseren.
Juist omdat begrippen constructies zijn, kunnen we ande-
re keuzes maken. Met als uitgangspunt de vraag: in wat
voor een wereld willen we leven en wie willen we zijn?

Om de zoektocht kracht bij te zetten, voert Vienne naast
de twee levende lijven van de actrices ook acht poppen ten
tonele. Ze zijn gemaakt met Raphaël Rubbens en Dorothéa
Vienne-Pollak, beeldend kunstenaar en haar moeder, en
verwijzen allemaal naar Fritz: de zoon uit het oorspronke-
lijke verhaal.

“Walsers verhaal is natuurlijk een individueel verhaal,
maar het is ook collectief, meer universeel. Fritz resoneert
in andere jonge mensen. Die poppen werken als een nega-
tief, in die zin dat het objecten zijn. Maar het zijn wel heel
specifieke objecten: we herkennen ze, zien onszelf erin en
projecteren er van alles op. Hoe zien we de lijven en levens
van de verschillende personages als we ze vergelijken met
de poppen? Voor mij zijn de poppen allemaal tieners:
 immobiel maar very alive. Wat zegt het over hen als ze niet
spreken of bewegen? Is het rebellie?”

Dat laatste zou goed kunnen, want de jonge Fritz voelt
zich niet geliefd. Hij stelt zijn moeder op de proef door te
doen alsof hij in de vijver verdrinkt. Ze zegt dat ze van hem
houdt, maar uit haar daden spreekt iets anders. Is het soms
de stem van de vader waarmee ze spreekt? Is genegenheid
agressie, is een ouderlijk huis geen veilig nest? Op het ge-
bied van liefde raakt de man-in-wording het spoor bijster.

Eerst aanhalen en zoenen, dan uitkleden, wegduwen en
tegen de besneeuwde vlakte slaan. Ook in Kindertotenlie-
der zien we jonge mensen die klem zitten tussen hun hor-
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Het Parool 

‘Ik wil een
nieuwe taal
vinden’
Gisèle Vienne is terug op het festival, dit keer als
associate artist. Ze maakte L’Étang, over een
 moeder-zoonrelatie  vertolkt door twee vrouwen,
en  Kindertotenlieder–  zonder Mahler, maar met
metalgitaar. ‘We begrijpen elkaar, denken we.’

‘D
e kunstmatigheid van theater is niet méér
kunstmatig dan de samenleving waarin
we leven.” Gisèle Vienne (Charleville-Mé-
zières, Frankrijk, 1976) is er stellig over.
Moeder, vader, zoon, dochter – het zijn
rollen die een mens krijgt opgelegd. Ze

voorzien haar of hem impliciet van een pakket ‘regie-aan-
wijzingen’ op het gebied van taal, bewegingsvrijheid en
relaties.

Voor haar nieuwe voorstelling L’Étang, waarvoor ze zich
liet inspireren door Der Teich, een verhaal over een moe-
der-zoonrelatie van Robert Walser uit 1902, koos Vienne
twee vrouwelijke acteurs: Adèle Haenel en Ruth Vega
 Fernandez. 

“Dat is opmerkelijk, maar tegelijkertijd is het geen enkel
probleem. Het betekent zeker iets, maar een  acteur speelt
altijd een personage waarmee hij of zij niet samenvalt. Een
vrouw kan een vrouw spelen, of een moeder – ongeacht of
ze zelf moeder is – maar ook een man dus, of een kind.”

In L’Étang differentieert Vienne het rollenspel nog een
stap verder. Vega Fernandez speelt twee verschillende
vrouwen en transformeert daarna tot man. Haenel leeft
zich in de rol van moeder in, maar ook in de positie van een
jonge jongen.

“De winst is dat we het hierdoor eens echt over dat on -
derwerp kunnen hebben. Het is namelijk lang niet voor
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‘Gedrag van tieners wordt vaak
toegeschreven aan hormonen,
maar die doen het niet alleen’

Gisèle Vienne: 3x favorieten

dende kunst. Hij is ook recensent geweest en heeft veel
kennis over uiteenlopende kunstvormen. Daardoor
 begrijpt hij de dialoog heel goed tussen de verschillende
disciplines op het podium. Het was mijn idee om aan een
productie samen te werken, maar in de loop der jaren
werd onze connectie alleen maar sterker.”

Oneindige strijd
Gaandeweg ontvouwt zich een oeuvre dat gepresenteerd
wordt op tal van internationale podia en waarin adoles-
centen een rode draad vormen. Dat is ook het geval in
Crowd, Viennes voorstelling over samen losgaan op tech-
nomuziek, die twee jaar geleden op het festival te zien
was.

“Ik zie de tienerjaren als een tijd van zware worstelingen
omdat dat de periode is waarin je karakter zich vormt, ter-
wijl de maatschappij met allerlei verwachtingen probeert
binnen te dringen in jouw intimiteit. Het gedrag van
 tieners wordt vaak toegeschreven aan hormonen, maar
die doen het niet alleen. Het is geen teenagecrisis die we
zien, het is een existentiële en politiek-maatschappelijke
crisis die door ze heen gaat. Ik denk dat wij er als volwasse-
nen nog steeds mee moeten dealen. Het is een strijd die
nooit klaar is.”

L’Étang, 5 t/m 8 juni, Internationaal Theater Amsterdam,
20.00 uur, €15-€34.
Kindertotenlieder, 17 en 18 juni, Zuiveringshal West,
 Westergas, 20.30 uur, €12-€34.

monen, gevoelens en maatschappelijke regels. Het ene
moment hangen ze er totaal apathisch bij, het volgende
vertonen ze een heftige eruptie van agressie.

Inspiratiebronnen: niet de gedichten met dezelfde titel
die Felix Rückert honderdtwintig jaar geleden schreef ter
ere van zijn twee overleden kinderen, of de muziek die
 Gustav Mahler eraan toevoegde. Wel de black metal- en
rockmuziekscene in Berlijn, waar Vienne begin jaren
 negentig woonde voor ze naar Parijs verhuisde. Meer in het
bijzonder, de connectie tussen ideeën uit de laat-roman-
tiek en de metalthematiek van liefde, geweld en dood.

Verschillende lagen
“Er zit geen Mahler of Rückert in mijn stuk. De muziek die
je hoort is van componist Peter Rehberg en metalgitarist
Stephen O’Malley. Wij vertalen de titel als: songs van ge-
storven kinderen.”

Ook de jacht op demonen tijdens de traditionele Oosten-
rijkse midwinter-Perchtenlauf en Freuds ideeën over het

“Dit zijn drie hele goede kunstenaars. Ze zijn
enorm getalenteerd, volgens mij behoren ze
tot de meest interessante theatermakers van
deze tijd. Het zijn totaal verschillende regis-
seurs. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is
dat ze allemaal proberen nieuwe vormen
van theater uit te vinden, eigen artistieke
 talen. Dat is de kwestie waarover Ryuichi
 Sakamoto en ik uitgebreid hebben gespro-
ken: wie vertelt andere verhalen, of bekende
verhalen op een andere manier. De vraag hoe
kunstenaars ons perspectief kunnen laten
schuiven is cruciaal. Zo creëer je een beweeg-
lijke wereld en kun je een samenleving in be-
weging brengen. Wie naar deze voorstellin-
gen komt, maakt een complete reis.”

Dorothée Munyaneza 
(Rwanda, 1982), Mailles
Zes kunstenaars met Afrikaanse roots spre-
ken zich uit over hun ervaringen met ge-
weld, terwijl ze tegelijkertijd hun vrouwelij-
ke kracht vieren. Er ontstaat een veelkleurig
weefsel van onder andere spoken word en
flamencodans, dat laat zien hoezeer ze ver-
bonden zijn.

Phia Ménard 
(Frankrijk, 1971), Maison Mère
Athena – beschermgodin van handwerks -
lieden, kunstenaars, beschaving en welover-
wogen strijd – bouwt een Parthenon van
bordkarton als veilig onderkomen voor de
dakloze en vluchtende medemens. Zij/hij
blijft echter weerloos tegen de elementen.

Marlene Monteiro Freitas 
(Kaapverdië, 1979), Pierrot Lunaire

Een droevige clown beweegt zich door een
hedendaags klanklandschap van spraak en
zang, expressiviteit en intimiteit. Klang -
forum Wien speelt Arnold Schönbergs com-
positie, terwijl Sofia Jernberg met haar stem
jongleert.

Gisèle Vienne.
foto Karen Paulina
Biswell 

unheimische neemt Vienne mee in haar regie; robots ma-
ken deel uit van de cast. De dramaturgische lijn haalt ze uit
de tekst van Dennis Cooper over een jongen die terugkeert
na zijn dood om uit te zoeken wat er is gebeurd.

‘Een heel sterke artistieke ontmoeting.’ Zo omschrijft
Vienne haar ontmoeting met Cooper zeventien jaar gele-
den. “Hij is het type mens tegen wie je meteen zegt: ik weet
waar je het over hebt.”

Inmiddels creëerden ze samen een hele reeks theaterpro-
ducties – waaronder The Pyre, dat in 2013 op het festival te
zien was – plus een compleet festival in Centre Pompidou
met de titel Teenage Hallucination. Amerikaan Cooper
 begon met schrijven in zijn tienerjaren, voegde zich later
bij de Engelse punkscene, woonde een tijd in Amsterdam –
waar hij de eerste novelle schreef van zijn beroemde George
Miles Cycleover homoseksualiteit en geweld – en werkte in
Los Angeles onder anderen samen met John Zorn.

Hoe heeft Vienne hem ontmoet? “In eerste instantie via
zijn boeken. Toen ik vervolgens in 2003 begon met I apolo-
gize, schreef ik hem dat ik met hem wilde  samenwerken. Ik
wilde geen goedkeuring om een tekst van hem te gebrui-
ken, ik wilde dat hij echt iets voor mijn voorstelling schreef
en de mogelijkheid om tijdens de repetities intensief in
dialoog te gaan. Toen hij een jaar later naar  Parijs verhuis-
de, liet ik hem een schets van mijn nieuwe stuk zien. Hij
was meteen geïnteresseerd.”

“We hebben het vaak over de verschillende lagen die in
een taal existeren, ook over non-verbale taal. Hij komt uit
de kunstscene in het Los Angeles van de jaren zeventig,
waar een hoop gebeurde op het gebied van muziek en beel-
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Ruth Vega
Fernandez
(links) en
Adèle
 Haenel in 
L’Étang. Foto
Estelle Hanania
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versie van Romeo en Julia), Orfeo in India, De thuiskomst
van Odysseus en Turan Dokht (in 2019 op het Holland Fes-
tival). Eerder was ze betrokken bij hernemingen van Der
Ring des Nibelungen in de visie van Pierre Audi bij De
 Nationale Opera. Tijdens reizen naar India, China, Japan,
Iran, Mexico, Tibet en Guatemala leerde ze de waarde en
de grenzeloosheid van goede mythes kennen en ging ze op
zoek naar manieren om die in opera’s onder te brengen. De
voorstelling Ine Aya’ is daar ook weer een voorbeeld van.

Dialoog tussen twee kunstvormen
“Het onderwerp is de ontbossing op Kalimantan,” zegt
 Lakerveld. “We voelen die hier niet en doen er dus ook niks
aan.” Maar zelf dacht ze, toen ze daar was, meteen aan de
oermoeder en aardgodin Erda uit Wagners Ring en aan de
‘levensboom’, waarin oppergod Wotan het onoverwinne-
lijke zwaard Nothung heeft gekliefd. “Ik wilde meteen een
opera maken waarin ik beide werelden met elkaar ver-
bind.” Via componist Anugerah kwam ze in aanraking met
de gemeenschap van de Kayan op Kalimantan. 

“Ik leerde van de godin Ine Aya’, die als beschermster van
de bossen het equivalent is van Erda. Op die manier kon de
muziek en de mythologie van de Ring  worden verbonden
met die van de Kayan, vooral toen me  duidelijk werd dat
bij de Kayan een enorm epos is overgeleverd, genaamd
 Takna’ Lawe’. Oorspronkelijk werd het gezongen en ge-
danst, tienduizenden pagina’s lang. Door mondelinge
overlevering bleef het bewaard. Ik stuurde Yadi de Ring;
hij stuurde mij tienduizend pagina’s terug, haha.”

Een jaar lang werkten ze online samen, deden onderzoek
en maakten een libretto zodat het een dialoog tussen twee
kunstvormen is geworden. In de opera zitten zowel frag-
menten van Wagner als uit de Takna’ Lawe’, die Anugerah
ziet als ‘de Mahabharatha van de Kayangemeenschap’. 

Wagners leidmotieven zijn vanwege het traditionele in-
strumentarium wellicht niet altijd even goed herkenbaar.
Anugerah: “We werken met mondorgels, genaamd kaldi,
die vijf tonen omvatten en we gebruiken de sape’, een
tweesnarig instrument. Er is ook een variant met vier sna-
ren, pentatonisch. Verder is er veel percussie – vier of vijf
gongs – die een belangrijke rol speelt in de Kayanmuziek.”

De zangers zijn de sopraan Frisna Virginia als Ine Aya’,
sopraan Bernadeta Astari als Brünnhilde en bariton Rolfe
Dauz als Wotan. Het ensemble Balaan Tumaan vormt ook
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Goed luisteren is
een vaardigheid

Hoe luisteren we naar klassieke muziek? En hoe kunnen we beter leren
 luisteren? Die vragen stelt Micha Hamel in zijn nieuwe  muziektheaterproductie
Luistermutant 2021: een voorstelling met games en klassieke muziek, die in
 première gaat op 20 juni. ‘Het is alsof niemand nog gelooft dat muziek je een
 beter mens zou maken.’

tekst Erik Voermans
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tekst Erik Voermans
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‘We voelen de
 ontbossing hier
niet, en doen er
dus ook niks aan’

O
p YouTube staat een razend
interessant filmpje, waarin
componist, theatermaker
en onderzoeker Micha Ha-

mel een piepklein college geeft over
het onderwerp luisteren. Voor hem
als klankenschepper is luisteren van
het grootste belang, maar eigenlijk
geldt dat voor iedereen. Hamel vindt
dat we het luisteren naar klassieke
muziek, en misschien wel het luiste-
ren in het algemeen, aan het verleren
zijn. Hoe zit dat? 

Aan de telefoon antwoordt hij ‘dat
de ethische dimensie van muziek’ –
dat ze ons zou verheffen en de volke-
ren zou verenigen – er in de 19de
eeuw nog wel was, maar dat die nu
ver dwenen is’. Alleen de hedonisti-
sche dimensie is nog overgebleven,
terwijl muziek veel meer dimensies
heeft, zegt Hamel. “Het lijkt alsof nie-
mand, en de politiek sowieso niet,
nog gelooft in de idee dat muziek je
een beter mens zou maken, terwijl
klassieke muziek wel onder die
claims is gecomponeerd.”

Maatschappelijk belang
Om meer te weten te komen over hoe
we tegenwoordig luisteren, deed
 Hamel research als onderzoeker aan
hogeschool Codarts, door tientallen
mensen te interviewen en te vragen
hoe ze luisteren. De ondervraagden
onderscheidden allen een verschil
tussen horen en luisteren. Zelf kwam
hij na enig nadenken op zeven fa-
sen – zeven graden van intensiteit
van het luisteren. Registreren.
 Gewaarworden. Horen. Luisteren.
Beluisteren. In trance raken. En tot
slot hallucineren: in andere werel-
den, andere werkelijkheden komen.
“Een heel belangrijk eindpunt. Het
laatste level van het luisteren.”

Het intensiteitsverschil tussen luis-
teren en beluisteren valt op. Hoe jam-
mer is het dus dat dit verschil in het

dagelijks spraakgebruik aan het ver-
dwijnen is. Te vaak hoor je mensen
zeggen dat ze ‘een album hebben ge-
luisterd’, terwijl ze bedoelen: beluis-
terd. 

“Luisteren,” zegt Hamel, “is zo
moeilijk, dat het goed is je erin te
 oefenen. Ons onderzoek is een ant-
woord op de vraag naar de relevantie
van klassieke muziek. Als je in een
concertzaal zit, kun je denken: nu ga
ik van mooie muziek genieten, maar
ook: nu kan ik mijn luistervaardig-
heid oefenen, de limieten beproeven,
onderzoeken. Daardoor wordt mu-
ziek niet alleen iets moois, maar ook
iets belangrijks. Het traint een vaar-

digheid die in de wereld inzetbaar is.
De concertzaal kan zo een plek wor-
den waar muziek je iets aanreikt wat
ook maatschappelijk belang heeft.”

“De democratie staat onder druk.
Het fundament ervan is dat mensen
goed naar elkaar luisteren. Het ge-
brek hieraan heeft gevolgen voor wat
in de sociologie the social fabricheet:
de mate waarin mensen maatschap-
pelijk aan elkaar verbonden zijn.”

De bedoeling van Luistermutant
2021 is dat je met twee oren de con-
certzaal binnenkomt, en er met vijf
weer uitgaat. “We hopen dat mensen
een attitudewijziging ondergaan en
beseffen hoe mooi luisteren is. Het
onderzoek naar luisteren is nog niet
zo oud. Vroeger werd luisteren alleen
als perceptie gezien – je oren staan al-
tijd open, dus je kunt luisteren, was
de opvatting. De filosoof Roland
Barthes schreef erover in de jaren
zestig en verbreedde die opvatting.
Nu pas is het een apart vakgebied ge-
worden. Ik ben aan Codarts, in sa-
menwerking met de TU Delft, de
Erasmus Universiteit en de Willem
de Kooning Academie, bezig met een
onderzoek naar luisteren. Deze voor-
stelling is de resultante van dat na-
denken.”

Luisterhouding trainen
Hamels tagline is ‘luisteren is leuker
en moeilijker dan je denkt’. “In de
voorstelling zit een orkest op het
 podium, de philharmonie zuidneder-
land, samen met vier acteurs, die de
meerstemmigheid van de wereld ver-
tegenwoordigen. Het orkest speelt
stukken van Mendelssohn. De zaal is
verdeeld in een zone met gewone
stoelen en een met speciale luister -
oefenstoelen. De ene persoon is asso-
ciatief en sensueel, de andere intel-
lectueel, persoonlijk en sociaal. Het
publiek oefent vier luisterdisposi-
ties.”

“Er zijn games ontwikkeld om de

‘Vroeger werd luisteren alleen
als perceptie gezien – je oren
staan altijd open, was het idee’

Sopraan Frisna
Virginia als Ine
Aya’: godin van
de aarde. Opera
Ine Aya’ is een
samensmelting
van Kayan-epos
Takna’ Lawe’
en  Wagners 
Der Ring des
 Nibelungen.
foto Rendy
 Mahardhika

Orkest philharmonie zuiderland. Foto Simon van Boxtel

Regisseur Miranda Lakerveld
maakte een voorstelling over de
ontbossing op Kalimantan.
Opera Ine Aya’–een muzikaal
huwelijk tussen westerse en
 oosterse cultuur –gaat op het
festival in première. 

Ine Aya’ is in de cultuur van de Kayan, een inheemse stam
op het Indonesische eiland Kalimantan, de godin en be-
schermer van de bossen. Haar taak is er niet eenvoudiger
op geworden sinds op industriële schaal  bomen worden
gekapt omdat er ruimte moet worden gemaakt voor palm-
olieplantages. Over de ontbossing en de rijke cultuur van
de Kayan hebben de Indonesische componist Nursalim
Yadi Anugerah en de Nederlandse regisseur Miranda
 Lakerveld van World Opera Lab een muziektheatraal stuk
gemaakt, waarin fragmenten uit het Kayan-epos Takna’
Lawe’hand in hand gaan met fragmenten uit Wagners Der
Ring des Nibelungen. Het stuk, gemaakt vanuit een activis-
tisch besef, gaat op het Holland Festival in première en
wordt uitgevoerd door het Balaan Tumaan Ensemble.

“We hebben elkaar bij toeval ontmoet,” zegt Lakerveld.
“Anderhalf jaar geleden, in Jogjakarta.”

“We werkten beiden aan een eigen project,” zegt Anuge-
rah (die Yadi wordt genoemd).

Lakerveld: “Ik wilde naar Kalimantan; ik wilde een stuk
maken over ontbossing en zocht een componist. Toen ont-
moette ik Yadi, bij toeval. Hij bleek de juiste man.”

Lakerveld is als oprichter van World Opera Lab al jaren
bezig de wereld van de westerse opera te verbinden met
buiten-Europese tradities. Ze maakte onder meer de inter-
culturele voorstellingen Majnun & Leyla (de Arabische

Miranda Lakerveld
en componist
 Nursalim Yadi
 Anugerah. Foto 
Jeffry Bakker

Opera als
manifest

luisterhouding te trainen. Het mooie
van games is dat ze intensief zijn en
leeftijdsgroepen bereiken die nor-
maal niet in de concertzaal zitten. De
ene game speel je op je telefoon, een
andere in die luisterstoelen, weer een
andere via een beamer, en er is een
game waarbij je moet stemmen. En
dan is er nog een speciaal stuk van
Bram Kortekaas, waarin luisterdispo-
sities worden afgewisseld. Je wordt
dan gevraagd in de praktijk te bren-
gen wat je eerder hebt geleerd. De
voorstelling is een grote reis, die be-
gint met een ouverture (Hebrides) en
stukjes uit de Vierde symfonie, en ein-
digt met een grote finale.”

De onderzoeksgegevens worden
verzameld en er wordt over gepubli-
ceerd in Journal on Computing and
Cultural Heritage. Hamel hoopt zelf
eind 2022 met een boek te komen
waarin hij zijn inzichten neerlegt.
“Het onderzoek loopt al 3,5 jaar en
eindigt in oktober. Luistermutant
2021 is onze grande finale.”

Luistermutant 2021, 20 juni, 14.00 en
20.00 uur, Muziekgebouw, €10-€15. 

nog het koor, dat reageert op de vocalisten. Sommige
 scènes worden volledig gedanst. Dans is compleet geïnte-
greerd in het verhaal, met invloeden uit India, Aziatische
vechtsporten en de commedia dell’arte.

Anugerah: “De partituur is een mix van vastliggende
dingen en vrijere versieringen.”

Lakerveld: “De vocale lijnen zijn veelal geïmproviseerd.”

Artistiek ecosysteem
De hedendaagse muziekscene in Indonesië is rijk, zegt
Anugerah. “Er zijn veel componisten, die in vele stijlen
schrijven. Slamet Abdul Sjukur (1935-2015) is de grondleg-
ger van de scene. Hij studeerde in de jaren zestig in Frank-
rijk bij Messiaen en werkte met Dutilleux. Je zou hem een
minimalist kunnen noemen. Hij heeft veel leerlingen die
zich in westerse technieken hebben verdiept. Ze studeren
meestal aan conservatoria en universiteiten in Jogja en
 Jakarta, maar niet op Kalimantan, waar ik vandaan kom.
In de stad waar ik woon is maar één universiteit, die zich
louter richt op pedagogiek. Er zijn pogingen een netwerk
van Indonesische componisten op te zetten, ook buiten
Java, maar dat komt nog niet erg van de grond.” 

“Het enige wat we kunnen doen, is werken vanuit kleine
collectieve projecten. Ik heb bijvoorbeeld met vrienden
mijn eigen ensemble opgericht, dat ook op het Holland
Festival te horen zal zijn. Alle musici hebben hun eigen
traditionele muzikale achtergrond, maar ze spelen ook
rock en funk en hebben zich verdiept in westerse klassieke
muziek, van Bach tot Xenakis. Met het ensemble spelen
we bij voorkeur stukken van nog levende componisten uit
onze regio. Ik ontdekte dat het vooral van belang was mijn
eigen traditie te leren kennen. Van onze eigen muziek
 bestaat geen geschreven geschiedenis. Het is een orale
traditie. Alles komt van mondelinge overlevering.”

Lakerveld: “De nieuwe generatie is geïnteresseerd in
 oude traditie en doet daar iets mee. Dat zie je wereldwijd
gebeuren.”

Anugerah: “Ik zou graag zien dat hier een goed functio-
nerend artistiek ecosysteem zou ontstaan. Daar ben ik erg
mee bezig.”

Zijn er plannen om Ine Aya’op Kalimantan uit te voeren?
“Zeker,” zegt Lakerveld. “We willen het nog dit jaar doen,
maar dat hangt af van hoe de pandemie zich ontwikkelt.”

Opera Ine Aya’, 9 en 10 juni (20.30 uur), 11 juni (17.00 uur),
 Muziekgebouw, €12-€31. Er is ook een livestream. 

Micha Hamel: ‘Het is goed je te oefe-
nen in luisteren.’ Foto Janita Sassen
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‘We zijn gewend onszelf als
middelpunt van het universum
te beschouwen’

“Zo ervaar je ook de omgeving,” vult De Ribaupierre aan.
“Je ruikt het vocht in de aarde en hoort het geritsel tussen
de bladeren. Op een gegeven moment voel je hoe de bomen
naar jou kijken, in plaats van andersom. Plots zijn de rollen
omgedraaid en zijn wij de acteurs. Dat is een nieuwe sensa-
tie voor velen. We zijn zo gewend onszelf als middelpunt
van het universum te beschouwen.”

Grenzen oprekken
Door hun research en gesprekken, maar vooral door hun
eigen talloze nachtwandelingen, zijn de theatermakers er-
van overtuigd dat we met die antropocentrische blik de
rest van de wereld tekortdoen. Furlan: “We denken er ge-
woonlijk niet zo over na, maar bomen communiceren on-
derling en waarschuwen elkaar ook, bijvoorbeeld voor
plaagdieren. Als levende organismen staan ze dichter bij
ons dan wij vaak denken.”

Dans la fôret vergt naast een open houding ook lichame-
lijke inspanning. Dit is geen blokje om, maar serieus door-
stappen. Doordat het donker is en je niet ziet waar je je voe-
ten plaatst, is het ook vermoeiender dan een vergelijkbare
tocht bij daglicht. “Door de concentratie raak je in een soort
trance, een wandelbubbel,” beschrijft Furlan het  effect.
“Tijdens het wandelen gaat je hoofd werken en maak je op
een andere manier contact met de omgeving en jezelf. Dat
gebeurt niet als je stilzit in een theaterstoel.”

De makers vragen bezoekers wel hun ’theaterblik’ mee te
nemen. De Ribaupierre: “In het theater ben je toeschou-
wer, gespitst op signalen die je meteen probeert te interpre-
teren: hoe het licht is, welke geluiden je hoort. In Dans la fô-
ret passen we die gerichte concentratie toe buiten de zaal.
Je loopt als bewuste toeschouwer door het bos.”

Maakt dat van deze wandeling ook een theatervoorstel-
ling? “Dat weet ik niet,” geeft Furlan toe. “Onze hele carriè-
re zijn we al bezig met het oprekken van de theatrale gren-
zen. Dat doen we door met amateurs te werken, of door het
tempo van voorstellingen extreem te vertragen, waardoor
een soort stillevens ontstaan. Wij vragen ons continu af
waar het acteren begint en eindigt, waar het podium begint
en eindigt. Het antwoord is niet altijd eenduidig en kan ook
verschuiven.”

“Het gaat uiteindelijk om het delen van een ervaring: in
Dans la fôret de solidariteit tussen de bezoekers, die als een
soort verzetsgroep door het nachtelijke bos  bewegen, of de
communicatie met de bomen die je nooit eerder zo ervaar-
de. Het is mooi als mensen lessen trekken uit deze voorstel-
ling en hun gedrag aanpassen, maar Dans la fôret is niet di-
dactisch bedoeld. Elke wandeling is  anders: het kan
regenen, de maanstand en de aanwezigheid van bewolking
spelen een rol, de seizoenen voelen verschillend. Tijdens
het lopen wordt een verbinding  gemaakt met het primitie-
ve deel van ons brein, ons nomadisch verleden.”

Dans la forêt, 23, 24, 25, 29, 30 september en 1, 2, 6, 7, 8, 9 ok-
tober, 20.30 uur, Smithuyserbos (Hilversum), €12-€26. 

H
et bos is voor Massimo Furlan (55) de ideale
plek om even tot zichzelf te komen. Tijdens de
voorbereidingen voor Furlan/Numero 23, een
voorstelling waarin de theatermaker – zonder
bal – iconische momenten uit de voetbalge-
schiedenis naspeelt, liep hij bijna dagelijks

tussen de bomen. De rust van het groen was precies wat hij
nodig had na al die stadiongekte. “Ik ga naar het bos om te
ontspannen, te ademen en na te denken,” aldus de Zwit-
ser. “Het woud is mijn kantoor, zou je kunnen zeggen.”

Furlan wordt vaak vergezeld door Claire de Ribaupierre,
zijn partner en vaste dramaturg. “Elke zondagmiddag
 nemen we wandelend de week door. De omgeving is hier
schitterend. Ineens realiseerden we ons dat we van nog
geen twee bomen de naam wisten. We hadden eigenlijk
geen enkele connectie met het bos. Het was een decor.”

Om daar verandering in te brengen, las het stel een stapel
boeken en gingen ze het gesprek aan met filosofen, bos-
wachters, ecologisch activisten, jagers en wetenschappers.
“In eerste instantie dachten we aan een boek om al die ver-
halen samen te brengen,” vertelt Furlan. “Daarna werd het
een documentaire. En uiteindelijk kwam er Dans la fôret
uit, een theatervoorstelling met het bos in de hoofdrol.”

Strikte spelregels
Wie tijdens het Holland Festival Dans la fôret bezoekt, doet
er goed aan zijn uitgaanskleren in de kast te laten hangen
en stevige schoenen aan te trekken. Het beperkte
 gezelschap dat per voorstelling wordt toegelaten, neemt
niet plaats op een pluchen stoel maar op een zitje in een
bus. Die dropt zijn passagiers op de Veluwe, ‘want in het
Amsterdamse Bos hoor je alleen verkeer en kun je het land-
schap niet ervaren’. Met een gids wordt een tweeënhalf uur
durende nachtelijke voettocht afgelegd van zo’n zeven

Massimo Furlan:
‘Als levende
 organismen
staan bomen
dichter bij ons
dan we denken.’

 kilometer. Onderweg vertelt de gids over de geschiedenis
van de omgeving, eigenaardigheden van specifieke bomen
en de bosbewoners die zich niet laten zien maar wel horen.
“Maar,” stelt De Ribaupierre, “er wordt tijdens die wande-
ling veel meer gecommuniceerd, zonder woorden.”

Furlan en De Ribaupierre zijn al langer geïnteresseerd in
de relatie tussen mens en natuur. In 2011 namen ze ook
deel aan het Holland Festival, met You Can Speak, You Are
an Animal, een nachtmerrieachtige voorstelling waarin op
de muziek van postpunkband Killing Joke vragen worden
gesteld over cultuur, taal, religie en dierlijke onschuld.

Hun huidige voorstelling Dans la fôret is het eerste deel
van een drieluik, waarvan het tweede de kloof onderzoekt
tussen het plattelandsleven van vissers en jagers enerzijds
en  stedelingen anderzijds. In deel drie staat de landbouw
centraal, en dan vooral hoe wij ons verhouden tot de aarde.

Volgens de makers is Dans la fôret niet ingegeven door de
recent opgelaaide aandacht voor de klimaatcrisis, noch
door de herontdekking van de natuur tijdens corona. “De
voorstelling was al af voor de pandemie uitbrak,” zegt Fur-
lan. “Maar corona heeft wel iets paradoxaals blootgelegd
over onze omgang met het bos. Iedereen trekt er nu op uit,
zogenaamd om kalmte te vinden, maar het is nog nooit zo
lawaaierig geweest tussen de bomen. En de bergen afval
die achterblijven, zijn stuitend.”

Bezoekers van Dans la fôret krijgen dan ook strikte spel -
regels opgelegd. Ze mogen niet praten, dienen niet zij aan
zij te lopen maar achter elkaar, en zaklantaarns en mobiele
telefoons zijn uit den boze. Ze moeten volledig gefocust
zijn, met alle zintuigen in de ‘aan-stand’.

“Als je net van de snelweg komt, is de overgang naar het
bos groot. ’s Nachts lijken de bomen groter. Het woud komt
over als een ondoordringbare muur waarachter angsten,
jeugdherinneringen, sprookjes, mythen en andere verha-
len schuilgaan. Naarmate de wandeling vordert, komen
die langzaam tot leven. Omdat je weinig kunt zien, nemen
je reuk en gehoor het over, ze worden intensiever.”
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Bekeken
door bomen
Een theatervoorstelling met in de hoofdrol het
bos: Dans la Forêt neemt toeschouwers mee het
bos in. Letterlijk. De nachtwandeling, met gids,
stimuleert een woordeloos gesprek met de natuur. 

Bij Dans la forêt
voel je ‘hoe de
bomen naar 
jou kijken, niet
 andersom’. foto’s
Pierre Nydegger

tekst Edo Dijksterhuis

Furlan en De Ribaupierre lieten
zich voor Dans la fôret  inspireren
door boeken van denkers en acti-
visten die  ‘diepe ecologie’ propa-
geren. Dat is een milieu filosofie
die de inherente waarde van alle
levende wezens respecteert en
een holistische kijk heeft op de
wereld, waarin verschillende de-
len van het ecosysteem, inclusief
de mens, elkaar in balans houden
en als een geheel functioneren.
Een van de bekendste schrijvers
over dit onderwerp is de Duitser
Peter Wohlleben. Zijn bestseller
Das geheime Leben der Bäume
(2015) is voor veel lezers een ey-
eopener. De voormalige bosbe-
heerder en oprichter van een
‘bosacademie’ portretteert bo-
men en bossen als levende, intel-

ligente organismen. Bomen ver-
weren zich tegen schadelijke in-
secten of vraatzuchtige grazers
door gifstoffen naar hun blade-
ren te sturen. Ze communiceren
onderling via zwakke elektrische
impulsen bij de wortels en onder-
steunen zieke soortgenoten door
voedingsstoffen uit te wisselen.
Samen met schimmels vormen
boomwortels een ondergronds
communicatienetwerk dat zich
over vele vierkante kilometers
kan uitstrekken: het Wood Wide
Web.
De Amerikaanse filosoof David
Abram, munter van de term ‘de
meer dan menselijke wereld’,
schreef Becoming Animal: An
Earthly Cosmology in 2010. Hier-
in bouwt hij het idee dat het aard-

se leven niet beperkt is tot de
menselijke cultuur, verder uit.
Hij laat lezers hun oren open-zet-
ten voor woordloze conversaties
met walrussen en 
vogels, maar ook rotsen.
Als Furlan en De Ribaupierre het
hebben over de  kwaliteiten van
wandelen, halen ze graag Wan-
derlust: 
A History of Walking (2002) van
Rebecca Solnit aan. Volgens Sol-
nit scherpt wandelen het gevoel
voor tijd en ruimte aan, wat geen
overbodige luxe is in onze haasti-
ge tijden. Het brein werkt volgens
haar, net als onze voeten, op een
snelheid van 5 à 6 kilometer per
uur. Als lichaam en geest
 synchroon lopen, valt veel op z’n
plek.

Inspiratiebronnen
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‘Prometheus verliest de
 controle over zijn leven en
daarmee over zijn schepping’

die nadrukkelijk aanwezige muziek. “Dat ik de openings-
scène moet zetten op de ouverture, is een gegeven. Dat ik
daarin de schepping van de mens moet verbeelden, ook.
Als ik Beethoven benader vanuit dat perspectief, helpt dat
mij keuzes te maken: wat voor soort bewegingen horen
hierbij? En dansen we op de noten, daartussenin, of juist
erdoorheen?”

Urgente thema’s
Ted Brandsen vroeg de choreografen samen te werken, in
navolging van ‘de drie Vans’ (Rudi van Dantzig, Hans van
Manen en Toer van Schayk), die in 1975 een gezamenlijk
ballet presenteerden op het Holland Festival: Collective
Symphony, op muziek van Stravinsky. 

Meisner: “Het leek Ted Brandsen interessant dat te her-
halen met een nieuwe  generatie choreografen. Ik heb nog
nooit zo veel over een voorstelling overlegd. Dat moet wel,
omdat het niet gebruikelijk is een stuk te maken met drie
choreografen. Daar komt bij dat we elkaar afwisselen, we
hebben de voorstelling niet in drie delen gehakt. Maar nu
we de studio ingaan, draait het toch om wat er gebeurt tus-
sen jou en de dansers.”

Net als met alles in deze tijd werpt ook hier covid zich op
als een complicerende factor, vertelt Wörtmeyer. “Ik werk
met acht dansers in een bubbel. De enige van hen die mag
oversteken naar de groepen waar Ernst en Wubkje mee
werken, is Timothy, in zijn rol als Prometheus. Een raar
idee dat wij als choreografen pas de hele voorstelling kun-
nen zien als we, vlak voor de première, onze eerste door-
loop hebben op het grote toneel.” 

Kuindersma: “Niet alleen voor ons, maar ook voor het
publiek moet het straks wel voelen als een geheel.”

Ook vorig jaar – het beoogde Beethovenjaar, vanwege
diens 250ste geboortedag – gooide corona al roet in het
eten. Meisner: “We zouden deze voorstelling toen al pre-
senteren op het Holland Festival. De dramaturgie stond in
de steigers, de muziek was verdeeld. En toen ging het niet
door. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar maken de
thema’s die wij hebben gevonden in de Prometheusmythe
alleen maar urgenter. Het slotbeeld van een wereld die in
brand staat, bedachten we al voor de pandemie uitbrak.”

Kuindersma: “En nu staat de wereld al meer dan een jaar
echt in brand.”

The Prometheus Project, streaming, 15 t/m 21 juni. 

D
e Griekse mythe van Prometheus, die het
vuur van de goden stal om het aan de mens te
geven, staat centraal in een gloednieuw werk
van Het Nationale Ballet. Choreografen
Wubkje Kuindersma, Ernst Meisner en Remi
Wörtmeyer zetten hun Prometheus op de eni-

ge compositie die Ludwig van Beethoven speciaal voor
ballet schreef.

“De keuze een voorstelling te maken op Beethovens
compositie Die Geschöpfe des Prometheus is gemaakt door
onze artistiek directeur Ted Brandsen, dat was een ge -
geven,” zegt Ernst Meisner. “Maar wat we met dat stuk
doen, daarin zijn we helemaal vrij. We hebben wel gekeken
naar het weinige wat bekend was over het oorspronkelijke

noegen met hun plek?” vroeg een ou-
de man Nugroho. “Waarom komen
deze elementen aan land? Misschien
geven we hen onvoldoende ruimte.” 

In The Planet – A Lament verwerkte
Nugroho zijn ervaringen in Atjeh in
tien klaagliederen. Ze worden gezon-
gen door de Molukse Septina Rosali-
na Layan, die de liederen van kleins
af aan meekreeg van haar familie in
Papoea. Tijdens haar studie aan het
conservatorium leerde ze hoe ze de
klanken kon omzetten in bladmu-
ziek. Layan is de enige ter  wereld die
dat kan, want de muziek wordt al ge-
neraties uitsluitend via de orale tra-
ditie doorgegeven.

Band herstellen
Layan brengt de klaagliederen in een
even simpel als overrompelend decor
van de Australische ontwerper Anna
Tregloan, bestaande uit een achter-
grondprojectie met beelden van de
zee en een enorme berg oude, afge-
dankte kledingstukken. Terwijl een
veelkoppig koor van blootsvoetse

overlevenden hun verloren gegane
wereld beklaagt, spoelt een drenke-
ling aan. Hij torst een enorm ei, als
breekbaar symbool van een nieuw
begin. Woest uitziende dansers, die
de menselijke vervuiling en natuur-
vernietiging verbeelden, proberen de
fragiele toekomst te vernietigen,
maar de drenkeling beschermt die
met zijn leven. Ook na de grootste
rampspoed is de mens in staat om de
band met de natuur te herstellen.

De voorstelling is niet ondertiteld,
maar door de zeggingskracht van
Layan cum suis is dat geen probleem.
Sterker, bij eerdere gelegenheden liet
Nugroho weten dat hij zich goed kan
voorstellen dat het westerse publiek
niet alle symbolen, betekenissen en
rijkdom van zijn werken zal meekrij-
gen. “Als ik naar het carnaval ga, be-
grijp ik de meeste rituelen ook niet.
Maar ik kan ervan genieten. Ik pro-
beer  werelden te scheppen waarin je
van alles kunt ontdekken. Als je voor
de filosofie erachter openstaat is dat
fijn, als je het verhaal slechts deels
herkent of alleen van de muziek ge-
niet, is dat ook prima. Het is beter de
berg langs verschillende zijden te
 beklimmen. Hoe groter vaak de belo-
ning als je eenmaal boven bent.”

The Planet – A Lament, 21 juni (20.30
uur), 22 juni (12.30 en 20.30 uur),
 Koninklijk Theater Carré, !12-!20. Er is
ook een livestream.

‘Ik ben ervan overtuigd dat de
 natuur een ziel heeft – die ziel
heeft ruimte nodig. Zoals een
kind de vrijheid moet hebben

om te spelen,” zei de Indonesische
 regisseur Garin Nugroho (Jogjakarta,
1961) een jaar geleden in een inter-
view met Maarten van Dun. Garin
Nugroho’s The Planet – A Lament
(‘De planeet – een klaagzang’) was
zojuist in Melbourne in wereldpre-
mière gegaan op Asia Topa, een
triënnale die Australië via de podi-
umkunsten wil verbinden met Azië.
En was op dat moment nog de beoog-
de openingsvoorstelling van de 73ste
editie van het Holland Festival. 

Niet veel later nam het coronavirus
de wereld in een ijzeren greep. En
kon The Planet – A Lament, waarin
Nugroho zeer beeldend laat zien hoe
een lokale ramp als een tsunami de
hele wereld aangaat, onmogelijk naar
Amsterdam worden versleept. Als
doekje voor het bloeden werd op
 Holland Festival 2.0-2.0 Nugroho’s
film Memories of My Body gestreamd,
de Indonesische Oscarinzending, ge -
baseerd op het leven van Rianto, een
Indonesische danser die ook te zien
is in The Planet – A Lament.

Mondelinge traditie
Een jaar later is The Planet – A La-
ment alsnog te zien op het Holland
Festival. In de voorstelling verwerkte
Nugroho zijn persoonlijke ervarin-
gen met de verwoestende tsunami in
de Indische Oceaan op zondag 26 de-
cember 2004. Een dag later ging hij
als hulpverlener aan de slag in Atjeh;
hij hielp er slachto!ers hun trauma
te verwerken door hen te leren hoe ze
hun levens konden filmen. 

De verhalen van de slachto!ers
 zetten hem aan het denken over de
verbroken verbinding tussen de mo-
derne mens en de natuur. “Waarom
nemen de zee en de wind geen ge-

De drenkeling torst een enorm
ei, als breekbaar symbool voor
een nieuw begin.

Geven we de
natuur wel 
de ruimte?

De Indonesische regisseur Garin Nugroho verwerkte zijn
ervaringen met de verwoestende tsunami van 2004 in 
tien klaagliederen. Met als centraal thema: de verbroken
verbinding tussen mens en natuur.

tekst Jan Pieter Ekker

The Planet –
A Lament: de
zeggingskracht
van het decor 
en de Molukse
klaagzang maakt
ondertiteling
overbodig.
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tekst Fritz de Jong

Brenger van beschaving
Hoe zat het ook al weer met die Pro-
metheus? In de Griekse mythologie
was hij een van de Titanen, de kinde-
ren en kleinkinderen van oergoden
Gaia en Ouranos. Prometheus – ‘de
vooruitziende’ – was verantwoorde-
lijk voor het creëren van de mens uit
klei. Ook stal hij het vuur van de go-
den om het aan de mens te geven. Dat
was tegen het zere been van Zeus, de
baas van de Olympiërs: een nieuwe
generatie goden die de lakens uit-
deelden na het winnen van de Tita-
nenstrijd. 
Zeus strafte Prometheus hard en
wreed: de reus werd vastgeketend
aan een berg, waar een adelaar een
stuk uit zijn lever pikte – waarna het
vitale orgaan weer aangroeide.  Elke
dag opnieuw. Totdat de halfgod
 Herakles de adelaar doodde en
 Prometheus bevrijdde.
Door de eeuwen heen is Prometheus
– verdediger van de mensheid en
brenger van beschaving, kunst,
 wetenschap en vooruitgang – een
 inspiratiebron geweest voor beel-
dend kunstenaars, schrijvers en
 musici. Vooral in de late achttiende
en vroege negentiende eeuw, het
 begintijdperk van de Romantiek,
werd hij opgevoerd als de ultieme in-
dividualist, de belichaming van het
 Genie. 
Ook zag men hem als een een revolu-
tionair die zich afzette tegen de ge-
vestigde orde, waarbij zijn overmoed
hem in de problemen bracht. 
In zijn Sturm und Drang-periode
schreef Johann Wolfgang von Goe-
the het gedicht Prometheus (1774),
waarin hij diens rebellie tegen het
gezag van Zeus rechtvaardigde. Een

halve eeuw later vroeg Mary Woll-
stonecraft Shelley aandacht voor de
rampzalige schaduwkanten van
 hemelbestormende progressie in
haar gothic novel Frankenstein or
The Modern Prometheus (1818).
Shelley’s waarschuwingen vinden
ook in onze tijd weerklank. Vooral
filmmaker James Cameron stelde
arrogant vertrouwen in technologie
regelmatig aan de kaak in kaskra-
kers als Aliens (1986), Titanic (1997)
en Avatar (2009).
In zijn eerste en enige balletcompo-
sitie Die Geschöpfe des Prometheus
(1801) zal Ludwig van Beethoven op
dezelfde Prometheusvriendelijke
lijn als Goethe hebben gezeten.
 Zeker weten we dat echter niet. De
oorspronkelijke choreografie van
Salvatore Viganò ging verloren.
 Afgezien van een enkele aanteke-
ning op de partituur, twee niet al te
vleiende recensies door tijdgeno-
ten, en de muziek zelf, is over de
 inhoud van de voorstelling weinig
bekend. 
In het Wenen van 1801 werd het bal-
let bijna dertig keer opgevoerd, een
groot succes voor die tijd. De ouver-
ture van de compositie werd al tij-
dens Beethovens leven regelmatig
uitgevoerd en is daarna deel gaan
uitmaken van het ijzeren symfonie-
orkestenrepertoire.

ballet. Uiteindelijk besloten we om onze choreografie te
baseren op de oorspronkelijke mythe.”

Remi Wörtmeyer: “In onze interpretatie draait de mythe
om het bouwen van beschaving. Wetenschap, industrie,
energie – dingen die gesymboliseerd worden door dat
vuur – hebben de mensheid ver gebracht. Maar als je kijkt
naar de problemen met het milieu, is er ook een keerzijde.
De tijd waarin we controle hadden over onze uitvindingen
lijkt voorbij, het omslagpunt is bereikt.”

Meisner: “Het is een geschiedenis die zich steeds her-
haalt: mensen vinden iets uit, creëren iets. Maar in plaats
van zoeken naar een balans tussen technologie en mense-
lijkheid, gaan we altijd weer een stap te ver.”

Schepping van de mens
Wubkje Kuindersma zet uiteen hoe zij kijkt naar de figuur
Prometheus, die vertolkt zal worden door rijzende ster
 Timothy van Poucke. “Ons idee is hem te verbinden met
Beethoven, alsof hij voorkomt uit de muziek. Dat hij het
vuur van de goden steelt om het naar de mensen te bren-
gen, zie ik als een uitdrukking van zijn emotionele gesteld-
heid. Hij heeft een drang te creëren, maar is ook op zoek
naar liefde. De controle over zijn schepping raakt zoek als
hij de controle over zijn leven verliest.”

Om hun visie op de mythe te vertellen, zetten de drie
choreografen Beethovens compositie naar hun hand: de
volgorde van de delen is veranderd, sommige stukken
worden weggelaten en andere juist herhaald. Op de vraag
of de muziek van Beethoven, zoals de grote George Balan-
chine ooit stelde, ‘niet te choreograferen valt’, antwoordt
Meisner diplomatiek: “Dat mag het publiek bepalen als we
klaar zijn.” 

Haar woorden kracht bijzettend met golvende arm- en
schouderbewegingen, zet Kuindersma uiteen hoe het ver-
tellen van de mythe haar helpt met het choreograferen op

Het vuur van
Prometheus

Rijzende ster
 Timothy van
Poucke als
 Prometheus.
foto Hans
 Gerritsen

Met de menslievende Griekse god Prometheus in
gedachten, maakten drie choreografen samen een
voorstelling voor Het Nationale Ballet. ‘We willen
hem verbinden met Beethoven.’


