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VAN DE REDACTIE

SCHOUDERS
DOOR NAOMI VAN DER 
LINDEN, GABLE ROELOFSEN, 
SIMON VAN DEN BERG
Wie de geschiedenis vertelt moet kiezen. 
Op welke verhalen laat je je licht schijnen? 
Welke blijven in de schaduw? De vragen 
die we aan het verleden stellen, vertellen 
meestal meer over onze eigen tijd dan over 
het verleden. Een jonge generatie theater-
makers van kleur heeft een honger naar 
kennis over diegenen op wier schouders 
ze staan. Zij vinden elkaar in The Need for 
Legacy – een brede gemeenschap van men-
sen die in de podiumkunsten werken.

The Need For Legacy legt zich toe op de 
bewustwording van de breedte en diversi-
teit van de Nederlandse theatergeschiede-
nis door verhalen en kennis zichtbaar te 
maken die uit ons geheugen dreigen te ver-
dwijnen. Al eerder, tijdens het Nederlands 
Theaterfestival in 2018 en 2019, hielden 
ze bijeenkomsten, en een aantal online 
presentaties door Maarten van Hinte over 
vergeten helden. 

En nu is er dit themanummer van 
Theaterkrant Magazine. Een nummer van, met 
en over The Need for Legacy, vol geschiede-
nissen die we willen delen om te inspireren.

Dit nummer komt enerzijds voort uit het 
besef dat de Nederlandse theatercanon meer 
makers van kleur kent dan veel mensen zich 
bewust zijn. Anderzijds delen we een ver-
bazing over de algemene vergeetachtigheid 
in het theater, waardoor een toneelschool-
student nu nog steeds kan denken dat hij de 
eerste van kleur is op zijn school en waardoor 
het debat over diversiteit in de sector iedere 
tien jaar helemaal opnieuw lijkt te beginnen.

De behoefte van een nieuwe generatie 
is dan ook: gezamenlijk ontdekken dat er 
al mensen waren die wielen uitvonden en 
wier ‘legacies’ jou de weg kunnen wijzen. 
Want ook al ben je niet de eerste, de weg die 
je gaat kan eenzaam zijn als je voorgangers 
niet zichtbaar genoeg zijn.

In dit nummer worden acht van die 
legacies uitgelicht – portretten van thea-
termakers van kleur die een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de Nederlandse 
theatergeschiedenis, van John Leerdam 
tot Meral Taygun en van Şaban Ol tot 

Anis de Jong. Het is een kleurrijke aanzet 
in inhoud en vorm om te laten zien hoe 
veelzijdig onze geschiedenis is. Deze acht 
zijn nadrukkelijk een begin. The Need for 
Legacy en Theaterkrant committeren zich 
aan het uitbreiden van deze serie – in het 
Magazine, online op de Theaterencyclopedie 
en op andere plekken die zich aandienen.

Om extra te benadrukken dat we niet 
van voren af aan hoeven te beginnen, delen 
Neske Beks, Maarten van Hinte, Romana 
Vrede en Sarah J. Adams hun kennis, en geeft 
Floortje Bakkeren een rondleiding door de 
relevante archieven. Dat die archieven zelf 
ook in beweging zijn, blijkt uit gesprekken 
met Marjorie Boston en Hans van Keulen en 
uit het nieuwe platform Podiumkunst.net – 
recent toegetreden tot de BIS – een netwerk 
van collecties dat hopelijk via digitale 
wegen én live gaat helpen de deuren van de 
archieven weer wat verder open te zetten. 

Het zichtbaar maken van geschiedenis 
kan op verschillende manieren, niet alleen 
in verhalen maar ook in beeld. Fotograaf 
Jean van Lingen volgt al bijna veertig jaar 
zo’n beetje alle theatergroepen van makers 
van kleur. In dit nummer presenteert  hij 
een selectie uit zijn archief. Maar we maken 
ook nieuwe beelden. Een van de projecten 
van The Need for Legacy is om samen met 
ITA de portrettencollectie in de gangen van 
de Stadsschouwburg Amsterdam uit te 
breiden met schilderijen van makers van 
kleur. Het eerste portret is van Rufus Collins 
gemaakt door Brian Elstak – dit portret staat 
ook op de cover van dit nummer. 

Op al deze manieren willen we een breder 
bewustzijn over onze theatergeschiedenis 
creëren. Zodat makers en bezoekers van 
kleur zichzelf kunnen terugzien aan de 
muur, in tijdschriften, boeken, archieven 
en op het podium. Zodat iedereen ziet hoe 
breed, divers, veelkleurig en relevant de 
geschiedenis van het Nederlandse theater is.

Dit nummer is 
nadrukkelijk geen 
eindpunt, en het staat 
niet op zichzelf. Op 
Theaterencyclopedie.
nl wordt de informatie 
uit dit nummer 

gepresenteerd, van links naar bronnen 
voorzien en (hopelijk mede door jullie!) 
uitgebreid. Scan de QR-code voor meer info.
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In het interview met Mette Bouhuijs in het januarinummer 

wordt gesuggereerd dat Toneelgroep Amsterdam onder 

artistieke leiding van Gerardjan Rijnders nauwelijks nieuw 

Nederlands toneelwerk speelde. Dat klopt niet. Het gezelschap 

speelde stukken van Judith Herzberg, Frans Strijards, Annie M. G. 

Schmidt, Froukje Fokkema, Moniek Kramer, Ischa Meijer, Jeroen 

Henneman, Peter Verburgt, Laurens Spoor en vele anderen.

We betreuren de gemaakte fout.
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AGENDA & TIPS

BOEK
THE HEART  
OF A WOMAN
RAE LINDA BROWN
Of je Florence Beatrice Price 
nu kent of niet: de biogra-
fie The Heart Of A Woman 
(geschreven door Rae Linda 
Brown) is een absolute aan-
rader. Het boek gaat niet al-
leen over het muzikale werk 
van Price, maar onderzoekt 
ook wat het betekende om 
in de tijd van Jim Crow en 
de Harlem Renaissance een 
zwarte vrouw te zijn, een 
moeder te zijn, en carrière 
te maken als componist in 
de klassieke muziek. Het 
feit dat deze biografie uit 
2020 ook nog eens door 
een van de weinige zwarte 
vrouwelijke musicologen is 
geschreven, maakt dit boek 
nóg waardevoller.

Djuwa Mroivili, pianist.

isbn 9780252085109, paper-
back 29,95 euro.

BOEK
REVOLUSI · DAVID  
VAN REYBROUCK
Revolusi, het nieuwste boek 
van David Van Reybrouck 
over de Indonesische 
vrijheidsstrijd en welke 
prominente plek deze in de 
wereldgeschiedenis heeft, 
doet veel stof opwaaien. Het 
verhaal gaat over één van 
de minst fraaie periodes uit 
de Nederlandse geschie-
denis. Het biedt andere 
perspectieven op de rol van 
dit land in misschien wel 
het grootste wingewest van 
Nederland in de afgelopen 
eeuwen. Revolusi geeft een 
ontluisterend beeld van 
de ‘Hollandsche’ politieke 
mentaliteit. De teller staat 
op 60 duizend verkochte 
exemplaren. En iedere 
bladzijde is het lezen waard. 
Superieure non-fictie, dat is 
wat Van Reybrouck schrijft.

Urias W. Boerleider, 
Consulent Nederlands 
Filmfonds.

isbn 9789403184401, hard-
cover 39,99 euro. 

BOEK
ROTTERDAM  
IN SLAVERNIJ
ALEX VAN STIPRIAAN
Sinds kort ben ik terug 
verhuisd naar mijn geboor-
testad: Rotterdam. Als mens 
en theatermaker vind ik het 
belangrijk om mijn geschie-
denis te kennen, maar ook 
de geschiedenis van de 
stad waarin ik wandel en 
leef. Dit boek onthult een 
onbekend stuk Rotterdamse 
geschiedenis. Eén op de acht 
Rotterdammers heeft tot 
slaaf gemaakte Afrikaanse 
voorouders in de familie. Het 
geeft een goed beeld over 
de complexiteit van het sla-
vernijsysteem. Een systeem 
dat tot de dag van vandaag 
invloed heeft op hoe witte 
en zwarte Nederlanders over 
elkaar denken en met elkaar 
omgaan. Erg belangrijk dus!

Sue Ann Bel, mimer/
theatermaker.

isbn 9789024432264, paper-
back 34,90 euro.

BOEK
SMALL DOSES 
AMANDA SEALES 
Dit boek is geweldig! Deze 
vrouw is geweldig! Zij brengt 
humor en politiek samen, 
vanuit het perspectief van 
een multidisciplinair artiest, 
die vrouw en zwart is. Een 
artiest van deze tijd. Het is zo 
verfrissend om van haar te 
lezen hoe ze dealt met haar 
multidisciplinair-zijn, zonder 
ooit haar privileges uit het oog 
te verliezen: als lichter getint 
zwart persoon, heteroseksu-
eel, cisgender vrouw en zon-
der lichamelijke of geestelijke 
beperkingen. En dat allemaal 
in haar eigen taal: de spreek-
taal van nu. Inclusief Insta- en 
Afro-American slang van de 
Bronx. 
Ik heb haar leren kennen als 
rapper en spokenword artiest 
toen ik een jaar of 17 was. Nu 
is ze de multidisciplinaire 
artiest en academicus die niet 
op haar mondje is gevallen 
en mij leert hoe ik alle ballen 
in de lucht kan houden als 
artiest én daarnaast nog een 
persoon met een sociaal leven 
kan zijn, stapsgewijs.

Cherella Gessel, theaterma-
ker, performer, model.

isbn 9781419734502, paper-
back 18,99.

SAMENSTELLING
THE NEED FOR LEGACY
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PODCAST
BACKSEAT DRIVERS 
AFLEVERING QUELL 
THE NAYSAYERS
Mijn tip is de podcast van 
Backseat Drivers - aflevering 
Quell The Naysayers. Twee 
zwarte, queer millennials 
vertellen over hun relatie 
met hun familieleden. Ze 
zijn beiden extreem religi-
eus opgevoed. Ze zijn beiden 
ook unapologetic as fuck. En 
in deze serie delen ze op een 
grappige wijze hoe zij jaren-
lang moesten omgaan met 
angst, depressie, suïcidale 
gedachtes en homofobie. 
Een interessante mix van de 
zwarte cultuur, humor en 
kwetsbaarheid.

Gavin Viano, regisseur.

MUZIEK
UNTITLED (BLACK IS)
SAULT
Sault kwam afgelopen 
zomer met een nieuw album 
Untitled (Black Is). Niemand 
weet precies wie er lid is/
zijn van deze band. Er wordt 
gedacht dat het een trio is 
met in ieder geval de Brit 
Dean ‘inflo’ Wynton Josiah. 
De muziek is heel eclectisch 
en activistisch. Van up-
tempo House/Disco beats tot 
Rhythm and Blues. De soms 
mantra-achtige teksten pas-
sen naadloos bij de veer-
krachtige toon van de Black 
Lives Matter-beweging. 
Er zijn tracks die een hart 
onder de riem steken maar 
de meeste zeggen je de 
keiharde waarheid over bij-
voorbeeld etnisch profileren 
zoals in het nummer Don’t 
Shoot Guns Down. Sault gaat 
je zowel intellectueel als 
emotioneel inspireren.

Mara van Nes, theater-/ pro-
grammamaker, moderator 
en docent.

PODCAST
FOOD4THOT
De podcast Food4Thot beluis-
teren is met liefde en humor 
omarmd worden door 
Dennis (ex-schaatser, violist, 
schrijver), Tommy (Native 
American dichter), Fran (re-
dacteur) en Joe (wetenschap-
per/schrijver). Deze vier zijn 
in hun eigen woorden een 
‘multiracial mix of queer 
writers’ die praten over ‘sex, 
relationships, race, iden-
tity, what we like to read, 
and who we like to read’. 
Favoriete afleveringen zijn 
met onder anderen dich-
ter en performance artist 
Alok Vaid-Menon (‘Bye Bye 
Binary!’), fashionista Jacob 
Tobia (‘Who R U Wearing?’), 
schrijver Alexander Chee 
(‘Thot Like A Master’) en de 
live-lancering van de dicht-
bundel FEED van Tommy 
(‘Feed Us’), waarin hij ook 
zelf een voordracht geeft uit 
zijn intense, poppy, lichame-
lijke, schrijnende werk.

Manoj Kamps, queer 
dirigent, theatermaker en 
componist.

PODCAST
AFRICAN FOLKTALES 
PODCAST
In de African Folktales Podcast 
hoor je korte volksverhalen 
uit verschillende Afrikaanse 
landen. Verhalen met een 
orale oorsprong die ten tijde 
van de slavernij bij wijze van 
verzet werden doorverteld. 
Op die manier werd de eigen 
cultuur van slaafgemaak-
ten in ere gehouden. In de 
moralistische verhalen is 
een belangrijke rol wegge-
legd voor dieren. Anansi de 
spin – die zijn tegenstander 
altijd te slim af is - is veruit 
de bekendste dierenfiguur 
uit de Afrikaanse volksver-
halen, maar zeker niet de 
enige. De verhalen in de 
podcast spreken tot de ver-
beelding en geven een mooi 
in kijkje in de rijkdom van de 
Afrikaanse vertelcultuur.

Wandana Biekram, theo-
riedocent theater, kunst en 
cultuur.

theaterkrant magazine 2 /2021 agenda & tips
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Iedereen die wel eens in de Stadsschouwburg van Amsterdam 
is geweest, kan er niet omheen: de indrukwekkende portret-
tencollectie van acteurs, regisseurs en anderen die van be-
lang zijn geweest in de Nederlandse theatergeschiedenis. De 
meesten herkennen het als de plek waar de winnaars van de 
Louis d’Or en Theo d’Or prijken, maar die traditie bestaat pas 
sinds 2005, terwijl de kunstcollectie in ITA al veel ouder is; de 
eerste portretten werden in 1899 vanuit het Rijksmuseum naar 
de schouwburg verhuisd. Door de jaren heen groeide de col-
lectie vooral door de schenkingen van overheden, stichtingen 
en particulieren, tot ze uitgroeide tot vrijwel de enige perma-
nente tentoonstelling over meer dan een eeuw Nederlandse 
theatergeschiedenis.

De gebrekkige representatie van theatermakers en spelers 
van kleur (ook hier) liep extra in het oog toen in 2019 het door 
Marlene Dumas geschilderde portret van Romana Vrede werd 
onthuld – het eerste schilderij van een zwarte maker in de 
schouwburgcollectie. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, 
en de onzichtbaarheid van al die theatermensen van kleur 
die een bepalende rol hebben gespeeld in de geschiedenis van 
het Nederlandse toneel is een pijnlijke omissie in het visuele 
geheugen dat de portrettenverzameling representeert.

Voor Naomi van der Linden, een van de bestuursleden van 
The Need For Legacy, is die onzichtbaarheid een van de belang-
rijkste drijfveren om zich voor de stichting in te zetten. ‘Er zijn 
zo veel makers van kleur in de Nederlandse theatergeschiede-
nis, maar nog te weinig mensen zijn zich daarvan bewust. Een 
van de eerste bijeenkomsten van The Need For Legacy was voor 
mij een openbaring: Maarten van Hinte gaf een college over 
Rufus Collins, en ik had nog nooit van hem gehoord, hoewel ik 
vier jaar toneelschool had gedaan! Het was voor mij enorm in-
spirerend om te zien dat ik deel uitmaak van een lange traditie 
van makers van kleur binnen muziektheater en musical.

De zoektocht van The Need For Legacy is: hoe maken we die 
geschiedenis zichtbaar? Dat kan met een schoolboek, maar 
ook met de verhalen die je vertelt, en zeker ook met beeldende 
kunst. Toen Romana won en het schilderij er kwam te hangen 
merkte ik weer hoe belangrijk de zichtbaarheid van rolmo-
dellen is, en hoe trots je dan bent. En het besef dat (theater)
geschiedschrijving gebaseerd is op keuzes: wie geef je aandacht 
en wie niet? Dan kunnen we als theatergemeenschap dus zelf 
een keuze maken over welke mensen we willen uitlichten.’

ACHTERGROND

‘IT’S ABOUT
THE WORK,

NOTHING BUT
THE WORK’

over de cover
De Nederlandse theatergeschiedenis is 

veel veelkleuriger dan blijkt uit de bekende 
portrettencollectie van de Stadsschouwburg. 

Om dat bewustzijn te vergroten, slaan The 
Need for Legacy en Internationaal Theater 
Amsterdam de handen ineen. Op de cover 

het eerste resultaat van dit initatief tot 
uitbreiding van de galerij met makers 

van kleur: het portret van Rufus Collins 
door Brian Elstak, die zich onder meer liet 
inspireren door foto’s van Jean van Lingen.

DOOR MARIJN LEMS
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Het initiatief om meer makers van kleur aan de portrettencol-
lectie van ITA toe te voegen lag dus voor de hand. Op verzoek 
van The Need For Legacy ging ITA met de stichting rond de tafel 
om tot een plan te komen. In een reactie laat de organisatie 
weten: ‘Gezamenlijk willen we de komende vijf jaar schilderijen 
toevoegen aan ‘de Nederlandse Walk of Fame’ om het bewustzijn 
te vergroten dat onze theatergeschiedenis veelkleuriger is dan 
we denken. De zichtbaarheid, representatie en erkenning van 
deze geschiedenis is essentieel voor de betrokkenheid van de 
theatermakers en -bezoekers van nu en die van de toekomst. 
Internationaal Theater Amsterdam ondersteunt The Need For 
Legacy daarom in dit project. Het eerste portret wordt groten-
deels gefinancierd door de giften van aan ITA verbonden dona-
teurs [ook het Nederlands Theaterfestival legde geld op tafel], en 
we gaan gezamenlijk de toekomst van het project productioneel 
en financieel vormgeven.’ 

Resteerde nog de vraag: welke maker zou als eerste geportret-
teerd moeten worden? De keuze viel na gesprekken tussen ITA 
en The Need For Legacy op Rufus Collins, de gevierde acteur, 
regisseur en medeoprichter van De Nieuw Amsterdam (DNA), 
het eerste professionele multiculturele toneelgezelschap van 

Nederland. De Amerikaanse theatermaker sloot zich in de jaren 
zestig aan bij het Living Theatre, en vestigde zich na het uit-
eenvallen van de groep in Londen, waar hij betrokken was bij 
musicals als Hair en Jesus Christ Superstar. In 1981 verhuisde hij 
naar Amsterdam en regisseerde hij voorstellingen samen met de 
Surinaams-Nederlandse theatermaker Henk Tjon, met wie hij 
enkele jaren later DNA oprichtte. Van der Linden: ‘Collins droeg 
bij aan een theatertraditie die tot op de dag van vandaag door-
werkt. Hij is voor zo veel mensen een inspiratie geweest.’

Eén van die mensen is beeldend kunstenaar Brian Elstak, die 
van The Need For Legacy en ITA de opdracht kreeg om het portret 
van Collins te maken. Hij maakte kennis met het theater als 
communicatiemedewerker bij Made In Da Shade, een van de 
theatergroepen die in het kielzog van DNA werden opgericht. 
‘Rufus is voor Made In Da Shade een belangrijke pijler geweest 
– hij heeft als sensei gefungeerd voor (medeoprichter) Maarten 
van Hinte. De openheid en acceptatie die Rufus naar Maarten 
toonde, gaf Maarten op zijn beurt weer aan mij door.’

Voor het portret laat Elstak zich voornamelijk inspireren door 
de foto’s van Jean van Lingen, misschien wel de belangrijkste 
visuele chroniqueur van de geschiedenis van het Nederlandse 
multiculturele theater. ‘Hij documenteerde bijna alle voorstel-
lingen van DNA, en later van Cosmic en het MC Theater. Hij was 
zo belangrijk dat we in 2011 in het MC Theater een expositie 
van zijn werk hebben georganiseerd, met als titel een citaat van 
Rufus: ‘It’s about the work, nothing but the work.’ Vroeger was 
het ook heel normaal dat er ook van het repetitieproces foto’s 
werden gemaakt, iets dat nu nauwelijks nog gebeurt. Rufus 
gebruikte zelfs foto’s van Jean om notes aan de acteurs te geven. 
Al die foto’s geven een heel mooi beeld van wie Rufus in het 
creatieproces was.’

De grote onderlinge verbondenheid van Collins en andere 
pioniers in het theaterveld stelde Elstak voor een probleem. ‘Ik 
dacht eerst: moet het geen portret van Rufus en Henk Tjon samen 
zijn? Maar ik werk tegelijkertijd aan het project L.O.B.I Arcade, een 
verzameling arcadehalkasten die gezamenlijk een persoonlijk 
verslag vormen van mijn blik op de multiculturele en koloniale 
geschiedenis van Nederland en mijn eigen plaats daarin, als kind 
van migranten. Ik heb Henk samen met Rufus uiteindelijk ook op 
een van die kasten een plekje gegeven, naast hun ‘kindjes’: al die 
mensen die door hen geïnspireerd en gevormd zijn. Het zou tof 
zijn als die kast naast het portret zou kunnen staan. ’

Op basis van de foto’s maakte Elstak een collage als startpunt 
voor zijn portret. ‘Ik maak zo een versie van Rufus die uit verschil-
lende beelden is samengesteld. Zo van: dit beeld van Jean is zo 
iconisch dat het goed zijn om dat niet precies te kopiëren, maar 
dat brilletje dat-ie hier draagt vind ik wel goed. Ik heb bij Made In 
Da Shade destijds zo veel Rufus-verhalen gehoord dat ik daar ook 
heel erg uit kon putten. En er is een nooit afgemaakte documen-
taire over Rufus van Maarten en Marjorie Boston, waarvan ik een 
ruwe versie heb gezien. Het beeld dat zo van Rufus ontstaat is dus 
gesampled van verschillende ideeën, beelden en vibes.’

Het portret van Rufus Collins wordt op 12 maart onhuld door minister 
Ingrid van Engelshoven tijdens een gestreamd evenement vanuit ITA.

l.o.b.i. arcade van brian elstak in het amsterdam museum  
foto monique vermeulen

theaterkrant magazine 2/2021 brian elstak
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LEGACIES
De theatergeschiedenis kent 

veel meer mensen van kleur 

dan vaak gedacht wordt. 

TM en The Need for Legacy 

presenteren in dit nummer 

de eerste acht portretten 

van een nieuwe serie over 

voorlopers en sleutelfiguren.
actiegroep eerherstel anton de kom dient een petitie in bij de tweede kamer,  
1988 – fotograaf onbekend met dank aan andre reeder

onthulling van een plaquette ter herinnering aan anton de kom op station amsterdam bijlmer 
in 1988 (later verplaatst naar het anton de komplein). de vrouw helemaal links, meteen naast 
de pilaar is ernestine comvalius – fotograaf onbekend met dank aan andre reeder

mike libanon, sophie anglionin, gery mendes, vernon chatlein, michiel 
blankwaardt en manoushka zeegelaar breeveld in woiski vs woiski (2018) 
van orkater en het bijlmerparktheater regie geert lageveen choreografie 
dionne verwey lichtontwerp stefan dijkman decorontwerp ruben wijnstok 
kostuumontwerp arien de vries foto ben van duin

ernestine comvalius in het bijlmerparktheater 
foto the presenter

bijlmerparktheater exterieur foto bijlmerparktheater
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Op 1 december jongstleden nam Ernestine Comvalius af-
scheid als directeur van het Bijlmer Parktheater. Het Bijlmer 
Parktheater in Amsterdam Zuidoost is het enige podium in 
dat stadsdeel en is mede gebouwd met het bloed, het zweet 
en de passie van Ernestine. Een vrouw, voorbeeld, activist en 
woordkunstenaar die altijd al op de barricades heeft gestaan.

In Suriname, haar geboorteland en een matriarchaat, 
leerde ze al vroeg hoe sterk vrouwen zijn. In New York bracht 
ze haar pubertijd door, waar de burgerrechtenbeweging niet 
iets was waar je over las in de krant maar onderwerp van elk 
gesprek met je buren en vrienden. Activisme is onderdeel van 
haar DNA. Ze was actief in de vrouwenbeweging in Utrecht, 
waar ze studeerde, in de Utrechtse bond van Surinaamse 
vrouwen en later in het LOSON (Landelijk Overleg van 
Surinaamse Organisaties). Ze raakt betrokken bij de cam-
pagne voor eerherstel van Anton de Kom. Dat begint  met 
research, in het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis). In een blog van the Black Archives zegt ze 
daarover: ‘We zaten daar in onze vrije tijd kranten door te 
nemen uit de tijd dat Anton nog leefde. Alles wat wij vonden 
gingen we lezen. Wij hadden werkgroep gesprekken waar wij 
deze informatie bespraken met elkaar.’

Nog in Utrecht richtte ze een theatergroep op, Makandra. 
De groep maakte theater over vrouwenemancipatie en mi-
gratie. Het was haar eerste stap in het podiumkunstenveld 
die uiteindelijk zou leiden tot een positie als directeur van 
Krater Theater, waar ze zich ontwikkelde als programmeur 
en het Black Magic Woman Festival organiseerde. Dat festival 
zette Krater Theater en Ernestine op de culturele kaart in 
Amsterdam. Ikzelf leerde Ernestine in die tijd kennen toen ik 
spoken word optredens deed. De stukken die ik had geschre-
ven raakten bij het publiek van Krater Theater een andere 
snaar dan bij het publiek binnen de grachtengordel. En toen 
al werd ik geraakt door de combinatie van haar messcherpe 
intellect en haar onverzettelijke strijdlust. Ernestine leek on-
vermoeibaar in haar strijd om de verhalen die spelen binnen 
de diverse gemeenschap van Amsterdam Zuidoost een po-
dium te geven. Ze was in die tijd onverschrokken als het ging 
om het voeren van ongemakkelijke gesprekken over diversi-
teit, en multiculturalisme – wat toen de gangbare term was. 

Maar de prijs die ze ongetwijfeld heeft moeten betalen zal 
hoog zijn geweest. Een zwarte vrouw in een wit bolwerk, een 
zwarte vrouw die weet wat ze wil en weigert het label te dra-
gen dat haar wordt opgeplakt is altijd een doelwit, ook binnen 
haar eigen netwerken waar een safe space soms niet te vinden 
is. Maar Ernestine hield haar vizier altijd op de horizon, op de 
bigger picture. Ze had, en heeft een missie. Met Krater Theater 
ging ze samenwerkingsverbanden aan, met onder andere de 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en dat resulteerde uiteindelijk 
in 2009 in de opening van het Bijlmer Parktheater in het hart 
van Amsterdam Zuidoost. De programmering is een mix 
van professioneel en amateurtheater, klassieke muziek in 
Bijlmer Klassiek, literatuur in Bijlmer Boekt en comedy in 
Fatu. Producties over grootstedelijke problematieken maar 
ook Shakespeare en Brecht vinden hun weg naar een nieuw 
publiek. Een productie als Woiski vs Woiski, een coproductie 
met Orkater was een groot succes en onderstreepte dat wat 
Ernestine Comvalius al jaren predikt: een goed verhaal is een 
goed verhaal, culturele diversiteit is niet eng, het toneel is 
van ons allemaal. 

Ze heeft een publiek aangeboord dat bij marketingafdelin-
gen van gevestigde theaters het water in de mond zou doen 
lopen. Het is een ware mix van wat er leeft in de stad: veel 
culturele diversiteit, maar ook peuters (en hun ouders) en 
senioren weten hun weg te vinden naar dit podium. Het is 
laagdrempelig, de mensen die er werken zijn een afspiege-
ling van Nederland anno nu. De verschillende talentontwik-
kelingstrajecten brengen nieuwe talenten en nieuwe verha-
len over het voetlicht op dit podium in hartje Amsterdam. En 
dat is nog steeds broodnodig omdat theatergezelschappen 
en podia die opereren vanuit inclusiviteit en diversiteit nog 
steeds met gemak op één hand te tellen zijn.

Ernestine is een wereldburger, een verzamelaar van ver-
halen, iemand die de roestige raderen van het establishment 
smeert - of blokkeert zodat ze uit elkaar vallen. Haar belang 
voor het culturele veld werd tijdens het Theaterfestival van 
2020 beklonken toen ze de Act Award 2020 won. 

In het juryrapport stond onder meer: ‘Haar theater, een van 
de kleurrijkste in Nederland, werd een plek van ontmoetin-
gen. Door een diverse programmering en door een podium te 
zijn voor verhalen die nergens anders verteld werden. Zowel 
in jeugdtheater als het reguliere theater. Veel acteurs, vaak 
van kleur, maar zeker niet alleen van kleur, vonden er een 
thuis. Net als een breed en divers publiek haar weg naar het 
Bijlmerpark Theater wist te vinden.’

Ernestine is een pionier, een voortrekker, een icoon voor ve-
len. Haar vertrek bij het Bijlmer Parktheater is zeker niet het 
einde van wat ze ons te bieden heeft. Haar expertise, kennis 
en passie is nodig in het culturele veld want ze heeft ons nog 
veel te leren.

LEGACY

ERNESTINE 
COMVALIUS
onverschrokken  
voortrekker

DOOR JENNY MIJNHIJMER
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Van oudsher spelen verhalen een belangrijke rol binnen de 
Molukse cultuur. Via verhalen wordt kennis over de natuur, de 
samenleving en alle ongeschreven regels gedeeld en overge-
dragen. Die verhalen krijgen kinderen met de paplepel inge-
goten, daar is geen theater voor nodig. Maar als het gaat om 
de theatrale verbeelding van traditionele en actuele Molukse 
verhalen en het overbrengen van de universele elementen 
die in die verhalen besloten liggen, dan is het niet overdre-
ven te stellen dat Anis de Jong en Nel Lekatompessy met hun 
theatergroep Delta (later Delta Dua) daar een centrale rol in 
hebben gespeeld. Dat geldt overigens niet alleen voor tradi-
tionele verhalen, ook taboedoorbrekende, pijnlijke, actuele 
onderwerpen uit de koloniale en postkoloniale geschiedenis 
van Nederland behoren tot de onderwerpen die beiden op het 
toneel hebben gebracht. Met een geschiedenis die al ruim 37 
jaar voortduurt, hebben Anis de Jong en Nel Lekatompessy 
gebouwd aan een oeuvre dat in zijn breedte en unieke karak-
ter een bijzonder onderdeel vormt binnen het Nederlandse 
theaterlandschap. Dat daar meer aandacht aan mag worden 
gegeven, staat buiten kijf.

Anis de Jong en Nel Lekatompessy werden beiden geboren in 
de eerste jaren na de aankomst van ruim 12.500 Molukkers in 
Nederland, in het eerste halfjaar van 1951. Daarmee behoren 
ze tot de zogeheten tweede generatie Molukkers die op-
groeide in Molukse kampen (en later in woonwijken) waarin 
isolement, wantrouwen en weerstand tegen de Nederlandse 
samenleving sterk vertegenwoordigd was. De teleurstelling, 
wanhoop en woede van de eerste generatie Molukse mannen 
en vrouwen zou later nog verschillende keren aan de orde 
komen in het hun theatrale werk zoals in hun locatie-voorstel-
lingen op plaatsen waar een Molukse woonoord had gestaan.

In 1979 was Nel Lekatompessy de eerste die zich – opgeleid 
als kleuterleidster –  verbond aan de Molukse theatergroep 
Tifa van actrice en regisseur Yvonne Pelasula. Via Nel kwam 
ook Anis de Jong – toen nog werkzaam bij de Hoogovens – in 
aanraking met Tifa. 

Na verschillende voorstellingen bij Tifa te hebben gespeeld, 
begonnen beiden in 1983 theatergroep Delta.

Toen Delta begon, bevond de Molukse gemeenschap zich na de 
treinkapingen en bezettingen uit de jaren zeventig in een fase 
van heroriëntatie. Het aanpakken en bespreekbaar maken van 
maatschappelijke problemen behoorde daar ook toe. 

Delta speelde daar op in met de voorstelling Tjandu over 
drugsgebruik binnen de Molukse gemeenschap. Daarmee lie-
ten Anis de Jong, die als regisseur en artistiek leider van Delta 
optrad, en Nel Lekatompessy aan hun eigen gemeenschap 
zien welke kracht van theater uit kon gaan. 

Een van de rode draden die door het werk van Delta/Delta Dua 
loopt, is de rol van muziek. Niet zo vreemd, aangezien Anis de 
Jong vóór zijn theaterloopbaan drummer was bij een Molukse 
band. Door samen te werken met een keur aan muzikan-
ten zoals Julya Lo’ko, Roy Kushel, Wim Lohy en vooral Rudy 
Tuhusula werd een bekende Molukse traditie – het inzetten 
van muziek en liederen om verhalen kracht bij te zetten – 
voortgezet. Tegelijkertijd was er altijd ruimte voor experimen-
ten en vernieuwing. 

Ook Delta Dua werkt met muzikanten uit de Molukken zoals 
steelgitarist Bing Leiwakabessy en orkestleider Rence Alfons.

Behalve met de traditionele verhalen of actuele problema-
tiek binnen de Molukse gemeenschap is de gemeenschap-
pelijke maar moeizame geschiedenis tussen Nederland en 
Indonesië een constante in het werk van Anis de Jong en Nel 
Lekatompessy. Daarbij heeft Delta verder gekeken dan de 
Molukse invalshoek, getuige de voorstelling Guerrillafamilie 
(1995), gebaseerd op het werk van Pramoedya Ananta Toer. 

Maar het zijn met name toch die verhalen waarin Molukse 
perspectieven centraal staan, waarmee Delta/Delta Dua zich 
heeft onderscheiden. In Ik proclameer (1995) gaat het om de pro-
clamatie van de Republiek der Zuid-Molukken in 1950 die essen-
tieel is geweest voor de komst van Molukkers naar Nederland. 
En in Westerling – een broederstrijd (2018) gaat het om de ver-
schillende keuzen die twee Molukse broers maken tijdens de 
onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. In Kruit (2015) staat het 
verzet van Molukkers tegen de Nederlanders in 1817 centraal. 

Steeds is er de drang om historische thema’s theatraal aan 
de orde te stellen op een manier die zowel hyperrealistisch als 
vervreemdend is. De sobere enscenering die het werk van Delta 
en Delta Dua de laatste jaren kenmerkt, doet denken aan de 
beginjaren toen met beperkte middelen theater moest worden 
gemaakt, maar is uiteindelijk een bewuste keuze om de aan-
dacht vooral te focussen op het spel, de muziek en het woord. 

Zoals Anis de Jong het in Vertel Vertel, het gedenkboek naar 
aanleiding van het vijftienjarig bestaan van Delta, verwoordt: 
‘Het gewone leven van de mensen theatraal maken’. Dat is en 
blijft de missie van Delta/Delta Dua.

Voor dit stuk is dankbaar gebruik gemaakt van: Vertel Vertel, 
15 jaar theatergroep Delta, van Hanny Alkema, International 
Theatre&Film Books, 1998.

https://www.deltadua.com/rooms

LEGACY

ANIS DE JONG, 
NEL LEKATOMPESSY 
EN DELTA
het gewone leven van de 
mensen theatraal maken
DOOR WIM MANUHUTU
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françois pical en nel lekatompessy in kruit (2015) van delta dua regie anis de jong  
toneelbeeld silvana nicoletta foto jean van lingen

di seberang - de andere kant (1991) van theatergroep delta regie jan van galen  
kostuums annelies douze decorontwerp annelies douze lichtontwerp domingus pattiasina  
foto kees brandenburg met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

nel lekatompessy, judith brokking en  
anis de jong in ik proclameer (1995) van 
theatergroep delta regie pieter vrijman  
decor silvana nicoletta kostuums silvana 
nicoletta licht richt martens, margriet 
fisser foto erna leussink met dank aan 
theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

anis de jong in ik proclameer met dank aan 
theatercollectie/allard pierson (stichting tin)
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Aan toneelstukken met niet-witte perso-
nages was er in vroegmodern Nederland 
geen gebrek. De bekendste voorbeelden 
zijn zonder meer Gerbrand A. Bredero’s 
Moortje (1615), waarin het Angolese perso-
nage Negra door hoofdfiguur Ritsart aan 
een prostituee wordt geschonken, en Jan 
Vos’ Aran en Titus (1638), dat de wraakacties 
van legeraanvoerder Titus Andronicus en 
de zwarte veldheer Aran ten tonele voert. 
Het is onwaarschijnlijk dat ‘sprekende 
rollen’ als die van Negra of Aran werden 
ingevuld door acteurs van kleur. In mijn 
proefschrift over abolitionistisch theater 
in de achttiende en negentiende eeuw 
heb ik aan de hand van uniek bronnen-
materiaal laten zien hoe witte acteurs 
zich in Nederland opmaakten voor het 
spelen van personages met een zwarte 
of bruine huidskleur. Dat gebeurde met 
geelrode of zwarte kousen die over de 
armen en benen werden getrokken en 
donkere maskers of verf die werden aan-
gebracht op het gelaat van de acteurs. 

Voor ‘zwijgende rollen’, echter, werden 
in de vroegmoderne periode nu en dan 
toch mensen van kleur aangenomen. 
Aan de hand van de rekeninguittrek-
sels van de Amsterdamse Schouwburg 

konden theaterhistoricus Ben Albach en 
historicus Mark Ponte aantonen dat men-
sen uit de Afro-Atlantische diaspora in 
Nederland soms optraden als bedienden, 
zangers of dansers. Tijdens de voorstellin-
gen van Lingua, ofte Strijd tusschen de Tong 
(1648) werden bijvoorbeeld voor een ar-
moedige twintig cent per optreden ‘3 swar-
te Iongens’ ingezet om het Amerindiaanse 

gevolg van de tabaksgod uit te beelden. 
Ook voor Joost van den Vondels Salomon 
(1648) werd volgens de uittreksels een 
‘Moriaan’ uitbetaald om gedurende het 
eerste bedrijf op het podium te staan als 
een zwijgende Ethiopische vorst. 

Wie deze acteurs precies waren is helaas 
moeilijk te achterhalen. Dankzij recent 

GESCHIEDENIS

STILTES EN LEEGTES IN  
DE THEATERARCHIEVEN

de vergeten aanwezigheid van acteurs van kleur op 
het vroegmoderne nederlandse podium 

In 1935 speelt Otto Sterman, zoon van een Nederlandse moeder en Antilliaanse vader, een 
West-Indische bediende in het toneelstuk De Familie Kegge. Volgens de boeken is hij daarmee 

de eerste zwarte acteur die het Nederlandse toneelpodium betreedt. Maar klopt dat wel? 
Theaterhistorica Sarah J. Adams ziet in de schijnbare afwezigheid van niet-witte acteurs vooral 

het resultaat van machtsmechanismen en het gebrek aan kritische geschiedschrijving. 

DOOR SARAH J. ADAMS

steendruk van ch. van lier in gesprek tusschen den heer ira aldridge, den beroemden afrikaan,  
en een staatsman, over slavernij (1885) collectie universiteitsbibliotheek leiden
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onderzoek van Mark Ponte, Carl Haarnack 
en Dienke Hondius, weten we dat in de 
loop van de zeventiende een significante 
Afro-Atlantische gemeenschap was ont-
staan in Amsterdam, maar over niet-
witte gemeenschappen in vroegmodern 
Nederland is nog maar weinig bekend. 
En eigenlijk verbaast dat amper. Volgens 
antropoloog Michel-Roph Trouillot worden 
bepaalde aspecten uit onze geschiedenis 
nauwkeurig afgeplakt en weggestopt om-
dat ze de bestaande orde doen wankelen 
of omdat ze er volgens die bestaande 
orde niet toe doen. In Silencing the Past 
legt Trouillot uit hoe de grootschalige en 
succesvolle slavenopstand op Haïti uit 
1791-1804 werd verzwegen (‘silenced’) 
door zowel witte tijdgenoten, die de 
opstand minimaliseerden en als onbe-
duidend omschreven, als door historici 
die bewust of onbewust het belang van de 
Haïtiaanse Revolutie miskenden omdat 
het niet in de lijn lag met wat ‘denkbaar’ 
(‘thinkable’) was — dat tot slaaf gemaakte 
Afrikanen ingingen tegen het door Europa 
uitgedachte wereldsysteem, was totaal 
onaanvaardbaar. Op die manier wordt een 
geschiedschrijving geproduceerd die be-
paalde narratieven voor en boven andere 
plaatst en zo al dominante denkbeelden 
bevestigt. Het is aan een nieuwe generatie 
onderzoekers om tot het schaarse, vaak 
verhulde bewijsmateriaal te spreken en zo 
de machtsongelijkheid in de archieven en 

geschiedschrijving het hoofd te bieden. 
‘The ultimate mark of power may be its 
invisibility’, schrijft Trouillot, ‘the ultimate 
challenge [is] the exposition of its roots.’ 

Theaterwetenschappers en historici 
zouden met andere woorden geen ge-
noegen mogen nemen met de schijnbare 
afwezigheid van zwarte artiesten en an-
dere spelers van kleur in de archieven en 
boeken van theatergeschiedenis. Iemand 
die zich dagelijks inspant om de leegtes 
en stiltes in de archieven in te vullen is 
Annemieke van der Vegt. Zij verzamelt 
op haar blog ‘Hoe heette Christiaan?’ 
informatie over haar voorvader Christiaan 
van der Vegt, die in het midden van de 
achttiende eeuw als kleine jongen werd 
ontvoerd uit Mali en in Nederland dienaar 
was, eerst aan het stadhouderlijk hof en 
later bij de rijke familie D’Arrest in Weesp. 
In 1788 werd hij zelfstandige en oefende 
hij een veelheid aan functies uit. Hij was 
lantaarnaansteker en pluimgraaf, maar 
hij blijkt ook kermismuzikant en acteur te 
zijn geweest. Zo verdiende Christiaan van 
der Vegt geld als muzikant en speelde hij 
in verschillende toneelstukken een rol als 
‘Moorse’ koning. Ook zijn dochter Antje 
van der Vegt belandde aan het begin van 
de negentiende eeuw in de kermis- en per-
formancecultuur. In de rondreizende ‘tent 
der Singaleesen’ stelde zij haar buiten-
gewone spierkracht tentoon als ‘de Jonge 

Indiaansche Sterke Dame’— het door 
elkaar halen van etnische en geografische 
namen was toen erg gebruikelijk. 

Het lijkt erop dat Christiaan en Antje van 
der Vegt hun brood konden verdienen met 
zelfgeorganiseerde kermisacts. De vraag 
dringt zich echter op of zij dat ook hadden 
kunnen doen indien ze hun huidskleur 
en ‘anders-zijn’ geen concrete, komische 
functie hadden gegeven en in welke mate 
zij door het publiek serieus werden geno-
men als artiesten. 
Wanneer de Afro-Amerikaanse acteur 
Ira Aldridge enkele decennia later het 
Nederlandse podium betreedt als Othello 
blijkt het publiek in ieder geval verbaasd 
een zwarte acteur een serieuze toneel-
rol te zien spelen. Tot dan toe werd voor 
Othello’s personage altijd een witte 
acteur gecast — in het midden van de 
negentiende eeuw was dat Anton Peeters. 
Aldridge was vanuit New York verhuisd 
naar Engeland, waar hij zijn debuut 
maakte in 1825. Al snel nam zijn talent 
mythische proporties aan. Critici en 
toeschouwers noemden hem ‘the African 
Roscius,’ naar de legendarische Romeinse 
acteur Quintus Roscius. Met Othello toerde 
Aldridge non-stop door Europa en op 
15 februari 1855 trad hij op in wat nu de 
Amsterdamse Kleine Komedie is. Zijn 
optreden daar sloeg in als een bom. Waar 
Shakespeares zwarte generaal voorheen 
als een wraakzuchtige kemphaan werd 
voorgesteld, wist Aldridge Othello’s in-
nerlijke strijd op een meesterlijke en 
ongezien genuanceerde manier neer 
te zetten. De receptie van Aldridge in 
Nederland was unaniem positief. Volgens 
de ’s Gravenhaagse Nieuwsbode bewees 
Aldridges komst naar Nederland dat 
acteurs afkomstig uit Sub-Sahara Afrika 
even getalenteerd konden zijn als hun 
witte tegenspelers.

Aldridges persoonlijke relatie met 
Nederland was evenwel complexer. Hij 
reisde door Europa als een ambassadeur 
van mensen van kleur. Een deel van zijn 
winst schonk hij telkens aan zwarte 
gemeenschappen in zijn thuisland en in 
verschillende Europese steden maakte 
hij tijd voor diepgaande toespraken en 
discussies over mensenrechten en de 
koloniale slavernij. In Nederland was dat 

ira aldridge als othello, schilderij door james northcote, 1826 collectie bridgeman art library / 
manchester art gallery
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des te dringend aangezien in Suriname 
en Indonesië nog steeds tienduizenden 
Afrikanen en Aziaten in slavernij leefden. 
Tijdens Aldridges verblijf in Nederland 
verscheen in Den Haag een Gesprek tus-
schen den heer Ira Aldridge, den beroemden 
Afrikaan, en een staatsman, over de sla-
vernij. Daarin gaat Aldridge in discussie 

met een zekere heer ‘P,’ vermoedelijk de 
Minister van Koloniën Charles F. Pahud. 
Aldridge  verfoeit de ‘goede intenties’ 
van Nederlandse beleidsmakers die al 
decennialang dralen en weigeren om 
onmiddellijke, structurele veranderingen 
door te voeren. Wanneer Aldridge enkele 
jaren later zijn nieuwe Europese tournee 

aankondigt, staat Nederland niet langer 
op het programma. 

Aldridge was wellicht de eerste zwarte 
acteur in Europa die ook witte persona-
ges mocht vertolken. Hij speelde onder 
meer King Lear, Macbeth en Shylock. 
Hoewel zijn speelstijl ontegensprekelijk 
vernieuwing bracht binnen de Europese 
toneelspeelkunst, zou het nog ander-
halve eeuw duren vooraleer Aldridge 
van historici en theaterwetenschappers 
de aandacht krijgt die hij verdient. Zijn 
optreden in Nederland werd pas tien jaar 
geleden onder de aandacht gebracht door 
Joost Groeneboer, die ook als een van de 
weinigen het acteerwerk en de voordrach-
ten van Otto Sterman bestudeerde. In 
tegenstelling tot Aldridge kreeg Sterman 
van gezelschappen nooit echt de kans om 
rollen te spelen die losstonden van zijn 
huidskleur. Hij moest het doen met rollen 
als bediende, taxichauffeur, of kelner. 
Na de Tweede Wereldoorlog scheurde 
Sterman zich los van het witte theater-
instituut en begon hij voordrachten te 
geven over de structurele discriminatie 
van niet-witte Nederlanders. Naast eigen 
titels als Ik ben een neger, Ebbenhout, en 
Alleen voor blanken bracht Sterman ook 
Afro-Atlantische vertellingen en poëzie 
en proza van auteurs als Langston Hughes 
en Leslie M. Collins. 

Met deze voordrachtprogramma’s was 
Sterman hoe dan ook de eerste zwarte, 
Nederlandstalige acteur die een cen-
trale plaats wist te versieren op het 
Nederlandse podium. Stermans verschij-
ning in de theaters heeft hoe dan ook een 
zekere kentering teweeggebracht. Maar de 
hierboven aangehaalde voorbeelden van 
de zwarte figuranten in Salomon en Lingua, 
broodspelers als Christiaan en Antje van 
der Vegt, en Ira Aldridges opmerkelijke 
passage in Nederland laten zien dat 
mensen van kleur al lang voor Sterman de 
(moeizame) weg naar het podium hadden 
gevonden. Dat het zo lang heeft geduurd 
voor deze verhalen naar boven kwamen 
heeft alles te maken met de manier 
waarop ze systematisch werden afgeplakt 
en verzwegen. Om nog meer casussen 
aan het licht te brengen is het zaak om 
bestaande narratieven en leegtes in de 
archieven in vraag te durven stellen.

othello aan het bed van desdemona, gravure door p. wagenaar in william shakespear’s tooneelspelen, 
derde deel (1781) vertaling johann joachim eschenburg
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Etiket
Door Emma Lesuis

Mijn ouders naderen de zeventig en zijn daar-
om bezig met opruimen. Althans, ze doen al ja-
ren een poging tot. Maar nu komt er een nieuwe 
vloer en een nieuw kleinkind; ze moeten wel. 

Ik help ze mee, want mijn oude kamer staat er 
nog precies zo bij als ik haar achterliet veertien 
jaar geleden toen ik het huis uitging. Het bed, 
mijn pyjama, de foto’s aan de muur, de gebran-
de cd’s in het rekje… Een kamer vol nostalgie.

Ik weet niet waar te beginnen als ik mijn vo-
rige levens verpakt zie in briefjes, fotoalbums, 
agenda’s. Mijn oude ik weerspiegeld in spullen. 
Als ik die spullen weggooi, gooi ik steeds een 
beetje van mijn oude ik weg, bedenk ik me. Het 
kind dat ik ooit was. Maar voor die weemoed is 
geen tijd en al denkend aan de Japanse op-
ruimgoeroe Marie Kondo, kieper ik de inhoud 
van een kastje over het bed. Does it spark joy?!

Mijn jeugd komt voorbij: ‘Emma houdt van 
toneelspelen en zingen’, staat er op een rapport 
van de basisschool. In mijn tienerjaren voerden 
de theaterprojecten de boventoon, daarna vloog 
ik uit: het buitenland, de toneelschool volgde, 
een zomer lang acteren in Amerika, toch een 
studie Woordkunst voor meer verdieping. 

Het is al tien jaar geleden dat ik naar 
Antwerpen verhuisde voor die studie, besef ik 
ineens. Ik app een vriendin/oud-klasgenoot 
een foto uit die tijd. Ze appt terug dat het haar 
emotioneert. Ik vraag wat ze in die foto ziet, in 
haar jongere ik. ‘Jeugd; de overtuigingen, de 
dromen.’ Toen alles nog open stond.

Terwijl de teksten van Pablo Neruda en 
Ingrid Jonker door mijn handen gaan, vraag ik 

me af of ik eigenlijk wel op de plek ben waar ik 
destijds wilde zijn. Over een paar weken word 
ik drieëndertig; hoe ver ben ik in datgene wat 
ik wilde bereiken? Wat wilde ik überhaupt? 
In alle spullen op het bed zie ik een lijn: van 
toneelmeisje naar - ja, naar wat eigenlijk? 

Als iemand me vraagt mijzelf te definiëren 
in ‘wat ik ben’ schieten mijn ogen nog steeds 
alle kanten op. (In hoeverre bepaalt dat wat je 
doet voor de kost je zijn?) Dus zeg ik maar, te-
gen de hokjes in, wat mij op dit moment bezig 
houdt. Dertigplus en nog altijd vaag. Het zal 
de dubbelbloed in mij zijn: nooit echt ergens 
helemaal bij horen of juist overal een beetje.

Toch zou het wel handig zijn als je jezelf 
kon verpakken in één woord. Al is het maar 
voor het krantenbericht wanneer je dood-
gaat, waarin elk woord telt. Dan blijft er niet 
veel meer over dan een paar zinnen waarin je 
(meestal louter positief) wordt samengevat. 
‘Ze was een geslaagd XXX.’ En met wat maz-
zel: ‘En een fijn persoon.’ Aan vaagheid heeft 
niemand behoefte. 

Ik neem twee dozen mee die ik over een 
aantal jaar misschien weer zal openen voor 
die reality check. Tot zover ben ik best een 
tevreden mensje. Ik leef en heb lief. Heb nog 
werk en veel dromen. Er groeit leven in mij. 
Straks kruip ik in een nieuwe rol, krijg ik 
weer een ander etiket. Op de gang zie ik mijn 
vader snuffelen in een van de gevulde vuil-
niszakken. Hij mompelt ‘zonde’ en iets over 
‘de kringloopwinkel’. Ik laat hem, de tijd van 
gekibbel is voorbij.

COLUMN
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De afgelopen weken heb ik doorgebracht 
in de betonnen krochten van een verla-
ten en dichtgetimmerde Rotterdamse 
Schouwburg. Ik werkte daar samen 
met een handjevol mensen aan Het 
Waarom Beantwoord, een solovoorstel-
ling van Mathieu Wijdeven. Mathieus 
voorstelling gaat over de zoektocht van 
een jongen uit Sprang-Capelle naar zijn 
Surinaamse betovergrootvader, G.G.T. 
Rustwijk - schilder, dichter,activist - een 
vergeten stem uit het koloniale verleden 
van Nederland die meer dan een eeuw 

na zijn dood opeens relevant blijkt te 
zijn. De voorstelling is af, maar het is 
onzeker of ze ooit gespeeld zal worden, 
zoals op dit moment in de podiumkun-
sten alles onzeker is.

We hebben het er niet graag over, maar 
we weten allemaal dat deze coronapan-
demie het podiumkunstenlandschap 
ingrijpend gaat veranderen. Je kan je 
afvragen of er nog een toekomst be-
staat voor de podiumkunsten zoals wij 
die kennen – ze verkeerden al in zwaar 

weer. De afgelopen decennia is er een 
steeds grotere kloof ontstaan tussen 
de gevestigde podiumkunsten en de 
samenleving. Dat de gevestigde c.q. 
gesubsidieerde kunst vooral een kleine 
kring ingewijden bedient, is niet nieuw; 
het is ergens ook de aard van het beestje. 
Maar dat die kring bovendien steeds 
bleker en grijzer afstak tegen de rest van 
Nederland is al bijna veertig jaar ‘the 
elephant in the room’. Je zou bijna gaan 
denken dat cultuur met huidskleur te 
maken heeft. Dat werd dan ook lange tijd 
door mensen binnen de sector beweerd: 
er was geen kleur in de sector omdat ‘ze’ 
er gewoon niet waren. 

In de hoogste regionen van de 
Nederlandse podiumkunsten zetten de 
overheidsfondsen de toon. Zij delen het 
culturele landschap in en zetten met 
elk kunstenplan de lijnen uit waar-
langs financiering gezocht kan worden. 
Daarmee definiëren ze de facto wat 
‘echte’ kunst is en wat niet. Een concreet 
voorbeeld uit het recente verleden: al-
leen podiumkunst van of met geschool-
de performers gold als professionele 
kunst. Daarmee werd jarenlang alles 
dat uit de veel diversere en steeds groter 
wordende urban/hiphop wereld kwam, 
per definitie aangewezen op subsidies 
voor amateurkunst. Geen ‘echte’ kunst 
dus. Wij en vele anderen vielen daardoor 
niet zelden tussen wal en schip. 

Met het huidige kunstenplan werd 
door de overheidsfondsen eindelijk 
erkend dat diversiteit een basisvoor-
waarde is voor een duurzaam cultu-
reel veld. Diversiteit is een concrete 
toetsingseis van de overheidsfondsen 
geworden. Iedereen die aanvraagt moet 
zich op dat punt verantwoorden. Dat is 
een belangrijke stap, het zet diversiteit 
bij gevestigde instellingen op de agenda 
en daar wordt het veld zeker kleurrijker 
van. Maar het is symptoombestrijding. 
Wil je duurzame verandering dan zal je 
verder moeten kijken. 

Dat de gesubsidieerde podiumkunsten 
qua diversiteit achterliepen was geen 
opzet, maar zeker ook geen toeval. Het 
heeft te maken met diep verankerde 
opvattingen over wat wel en wat niet 
echte kunst is, en met de koloniale 
opvattingen over kleur en cultuur die 

WAAR  
HET ECHTE  
GESPREK  
BEGINT
Diversiteit is niet een beetje kleur in de pap integreren, 
diversiteit is een voorwaarde. Wil theater urgentie 
hebben, wil het actueel blijven en buiten zijn eigen 
begrensde wereld relevant zijn, zal het een inhaalslag 
moeten maken.

DOOR MAARTEN VAN HINTE BEELD HEDY TJIN
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onlosmakelijk verbonden zijn met de 
geschiedenis van Nederland als kolo-
niale mogendheid. Nederland bestaat 
bij de gratie van zijn koloniaal verleden. 
Zijn cultuur – hoog en laag – is daarvan 
doordrongen. Dat verleden is cultureel 
zeer divers: Nederland is sinds de op-
richting van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden meer dan 400 jaar geleden 
de spin in een web van internationale 
wereldhandel in goederen en in mensen. 
Dat verleden wordt tegelijkertijd geken-
merkt door het superioriteitsdenken 
en de rassenleer waarmee Nederland 
eeuwenlang het brute koloniale beleid 
verantwoordde waar zijn welvaart op is 
gebouwd. Dat denken is in de loop der 
eeuwen een vanzelfsprekend onderdeel 
geworden van onze bril op de wereld. 
Zo vanzelf sprekend dat we ons daar 
nauwelijks nog van bewust zijn, en de 
gevolgen ervan zelden herkennen, laat 
staan erkennen. 

Dat is waarom mensen van kleur in de 
podiumkunsten ‘a seat at the table’ ge-
ven niet voldoende is. Je moet ook onder 
ogen willen zien waarom ze tot nu toe 
uitgesloten waren en/of zich uitgesloten 
voelden. Want ‘ze’ waren er wel. Mensen 
van kleur die schreven, regisseerden, 
schilderden, dansten - vaak ondanks dat 
ze geen toegang kregen tot opleidingen, 
podia, musea en middelen. Sommigen 
zochten hun weg in straatcultuur, nieu-
we media of ‘vrije’ circuits als popmu-
ziek en comedy, anderen vochten voor 
erkenning en zichtbaarheid binnen de 
gevestigde culturele wereld. Hun cultu-
rele initiatieven waren overgeleverd aan 
de willekeur van het subsidiebeleid waar 
‘allochtonen’ af en toe als agendapunt 
opdoken, om met een volgende subsi-
dieronde roemloos ten onder te gaan. 
Desondanks kwam er bij elke nieuwe 
generatie een nieuwe golf jonge mensen 
met ambities en dromen aan de deur 
kloppen. De doorzetters zochten plekken 
in de marge bij jongerenprojecten of in 
het ‘allochtonentheater’. De enkeling 
die op een opleiding terecht kwam, werd 
aangeraden om dat netwerk los te laten 
en zich volledig richten op het echte – 
lees: witte - podiumkunstencircuit. Wat 
buiten dat circuit gebeurde was doel-
groepentheater, leuk voor de achterban 

maar verder waardeloos; hooguit 
geschikt als voortraject voor de selectie-
cursussen van de kunstvakopleidingen 
waar witte middelbare scholieren de 
norm waren. 

Er wordt al decennia professioneel 
theater in Nederland gemaakt door 
Nederlanders met een ‘niet-westerse’ 
achtergrond. Daar was tot voor kort in de 
curricula van de kunstvakopleidingen 
niets van terug te zien. In de pers en in de 
geschiedschrijving kwam het sporadisch 
aan bod, als marginaal verschijnsel - een 
parallel circuit naast het ‘echte’ theater. 
Verder onzichtbaar. Toen ik vier jaar 
geleden voor het eerst lesgaf op de the-
aterschool wisten studenten niet beter 
dan dat de huidige generatie makers van 
kleur de eerste generatie makers van 
kleur was. Er waren geen voorbeelden 
in de canon en er was bij de opleidingen 
geen kennis over Nederlandse makers 
van kleur, laat staan over hun bronnen. 
Dankzij initiatieven als The Need for 
Legacy komt dit eindelijk op de agenda: 
studenten, zwart en wit, vragen erom. 
Het gaat namelijk niet alleen over kleur, 
het gaat ook over inhoud. Thema’s waar 
in het verleden vooral makers in de 
marge oog voor hadden - identiteit, de 
veranderende samenleving, nieuwe me-
dia, activisme, representatie - zijn stuk 
voor stuk centrale thema’s geworden in 
het algemene culturele discours. Voor 
iedereen. 

Inmiddels zijn de meeste kunstvakop-
leidingen begonnen aan een inhaalslag.
Met terugwerkende kracht is het belang 
van de multi-culti marges van het 
Nederlandse theater nu duidelijk aan het 
worden. Het zogenaamde doelgroepen-
theater van de jaren tachtig, negentig en 
tweeduizend is geen voetnoot maar een 
wezenlijk onderdeel van de Nederlandse 
theatergeschiedenis en een onmisbare 
bron voor de toekomst. Er moeten gene-
raties makers, denkers en performers uit 
de schaduw gehaald worden - om hoe 
ze dachten, om wat ze maakten, om hun 
strijd en om wat dat zegt over ons. Ze 
vochten met weinig middelen en zonder 
echte erkenning om een plek in het veld, 
ze waren voortdurend onderhevig aan 
subsidiewillekeur. Ze werden met z’n 

allen in een hokje gestopt: allochtoon, 
niet-westers, multi-culti - de labels 
veranderden voortdurend, het hok ver-
anderde niet. Ze hadden totaal verschil-
lende achtergronden en niet zelden heel 
verschillende opvattingen over kunst 
en cultuur. Wat ze allemaal wel gemeen 
hadden was de overtuiging dat kunst 
telt. Dat je ervoor moet vechten, ook al 
word je in het moment niet als kunste-
naar gehoord en niet erkend. Wat ze ook 
allemaal gemeen hadden is dat ze dat 
niet alleen voor zichzelf deden maar 
ook voor hun achterban, voor generaties 
jonge mensen die zich niet herkenden 
in de kunst en cultuur die hun voorge-
houden werd. Het is nu zaak dat we die 
geschiedenis ontsluiten: een deel is weg, 
veel van wat er nog is, is ontoegankelijk 
en moet ontsloten worden. Maar met ar-
chiveren en vastleggen van het verleden 
zijn we er nog niet. Het aanvullen van de 
lacunes in de theatergeschiedenis is nut-
tig, naast een plek aan tafel is een plek in 
de archieven van de Nederlandse thea-
tergeschiedenis essentieel, maar het is 
niet genoeg. Erkenning in die context is 
belangrijk, maar er bestaat ook een eigen 
context, en een eigen perspectief dat er-
kenning verdient. Daar moet ruimte voor 
komen. Wanneer het over diversiteit 
gaat heeft men het vaak over ‘niet-wes-
terse makers’ - zelfs hiphop-theater en 
-dans worden regelmatig in die categorie 
geplaatst terwijl hiphop toch echt in het 
westen is ontstaan. Misschien zijn de 
bronnen van deze theatermakers niet 
allemaal ‘westers’, maar hun praktijk is 
dat wel. Wat ze hebben gemaakt, wat ze 
hebben meegemaakt, hun struggle voor 
erkenning, is van deze samenleving en 
van deze realiteit. Het is Nederland, het 
gaat over hier en nu. Het gaat iedereen 
aan. 

Het is dus niet meer dan logisch dat 
gevestigde instellingen, instituten en 
makers zich nu eindelijk openstellen 
voor andere narratieven. Tegelijkertijd 
is het onjuist en zelfs oneerlijk om van 
gevestigde instellingen te verwachten 
dat ze aan al die verhalen recht doen. 
Om bij de ‘seat at the table’-metafoor te 
blijven: het is mooi dat andere makers 
en verhalen nu aan de grote tafel mogen 
aanschuiven, maar ze hebben ook hun 
eigen tafels nodig. Hun verhalen mogen 
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en moeten ook in een eigen context 
bestaan, een context die ze zelf in de 
hand hebben. Tafels waar ze niet alleen 
aan zitten maar ook het menu bepalen. 
Er zijn plekken nodig waar dat kan, 
plekken die vanuit een ander perspec-
tief werken. Dat heeft het veld nodig om 
overeind te blijven en om nieuw publiek 
te binden: verandering van spijs doet 
eten. Duurzame diversiteit betekent 
dus naast een plek aan tafel, en erken-
ning en ontsluiting van een gedeelde 
geschiedenis, ook eigen plekken waar 
andere bronnen centraal kunnen staan. 
Diversiteit is niet een beetje kleur in de 
pap integreren, diversiteit is diversiteit. 
Het is geen doel, het is ook geen doc-
trine, het is een voorwaarde. Het is waar 
het echte gesprek begint. Wil theater 
urgentie hebben, wil het actueel blijven 
en buiten haar eigen begrensde wereld 
relevant zijn, zal het deze inhaalslag 
moeten maken. 

Makers die in de afgelopen decennia 
in de marges van het ‘doelgroepen’-
theater aan het pionieren waren, deden 
dat in de overtuiging dat de podium-
kunsten een essentiële arena zijn in 
onze samenleving. Dat het ertoe doet 
om daar gezien en gehoord te worden. 
Zij geloofden met hart en ziel in het 
fundamentele belang van theater en 
theatermaken. Willen we dat de podi-
umkunsten overeind blijven moeten 
wij met diezelfde overtuiging ons 
daar hard voor maken, ook buiten het 
culturele veld, in de samenleving en in 
de politiek. Het veld in Nederland mag 
dan zorgvuldig beheerd en ingekaderd 

zijn door de overheidsfondsen, het is 
een schijnzekerheid. De realiteit is dat 
het veld moet vechten voor zijn bestaan 
met dezelfde passie en overtuiging 
waarmee zij destijds gevochten hebben 
om binnen het veld gehoord te worden. 
Waarom?

Theater kan veel dingen zijn. Het kan 
de plek zijn waar de status quo wordt 
bevestigd en met ingewijden wordt 
gevierd. Het kan ook de plek zijn waar 
je juist beweging viert, waar je de status 
quo bevraagt, waar iedereen zijn eigen 
verhalen kan delen, waar je mag verwar-
ren en provoceren. Dat is waar zij voor 
vochten. Niet een plek van ‘ons kent ons’ 

maar een plek waar we samen onder-
zoeken wat ‘wij’ betekent. Met iedereen. 
Die plek hebben wij als samenleving 
nodig, nu meer dan ooit. Het theater 
kan die plek zijn, maar dan moet je wel 
iedereen uitnodigen. Dat gaat niet alleen 
over nu en over morgen, dat gaat ook 
over gisteren. Diversiteit implementeren 
zonder iets aan te gaan met de mensen 
die daar in het verleden voor hebben 
gestreden, is kortzichtig en laf. Dan ga je 
het echte gesprek uit de weg. We moeten 
dat verleden erkennen. Archiveren - niet 
om op te bergen maar om te ontsluiten, 
om te inspireren. Dat is de basis van een 
duurzame, diverse en relevante podium-
kunstensector die de veerkracht heeft 
om te doorstaan wat we nu meemaken 
en de zeggingskracht heeft om iedereen 
van zijn belang te overtuigen.

Mathieus voorstelling ligt er, is af en 
wacht op het einde van de pandemie. 
Mathieu draagt in zijn voorstelling 
theaterteksten voor die G.G.T. Rustwijk 
in 1911 voor een Nederlands publiek 
had geschreven, een aanklacht tegen 
het koloniaal bewind. Het Nederlands 
publiek dat hij voor ogen had, is destijds 
niet op komen dagen, G.G.T. raakte in 
de vergetelheid. Mathieu zelf had tot 
voor twee jaar geleden nooit van de 
man gehoord. Nu, meer dan een eeuw 
na zijn dood, vindt G.G.T. Rustwijk via 
zijn achter-achter-kleinzoon Mathieu 
uit Sprang-Capelle alsnog zijn stem, en 
straks, hopelijk, zijn beoogd publiek. Is 
dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. De 
slavenzoon G.G.T. Rustwijk, Mathieus 
betovergrootvader, mijn overgrootvader, 
was dichter, theatermaker, fotograaf en 
activist in een tijd dat de Nederlandse 
overheid in Paramaribo liever niet zag 
dat de zwarte bevolking leerde lezen en 
schrijven. ‘De Kunst’, schreef hij ‘koos mij 
als slaaf’. Ik sluit graag met zijn woorden 
af, en ik draag ze op aan iedereen die met 
hart en ziel gevochten heeft voor ‘a seat 
at the table’ :

’t Goede gedaan waar uw hart het 
gebiedt;

’t Schoone vertolkt waar uw geestdrift 
het ziet;

En nooit gevraagd, in geen enkel geval,
Wat er de wereld van oordelen zal.

‘Diversiteit 
implementeren 
zonder iets aan 
te gaan met de 
mensen die daar 
in het verleden 
voor hebben 
gestreden, is 
kortzichtig en laf’
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Vier mensen namen deel aan dit (virtuele) rondetafel-
gesprek: Mavis Carrilho (Nederlandse Dansdagen en 
Theater Rotterdam), Farid Tabarki (Internationaal Theater 
Amsterdam), Kiran Sukul (Nederlands Dans Theater) en 
Clarice Gargard (Prins Claus Fonds en Holland Festival). 

Waarom heeft u ja gezegd toen u werd gevraagd zitting te 
nemen in de raad van toezicht van uw instelling?
Mavis Carrilho: ‘Ik kijk naar de missie van de organisatie. 
Ik stel mezelf de vragen: sta ik achter deze organisatie? 
Wat doen ze? En wil ik dat ondersteunen? Het is voor mij 
belangrijk dat diversiteit en inclusie hoog op de agenda 
staan. Wat zijn hun ambities? Wat willen ze bereiken op alle 
P’s (Personeel, Publiek, Programma en Partners)? Ze hoeven 
er voor mij niet heel ver in te zijn, het gaat erom dat men 
wil verbeteren, de intentie, een gefundeerde ambitie met 
een langetermijnperspectief. En natuurlijk het besef wat 
daar voor nodig is en het lef daarvoor hebben. Ik kijk verder 
naar wie er in zo’n raad zit en naar de financiële kant om te 
proberen een beeld te krijgen van de organisatie en hoe deze 
ervoor staat. Dat wil niet zeggen dat ik niet kies voor een or-
ganisatie die er slecht voor staat. Maar je moet wel denken, 
heb ik de tijd en zin om mijn vrije tijd hier aan te besteden?’

Farid Tabarki: ‘Ik ging al veel naar het theater. Ik was gevraagd 
om zitting te nemen in de raad van toezicht toen de fusie van 
Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam 

nog aan de gang was. Voordat ik instemde met een plek in 
de raad van toezicht, heb ik me daarnaast ingelezen in het 
beleid en ambities van het ITA. Wat mij inspireerde was hun 
mooie ambitie om bij te dragen aan de stad Amsterdam. En 
om een huiskamer te zijn voor iedereen die hier woont. Dat 
zijn de twee redenen waarom ik ja heb gezegd.’

Kiran Sukul: ‘Bij het Nederlands Dans Theater ben ik betrok-
ken geraakt in de zomer van 2020. Ik heb een Zuid-Indiaas 
klassieke dansachtergrond (Bharata Natyam) en de Indiase 
danstraditie, eigenlijk danstheater, heeft altijd een belang-
rijke rol gespeeld in mijn leven. Als kind ging ik samen met 
mijn moeder en vader naar Indiase dansvoorstellingen 
én naar voorstellingen van het NDT. Met het NDT ben ik 
opgegroeid, net zoals met de Indiase dans. Het bijwonen 
van ook dat soort voorstellingen werkte vormend. Toen ik 
gevraagd werd om op gesprek te komen bij het NDT vond ik 
dat uiteraard eervol, maar ik wist ook dat ik iets meebracht: 
kennis van dans en beweging en het dansende lijf vanuit een 
compleet andere traditie, plus een breed netwerk als maker 
in de culturele sector. Zoals het NDT mijn danshorizon ver-
breedde als kind, zo kunnen toezichthouders met verschil-
lende (culturele) achtergronden, juist door die hoedanigheid 
en goed toezichthouderschap, horizonnen doen verbreden 
bij directies. Ik gun uiteindelijk ieder kind (danser of niet-
danser) die uitwerking die de moderne dans op mij had. 
Maar nog niet iedere dansliefhebber, vanuit welke traditie 
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KLEUR IN RADEN 
VAN TOEZICHT

tactieken, ervaringen en genoegens
De roep om meer diversiteit en dekolonisatie dwingt witte instellingen tot verandering 

op alle niveaus. Cultuurwetenschapper en aspirant toezichthouder Wigbertson 
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dan ook, vindt zijn weg naar het NDT. Als sparringpartner 
voor de directie denk ik mee. Andere zienswijzen, andere 
achtergronden, ander netwerk: het werkt verfrissend voor 
elke organisatie.’

Clarice Gargard: ‘Ik zit in twee verschillende, als bestuurder 
en toezichthouder. Maar van beide werd ik enorm enthou-
siast, omdat ik een cultuurliefhebber ben. Zowel het Prins 
Claus Fonds als het Holland Festival kende ik eerder; ik ben 
ook op andere manieren met hen in contact gekomen, veelal 
door mijn werk in de media. Voor mij is het belangrijk dat 
de organisatie goed en relevant werk doet, dat niet enkel 
gaat over cultuur en artistieke expressie, maar dat ook een 
maatschappelijke relevantie heeft. En beide organisaties 
hebben dat op internationaal vlak.  Ook moeten ze voor mij 
openstaan voor verandering en dat is zo.’  

Hoe gaat uw instelling om met diversiteit en inclusie en hoe 
denkt u dat het beter kan? Heeft u daar concrete ideeën voor? 
Mavis Carrilho: ‘Voor de hele sector is er veel werk te doen, 
vooral op het gebied van de P van het personeel. En daarnaast 
zeker ook aan de P van partners en de P van het publiek. Nu 
lijkt er een discussie te zijn over bijvoorbeeld het meten van 
de diversiteit van het personeelsbestand. De wet SAMEN 
(Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden), die in 2004 
is afgeschaft, was een uitstekend model om dit te meten. 
De wet verplichtte werkgevers cijfers te verzamelen over 
‘allochtonen’, maar zou niet meer passen in het politieke 
denken. Dat we nu op zoek zijn naar manieren om diversi-
teit te meten, getuigt van een slecht geheugen, want er zijn 
talloze onderzoeken naar verricht. Je kunt mensen zichzelf 
laten definiëren, of vooraf aangegeven categorieën gebrui-
ken. Informeer je personeel dat het formulier invult, dat dit 
op vrijwillige basis gebeurt en hoe er met hun privacy wordt 
omgegaan. Leg uit wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek 
naar diversiteit. Dat is een rationeel antwoord. Wat je vaak 
ziet, is dat het op een niet-rationele manier gaat, maar vanuit 
emotie. Ik heb geen probleem met een emotionele reactie, 
maar laten we die emotie onderzoeken. Wat is die precies?’

Farid Tabarki: ‘De theaterwereld in het algemeen wordt 
steeds inclusiever en diverser. Dit is een grote verbetering 
ten opzichte van tien jaar geleden. Kan het beter? Ja! Een 
heikel punt is het feit dat theatermedewerkers lang bij 
het theater blijven, waardoor je niet veel verloop hebt van 
nieuw personeel dat kan worden gediversifieerd. Naast deze 
ingewikkelde kwestie is er ook aandacht nodig voor een 
inclusieve gedachte bij het publiek: hoe betrek je mensen die 
al verschillende drempels ervaren bij het betreden van een 
theaterinstelling? Hoe laat je hen uiteindelijk een integraal 
onderdeel van de instelling uitmaken? Dat kost tijd en 
energie om over ontstane routines en benaderingen na te 
denken en ze te corrigeren, maar ook om het op de agenda te 
zetten en te houden. Dit alles komt boven op de werklast die 
al enorm is. Maar dit zijn belangrijke doelen en we zullen er 
in de toekomst de vruchten van plukken.’

Mavis Carrilho: 
‘Ik kies bepaalde 
instellingen die 
bijdragen aan 
de samenleving. 
Daar geef ik mijn 
talenten voor. Niet 
omdat ik veel tijd 
heb, maar omdat ik 
iets belangrijks wil 
doen’

fo
to

 a
n

n
em

ie
k

 s
tr

en
g

theaterkrant magazine 2/2021 beleid / toezicht



24

Kiran Sukul: ‘Als toezichthouder is het niet mijn taak om 
concrete ideeën aan te leveren. Mijn taak is om dusdanig te 
sturen, te informeren, te bevragen en kritisch te zijn dat er 
concrete ideeën gaan leven in de hoofden en harten van di-
recties en besturen. Bij Theater aan het Spui waar ik van 2012 
tot 2017 in het bestuur zat, keek men kritisch naar partners, 
programmering, publiek en personeel. Het NDT maakt stap-
pen op het gebied van deze vier p’s op een manier die past bij 
zijn identiteit. Dit is, net als op zoveel andere plekken, in een 
stroomversnelling geraakt door de terechte aandacht voor de 
Black Lives Matter-beweging. De dansers, de ruggengraat van 
het NDT, zijn afkomstig van over de hele wereld. Hen betrek-
ken bij het diversiteits- en inclusiebeleid is een manier om 
je instelling van binnenuit te veranderen en je inclusief te 
presenteren.’

Clarice Gargard: ‘Het kan altijd beter, maar wat ik wel merk 
is dat het thema steeds hoger op de agenda komt te staan. Al 
helemaal na de BLM-protesten van 2020. Ik zou zeggen dat 
het voor de organisaties altijd een speerpunt en aandachts-
punt is - maar ik vind dat het ook een politieke connotatie 
moet hebben. Het gaat niet enkel om representatie maar om 
verandering, om toegankelijkheid om het delen van macht 
en ruimte zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Niet 
enkel om mensen van kleur, maar om allerlei groepen in de 
samenleving. Deze structurele en transformerende omslag 
kan nog beter en sneller. Maar de wil is er. Maar het is niet iets 
dat zomaar even gedaan is, het is een proces dat jarenlang 
kan duren en waarschijnlijk nooit ophoudt. Het gaat om een 
intrinsieke verandering in missie, visie, bedrijfsvoering en ook 
in de manier waarop we communiceren en contact maken.’

Soms wordt in een overwegend witte omgeving verwacht dat 
mensen van kleur degenen zijn die problemen rondom di-
versiteit en racisme uiten en tegelijkertijd met een passende 
oplossing voor deze problemen komen. Hoe werkt dat in de 
instelling waar u toezicht houdt? Kunt u die verantwoorde-
lijkheid delen en welke tactieken gebruikt u daarvoor? Heeft 
u bondgenoten?
Mavis Carrilho: ‘Ook buiten mijn rol als rvt-lid wordt er vaak 
een beroep op mij gedaan. En dat vind ik niet erg. Maar ik 
bepaal waar ik wel of niet in meega. En dat geldt voor elke rvt. 
Dat is mijn strategie. Ik kijk naar de integriteit van de vraag, 
als die voor mij niet klopt, dan zal ik die niet oppakken. De 
tweede vraag is: moet ik aankaarten dat de vraag niet klopt? 
Soms doe ik het wel en soms doe ik het niet, waarbij ik me er 
altijd rekenschap van geef: wat is de vraag? Wie vraagt het? 
Vind ik het passen in mijn rol? Of zit er een zeker opportu-
nisme achter waar ik me niet voor wil lenen? Tenzij het in 
lijn is met mijn eigen opportunisme. Ik doe het bijvoorbeeld 
omdat het me helpt iets te bereiken! Je bent de baas over je 
eigen vehikel.’ 

Farid Tabarki: ‘Door samen aan tafel te gaan zitten maken we 
het probleem zichtbaar. Mijn ervaring is dat iedereen zich wil 
inzetten en aan het werk wil gaan. Dat is goed, want dingen 

Farid Tabarki: 
‘In de raad van 
toezicht is het 
cruciaal om je 
ambities rond 
diversiteit en 
inclusie uit te 
dragen. Als meer 
leden deze ambitie 
uiten, dan gaat de 
directie daarmee 
aan de slag’
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veranderen pas als meer mensen met het probleem aan de 
slag gaan. In de raad van toezicht is het cruciaal om je ambities 
rond diversiteit en inclusie uit te dragen. Als meer leden deze 
ambitie uiten, dan gaat de directie daar, voor zover dat nog niet 
gedaan wordt, vervolgens natuurlijk mee aan de slag. De am-
bitie wordt immers dan breed gedragen. Omdat er een heldere 
verdeling moet zijn tussen besturen en toezicht houden kun je 
als toezichthouder je intenties en inzicht kenbaar maken aan 
het bestuur, maar uiteindelijk moet het bestuur wel zelf gaan 
handelen.’

Kiran Sukul: ‘Ik snap wat je bedoelt, maar ik ervaar dit niet als 
zodanig in de organisaties waar ik toezicht houd, of heb ge-
houden. De kunst is om, wat discriminatie en racisme betreft, 
een zo eerlijk mogelijk gesprek aan te gaan met iedereen, en 
vooral te luisteren naar andere standpunten (dat geldt voor 
álle gespreksdeelnemers). Ik ben geïnteresseerd in de achter-
grond, meningen en gedachten van mensen, en probeer mij in 
te leven in hoe het gekomen is dat mensen bepaalde zienswij-
zen erop nahouden. Als er geen respectvol gesprek, of begrip 
over en weer mogelijk blijkt, dan zit je wat mij betreft op de 
verkeerde plek. Op je vraag is een simpel antwoord te geven. 
Als een rvt of bestuur superdivers is van samenstelling – dit 
gaat dus niet enkel over kleur, maar over superdiversiteit – dan 
zul je nooit de enige zijn die vraagstukken rondom racisme en 
discriminatie op moet lossen.’

Clarice Gargard: ‘Ja, dat kan nogal vervelend zijn en gebeurt 
wel eens - of het nou bedoeld of onbedoeld is zoals micro-
agressies in de samenleving nog steeds nou eenmaal een feit 
zijn. Aan de ene kant ligt daar een deel van mijn expertise. 
Maar aan de andere kant heb ik ook geen toverstaf en ben ik 
ook expert op het gebied van vernieuwing, verjonging en com-
municatie en media. Overigens wordt daar binnen de instel-
lingen die ik begeleid altijd rekening mee gehouden, dus het 
voelt niet alsof ik in een hokje wordt gestopt. Maar tegelijker-
tijd ontkom je er ook niet aan, als persoon die zich bezighoudt 
met dergelijke thema’s en die zelf een vrouw van kleur is. Ik 
probeer vaak dan ook aan te sturen op structurele verande-
ring en op het feit dat het niet alleen bij mij moet liggen of bij 
die persoon die niet tot de dominante groep in de organisatie 
behoort, maar vanzelfsprekend in het DNA van de organisatie 
zou moeten zitten, zodat het onderdeel is van de strategie en 
bedrijfsvoering.’

In 2020, toen de instellingen een meerjarige subsidie moesten 
aanvragen, was het onderschrijven van de Code Diversiteit en 
Inclusie verplicht. Hoe wordt in de instelling waar u toezicht 
houdt omgegaan met de eis ‘pas toe en leg uit’? Helpt de code 
bij de vragen en dilemma’s waar de instelling voor staat? Wat 
zijn de voor- en nadelen van de code?
Farid Tabarki: ‘De Code Diversiteit en Inclusie, maar ook de 
Code of Governance, helpen om het gesprek te voeren. De 
Code Diversiteit en Inclusie helpt om te reflecteren op en te 
spiegelen aan je eigen organisatie. In dat opzicht ben ik blij 
met deze codes omdat het gesprek gefaciliteerd wordt. En de 

Kiran Sukul: 
‘Als een rvt 
of bestuur 
superdivers is van 
samenstelling –  
dit gaat dus 
niet enkel over 
kleur, maar over 
superdiversiteit – 
dan zul je nooit 
de enige zijn die 
vraagstukken 
rondom racisme  
en discriminatie  
op moet lossen’
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code dwingt ons ook om onszelf af te vragen: begrijpen we wat 
we zeggen in ons beleid en is diversiteit en inclusie intrinsiek 
aan ons beleid? De code maakt het ook transparant voor finan-
cierende partijen hoe we met deze onderwerpen omgaan.’

Kiran Sukul: ‘Laat ik vooropstellen dat ik een groot voorstander 
ben van de code. De code biedt handvatten voor organisaties 
die gewoon echt niet weten waar te beginnen. Ik volg de code al 
sinds de eerste code uitkwam (waar Mavis bij was betrokken), 
en vind het nog steeds prettiger die eerste als leidraad te ne-
men dan de tweede code. De code is een steuntje in de rug om 
de gedachten te ordenen. Maar uiteindelijk gaat het toch om 
de intrinsieke motivatie, de urgentie, die begrepen en gevoeld 
moet worden, nog voordat de code erbij gepakt kan worden. De 
ene instelling is de andere niet, en dat vind ik een nadeel van 
de code: dat die geldt voor de hele culturele sector en niet per 
discipline.’

Clarice Gargard: ‘Dit is ook zo’n complexe en veelomvattende 
vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Ik zou zeggen 
dat de code helpt om organisaties te dwingen beter na te den-
ken over diversiteit en inclusie. Maar de code is een richtlijn, de 
rest komt uit jou voort. Ik deel dit ook binnen de organisaties 
waar ik bestuurder of toezichthouder ben. De code can only do so 
much. Jij bent degene die moet weten hoe je hem wilt, kunt en 
moet gebruiken. En het is ook essentieel dat de toetsing aan de 
andere kant op een adequate manier gebeurt, anders heeft het 
geen zin en is het allemaal symbolisch en voor de vorm.’
 
Mavis Carrilho, hoe kijkt u als een van de initiatiefnemers van 
beide codes aan tegen hoe die worden ingezet? Kijkt u nu an-
ders tegen zaken aan nu u ziet hoe de code in de praktijk wordt 
gebruikt door uw instelling?
Mavis Carrilho: ‘De tweede code is breder. In de eerste code kon 
je diversiteit alleen zien in relatie tot andere dingen zoals ras, 
nationaliteit, geslacht, beperkingen en seksualiteit (intersec-
tionaliteit). Toen ik de eerste code schreef, was de wereld niet 
toe aan intersectioneel denken. Maar ik ben pragmatisch. Waar 
staat de sector nu en hoe kunnen we van daaruit verder? Een 
definitie krijgt pas betekenis in de praktijk, in de omgang, en in 
hoe we deze hanteren. Je zult zien dat een woord sleets raakt en 
er negatieve aspecten aan gaan kleven, waardoor het mensen 
niet meer in beweging brengt. En dat is nu juist het doel! Als 
je sociale ongelijkheid wilt keren, kan je dat niet doen als een 
lid van een gemarginaliseerde groep, dat moet je samen doen. 
Denkwerk en woorden dragen bij aan het proces. En het maakt 
me niet zoveel uit wat voor woordje daaraan vast zit: ‘mensen 
met een migratieachtergrond’, ‘allochtonen’, ‘gastarbeiders’ 
– ikzelf gebruik het woord zwart – politiek zwart – nu zie je dat 
het woord weer verandert. We zijn constant op zoek naar woor-
den – zodat we ons gehoord en gezien voelen.’
 
Wordt u als toezichthouder voornamelijk aangesproken in uw 
professionele rol – senior consultant, onderzoeker, journalist 
of jurist – of toch vooral op uw culturele- of genderidentiteit? 
Hoe draagt u vanuit beide aspecten bij aan het beleid van de 

Clarice Gargard:
‘Mijn rol is dat 
ik naar een 
instelling kijk 
vanuit het 
perspectief van 
de samenleving 
en media van nu 
en de toekomst, 
en daar scherp op 
probeer te zijn’
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instelling? Ik moet denken aan een citaat van Karima Belhaj 
(rvt-lid van Theater Utrecht) in NRC waarin ze zegt: ‘Als je van 
mij verwacht dat ik ‘vrouwelijkheid’ of ‘allochtonigheid’ met 
me meebreng, dan heb je het nog niet begrepen. Het draait 
erom dat mensen in al hun volledigheid mogen meedoen’.
Mavis Carrilho: ‘Ik ben het helemaal met Karima eens. In al 
mijn volledigheid zit ook mijn eerste-generatiemigrant; ik 
ben 60 dus ik heb een bepaalde kennis en ervaring. Dat neem 
ik allemaal met me mee. Ik maak geen onderscheid. En inder-
daad in volledigheid, en niet in stereotyperingen. Dus niet de 
sociale constructie van wat een vrouw is, of het idee van wat 
een allochtoon is, of het idee van wat een vrouw van 60 is. Nee, 
ik breng mijn volledigheid mee. Mijn intuïtie, mijn denkkracht 
en mijn analytisch vermogen.’
 
Farid Tabarki: ‘De discussie gaat altijd over de juiste persoon 
voor de baan willen hebben. Maar naast de specifieke profes-
sionele kwaliteiten gaat het ook over de symbolische rol van 
de representatie in de samenleving. En deze representatie 
moet op elk niveau worden gewaarborgd. We moeten bijvoor-
beeld verantwoordelijkheid nemen voor het publiek dat een 
financiële drempel ervaart om naar het theater te komen. Los 
van deze symbolische rol is er natuurlijk ook een inhoude-
lijke: iedereen in het bestuur draagt een specifieke vakkennis 
bij aan de groep. Zo heeft bijvoorbeeld de één meer kennis van 
de rol van werkgeverschap, de ander meer van het financi-
ele aspect en zo draagt iedereen bij aan een veelzijdigere en 
diverse samenstelling.’

Kiran Sukul: ‘Hoofdzakelijk vanuit de professionele rol en 
incidenteel vanuit de culturele identiteit, maar dat is oké. 
Mijn culturele identiteit is onlosmakelijk verbonden met mijn 
professionaliteit en mijn identiteit. Ik ben curator en hou me 
bezig met erfgoed, stedelijke diversiteit en migratie en ben af-
gestudeerd in het Internationaal Recht. Ik heb een groot recht-
vaardigheidsgevoel. Diversiteit en inclusie hebben ook met 
rechtvaardigheid te maken. Culturele diversiteit in podium-
kunst, erfgoed en educatie staan altijd op mijn netvlies: het 
werkt verrijkend om meer te weten over een ander. Daarnaast 
let ik erop dat meegegaan wordt met de tijd, in een grote stad 
waarin 70 procent van de jongeren een dubbele culturele 
achtergrond heeft. Want daar heeft diversiteit en inclusie voor 
een groot deel ook mee te maken, dat we als culturele sector 
meebewegen met onze tijd, om in de toekomst net zo relevant 
te blijven als dat we nu zijn, en nog steeds een geïnteresseerd 
breed publiek bereiken.’

Clarice Gargard: ‘Het is aan jou om te laten weten wie jij bent 
en op welke gebieden je een bijdrage kunt leveren. Ik heb 
het idee dat mijn rol altijd een beetje die van de kritische 
millennial-journalist is, haha. Dat ik naar een instelling kijk 
vanuit het perspectief van de samenleving en media van nu 
en de toekomst, en daar scherp op probeer te zijn. En altijd 
gekeken vanuit een maker, iemand die in het culturele veld 
zit, daar contacten en ervaringen heeft, zodat de menselijke 
en artistieke maat niet vergeten wordt. Vaak is dat ook de 

reden waarom ik gevraagd word voor een bestuur (dat weet ik 
omdat ik er specifiek naar vraag), en uiteraard ook voor de cul-
turele- en genderdiversiteit, maar ik heb nooit het gevoel dat 
het leidend is. Ik zou wel zeggen dat mijn vrouw- en zwartzijn 
onderdeel zijn van mij en dat neem ik zeker mee. Het zou 
een probleem zijn als je me enkel daarop zou aanspreken of 
er een generaliserende connotatie bij zou hebben. Het zorgt 
voor een bepaalde verdieping in mijn vak en bestuurderschap 
die relevant is, doch niet bepalend voor wie ik ben of wat ik 
toevoeg. Je hoopt inderdaad altijd dat anderen die volledig-
heid kunnen zien. Maar zelfs al zouden ze dat niet kunnen, is 
het allerbelangrijkst dat jij dat zelf blijft zien en zijn (en ook 
anderen zo ziet).’

Wat is uw advies aan mensen van kleur die overwegen om lid 
te worden van een bestuur of raad van toezicht?
Mavis Carrilho: ‘Doen! Omdat daar de plek is waar je invloed 
kunt uitoefenen op het beleid van de instelling. En omdat 
het gewoon leuk is. Ik doe dit werk met veel genoegen. Mijn 
diepste overtuiging is, dat als je talenten hebt, je die moet 
gebruiken voor het verbeteren van de samenleving. Dit is een 
beetje mijn vrijwilligerswerk. Ik kies bepaalde instellingen 
die bijdragen aan de samenleving. Daar geef ik mijn talenten 
voor. Niet omdat ik veel tijd heb, maar omdat ik iets belang-
rijks wil doen.’ 

Farid Tabarki: ‘Ik denk dat je gepassioneerd moet zijn over 
de samenleving en dat je moet beseffen dat deze instellin-
gen niet uit zichzelf bestaan. Ze hebben mensen nodig die 
verantwoordelijkheid nemen. Als je er passie voor voelt, doe 
het dan. Vooral omdat deze functies onbezoldigd zijn, moet 
je de financiële mogelijkheden hebben om daar de tijd voor 
te nemen. Ik had het geluk dat ik al op jonge leeftijd in een 
raad van toezicht zat. Dus ik zou zeggen, begin op een manier 
die dicht bij huis voelt. Doe ervaring op, want niemand wordt 
geboren als lid van de raad van toezicht. Maak fouten en groei 
daarvan. Al deze ervaringen maken dat je later de instelling 
iets unieks brengt.’ 

Kiran Sukul: ‘Het belangrijkste geheim van goed besturen vol-
gens mij is – en ik quote een van mijn mentoren – dat je ‘het 
goed met elkaar kunt vinden’. Luister dus naar je onderbuik-
gevoel, als een club niet bij je past, dan weet je het en lijkt het 
me beter dat je er niet bij betrokken zou moeten willen zijn, 
ongeacht je bestuurlijke ambities.’

Clarice Gargard: ‘Ga waar je jezelf kunt zijn, of in ieder geval 
de professionele versie van jezelf, haha. En waar jouw input 
gewaardeerd wordt. Iets wat je van tevoren goed moet chec-
ken. Ik laat mensen altijd weten wie ik ben, waar ik kom en 
werk. Zodat ze niet verrast worden, maar ook opdat ik me niet 
anders hoef voor te doen. Wees zelfverzekerd in wie je bent 
en wat je toevoegt. En zorg ervoor dat het iets is dat je ook leuk 
vindt en passie voor hebt, naast dat het misschien goed op je 
cv staat. Anders houd je het niet vol. Maar dat geldt voor alles 
in het leven.’ 

theaterkrant magazine 2/2021 beleid / toezicht
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Meral Taygun (1944) is actrice, regisseuse en theatermaakster van 
Turkse afkomst. Zij studeerde aan de prestigieuze Yale Drama 
School in de Verenigde Staten, waar zij samen met Meryl Streep 
op de planken stond, en in 1969 afstudeerde. 

In de jaren zeventig keert Taygun terug naar Turkije waar ze 
uitgroeit tot een icoon - zowel in het theater als op het witte 
doek. Met haar blonde haren, groene ogen en uitstekende dictie 
is Meral Taygun zowel foto- als microfoon-geniek. Als actrice 
neemt ze haar werk serieus, ook al moet ze in het begin van haar 
carrière rollen spelen ver onder haar niveau. Zo worden er in de 
jaren zeventig en tachtig in Turkije tientallen goedkope remakes 
uitgebracht van westerse klassiekers. De ene nog lachwekkender 
dan de ander. Voor de remake van The Exorcist (Seytan) worden in 
1974 zowel Meral als haar toenmalige man Ali Taygun gecast. De 
film heeft een hoog houtje-touwtjegehalte, met goedkope special 
effects en veel illegaal beeldmateriaal van de originele Exorcist-
film dat er tussendoor is gemonteerd. Maar als er iemand is die 
een dergelijk misbaksel van de vergetelheid kan redden, dan is 
het wel Meral Taygun. Zij weet de film nog iets van cachet mee te 
geven. Het is de periode waarin ze in Turkije uitgroeit tot de mees-
teres van de twinkelende oogopslag met haar verleidelijke ogen 
waar duizenden Turkse mannen in het donker bij wegdromen. Ze 
is ook de kampioen van de jaloersmakende tekstbehandeling. 

Maar haar hart ligt bij het theater. En dan vooral bij het soort 
maatschappijkritische theater dat het publiek aan het denken 
zet. In de tweede helft van de jaren zeventig maakt ze kennis met 
Vasif Öngören, een bevlogen en charismatische intellectueel die 
gespecialiseerd is in Brecht en een theateropleiding heeft gevolgd 
in Duitsland. In eerste instantie maakt Meral als actrice deel uit van 
Vasifs theatergezelschap. Later vormen ze ook een stel. 

De tweede helft van de jaren zeventig is een periode van poli-
tieke bewustwording voor Taygun die door Vasif Öngören meer en 
meer beïnvloed wordt in haar denken. Tayguns leven verandert 
op het moment dat er in 1980 een staatsgreep wordt gepleegd in 
Turkije. Ze is op dat moment met Öngören op tournee in Duitsland 
als ze hoort dat in Turkije alle bestuursleden van een vredesbe-
weging, waarvan ze deel uitmaakt, zijn gearresteerd. Ze krijgt het 
advies om in Berlijn te blijven tot de rust is teruggekeerd. 

Op datzelfde moment is een aantal leden van HTIB (Turkse 
Arbeiders Vereniging Nederland) in Amsterdam bezig om theater-
gezelschap El Kapisi op te zetten. Ze horen dat Meral en Vasif niet 
meer terug kunnen gaan naar Turkije, en nemen contact op met 
het Ministerie van OCW om het stel naar Amsterdam te halen. Op 
het Ministerie zit op dat moment Carry Roozemond, die samen met 
Otto Romein (op dat moment voorzitter van de Raad voor de Kunst) 

een ambitieus plan ontwikkelt om het zogenoemde STIPT project 
op te zetten. STIPT staat voor Stichting Interculturele Projecten op 
Theatergebied en moet zichtbaar maken wat kunst voor en door 
migranten kan inhouden in Nederland. 

Om STIPT van de grond te krijgen, kijken beide bestuurders uit-
drukkelijk over de grens naar kunstenaars van statuur die zo’n pro-
ject kunnen trekken. Naast de Caribische theatermakers die door 
Henk Tjon worden begeleid, repeteren bij STIPT ook de Molukkers 
met theatergroep Delta. Naast Vasif en Meral wordt Rufus Collins 
gestrikt om STIPT tot leven te brengen. In eerste instantie is ieder-
een enthousiast maar er ontstaat geen inhoudelijke samenwerking 
tussen de diverse docenten en deelnemers, die buiten het feit dat ze 
allemaal migrant zijn, voor de rest bitter weinig met elkaar delen. 

Zo zijn Vasif Öngören en Meral Taygun met name gevormd door 
het brechtiaans theater in Turkije en hanteren vanuit deze achter-
grond een ander artistiek uitgangspunt dan Rufus Collins. Zij willen 
een alternatief model van de werkelijkheid bieden, maar drukken 
hun leerlingen wel op het hart om zich vooral aan te passen aan de 
dominante Nederlandse samenleving. Collins daarentegen wil niets 
weten van assimilatie en legt sterk de nadruk op self awareness. 

In datzelfde jaar komt Vasif Öngören onverwachts te overlijden. 
Zijn dood brengt een schok teweeg bij al die Turkse makers, zoals 
Şaban Ol, Ali Çifteci en anderen, die via STIPT de smaak van het 
theater te pakken hadden gekregen en op het punt stonden om 
door te breken. Bij wijze van ode aan Vasif wordt theatergroep El 
Kapisi spontaan omgedoopt tot het Öngören Theater, maar het 
lukt niet om een plek te veroveren in het Nederlandse theater-
landschap, dat op dat moment potdicht zit. 

Het overlijden van Vasif Öngören valt ook samen met de beëin-
diging van STIPT 1985. Meral wordt docent aan de Amsterdamse 
toneelschool waar ze onder andere over de werken van Brecht 
doceert. Ze is bescheiden maar ze is ook strijdbaar en blijft zich 
inzetten voor vernieuwing in het theater. Ze wordt benoemd tot 
artistiek directeur, een functie die zij vijftien jaar lang uitoefent. 
Onder haar leiding komen de verschillende opleidingen (De 
Akademie voor Kleinkunst en de Amsterdamse Toneelschool) 
bij elkaar in het nieuwe gebouw aan de Jodenbreestraat en gaan 
de fusiepartners uiteindelijk op in de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK). 

Na de fusie neemt ze afscheid om zich weer op haar eigen 
projecten te kunnen richten. Haar droom is om een tweede fase-
opleiding op te zetten voor het theater. Dat bestaat op dat moment 
nog niet in Europa. Daarnaast wil ze weer op de planken staan. 

De hoofdrollen op het grote toneel blijven echter uit en Meral 
trekt zich meer en meer terug in een kleine bubbel van vrien-
den. In een interview in het blad Nieuw, twintig jaar multicultureel 
theater zegt ze over haar beginperiode in Nederland: ‘Onze droom 
was om muren te doorbreken. We spraken toen al over colour 
blind casting. We dachten dat als we het simpelweg goed deden, 
dat de deuren dan vanzelf zouden opengaan en wij automatisch 
een plek zouden innemen tussen de reguliere theatergezelschap-
pen. Maar zoals vaker blijkt de werkelijkheid weerbarstig te zijn.’ 
‘Het is niet gelukt’, zegt ze en trekt zich terug uit de wereld van 
het theater. Wat wel gelukt is, is dat Meral Taygun het Nederlands 
theater op haar eigen wijze diepgaand heeft beïnvloed. Misschien 
wel meer dan zij zelf voor mogelijk heeft gehouden. 

LEGACY

MERAL TAYGUN
een diepgaande inzet  
voor vernieuwing

DOOR ÖZKAN GÖLPINAR
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meral taygun bij de herdenking van de vermoorde turkse vakbondsleider nihat karaman in 
amsterdam, 1988 foto haydar tuc collectie iisg

meral taygun en kenneth herdigein in brieven aan taranta-babu (1984) van stichting werkgroep poëzie 
hardop regie annemarie prins decorontwerp jan kieboom lichtontwerp frits zwaanswijk foto han 
singels met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)
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Als je zijn naam intikt bij Google, blijkt ‘Michael Matthews’ 
een Australische wielrenner te zijn die vooral bekend staat 
als sprinter die in oktober uit de Giro gestapt schijnt te zijn. 
Het lijkt wel of de acteur Michael Matthews nooit bestaan 
heeft en dat is uiterst merkwaardig. Matthews heeft voor 
velen in de Nederlandse theaterwereld een onuitwisbare 
indruk gemaakt met zijn inspirerende persona als acteur, 
performer, vormgever, componist en wat al niet meer. 

Michael Matthews is geboren (in 1958) en getogen in New 
York City en studeerde beeldende kunst, film en theater 
aan de Temple University in Philadelphia. Op vakantie naar 
Berlijn bleef hij hangen in Haarlem en hij verhuisde in 1984 
definitief naar Nederland voor de liefde – hij was de partner 
van Jac Heijer, de gezaghebbende toneelcriticus van NRC.

Ik was in de gelukkige omstandigheid om als eerste met 
hem in het theater te mogen werken, in de Haarlemse 
Toneelschuur. Hij was een uiterst aantrekkelijke verschij-
ning: cool, long, dark and handsome, met een prachtige stem 
en een katachtige motoriek. 

De eerste voorstelling waarin Matthews en ik samenwerkten 
was de merkwaardige komedie Kafka ist immer Gut (1985), een 
theatercollage van dans, music-visuals en gevonden teksten 
uit een vuilniszak bij de achteruitgang van de Amsterdamse 
discotheek Mazzo die door meeuwen opengescheurd was.

Het bleken mysterieuze gedichten en liefdesbrieven, 
culminerend in hoogst agressieve, psychotische teksten van 
een eenzame jongeman gericht aan Karin, een van de bloed-
mooie bardames van de Mazzo.
Michael heeft deze rotzooi aan persoonlijke, anekdotes als 
inspiratie genomen om enkele love songs te componeren. De 
beruchte actrice Marja Habraken speelde op de haar fijnzin-
nige wijze Karin maar liet het op de uitverkochte première-
avond wegens verregaande dronkenschap afweten, zodat ik 
met blonde pruik haar rol op het nippertje moest overnemen. 
Niet dat de recensenten er iets van hebben gemerkt, want 
de volgende dag ging het in Trouw doodleuk over ‘Marja 
Habraken, die zich onbegrijpelijkerwijs leent voor dit soort 

bevuiling van haar eigen soort.’ Wel schreef die recensente: 
‘Jammer van Michael Matthews, die prachtig geconcentreerd, 
kalm en spannend staat te spelen.’

Een jaar later volgde het stuk Cold Sweat Antigone, een 
bewerking van Sophocles’ Griekse tragedie, doorspekt met 
legendarische songs van tragisch omgekomen soulzangers. 
Voor deze voorstelling moet ik echt alle credits aan Matthews 
geven: hij heeft veel aangedragen en fantastische, funky 
teksten gemaakt voor het Griekse koor, en misschien was het 
ook wel zijn idee om een volledige zwarte (en beeldschone) 
cast voor in te zetten. 

De volgende stap was een forse maat groter. De Stopera in 
Amsterdam was net opgeleverd en op een of andere manier 
leek het mij een uitdaging om daar zo snel mogelijk een 
soort van opera te kunnen uitvoeren. Dankzij het enthousi-
asme van Toneelschuurdirecteur Frans Lommerse zijn we 
heel brutaal de onderhandelingen ingegaan met het hoofd 
programmering Pieter Hofman, die vrijwel meteen heel erg 
gecharmeerd was van het krankzinnige, buitensporige idee. 
Matthews wist met zijn coole charme vrijwel iedereen voor 
ons plannetje in te palmen. Maar ik zat met een probleem: 
wat laat je in godsnaam zien en gebeuren op het gigantisch 
toneel van het Muziektheater zonder groot gezelschap – of 
überhaupt zonder gezelschap – en zonder behoorlijk budget? 

Ik maakt van de nood een deugd en besloot dat het een 
soloshow met Michael Matthews moest worden en ik zou 
een aantal bevriende collegae bellen om voor een habbekrats 
mee te werken. Dat werd The Man in The Raincoat, een asso-
ciatieve, gedurfde monoloog van Bob Wilson op muziek van 
onder anderen Laurie Anderson; een tekst die begon met 56 
maal het woord ‘black’.

NRC schreef: ‘De grootste kwaliteit van The Man in the 
Raincoat is evenwel Michael Matthews, een in Nederland 
levende zwarte Amerikaan die al eerder optrad in Malasch’ 
theaterwerk. Matthews beschikt over een zeldzaam theatraal 
charisma; hij beweegt soepel maar, als of hij voortdurend 
afremt en iedere beweging te veel van het goede acht.(…) 
Zijn stem bezit onbegrensde mogelijkheden. Hij kan piepen, 
kermen en miauwen, maar ook diep in de laagste registers de 
betekenis uit een woord peuren. Matthews is het bewijs, dat 
eenvoud niet alleen siert maar ook loont.’

De VPRO heeft er nog een eenmalige uitzending aan ge-
waagd, te vinden in het archief van Beeld en Geluid. 

Michael Matthews werd door zijn fenomenale optreden de 
lieveling van modern theatermakend Nederland en omstre-
ken. Hij danste in de opera De Materie van Louis Andriessen, 
speelde God in Klaagliederen van Toneelgroep Amsterdam, en 
regisseerde Cambodia mon amour bij Cosmic Illusion. Daarna 
maakte hij een aantal eigen solovoorstellingen, eerst een 
serie over dictators, daarnaar de The Monster Trilogy, waarin 
hij lucide reflecteerde op zijn ziekte en aanstaande dood. Hij 
had aids.

LEGACY

MICHAEL
MATTHEWS
coole charme en  
monumentaal werk
DOOR ROB MALASCH
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Dat Matthews in het tijdsbestek van 1985 tot 1996 zijn artis-
tieke sporen heeft kunnen verdienen is een buitengewone 
prestatie geweest en resulteerde in 1995 in de toekenning van 
de Albert van Dalsumprijs van de stad Amsterdam voor zijn 
voorstelling Hyde, een onderdeel van The Monster Trilogy. Hij 
was toen al ernstig ziek en stierf een jaar later.

Theater is een vluchtig medium, voorbij voordat je er erg in 
hebt, maar tevens even zo aantrekkelijk omdat de duur van een 
voorstelling een magische werkelijkheid weet te scheppen. 

Ik vond en vind dat een voorstelling of performance iets 
moet zijn wat nog nooit eerder te zien en te beleven is geweest. 
Michael Matthews en ik vonden elkaar in dat soort van theater 
– eigentijdse statements met als inspiratie de chaotische we-
reld om ons heen en gebruikmakend van alles en nog wat: de 
cutting edge van beeldende kunst, moeilijke muziek, moderne 
dans en over-the-top kitsch. 

Zijn invloed vanuit zijn theatrale oeuvre werd bij de aan-
stormende jonge theatergroepen ongetwijfeld als heel intens 
beleefd en velen zijn schatplichtig aan zijn pionierswerk vanuit 
de Toneelschuur. Maar ik ben er van overtuigd dat zijn hele oeu-
vre bredere invloed heeft gehad: tientallen soloprojecten, teke-
ningen, teksten en columns en bijdragen voor andere podium-
kunstenaars onder wie Gerardjan Rijnders, Louis Andriessen, 
Rob Hauser, Ping Chong, Cosmic Illusion, Paul Gallis, Amy Gale 
en mimegroep Carrousel.

De Amsterdamse architect Peter Sas beschikt over een uitge-
breid archief, en fotograaf Ben van Duin heeft van vrijwel elke 
voorstelling waaraan Matthews heeft meegedaan prachtige 
foto’s geschoten. 

Ook is daar de reeks aidsfoto’s van Koos Breukel waarop hij 
trots zijn getormenteerde en zieke lichaam toont, om daarmee 
in een klap één van de monumentale hoogtepunten van zijn 
korte maar intense carrière te laten zien. 

boven: michael matthews (en op de voorgrond liggend lucretia van der 
vloot) in klaagliederen (1994) van toneelgroep amsterdam regie gerardjan 
rijnders choreografie bambi uden kostuums rien bekkers decorontwerp erik 
kouwenhoven lichtontwerp imena margaretha rijsdijk foto serge ligtenberg 
met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

onder: publiciteitsfoto voor hyde: or the strange clauses of will (1995) van 
michael matthews/toneelschuur producties foto koos breukel met dank aan 
theatercollectie/allard pierson (stichting tin)
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Marjorie Boston begon als maker en ge-
zelschapsleider (bij onder andere Made in 
da Shade, MC en RIGHTABOUTNOW INC.) 
al vroeg te verzamelen en is nu de hoeder 
van een archief van het zwarte theater.

‘Ik was onder de twintig, een jonge stu-
dent op de mime-opleiding. Ik deed eerst 
de kleinkunst en ik kreeg irritante vragen 
die ik niet goed begreep. Men snapte niet 
dat ik én van Bob Marley én van Jacques 
Brel hield. En dat ik hen in mijn maker-
schap samen wilde brengen. Ik zat in een 
witte westerse podiumkunstenwereld, 
die zichzelf als standaard nam en niet 
wilde horen over de canon waar ik uit 
voortkwam. En al helemaal niet wilde 
horen dat verschillende wortels geblend 
kunnen worden.

Dat was het moment dat ik wist: als 
ik hier in deze sector blijf, dan moet ik 
ook deze taak op mij nemen: de bronnen 
vanwaaruit ik maak, delen. 

Ik besloot dingen te gaan bewaren. 
Alles wat te maken heeft met het zwarte 
theater ben ik destijds in hard copy en 
later ook digitaal gaan bewaren. In ons 
werk heeft documentatie altijd een be-
langrijke plek gehad. 

Ik heb altijd beseft dat wij een canon bij 
ons dragen die erkend en dus opgeno-
men moet worden. Het heeft allemaal 
te maken met waar wij vandaan komen. 
En dat is de hiphopcultuur. Daar leeft 
het credo: each one teach one.

We wilden een documentaire maken 
over Rufus Collins. 
Hij had zijn laatste voorstelling bij ons 
gespeeld. Hij zou meewerken aan een 
tweede voorstelling bij Made in da 
Shade als acteur. Die heette V.O.O.D.O. 
(Vent om of de opera, 1998) Maar hij stierf. 
Toen hebben we besloten zijn trail terug 
te volgen, naar Amerika te gaan. We 
vroegen aan het toenmalige theater-
instituut of ze dat project wilde onder-
steunen. Tot onze grote schok zeiden 
ze dat ze Rufus niet zagen als iemand 
die zij een plek moesten geven in de 
Nederlandse canon. Dit was in de jaren 
negentig. Toen was ik er nog meer op 
gebrand zijn legacy zeker te stellen. Ik 
dacht: we gaan die documentaire toch 
gewoon maken. Wijzelf betaalden de 
cameravrouw, en op basis van inter-
views die wij met Rufus voor zijn dood 

hadden afgenomen, zochten wij contact 
met mensen uit zijn verleden. We heb-
ben Mick Jagger gesproken, Marianne 
Faithful, Ruby Dee, Harvey Keitel... Al 
die interviews maken deel uit van ons 
archief. Toen Rufus stierf kregen wij 
een deel van zijn persoonlijke archief. 
Dat was het begin van een samenge-
stelde collectie van het zwarte theater 
in Nederland. Oud-directeur Gerrit 
Wijnhoud van De Nieuw Amsterdam 
heeft ons bijvoorbeeld op het nippertje 
gebeld met de vraag: ‘Willen jullie ons 
archief komen redden?’. DNA verloor in 
2011 zijn voornaamste subsidie en het 
gebouw moest leeg. We zijn als een gek-
ken in een gehuurd busje met technici 
van MC daarheen gereden en hebben 
dat hele archief in die bus gezet. Wij heb-
ben daarnaast de archieven van Cosmic 
en haar voorloper Cosmic Illusion, Made 
in da Shade en Productiehuis MC. Rufus 
speelde z’n laatste voorstelling in onze 
eerste voorstelling SHADE. Het werk 
deed hem denken aan zijn tijd bij The 
Living Theatre. Voor hem was daarmee 
de cirkel rond. En zo groeide ons archief 
uit tot een archief van het zwarte thea-
ter in Nederland.’

Hans van Keulen verhuisde na de op-
heffing van het TIN, eind 2012, met de 
theatercollectie mee naar de afdeling 
Bijzondere Collecties van de UvA (sinds 
2019: Allard Pierson) waar hij nu werkt 
als conservator/teamleider uitvoerende 
kunsten. 

‘We zijn voortgekomen uit het 
voormalige Theaterinstituut. Wat na 
de opheffing is overgebleven, is het erf-
goedgedeelte. Erfgoed houdt in dat we 
actief verzamelen. Wij houden bij wat er 
in première gaat in Nederland. De kant 
van het presenteren van wat we heb-
ben, is weggevallen: je kan bijna alles 
wat we hebben digitaal bekijken, maar 
er is de afgelopen acht jaar nauwelijks 
ruimte geweest voor de promotie van 
de collectie, of het tentoonstellen ervan. 
We hebben sinds die grote bezuiniging 
dus wel gewoon door verzameld; we 
hebben veel verschillende soorten 
materialen, maquettes, kostuums, pro-
grammaboekjes, scripts, tekeningen, 
een enorme circuscollectie, poppen, et 
cetera.’

REPORTAGE

HET ARCHIEF:  
WAT BEWAAR JE,  
VOOR WIE EN HOE?
‘juist kleine briefjes, aantekeningen, 
kunnen heel veelzeggend zijn’
Nu na acht jaar het theatererfgoed weer ondersteund wordt door 
de overheid, is er gelegenheid om kritisch te kijken naar de oude 
manieren van bewaren en ontsluiten. Wat ontbreekt er in het archief 
en in het geheugen? En welke inspirerende voorbeelden zijn er om 
na te volgen? Een gesprek met Marjorie Boston, Hans van Keulen en 
Simon van den Berg over de toekomst van de archieven.

DOOR GABLE ROELOFSEN
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Wat zijn de kansen in dit digitale 
tijdperk?
‘Ik heb daar een dubbel gevoel over. 
Vroeger was er een kaartsysteem en 
dan vond je een object of informatie 
over een bepaalde maker en dan kon je 
naar de balie lopen om iets op te vragen. 
Tegenwoordig typ je iets in op google en je 
krijgt direct resultaat. Dat heeft absoluut 
voordelen maar op bepaalde manieren 
is het voor ons als erfgoedprofessionals 
ook moeilijker geworden. We moeten dat 
oude kaartensysteem nu eigenlijk verta-
len zodat het aansluit op google. Idealiter 
zou je het achterliggende materiaal ook 
meteen digitaal beschikbaar maken. 
Doordat het makkelijker is geworden te 
zoeken, is de belangstelling ook groter 
worden. In de eerste laag van zoeken kom 
je via het sneeuwbaleffect van de zoek-
machine steeds dieper en verder - om 
uiteindelijk hopelijk bij ons aan de deur 
te kloppen voor het bekijken van fysiek 
materiaal uit het daadwerkelijke archief. 
Als je promotieonderzoek doet, dan weet 
je hoe je dingen kunt vinden. Maar thea-
termakers of musici zijn geen volleerde 

archiefonderzoekers. Dus die wil je hel-
pen. En het helpt om aansprekende voor-
beelden te geven. We hebben bijvoorbeeld 
het privé-archief van Natascha Emanuels, 
bekend van het Vrouwencabaret uit de 
jaren tachtig. Ik heb zelf dat archief ont-
sloten. Zij heeft vooral, zoals de meeste 
mensen doen, alle kranten waar ze in 
stond, bewaard. Dat zij uit Suriname 
komt, komt uit het archief niet nadrukke-
lijk naar voren. Ze heeft bijvoorbeeld ook 
15 jaar samengewoond met een vrouw. 
Maar ze noemde zichzelf niet lesbisch. 
Het zou dus kunnen dat iemand die via 
onze zoekmachine iets zoekt over makers 
uit Suriname, of over lesbische makers, 
haar niet tegenkomt. Want hoe noteer 
je die dingen? Je wilt mensen ook niet in 
een computersysteem terugbrengen tot 
bepaalde aspecten van hun identiteit. 
Terwijl zichtbaarheid belangrijk is. Dat 
geeft een heel dubbel gevoel.’ 

Marjorie Boston: ‘Toen MC stopte werden 
we geconfronteerd met de vraag wat wij 
met deze archieven zouden gaan doen. 
Toen heb ik bij Bijzondere Collecties 

aangeklopt, maar die hadden het in die 
jaren ook niet makkelijk. Zij zeiden tegen 
ons, toen ze hoorden wat we allemaal 
hadden: breng in ieder geval al het ge-
schreven archief naar ons toe. En toen heb 
ik gezegd dat ik dat eng vind, omdat zo’n 
instelling een selectie maakt en daarin 
zouden ze misschien andere keuzes ma-
ken dan een zwarte theatergemeenschap 
zou doen. In overleg hebben we besloten 
dat we wel alvast, totdat er een gedeeld 
kader is, de archieven van Cosmic naar ze 
toe zou brengen. Ik heb een bus gehuurd 
en een heleboel dozen naar hun depot 
in Amsterdam Zuidoost gebracht. Dat 
was heel tof, het werd ontvangen door 
allemaal vrouwen. Een moment dat ik 
nooit meer zal vergeten. Je geeft iets weg, 
en het gaat om onze legacy. Ik stapte uit 
die bus en ze zagen dat het moeilijk was 
voor mij en toen heb ik gehuild. Maar 
het gaf een safe gevoel dat het juist die 
vrouwen waren die het ontvingen. Ze 
vroegen ook: wanneer breng je de rest? 
Ik heb toen ook sterk gevoeld dat we 
als gemeenschap zeggenschap moeten 
houden over onze geschiedenis, die zelf 

rufus collins’ exemplaar van the black book, dat hij in 1976 kreeg van zijn moeder. uit het persoonlijk archief van collins,  
in beheer bij marjorie boston en maarten van hinte foto herman van bostelen
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moeten organiseren. Maar wij hadden 
geen productiehuis en geen opslag meer. 
Uiteindelijk hebben we familieleden 
bereid gevonden om het resterende ar-
chief tijdelijk te bewaren. Het heeft in vijf 
verschillende kelders gestaan, gelukkig 
veilig en droog. In de tussentijd waren 
wij RIGHTABOUTNOW.INC gestart en nu 
hebben we weer een opslag. En als het 
daar dan zo samen staat, dan zie je hoe 
veel het is. Het is alleen jammer dat deze 
collectie nu niet toegankelijk is.’ 

Hans, hoe kunnen mensen jullie vinden?:
‘We zijn het makkelijkst online te vinden 
via theatercollectie.uva.nl en met achter-
liggende verhalen op TheaterEncyclopedie. 
Maar fysiek is de collectie sinds drie jaar 
ondergebracht in een groot depot van 1600 
vierkante meter. Dat is uniek want de col-
lectie bestaat sinds 1926 en was al die tijd 
verdeeld over zolders, kelders en de laatste 
twintig jaar over twee verschillende de-
pots. Alles is nu voor het eerst op één plek. 
Toen de collectie onderdeel was van het 

TIN, was het gemakkelijk. Professionals 
kwamen over de vloer, er waren tentoon-
stellingsruimten, een grote bibliotheek, 
een fantastische tuin en een redelijk café. 
Er was ruimte voor lezingen, debatten en 
voor reflectie. Nu dit er niet meer is, ligt 
de uitdaging erin om de collectie actueel 
te houden en toegankelijk. De drempel is 
hoger geworden. 

Het punt is natuurlijk dat erfgoedinstel-
lingen werken voor de eeuwigheid. En 
dan zijn er allerlei regels waar je aan moet 
voldoen, wil je dat materiaal gebruiken. 
Kostuums mogen nooit meer aange-
trokken worden, archieven kunnen wel 
geraadpleegd worden maar als je daar met 
studenten mee aan de gang wilt, dan zijn 
er praktische beperkingen. Tegelijk zit er 
wel beweging in. Ook wij zien in dat de 
behoefte en de ontmoeting rond materiaal 
belangrijker is geworden. 

En wij wilden altijd graag dat mensen 
ons het materiaal schonken: dat wij de 
eigenaar werden. Maar nu, als mensen heel 
betrokken zijn bij bepaald materiaal, is het 
in bruikleen geven misschien een betere 
oplossing. Wij zien dat gemeenschappen - 
zoals die rond de Black Archives - ook met 
andere vormen van archiveren en presen-
teren komen. Dat houdt ons scherp. Dat 
past ook beter bij de netwerkgedachte die 
je steeds meer rond erfgoed ziet.’

Simon van den Berg is als hoofdredac-
teur van Theaterkrant betrokken bij 
Podiumkunst.net, een netwerk van instel-
lingen dat per 2021 een gezamenlijk plat-
form is gestart om erfgoed uit de podium-
kunsten digitaal toegankelijk te maken. 

‘Toen het TIN sloot was de grootste zorg 
de enorme Theatercollectie. De UvA wilde 
die wel in beheer nemen, en er was ook 
geld voor – in het vermogen van het TIN 
zat nog de opbrengst van de verkoop van 
de grachtenpanden – maar dat was eindig. 
Dus er was alleen geld voor ‘beheer en 
behoud’ en nauwelijks voor het openbaar 
maken en zichtbaar houden van de col-
lectie voor de makers. Er is jarenlang flink 
gelobbyd om dat allemaal weer veilig te 
stellen. En dat is nu ook gelukt.

Maar in de tussentijd was het denken 
over erfgoed ook weer een aantal stappen 
verder: alles wordt digitaal en dat betekent 
bijvoorbeeld dat het minder belangrijk 
wordt waar spullen en data precies staan; 

kostuum gedragen in hrmnnh! (kung fu hossel) (2007) van made in da shade en tjon rockon  
foto herman van bostelen
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het gaat erom hoe je het vindbaar en 
bruikbaar maakt. De overheid heeft nu een 
‘Nationale Strategie Digitaal Erfgoed’ opge-
steld en Podiumkunst.net moet de collec-
ties uit de podiumkunsten gaan ontsluiten 
volgens die strategie. Dat is superwaarde-
vol, want daarmee kun je uiteindelijk de 
collectie ook inbedden in een netwerk van 
allerlei archieven – belangrijk om bijvoor-
beeld materiaal te vinden over zowel het 
theater- als het tv-werk van acteurs. Maar 
je merkt ook dat die Nationale Strategie 
soms niet goed aansluit bij de podiumkun-
sten: ‘onze’ instellingen zijn vaak klein, en 
heel erg gericht op productie, en ze bestaan 
– vergeleken met bijvoorbeeld musea – 
vaak relatief kort.

In de samenwerking onder de digitale 
paraplu Podiumkunst.net gaan we twee 
kanten op. We willen proberen een 
grote technische structuur te maken waar 

instellingen en individuele makers op kun-
nen inprikken; mensen verleiden om daar-
aan mee te doen, zodat kennis gekoppeld 
kan worden. Anderzijds moeten we aan 
de overheid en de erfgoedwereld duidelijk 
maken dat enkel inzetten op digitalisering 
niet het hele verhaal kan zijn. The Need for 
Legacy en de gemeenschap eromheen ge-
bruik ik vaak als voorbeeld: jonge makers, 
niet ingebed in grote instellingen, vaak 
zzp’ers, zijn supernieuwsgierig naar hun 
voorgangers. Maar die voorgangers zaten 
bij instituten die nu niet meer bestaan, dus 
hoe komen ze bij die kennis? Waar zou dat 
archief moeten zijn? 

Dit is geen uitzondering, dit is hoe de 
podiumkunsten steeds meer werken. 
Als we nu nadenken over manieren van 
verzamelen en ontsluiten die aansluiten 
bij de behoefte van de makers – zoals bij 
The Need for Legacy – dan kunnen het idee 
over erfgoed misschien uitbreiden met 

specifieke kennis uit de podiumkunsten. 
Makers zijn vaak geïnteresseerd in werk-
methodes en biografieën – dingen die je 
moeilijk uit foto’s en flyers kunt terugha-
len. Het zou mooi zijn juist die behoefte als 
leidraad te nemen voor een gemeenschap-
pelijk proces – wat je community archiving 
zou kunnen noemen. The Need for Legacy 
is voor mij zo interessant omdat je met te-
rugwerkende kracht kunt zien dat makers 
van kleur in dat opzicht vooroplopen. Zij 
werken al veel langer over landsgrenzen 
heen, over grenzen van contexten en dis-
ciplines. Ze hadden vaak al verbrokkelde, 
eclectische en fluïde carrières. Het is zaak 
heel goed te kijken naar hoe zij hun werk 
bewaren en hoe wij op de langere termijn 
met hun kennis en hun geheugen en hun 
carrières omgaan, en hoe we die kennis 
zichtbaar en bruikbaar maken.’

Marjorie Boston: ‘Ik ervaar die hernieuwde 
interesse van de nieuwe generatie in onze 
geschiedenis als zeer positief. We staan 
niet meer alleen in de wens om deze 
archieven erkend te krijgen. We konden 
ons geen betere druk bedenken dan de 
manier waarop deze huidige generatie 
aangeeft dit nodig te hebben. En op een 
bepaalde manier heb ik dit verwacht. Die 
processen voltrekken zich in subculturen 
bij grassroots bewegingen als de onze. 
Omdat RIGHTABOUTNOW geen meerja-
rige ondersteuning heeft, kunnen wij dit 
niet altijd blijven betalen. Ik maak mij wel 
zorgen - nu wij niet in het kunstenplan 
zitten - over wat er met deze collectie gaat 
gebeuren. Maar weggooien zullen wij het 
natuurlijk nooit. Ik hoop dat er een plek 
komt, een kenniscentrum waar dit te zien 
is, te vinden is en te halen is. Waar iedereen 
welkom is. Ik hoop dat die plek ook gerund 
wordt door een zwarte organisatie.’

BEWAARTIPS VAN HANS VAN KEULEN

‘De overheid heeft duidelijk gezegd dat alle instellingen en 
personen nu zorg dragen voor hun eigen archief. Het gevaar is 
dat het vooral de grote instellingen gaan zijn die het lukt hun 
werk te archiveren. Terwijl het in Nederland barst van individu-
ele makers en kleinere initiatieven. Wat kan je zelf doen? Waar 
moet je op letten bij het zelf archiveren?

Onze ambitie is om de komende jaren mensen van tips te 
voorzien. Wat moet je bijvoorbeeld praktisch doen met je oude 
VHS banden? Een mens moet selecteren. Niemand kan alles 

bewaren. Dus het is goed om je een beeld te vormen van wat je 
het belangrijkste aspect van je werk of over je werk vindt om uit 
te dragen. Het is per definitie subjectief. Een mens bewaart al-
tijd hele specifieke dingen. Juist de kleine briefjes, aantekenin-
gen, notities en vandaag de dag mailtjes en whatsappberichtjes 
kunnen heel veelzeggend zijn over een periode of iemands bij-
drage. Juist deze onverwachte persoonlijke dingen moet je goed 
opslaan. Omdat het context geeft aan een registratie, script, 
interview of een beleidsstuk. Dat is gek genoeg veel interessan-
ter dan het bewaren van enkel posters, flyers, krantenartikelen 
en ander drukwerk.’

graffiti voor in het mc theater uit 2012 van brian elstak
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Beste Nan,

‘History, despite its wrenching pain,
Cannot be unlived, and if faced
With courage, need not be lived again.’  

Bovenvermelde frase uit Maya Angelou’s inaugura-
tiegedicht On the Pulse of the Morning werd tijdens de 
inauguratie van Biden visueel opgetild naar de vol-
gende fase toen Amanda Gorman haar eigen inaugu-
ratiegedicht voordroeg. Doctor Angelou destijds in een 
Chanel-jas die ze van Oprah kreeg, Amanda nu met 
gouden cagedbird ring en oorringen van Oprah: een 
ritueel gebaar waarmee Winfrey het belang van Legacy 
vormgaf.

Mijn plan te schrijven over het sneakpreview-theater 
van Luc Boyer en 8 kings for a Mad Song van Michael 
Matthews verdween toen mijn voormoeders me op de 
schouder tikten en verzochten de volgspot ten volle op 
de Zwarte vrouwelijke regisseurs uit de nineties richt-
ten. Toen ik niet veel verder kwam dan Nadine Lavern 
en Marjorie Boston sloeg me dat enigszins murw, 
maar het bevestigde de urgentie van benoemen van de 
Legacy.

Mijn allereerste rolmodellen waren Sandra Reemer, 
Esther Oosterbeek - de bruine Dolly Dot - en Patty Brard. 
Later in Nederland leerde ik van Indo-hartsvriendin 
Sandy dat ze Indonesisch en/of Indisch waren en dat 
dit anders was dan Zwart. Maar ik zag mezelf in hun 
bruine vel. Sandy leerde me ook dat een Molukse, een 
Inheemse en een Hindoestaanse vrouw misschien ge-
lijken, maar niet hetzelfde land, afkomst of geschiede-
nis delen. En dat er een verschil is tussen een Javaanse 
en een Javaanse Surinaamse. Een hele studie dus. Zo’n 
dertig jaar later betrap ik de gemiddelde Nederlander er 
nog regelmatig op dat hij het niet onderscheiden kan - 
op Creolen en Chinezen na (misschien). 

De mengeling die plaatsvond in Suriname, Indonesië 
en de Antillen is het mooiste en krachtigste wat voort-
komt uit kolonisatie en slavernij. In de gelaatstrekken 
en stemmen van vrouwen van kleur als Gloria Wekker, 
Marjorie Boston, Lucretia van der Vloot en mijn biologi-
sche moeder leeft de ziel van Inheemse Native voorou-
ders voort die door wit werden onderdrukt. Meer weten: 
check de interessante documentaire Black Indians.

21 juni 1993, in de stromende regen, te paard en in 
Versailles-achtige jurken openen Karin Bloemen en 
een mij nog onbekende, prachtige, jonge afstuderende 
Zwarte vrouw het ITS Festival. Somewhere Over the 
Rainbow, tweestemmig. Als in een filmscène betraden 
ze het Nesplein. De fenomenale stem van de Zwarte 
vrouw - Lucretia van der Vloot las ik een dag later in alle 
kranten - zette de stad stil. A new star was born, en wij 

DAAROM,  
HIER 
EN NU
Kijken door een inclusieve bril en snappen 
welke gevoeligheden er bestaan in het theater 
leer je niet zomaar als je dat een leven lang 
niet hebt hoeven doen. Een jaar geleden 
startten Nan van Houte en Neske Beks een 
briefwisseling over hun ervaringen en nodigden 
anderen uit zich te mengen in de discussie. Met 
deze brieven sluiten ze de eerste serie af.

DOOR NESKE BEKS EN NAN VAN HOUTE 
BEELD KWAME KWANZAA

LIEVE INCLUSIEVE
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dachten: deze vrouw wordt een wereldster en wij zijn er 
getuigen van. Lucretia werd een gerespecteerde, succes-
volle zangeres in Nederland. Maar de grote belofte die we 
voelden bij de opening werd nooit geheel ingelost. En dat - 
durf ik te stellen - ligt niet aan haar, maar aan mysoginoir 
Nederland. 

Seksisme, racisme, colorisme: in de Zwarte vrouw 
ontmoeten ze elkaar. Op onbewust niveau is suprematie 
doorslaggevend qua anti-blackness en uitsluiting en dat 
begint al op de academie...

Waar ik eerst nog dacht dat mijn anekdote over een 
operacoach – die me toebeet dat ik me beter niet aan 
Candide van Bernstein kon wagen – uniek was, gebeurde 
Lucretia van der Vloot hetzelfde in een masterclass 
Brecht-repertoire. Gisela May bejubelde haar vertolking 
van Seeräuber Jenny maar de school zei: ‘Brecht? Dat is toch 
niks voor jou?’. Marjorie Boston kreeg hetzelfde te horen 
tijdens een eerste jaar kleinkunst over haar voorliefde 
voor Brel en vluchtte naar de mime. 

Het gebeurt nog steeds: jij en ik, Nan, hoorden na onze 
eerste brieven van net zulk een pijnlijke situatie bij een 
gesubsidieerde Nederlandse toneelgroep, vorig seizoen. 
Het slachtoffer - ondertussen mijn jongste protegee - wil 
wegens de emotionele en mentale nasleep nog steeds 
niet dat ik er hier over schrijf.

KoffieboonZwarte, purper- en bosbesZwarte sisters erva-
ren meer tegenstand dan white passing WOC en dubbel-
bloeden zoals ik -waarmee ik niet hun/onze pijn ontken 
- het is enkel een andere pijn. 

Hoezeer colorisme het narratief doet swingen is te 
horen in de radiodocu Dichtbij Wit van Nicole Terborg - met 
als voorbeeld de casting van musical The Color Purple, een 
verhaal dat specifiek over Zwart-zijn gaat waarin voor-
namelijk light skinned acteurs gecast werden, inclusief 
hoofdpersonage Celie.

Toch ligt het niet enkel aan wit. 
Ook Zwart moet een inhaalslag maken wat betreft soli-

dariteit, elkaars werk supporten en bekijken én de onder-
linge kleur-, klasse- en gender-hiërarchie. 

Al schrijf ik dit voorzichtig op: inzicht geven in Zwarte 
pijn resulteert vaak in witheid munitie geven die daarna 
tegen ons gebruikt wordt. Kwetsbaar, heikel punt. 
‘For coloured girls who have considered suicide / When the 
rainbow is enuf’ van Ntozake Shange bij DNA - regie Felix 
de Rooij - met een all women of color-cast, maar met Yvonne 
Ristie als enige Zwarte actrice (duidelijk te zien op de foto’s 
van de voorstelling  van Kors van Bennekom). 

‘Ik deed auditie in de Nes maar die man met die pape-
gaai op zijn schouder, die vond mij maar niks.’ vertelde 
Jetty Mathurin me over een auditie bij Rufus’ DNA. Met de 
cabaretvoorstelling Wie Vertegenwoordigt Wat veroverde ze 
daarna het commerciële theatercircuit en werd ze uitein-
delijk ook door het zwarte theater omarmd. En Skin van 
Barbara Martijn, Marian Rolle, Gerda Havertong, Helen 
Kamperveen en Maud Loth ging ver voor haar tijd over 
colorisme - met een witte regisseur, Annemarie Prins. 

Jenny Mijnhijmer in Rif Raf  van KNS/DNA en V.O.O.D.O. 
van Made in da Shade, Marjorie Boston in Surinaamse 
Verhalen van de Paardenkathedraal en Made in da Shade 
en later ook in Made in da Shade’s baanbrekende Booyaka! 
Booyaka! - daar trok ik me aan op. Maar ondanks dat 
Marjorie samen met partner Maarten van Hinte tekende 
voor de regie van de Shade-producties heb ik tig keer 
meegemaakt dat witte én zwarte mensen enkel Maarten 
complimenteerden. Louter op kleur en geïnternaliseerd 
seksisme veronderstellend dat hij (white passing en man) 
het zwaartepunt vormt. 

Steppin’ van Nadine Lavern bracht mij als Belgische bij 
Lumumba en de rol die koning Leopold speelde in zijn 
leven en dood. Lavern liet me kennismaken met het ge-
dachtengoed van Malcolm X met het onvergetelijke When 
The Chickens Came Home to Roost. Maar X’ woorden over de 
positie van de Zwarte vrouw hoorde ik helaas pas 20 jaar 
later op Beyoncé’s Lemonade. Nadine maakte met name 
theater over Zwarte mannen met Zwarte mannen. - Au.

De nieuwe generatie is meer solidair met elkaar dan de 
oude, gelukkig. Het idee dat er maar plek is voor eentje 
verdwijnt langzamerhand, maar toen Anousha Nzume en 
Lucretia als eerstejaars allebei werden aangenomen en 
niet een van de twee, was dat hoogst uitzonderlijk.

En hoeveel substantiële rollen waren er per seizoen 
beschikbaar voor Zwarte vrouwen en WOC de afgelopen 
vijftig jaar? Is colorblind casting - zoals Paulette Smit deed 
bij Hollandse Nieuwe - de oplossing? Of is het te vormge-
dreven en slaat het door gebrek aan bewustzijn bij wit als-
nog de plank volledig mis? Misschien dat de Netflix-serie 
Bridgerton iets in het algemene bewustzijn verandert met 
kleurenblind casten maar zijn drie hoofdrollen voor twee 
light skinned vrouwen en één Zwarte vrouw genoeg? En: 
producer Shonda Rhimes is Zwart, maar Chris van Dusen, 
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regisseur (en bedenker) is wederom een witte man.
Alle Zwarte vrouwen hierboven én Lisette Merenciana, 
Romana Vrede, Lemba de Miranda, Urmie Plein, Chrisje 
Comvalius, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Alida Neslo, 
Lennie St. Luce - iedereen noemen lukt niet, excuus - hoe 
hun pad in een wit theaterlandschap verliep, waarom 
sommigen stopten of moesten stoppen met acteren 
(1970-1999), dát moet op papier, beeld- of geluidsdrager - 
voor de volgende generatie (*). 

En ook hoe podiumtalent zich ontwikkelde tot be-
leidsmatig talent: Yvonne Ristie is tegenwoordig voor-
zitter Theater & Dans bij Kunstenbond FNV en Jenny 
Mijnhijmer is in de theaterwereld nu vooral bekend als de 
gedreven secretaris Theater bij het Fonds Podiumkunsten. 
Beiden zijn ook werkzaam als scenarist en acteren nog 
sporadisch in series en films.

Wijlen Nadine Lavern was in de nadagen van haar leven 
zwaar teleurgesteld in het witte en zwarte Nederlandse 
theaterbestel. Verbitterd liep ze door de stad en iedereen 
ontweek haar tirades. Eerlijk? Ook ik vond haar verschij-
ning een confronterend en angstaanjagend toekomst-
beeld en liep liever een blokje om, shame on me. Alleen 
Yvonne Ristie en Babs Gons bleven trouw tot het eind. 
Postuum alsnog alle eer die je toekomt, Mrs. Lavern. En 
Grote Dank. 

Maar Marjorie Boston is alive and kicking. En ondanks 
het failliet van MC, familierouw en een behoorlijk aan-
matigende subsidie-afwijzing, krachtiger dan ooit als 
frontvrouw van RAN INC. en schatbewaarder van het 
DNA-archief.

Waarom wachten op overlijden of een onbestemd later?
Daarom, hier en nu. Grote dank, dear Mrs. Boston, voor 

het vele pionieren en het vrijmaken van het pad. 
Het wordt gezien en gehoord. - You are appreciated. 
I hope you know. 

Liefs, take care, 
Neske

Lieve Neske,

Vandaag werd Harris de eerste zwarte vrouwelijke vice-
president van de VS. Ik betreurde het deze dagen zo dat 
we geen Rufus Collins of Michael Matthews meer in ons 
midden hebben. Ik had wel willen zien wat die twee 
Amerikaanse theatermakers die het Nederlandse veld om-
ploegden, zouden hebben gemaakt van de wereld waarin 
we nu leven. Dictator Trump als onderdeel van de onverge-
telijke dictator-serie van Matthews? Een snijdende parodie 
op een Nederlands talkshow van Collins, waar partijleiders 
die nog onlangs verklaarden zo graag Trump als leider van 
het hele westen te zien, nu volop ruimte krijgen om hun 
partijprogramma’s uit de doeken te doen?  

Hoe belangrijk jouw brief is voor het collectief geheugen, 
blijkt meteen: je wijst me erop dat ik die derde ground-
breaking Amerikaan vergeet te noemen: Nadine Lavern, 
die in Frascati schitterde met haar stukken over histori-
sche zwarte leiders. Haar stem mis ik ook!
Ik schreef deze brief aan jou in fases. Ik begon op 1 januari, 
de dag van het grote terugkijken, niet langer gehinderd 
door de jaaroverzichten die de week daarvoor ladingen 
corona en Black Lives Matter over ons heen hadden gekie-
perd. Het was die dag dat ik besefte dat deze serie brieven 
een vol jaar en een gevulde boekenplank oud is. Dankzij 
jou en de briefschrijvers transformeerde mijn sluimerde 
bewustzijn van ‘white privilege’ en institutioneel racisme 
tot een onontkoombare opdracht.  ‘Als je niet deel van de 
oplossing bent, ben je deel van het probleem’, zou Seckou 
Ouologuem later zeggen in zijn brief aan Sabrine Ingabire 
in rekto:verso.  

We trapten de serie af als een gezamenlijke zoektocht 
naar hoe wij tweeën ‘inclusiviteit’ zo’n vijfentwintig jaar 
geleden beleefden en naar hoe de dekolonisering van het 
kunstenveld er nu voor stond. Nog niet zo goed, blijkt uit 
de brieven van de twaalf koppels die het stokje van ons 
overnamen. 

Tijdens mijn jaren bij het TIN werkten Ellen Alvares, Nelly 
van der Geest en ik aan de documentatie en collectie 
van de gemeenschappelijke theatergeschiedenis van 
Suriname, Aruba, Curaçao en Nederland De uitwisseling 
vanaf de koloniale tijd tot 2010 werd samengebracht op 
een website die meteen in de vergetelheid raakte, vanwege 
de opheffing van het TIN. Nu staat hij als lelijk eendje ‘Vice 
Versa’ verstopt op de site van de Theaterencyclopedie. 
Met 154 biografieën, maar vier van de mooie reeks Zwarte 
theatervrouwen die jij noemt staan er niet eens in. Werk 
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voor The Need for Legacy! Inclusieve geschiedschrijving. 
Eerlijke geschiedschrijving. Daar zijn we nooit zo goed 
in geweest in Nederland, zoals blijkt nu nog steeds meer 
dan 50 procent van de bevolking trots is op ons koloniaal 
verleden. Gloria Wekkers Witte onschuld leerde me wat de 
impact is van zo’n vertekend zelfbeeld. 
Het is inmiddels 14 januari. Het Capitool is bestormd, de 
‘45e’ impeached en Asscher is net teruggetreden als lijst-
trekker vanwege het kinderopvangtoeslag-drama, het dui-
delijkste bewijs van het systemisch onrecht in Nederland, 
dat niemand racisme wil noemen. 

Ik heb in de afgelopen dagen aan den lijve ondervon-
den wat er gebeurt als je geen deel van het probleem 
meer wilt zijn. Een aantal maanden geleden schreef ik 
een open brief aan Bart Eeckhout, hoofdredacteur van De 
Morgen, nadat hun koppenmaker uit een lang interview 
met journaliste Sabrine Ingabire precies haar drie uit-
spraken over witte mensen had geplukt (en op de voorpa-
gina gezet). Anders dan de brief die De Morgen niet haalde, 
werd mijn reactie op de aasgierige nieuwsgaring rond 
de persoon Akwasi na zijn journalistieke faux pas wel 
meteen opgepikt door de Volkskrant. Dus kreeg ik dunne-
tjes te maken met het fenomeen waar ik in mijn brieven 
op duidde: de online riolen en het ongebreidelde verbale 
geweld op sociale media.   

De reacties op mijn brief, ook van weldenkende witte 
vrienden, doen vermoeden dat ze mijn onderliggende 
bewering niet willen vatten: dat in het huidige klimaat 
journalistieke vrijheid niet mag betekenen dat je geen 
verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van 
de publieke figuur die je interviewt. Zeker als degene 
tegenover je Zwart is en zich heeft uitgesproken tegen 
zwarte piet is uitlokking tot het doen van controversiële 
uitspraken, of een opmaak met schreeuwende koppen 
levensgevaarlijk.

Ik bespaar je de weerzinwekkende racistische en miso-
gyne reacties aan mijn adres die volgden, maar opmerke-
lijk is dat ik, omdat ik de woorden wit en zwart gebruikte, 
door vriend en vijand beticht werd van verdeeldheid 

zaaien, meewerken aan de polarisatie. Racisme benoemen 
wordt gelijkgeschakeld met racistisch zijn. 

Mijn punt was nu juist dat de media, door iedereen 
opeens ‘mainstream media’ genaamd, er niet langer op uit 
lijken te zijn om de publieke opinie in de richting te sturen 
van een vreedzame samenleving. Door maar te doen alsof 
er geen racisme is, door te weigeren om hun eigen bias, 
hun eigen privilege te erkennen en door te blijven poken 
waar het lekker kan vlammen. Behalve als ze hun eigen 
vingers zouden kunnen branden. De framing als ‘linkse 
media’ heeft zo goed gewerkt dat échte verdeeldheid 
zaaiende politici wel voluit kunnen gaan. Een ‘debat over 
racisme’ in de Tweede Kamer wordt een partijtje vliegen 
afvangen en clickbaits scoren, een groots opgezet televisie 
debat gaat over de toon van ‘het racismedebat’ in plaats 
van over het bestaande racisme in relatie tot artikel 1 van 
de grondwet. 

Ik vraag me af wat kunst kan betekenen als politiek en 
media ons in de steek laten. 

‘Ik kan geen opvoed- voorstellingen meer zien’, schreef 
Ira Kip, duidend op al die voorstellingen waarin makers 
van kleur ons vertellen dat discriminatie, scapegoating, 
racisme in Nederland voor hen aan de orde van de dag is. 
Maar als zij het niet doen, doet niemand anders het. Wordt 
in de ‘mainstream’ theaterwereld het racisme-gesprek 
niet gevoerd? Ik vraag me af of het veld zichzelf onder-
vraagt op het waarom van die witte stilte rond een van de 
meest prangende sociale kwesties van dit moment. Dat 
het preken voor eigen parochie zou zijn, is helaas geen 
argument. Het racisme zit in ons allemaal. We zijn ermee 
opgegroeid, er in opgevoed, we leven erin en we profiteren 
ervan. Dat heb ik wel geleerd. De toeslagentragedie, een 
televisieserie als Klassen en de Covid-afdelingen van de 
ziekenhuizen, ze drukken ons met de neus op de oneerlij-
ke kansverdeling. Hoog tijd, zou ik zeggen, dat nu ook witte 
kunstenaars hun mond eens open doen. En echt open 
doen, op elk podium dat hen geboden wordt, ook buiten 
het theater. Een kans om op te treden is er voorlopig toch 
niet, genoeg tijd dus om jezelf in te lezen, de ongemakke-
lijke vragen te stellen en je uit te spreken. 

Wij spraken elkaar het laatste jaar vaak en lang. En niet al-
leen als redacteuren van deze serie. Je overstelpte me met 
boeken, kijk- en luistertips en heel veel lastige vragen. We 
vochten onze battle en ik hoop dat we dat blijven doen. En 
ondertussen ga ik samen met ‘wit huiswerk’ en vijf actieve 
witte vrouwen zoeken naar manieren om de steen in de 
vijver te zijn. Zodat er volgend jaar, als de theaters weer 
volop draaien, niet alleen een iets inclusiever veld met een 
zwarte schouwburgdirecteur en een lector inclusiviteit op 
de theaterscholen bestaat, maar ook een debat op niveau 
over wat het betekent om niet langer deel van het pro-
bleem te zijn. 

liefs, Nan
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Felix de Rooy (Willemstad, 1952) is een schrijver, theatermaker, 
conservator, filmregisseur en kunstenaar.
Van 1969 tot 1973 studeerde hij aan de Vrije Academie in Den 
Haag en van 1980 tot 1982 in New York waar hij een master in de 
filmregie behaalde. In 1979 ontving De Rooy de Cola Debrotprijs, 
de hoogste culturele onderscheiding van de Antillen. Voor zijn 
film Almacita di Desolato (1986) kreeg hij de publieksprijs op het 
Internationale Filmfestival van Taormina. Van 1990 tot 1992 was 
De Rooy lid van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van de 
Nederlandse minister van Cultuur. Hij ontving Het Gouden Kalf 
en de speciale juryprijs op het Internationale Filmfestival van 
Amiens voor zijn film Ava & Gabriel (1990) en in 2000 werd De 
Rooy benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn 
gehele oeuvre ontving hij in 2017 de Black Achievement Award.

Ik ontmoette Felix voor het eerst in 2016. Het was voor een inter-
view voor mijn PhD-onderzoek naar homoseksualiteit en cultuur 
op Curaçao. Als theaterwetenschapper wilde ik  theaterstukken 
daar een integraal deel van laten uitmaken. Met zijn versmelting 
van onderwerpen over seksualiteit, gender, spiritualiteit, rituelen 
en zijn behandeling van raciale en koloniale kwesties, was Felix 
de aangewezen persoon. We ontmoetten elkaar bij hem thuis, 
wat voor iedereen die het genoegen heeft gehad zijn huis binnen 
te stappen, een overweldigend en uitbundig museum is van zijn 
kunstwerken en andere verzamelobjecten.

Als we ons alleen op het theater zouden richten, is zijn oeuvre 
al omvangrijk. In 1976 richtte De Rooy de stichting Illushón 
Kosmiko later ook Cosmic Illusions genoemd. Een jaar later sloot 
zijn toenmalige partner Norman de Palm (Oranjestad, 1948) zich 
aan. Het bijzondere, vooral voor de jaren eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig in de Antillen, was dat hun toneelstukken, 
bijvoorbeeld Mama Kòrsou y Su Yu Sin Trabow (Moeder Curaçao en 
haar kinderen zonder werk, 1977), Desiree (1981), Lippenschrift (1984) 
of EENNACHTNU (1984), geen vertalingen of opvoeringen van be-
staande theaterstukken waren. Het waren originele toneelstuk-
ken geschreven door Felix, Norman of samen.

Uit mijn interview met Felix en een analyse van hun werk, blijkt 
dat ze meerdere taken vervulden in hun producties. Ze schreven 
niet alleen de toneelstukken, Felix regisseerde die meestal, deed 
daarnaast de scenografie, verzorgde soms ook de kostuums, 
ontwierp de poster voor de publiekspromotie terwijl Norman 
in enkele van de toneelstukken speelde. Bijvoorbeeld, in Mama 
Kòrsou y Su Yu Sin Trabow en E Dos Krianan (De Twee Dienstmeiden, 
1979), een vertaling van Jean Genets Les Bonnes door Nydia Ecury.

Er is altijd een toespeling op seksualiteit en gender in zijn werk. 
Zo koos hij ervoor om twee mannen, Norman (Solange) en Gibi 
Bacilio (Soraida in plaats van de oorspronkelijke naam Claire) als 
de twee dienstmeisjes te casten en Diana Lebacs als de vrouw 
des huizes in E Dos Krianan. In het stuk imiteren en bespotten de 
twee dienstmeisjes de madam, door haar jurken aan te trekken 
en over haar te roddelen - ze verlangen ernaar haar te zijn en te-
gelijkertijd verachten ze haar. De cross-dressing van de acteurs, 
volgens De Rooys instructies, sloot het gebruik van make-up en 
pruiken uit om duidelijk te maken dat het om mannen ging die 
vrouwelijke rollen speelden. De Rooy beschrijft verder: ‘Het feit 
dat beide acteurs homo waren veroorzaakte een paar rimpels 
van onrust, maar de sociale boodschap van het stuk werd 
duidelijk begrepen’: mensen van alle geslachten kunnen met 
hun gender spelen, experimenteren en desgewenst verande-
ren. De voorstelling was achttien keer uitverkocht op Curaçao 
(in Cultureel Centrum Curaçao), en speelde ook op Bonaire 
(Cultureel Centrum Bonaire) en Aruba (Cas di Cultura).

Wat ik in zijn werk waardeer en wat ik beschouw als zijn bijdrage 
aan de Nederlandse theaterwereld, is zijn vernieuwende en 
vanzelfsprekende benadering van de verschillende verbanden 
tussen gender, ras en seksualiteit. In een televisie-interview uit 
1992 zei hij bijvoorbeeld toen hem gevraagd werd naar zijn thea-
terproductie The Human Voice (La Voix Humaine van Jean Cocteau): 

‘Dat ik een zwarte actrice als hoofdrolspeelster heb gekozen, 
heeft ook te maken met het feit dat [De menselijke stem] sinds 
[1930] een soort Europese ‘klassieker’ is en dat het natuurlijk 
alleen werd gepresenteerd vanuit een a) zeer traditionele opzet 
van de kamer met de telefoon en het bed; maar ook alleen als 
zijnde een Europees dilemma en ik wilde laten zien dat een goed 
geschreven toneelstuk eigenlijk geen huidskleur heeft.’

The Human Voice is een voorstelling van een vrouw die wanhopig 
wacht op een telefoontje van haar inmiddels vertrokken partner. 
Hoewel de vrouw het verschrikkelijk vindt, sympathiseert ze 
met het feit dat hij teruggaat naar zijn echtgenote. Sterker nog, 
hij heeft in het begin van hun relatie zowat aangekondigd dat 
dat ooit zou gebeuren. Wanneer het telefoontje doorkomt, is de 
ontvangst zwak, blijkt het dat andere mensen ook op dezelfde 
lijn praten en het gesprek wordt voortdurend afgesneden. 

In de versie van De Rooy bestaat het theaterontwerp uit een 
enorme telefoon, met een hoorn die de actrice bijna niet kan 
dragen. De vrouw staat tussen muren die instorten en tegen één 
van die muren zie je een uitgeknipt silhouet van de vervreemde 
partner.

In die zin toont de voorstelling, door te kiezen voor de Afro-
Amerikaanse actrice Marian Rolle – die ook de hoofdrol speelde 
in Desiree, Josaphat (geschreven door Tone Brulin en geregisseerd 
en bewerkt door De Rooy, 1987) en andere films van De Rooy – de 
universaliteit van het stuk aan. Maar meer in het bijzonder kaart 
De Rooy hiermee op kritische wijze aan dat voordien het univer-
sele als wit werd beschouwd.

LEGACY

FELIX DE ROOY
het universele niet langer  
als wit beschouwd
DOOR WIGBERTSON JULIAN ISENIA



felix de rooy in 1987 foto jean van lingen

tamar baruch en yvonne ristie in voor vrouwen die in regenbogen geloven, maar ook zelfmoord 
overwogen (1987) van de nieuw amsterdam regie felix de rooy choreografie zack thompson kostuums 
pieter-paul verberne decorontwerp felix de rooy lichtontwerp stephany johnson foto angèle etoundi 
essamba met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

mirage (1987) van cosmic illusion regie felix de rooy 
foto jean van lingen met dank aan theatercollectie/
allard pierson (stichting tin)

willem jan mulder en pamela koevoets in 
lippenschrift (1984) van cosmic illusion regie 
felix de rooy met dank aan theatercollectie/
allard pierson (stichting tin

marian rolle in the human voice (1992) van cosmic illusion regie felix de rooy choreografie cecile van 
deursen kostuums ron katzenbauer decorontwerp felix de rooy, chiel ten cate lichtontwerp isabelle 
nielen foto rené emil met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)
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De performer Indra Kamadjojo - in 1906 geboren als Leo 
Broekveldt in Banjoemas op Java - raakte na zijn dood in 1992 snel 
vergeten. Hoewel zijn zeer veelzijdige carrière langer dan vijftig 
jaar omspande, in het culturele hart van de twintigste eeuw, leek 
zijn legacy dus toch buiten het blikveld te liggen van veel theater-
historici. Hoe kan dat?

Indra was op zijn dertiende uit Nederlands-Indië weggegaan 
met zijn welgestelde ouders: zijn Hollandse vader had een voor-
aanstaande positie als bestuursambtenaar en zijn moeder kwam 
uit de Indische beau monde. Indra -‘Leetje’- was een opvallend 
mooie jongeman. Hij ging in Leiden rechten studeren en hing in 
Scheveningen de dandy uit, maar raakte in een moderne dans-
school verslingerd aan de dans. Als kleine jongen had hij al les 
gehad in klassieke Javaanse hofdans. Na aanmoediging van de 
beroemde Russische balletdanser Igor Schwezoff kapte Indra met 
studeren en stortte hij zich op ballettraining. Ondanks zijn talent, 
ijver en het gebrek aan mannelijke balletdansers liet Schwezoff, 
zijn mentor, hem nooit optreden - vanwege zijn donkere kleur. Die 
zou de aandacht immers afleiden. 

In 1935 begon hij daarom met zijn fotogenieke partner Tine 
Dekker aan een variété- en cabaretloopbaan – met veel succes, 
ondanks de crisisjaren. Indra was ook toneelacteur, hij zong, 
maakte muziek en was fotomodel. Het dansende duo werd in het 
buitenland geëngageerd: hun Mexicaanse, Spaanse, Russische en 
Javaanse (Indra) dansen waren gewild in Europa. Al in die vroege 
jaren toonde Indra betrokkenheid bij de povere arbeidsomstan-
digheden van zijn mede-podiumkunstenaars, onder wie ook 
circusartiesten. Daarom sloot hij zich in 1940 aan bij de Dansliga, 
een heimelijk door de NSB gerunde club die danskunstenaars 
organiseerde volgens het Kultuurkamermodel. Indra’s misstap 
heeft zes maanden geduurd.

In 1943 begonnen Indra en Tine aan een danstournee in België 
en daar, in Brussel, maakte Indra een omwenteling door: van 
cabaretartiest transformeerde hij tot serieus Javaans en Balinees 
danser. Voortaan zou ‘Indra’ niet alleen meer Leo’s toneelnaam 
zijn maar zijn echte naam en liet hij zich ook buiten het toneel zo 
aanspreken. Dat kwam zo: regelmatig werd hij met zijn ‘Oosterse’ 
dans uitgelachen door het publiek, dat immers voor amusement 
was gekomen. Dat gebeurde in Brussel, waarna een klein oproer 
ontstond. De in het theater aanwezige Brusselse cultuurminnaars 
- ervan uitgaande dat de tengere Indra authentieke Balinees was 
– schaamden zich, nodigden hem uit in hun salons en brachten 
hem in contact met een bekende, progressieve hoogleraar in de 
antropologie. Deze laatste suggereerde Indra om diens dans tot 

een hoogstaand ‘etnologisch’ gebeuren om te vormen, compleet 
met toelichting en gamelanbegeleiding (van een grammofoon-
plaat). Indra bekeerde zich tot de Ethnic Dance. Deze ingreep 
leidde tot een ware danstriomftocht voor Indra, die hem een paar 
maanden later tot een glorieus optreden in het Concertgebouw 
bracht – dezelfde dag dat zijn zoon geboren werd. Inmiddels had 
hij een Joodse onderduiker in zijn tweekamerwoning nabij het 
Leidseplein ondergebracht.

Direct na de oorlog begon Indra met zijn ‘Indonesische’ dansen 
stilzwijgend steun te verlenen aan de Indonesische vrijheids-
strijd. Sinds zijn studententijd was hij bevriend met revolutio-
naire Javaanse studenten. Hij maakte tournees door Scandinavië 
en Oost-Europa om met zijn dansen propaganda te maken, want 
‘de Javaanse hofdans laat zien dat Indonesië een hoogstaande 
cultuur heeft en dat Indonesiërs geen koelies zijn’. Hij vroeg en 
kreeg in die tijd ook een Indonesisch paspoort (hoewel hij pas in 
1975 Indonesië zou bezoeken). In die tijd begon hij ook met zijn 
populaire zondagmiddagvoorstellingen in het Tropenmuseum, 
die hij tientallen jaren heeft volgehouden.

In de jaren vijftig ontpopte Indra zich als pleitbeslechter, men-
tor, examinator en veelgevraagd overheidsadviseur (ook in de 
nieuw ingestelde Raad voor Cultuur) voor de jonge Nederlandse 
balletdanscultuur. Indra ontwikkelde zich als verteller en als 
choreograaf. Hij gaf jarenlang les aan diverse dansopleidingen. 
Tevens begon hij (al in 1951) aan een nieuwe carrière als televisie-
artiest. Zo werd hij in 1957 beroemd met zijn baanbrekende 
kinderserie Kantjil het dwerghertje. Vanaf de jaren zestig trad Indra 
veel op voor kinderen, maar hij legde de nadruk op zijn televisie-
carrière: als er een ‘Oosterling’ nodig was in een serie of tv-film 
was Indra de aangewezen figuur. Zo speelde hij de dronken regent 
in de tv-bewerking van De Stille Kracht (1974). Later was hij te gast 
in Wieteke van Dorts De late late Lien Show (1979/80). Zijn laatste 
verschijning op televisie was op zijn drieëntachtigste, in een tv-
commercial voor De Gouden Gids.

Indra Kamadjojo, Leo Broekveldt, was in de eerste plaats een 
non-conformist. Hij sloot zich nooit aan bij stromingen en ging, 
bescheiden en zachtzinnig, altijd zijn eigen weg. ‘Een levenskun-
stenaar met veel humor’, noemde Carmiggelt hem. Indra verbond 
als geen ander werelden: de koloniale wereld met de Nederlandse, 
de negentiende-eeuwse danswereld met modernere vormen, het 
Concertgebouw met het circus en ‘Indië’ met Indonesië. Hij was 
een ideale trait-d’union - in een wereld waarin alleen Hollandse 
helden de theatergeschiedenisboeken halen.

LEES VERDER
Lizzy van Leeuwen 
schreef vorig jaar 
het boek Indra: een 
wajangleven over 
Indra Kamadjojo/ 
Leo Broekveldt.  
Atlas Contact, 416 
pagina’s, €29,99

LEGACY

INDRA 
KAMADJOJO
verbinder van werelden en vormen

DOOR LIZZY VAN LEEUWEN
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indra en wim burger tijdens de opnames van de kantjil-televisieserie in 1957 collectie nederlands instituut voor beeld en geluid

publiciteitsfoto als model uit 1940 publiciteitsfoto voor optreden aan boord uit 1952
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Emmanuel Ohene Boafo (27) moest er 
lang op wachten. Op de Toneelacademie 
in Maastricht leerde hij aanvankelijk 
voornamelijk klassieke stukken, met 
witte helden en antihelden, om te ‘groei-
en’ als acteur. Pas aan het einde van 
zijn tweede studiejaar stond Van de brug 
afgezien op het programma, van Arthur 
Miller. Bij dat stuk, over een Italiaans 
migrantengezin in New York, voelde hij 
voor het eerst een persoonlijke connec-
tie met de materie. ‘Zij hadden dezelfde 
problemen die mijn Ghanese ouders in 
Nederland ook ervaarden. Hoe overleef 
je in een ander land als je weer onderaan 
de ladder moet beginnen? Hoe gedraag 
je je, wat wordt er van je verwacht?’

Zijn klas werd verdeeld in twee groe-
pen, die ieder een eigen uitvoering van 
het toneelstuk moesten spelen. ‘Mijn 
groep bestond naast een aantal witte 
klasgenoten ook uit een Ghanees, een 
Pakistaan en een Surinamer. Omdat er 
meerdere mensen van kleur meededen, 
konden we een open gesprek voeren 

over de thematiek en het perspectief 
van onze ouders. We luisterden echt 
naar elkaar.’ Het andere groepje bestond 
alleen uit witte Nederlanders, plus één 
zwarte student. ‘Ze voelde zich opge-
sloten en niemand vroeg naar haar 
ervaringen. Ze kropte dat gevoel op, tot 
de bom barstte. De docenten pakten dat 
niet goed aan en uiteindelijk moest ze 
zelfs een jaar overdoen.’

Deze oefening legt veel pijnpunten bloot 
en laat eens te meer zien dat voor-
oordelen nog steeds zijn verankerd in 
theateropleidingen en -instituten. Het 
gaat er niet alleen om dat je acteurs van 
kleur toelaat tot deze instellingen, maar 
ook dat het onderwijs die diversiteit 
weerspiegelt. Dat brengt immers betere 
makers voort. ‘Wij interpreteerden 
Van de brug afgezien uiteindelijk als een 
tragedie over de pijn van een familie, 
die docenten heel intens vonden’, zegt 
Boafo. ‘Het andere groepje maakte er 
een komedie van. Dat werd gezien als 
een mislukking.’

GRENZEN AANGEVEN
Als persoon van kleur kun je je alleen 
voelen in de overwegend witte podium-
kunsten. Inmiddels heeft ook Boafo zich 
aangesloten bij The Need for Legacy, 
verbindend collectief dat onder meer ac-
teurs en makers van kleur met elkaar in 
contact wil brengen. Er is een whatsapp-
groep met enkele tientallen deelnemers, 
waarin ze elkaar tips geven. Dat gaat 
vaak over casting, zegt medeoprichter, 
acteur en maker Gable Roelofsen (38), 
die van Nederlands-Indische afkomst 
is. ‘Waarom word je precies voor die rol 
gevraagd? En wil je voor de zoveelste 
keer een zuster of drugsdealer spelen?’ 
Ervaren spelers leren nieuwkomers hoe 
ze nee kunnen zeggen, zonder te wor-
den buitengesloten. ‘Dat kunnen ze zich 
vaak niet permitteren.’

Boafo moest ook leren zijn grenzen aan 
te geven. ‘Tijdens de eerste lezing van 
Neelie!, een stuk over Neelie Kroes, zag 
ik dat het koor moest zingen: Woman is 
the nigger of the world, naar het gelijkna-
mige nummer van John Lennon en Yoko 
Ono. Dat kwam op zo’n raar moment in 
het stuk en het had geen toegevoegde 
waarde. Toen zei regisseuse Julia Bless 
met een glimlach: ‘Je weet dat jij dat 
gaat zingen, hè?’ Dan doe je als acteur 
mee aan een politiek drama en wordt 
toch weer je ras erbij gehaald.’ Boafo 
ging met de regisseuse in gesprek, om 
de lading van deze tekst uit te leggen. 
Het nummer werd daarna vervangen 
door It’s a man’s man’s man’s world van 
James Brown.

Ook theatermaker Dorothy Blokland 
(35) moest eerst de bestaande, witte 
canon op de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten doorlopen. Als enige zwarte 
vrouw, van Surinaamse afkomst, werd 
ze zelfs een keer gevraagd om ‘de rol van 
neger’ te spelen in De eerbiedige lichtekooi 
van Jean-Paul Sartre. ‘Dat gevoel wil ik 
nooit meer voelen.’ Het was een eyeope-
ner toen ze voor het eerst Romana Vrede 
zag spelen, in een hoofdrol. ‘Dat wak-
kerde een vuurtje bij mij aan, om meer 
kleur op het podium te laten zien, en 
andere verhalen.’ Ze wil zich niet laten 
leiden door castingbureaus, die zwarte 

ACHTERGROND

DE KIJK OP 
KLEUR  
KANTELEN
Biculturele acteurs kunnen zich goed aanpassen en 
‘codeswitchen’. Maar hoeveel moeten ze pikken van docenten, 
casting directors en regisseurs, die vaak niet verder kijken dan 
de huidskleur van een acteur en nog te veel in hokjes denken? 
‘Waarom word je precies voor die rol gevraagd?’

DOOR HAROON ALI
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actrices nog te vaak casten als moeder 
of tante, maar zelf de regie in handen 
hebben.  

NIEUWE GENERATIE
Blokland zegt dat er op het podium ‘veel 
zwarte pijn wordt opgerakeld’, vaak in 
relatie tot de slavernij. Maar zij wil een 
waaier aan verhalen delen, met voorstel-
lingen als De koningin van Paramaribo, 
over een bekende Surinaamse prosti-
tuee, en Anansi en de nieuwe wereld, over 
een mythische Afrikaanse spin. Ze zoekt 
graag zwarte makers op, onder meer in 
het Bijlmer Parktheater. Blokland woont 
zelf ook in de Bijlmer in Amsterdam, 
waar ze veel samenwerkt met de lokale 
jeugd. ‘Ik wil weten wat de nieuwe gene-
ratie zwarte jongeren bezighoudt. Hoe zij 
denken over Black Lives Matter, vooral in 
een online-wereld. Hoe ze naar zichzelf 
kijken, hoe ze kijken naar de liefde.’

Vanuit haar ervaring met jeugd- en 
wijktheater ontwikkelt Blokland ook 
educatieprogramma’s voor meerdere 
toneelgezelschappen, in de hoop dat 
zij jong talent leren waarderen en goed 
benutten. ‘Je moet je echt verdiepen in 
de belevingswereld van de jongeren met 
wie je werkt. Kijk goed naar de personen 
die je voor je hebt.’ Blokland heeft snel 
door wanneer de motivatie en intenties 
van gezelschappen niet kloppen. ‘Die 
streven dan alleen naar diversiteit om-
dat het in een beleidsplan staat, of om 
een quotum te halen.’ Daarom adviseert 
ze witte makers om de wijken in te gaan, 
om te kijken wat er leeft. ‘Ik handel 
altijd vanuit liefde voor de kunst en het 
verhaal dat ik wil vertellen.’
The Need for Legacy probeert theaterge-
zelschappen en de publieke omroep ook 
bewust te maken van hun blinde vlek-
ken, zegt Gable Roelofsen. ‘Niet elk ge-
zelschap is even ‘wakker’. Soms hebben 

ze lange tenen en voelen ze zich aange-
vallen als je ze ergens op aanspreekt.’ 
In die gesprekken stuit The Need for 
Legacy, net als Blokland, op partijen die 
diversiteit afvinken omdat het moet, 
of om subsidie te innen. Dus richten ze 
zich vooral op makers die willen leren 
van fouten op het gebied van racisme, 
seksisme, homo- en transfobie, zodat ze 
voortaan beter kijken naar wie ze casten 
voor een rol en waarom. ‘Gelukkig zijn er 
ook casting directors die wel integer te 
werk gaan.’

DIVERSE OPTIES
Susanne Groen (42) cast al bijna 25 
jaar acteurs voor tv-series en films. 
‘Ik heb een Surinaamse moeder en 
een Nederlandse vader, dus ik heb me 
altijd ingezet voor meer kleur op het 
scherm. Dat was voor mij vanzelfspre-
kend.’ De industrie liep echter lange 

emmanuel ohene boafo in sea wall (2020) van het nationale theater regie erik whien kostuum lotte goos foto koen veldman
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tijd achter. ‘Ja, er was vroeger een veel 
kleiner aanbod van gekleurde acteurs. 
Maar je moet ook goed zoeken. Het is 
een beetje een kip-ei-verhaal. Er werd 
heel makkelijk geroepen: ze zijn er 
gewoon niet. Maar als een zwarte jon-
gen van 14 zichzelf niet op het scherm 
ziet, zal het ook niet snel in hem 
opkomen om acteur te worden.’ Er 
ligt dus ook een verantwoordelijkheid 

bij toneelscholen om op zoek te gaan 
naar talent van kleur.

De casting director kijkt niet alleen 
welke acteurs er van de opleidingen 
komen. ‘We gaan de straat op, kloppen 
aan bij jongereninstanties en buurthui-
zen. Voor de telefilm Afua wilden we na-
melijk alleen acteurs van kleur casten.’ 
Gelukkig hoeven tieners niet alleen 

af te wachten tot ze worden gescout. 
Dankzij sociale media kunnen ze zich-
zelf ook steeds beter in de kijker spelen. 
‘Ik weet dat veel agenten op TikTok 
kijken, omdat jongeren daar veel van 
zichzelf laten zien.’ Dat zijn niet alleen 
maar suffe dansjes. Er worden ook ge-
engageerde sketches en toneelstukjes 
gespeeld op TikTok, geschreven door 
jongeren zelf. Dat kan een indirecte sol-
licitatie zijn voor het echte werk.’ 

Groen doet dus haar best om diverse 
opties te vinden voor een productie, 
maar ze moet regisseurs vaak nog 
overtuigen van de noodzaak. ‘Toen ik 
een keer een zwarte actrice voorstelde 
voor de rol van arts, kreeg ik dat er niet 
doorheen, omdat het niet zou aanslaan 
bij het grote publiek.’ Geld speelt ook 
een grote rol. ‘Omroepen en produc-
tiehuizen zijn huiverig om acteurs te 
casten die niet bankable zijn. Als je een 
grote film maakt, wil je daar bekende 
namen in. Dus ik begrijp dat er één of 
twee bekende Nederlanders in moeten. 
Maar wie cast je voor de overige 59 rol-
len?’ En als een acteur van kleur nooit 
de hoofdrol krijgt, kan hij of zij nooit 
uitgroeien tot een publiekstrekker.

BETERE BALANS
Diversiteit en inclusiviteit moeten eerst 
worden geforceerd voor het vanzelf 
gaat en geen issue meer is. Kijk naar 
alle tv-reclames waarin gemengde stel-
len zijn te zien, zegt Groen. Nu valt dat 
nog op, maar op den duur hopelijk niet 
meer. ‘We zijn nu bezig met een serie 
over Turkse Nederlanders, en één over 
vier Marokkaanse vriendinnen; daar 
zitten maar twee witte personages in.’ 
Groen zegt dat je eigenlijk niet meer 
een hedendaags verhaal kunt vertellen 
met alleen maar witte mensen, omdat 
de maatschappij diverser is dan dat. 
‘Een film over een historisch tijdperk 
kan om een volledig witte cast vragen. 
En Obama laat je niet door een witte 
acteur spelen. Maar je kunt de grenzen 
wel oprekken.’ 

Een goed voorbeeld daarvan is het 
populaire kostuumdrama Bridgerton, 
dat wereldwijd goed werd bekeken op 

publiciteitsfoto voor de koningin van paramaribo, een gevallen vrouw bestaat niet (2016)  
van dorothy blokland/de nwe vorst foto moon saris
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Netflix. Het is een soort bouquetreeks 
over liefde en bedrog onder Britse aris-
tocraten. Normaal gesproken bestaan 
die drama’s volledig uit witte acteurs, 
omdat de adel destijds nu eenmaal wit 
was. Maar in Bridgerton worden zowel 
de begeerde duke als de gewiekste queen 
gespeeld door acteurs van kleur. Op een 
extravagant bal in het paleis zien we al-
lerlei etniciteiten met elkaar flirten en 
dansen. Historisch correct? Nee, maar 
dat is de rest van de serie ook niet. Het 
is een hedendaagse interpretatie van 
een klassiek verhaal, dat juist frisser 
oogt dankzij die diversiteit. 

Om tot een betere ‘balans’ te komen op 
het gebied van diversiteit moeten alle 
makers in de film-, tv- en theaterin-
dustrie bij zichzelf te rade gaan, vindt 
Groen. Naast acteurs zijn er ook steeds 
meer regisseurs en scenaristen van 
kleur, die hun eigen verhalen vertel-
len en bestaande klassiekers anders 
interpreteren. Maar het is niet alleen 
aan hen om witte collega’s bij te sturen. 
Die moeten ook zelf de hiaten in hun 
kennis opvullen en zich verdiepen in 
groepen waar ze minder vanaf weten. 
Groen kent bijvoorbeeld wel lhbti’ers, 
maar wist nog niet van alle variaties in 
seksualiteit en genderidentiteit. ‘Als on-
derwerpen wat verder van me af staan, 
lees ik me in en zoek die gemeenschap-
pen op.’

VEEL POTENTIE
The Need for Legacy wil ook de bron 
aanpakken: het theateronderwijs. Dat 
is een langdurig proces, zegt Roelofsen. 
‘Je moet niet alleen een hoofdstukje 
multicultureel theater toevoegen aan 
het curriculum. De hele blik in het on-
derwijs moet worden verruimd.’ Acteur 
Boafo zegt dat hij ook de aanwezigheid 
van zwarte schrijvers en verhalen miste 
in zijn opleiding. ‘Ik heb hier veel over 
gesproken met een bevriende actrice, 
die in Suriname opgroeide. Toen zij 
naar Nederland kwam voor de toneel-
school, dacht ze: what the fuck is hier 
aan de hand, waarom pikken zwarte 
mensen dit? Omdat ik in dit systeem 
ben opgegroeid, zag ik lange tijd niet 
wat er om me heen gebeurde.’

Boafo moest knokken om acteur te wor-
den. Zijn familie stond eerst niet achter 
zijn keuze voor de toneelopleiding. 
‘Toen ik dus werd aangenomen, was 
ik zo dankbaar. Iedere rol die ik daarna 
kreeg, nam ik aan met een grote glim-
lach. Ik wilde mensen pleasen en een 
fijne werkhouding uitstralen.’ Hij is vaak 
gevraagd om een asielzoeker te spelen 
in films, maar denkt nu twee keer na 
voor hij zo’n rol accepteert. ‘Ik vind het 
niet erg om iemand te spelen die geen 
Nederlands spreekt, maar wat is de die-
pere laag?’ In de korte film Venserpolder 
speelde hij een Ghanees. ‘Maar die had 
een eigen schoonmaakbedrijf en een va-
der die koning was in Ghana. Dan schets 
je een wereld die waar is.’

Nu hij in vaste dienst is bij Het Nationale 
Theater, kan Boafo beter sparren over 
de invulling van een rol. ‘Witte acteurs 
doen dat immers ook. Gelukkig wordt 
er bij HNT naar geluisterd.’ Boafo durft 
nu controversiële rollen aan te nemen, 
die de kijk op kleur kantelen. Zo speelde 
hij een personage dat was gebaseerd op 
Forum voor Democratie-relschopper 
Yernaz Ramautarsing, in het toneel-
stuk De wereld volgens John. ‘Dat is een 
Surinaamse jongen die wilde, rechtse 
uitspraken deed. Daar heb ik veel van 
geleerd, omdat ik iemand speelde die zo 
ver van mij afstond. Maar regisseur Eric 
de Vroedt kent die wereld en zocht naar 
gelaagdheid. Daardoor voelde ik me 
veilig in deze rol.’ 

Toch zien zowel Boafo als Roelofsen 
nog te vaak dat acteurs worden gecast 
vanuit exotisme, om een bepaalde etni-
citeit ‘in de etalage’ te zetten. Ze voelen 
duidelijk aan wanneer een script niet 
met oprechte intenties is geschreven. 
‘Zelfs voor een bijrol van vijf regels kun 
je uit de tekst opmaken wat voor wereld-
beeld erachter schuilt’, zegt Roelofsen. 
‘Casting gaat in de essentie over de 
mensen die dat wereldbeeld mogen ver-
tolken. Wat is bijvoorbeeld een doorsnee 
Nederlands gezin?’ Iedere acteur zou in 
theorie alle rollen moeten kunnen spe-
len. ‘Vooral biculturele acteurs kunnen 
goed ‘codeswitchen’ en zich aanpassen 
aan situaties. Maar dat potentieel wordt 
nog te weinig benut.’

‘Als je een 
grote film 

maakt, wil je 
daar bekende 

namen in. 
Maar wie  

cast je voor  
de overige  
59 rollen?’
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Gezien het grote aantal evenementen dat de afgelopen 
jaren in Nederland werd georganiseerd met betrekking tot 
diversiteit, inclusie en dekolonisatie, zou je met een gerust 
hart kunnen concluderen dat de Nederlandse theater- en 
kunstwereld lijkt over te lopen van goede intenties. In een 
eerste cynische reactie zou je je kunnen afvragen hoelang 
het duurt voordat ook deze trend weer voorbij is en een 
nieuwe smaak van de maand zich aandient. Als insider-
outsider van de Nederlandse theater- en kunstwereld, 
kies ik er nu voor om mijn cynisme opzij te zetten en deze 
goede bedoelingen het voordeel van de twijfel te geven. 
Ik zou graag willen geloven dat op dit moment een soort 
verschuiving plaatsvindt, hoe langzaam en gebrekkig die 
ook mag zijn. Het feit dat onze theatergezelschappen, onze 
subsidies, onze culturele gebouwen, ons cultuurbeleid en 
onze kunstonderwijsinstellingen niet zonder meer recht 
doen aan alle geledingen van de samenleving, lijkt steeds 
meer te worden erkend. Ook lijken we ons er meer en meer 
van bewust dat dit een probleem van ons allemaal is, en 
niet alleen van diegenen die zich binnen het huidige sy-
steem in de marge bevinden. Er lijkt een gevoel te bestaan 
dat er mogelijk niet-erkende artistieke en culturele nala-
tenschappen zijn, die het waard zijn om te worden opge-
eist en geëerd. Af en toe is er zelfs een glimp van besef dat 
het deskundige oog van de kunstliefhebber niet objectief 
is, maar gevormd door haar of zijn socialisatie en educatie. 
Dit zijn belangrijke ontwikkelingen, hoe klein ze ook zijn. 

De wind die de wateren van de Nederlandse theater- en 
kunstwereld op dit moment lijkt te doen wervelen, is 

evenwel niet het resultaat van een wonderbaarlijk intros-
pectief inzicht van de kunstinstellingen. Een paar belang-
rijke uitzonderingen daargelaten, waren het niet de kunst-
instellingen en hun directeuren die zomaar op een mooie 
dag wakker werden en dachten: ‘Hé, we willen écht meer 
zelfreflexief en inclusief zijn, laten we eens kijken hoe dat 
moet.’ Het feit dat we hier vandaag zijn samengekomen 
om na te denken over inclusief kunstonderwijs, is noch 
een indicatie van onze eigen progressiviteit, noch van die 
van de organisatoren, dus laten we onszelf vooral niet te 
enthousiast op de borst kloppen. Het is het resultaat van 
debatten en stromingen die vanuit verschillende hoeken 
aan culturele instellingen worden gesteld. Oproepen die 
klinken vanuit fysieke en virtuele plekken, vanuit sociale 
bewegingen, uit openbare debatten, in dit land en elders, 
van het Tahrirplein tot Occupy, van opstanden in Tunesië 
en Marokko tot oproepen tot zelfbeschikking in West-
Papoea, Hong Kong en Palestina, van Rhodes Must Fall tot 
het Maagdenhuis, van Black Lives Matter tot Zwarte Piet is 
Racisme, van de recente massale arbeidersstakingen tot 
#MeToo en de klimaatmarsen. Deze bewegingen worden 
gekenmerkt door een buitengewoon aanwezige vorm van 
creativiteit, van waaruit niet alleen krachtige slogans en 
concrete eisen worden geformuleerd, maar ook performa-
tieve gebaren en een belichaamde collectiviteit ontstaan. 
Bedenk hoe de FeesMustFall-beweging op Zuid-Afrikaanse 
universiteiten in een stroomversnelling raakte, nadat op 
theatrale wijze de verwijdering werd geëist van het stand-
beeld van Cecil Rhodes op de campus van de universiteit 
van Kaapstad in april 2015. Denk aan de wijdverbreide 

LEZING

UITDAGINGEN VOOR 
HET KUNSTONDERWIJS

een keynote voor the need for legacy
Tijdens het Nederlands Theater Festival 2019, ruim voor het brede Black 
Lives Matter-protest dus, presenteerde The Need for Legacy zich aan de 

theatergemeenschap. Bij die gelegenheid hield theaterwetenschapper Sruti 
Bala de hieronder volgende toespraak.‘Inclusie betekent niet alleen het geven 

of krijgen van zichtbaarheid. Je kunt zichtbaarheid krijgen en tegelijkertijd 
gemakkelijk genegeerd worden.’
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verontwaardiging na de ontvoering en brute verdwijning 
van 43 mannelijke studenten van het Ayotzinapa Rural 
Teacher’s College in de provincie Guerrero in Mexico 
in 2014. In de nasleep van de verdwijning schilderden 
demonstranten hun handen rood, werden de namen van 
de 43 studenten in het openbaar voorgelezen, kaarsen in 
schoolbanken aangestoken om de aanwezigheid van de 
studenten te symboliseren en diverse herdenkingsplekken 
ingericht in openbare ruimtes. Denk aan de ‘stilstaande’ 
protesten in Turkije in 2013, geïnitieerd door choreograaf 
en dansleraar Erdem Gündüz, waarbij een eenvoudig pro-
testgebaar, stilstaan, kon leiden tot een massale daad van 
collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid. Het bijwonen 
van een artistieke performance kan mensen mobiliseren 
om gecoördineerde acties te ondernemen in andere ruim-
tes, zoals klaslokalen en openbare pleinen. Geen wonder 
dat de Surinaamse militaire junta eind jaren tachtig haar 
generaals en hoge ambtenaren naar de theatershows van 
het Doe Theater stuurde. Niet omdat ze van het theater 
hielden, maar omdat ze er bang voor waren. 

Deze voorbeelden van creatief en performatief protest 
tonen de kracht van theatrale en performatieve vormen 

van actieve betrokkenheid bij de strijd voor sociaalecono-
mische, raciale, gender- en ecologische rechtvaardigheid. 
Performance is niet alleen te zien op een lijsttoneel. Het 
theater is meer dan alleen een gebouw dat als zodanig 
wordt aangeduid. Ook campussen, openbare pleinen, 
parken en gebedshallen kunnen worden getransformeerd 
tot podia waar collectieve, belichaamde actie plaatsvindt. 
Op belangrijke historische momenten kunnen theater-
gebouwen veranderen in rechtszalen, openbare verga-
derzalen of politiek beladen plekken, zoals het geval was 
toen het Beit Ha’am Theater in Jeruzalem/Al Quds diende 
als rechtszaal voor het proces van Eichmann in 1961, of 
de vergaderingen van de Peruviaanse waarheidscom-
missie, waar het performancewerk van Yuyachkani werd 
gepresenteerd. Deze poreuze grenzen tussen theater, 
performance en de diverse contexten waarin ze ontstaan, 
dwingen ons stil te staan bij wat dekolonisatie werkelijk 
inhoudt, wanneer we theater en performance bestuderen 
en onderwijzen. Ze dwingen ons het vraagstuk van artis-
tieke nalatenschappen op een brede, kosmopolitische en 
transnationale manier te benaderen. Degenen onder ons 
die betrokken zijn bij het kunstonderwijs, als docenten of 
als studenten, moeten de complexiteit begrijpen van dit 

sruti bala (en marjorie boston links) op de bijeenkomst van the need for legacy op het nederlands theater festival 2018 foto maarten mooijman
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veelzijdige samenspel tussen kunst, de samenleving en 
de planeet. Kunstonderwijs wordt immers gevormd door 
publieke opinies en normen - en vormt die op zijn beurt 
evenzogoed. 

In de afgelopen maanden ben ik verschillende keren be-
naderd door personen en instellingen die zich bezighou-
den met theateronderwijs, met de vraag hoe het curricu-
lum meer divers en inclusief kan worden gemaakt. Dat is 
natuurlijk een vraag waar ik mij dagelijks mee bezighoud 
in relatie tot de manier waarop ik zelf onderwijs geef, 
dus ik zou graag dit moment benutten om wat gedachten 
hierover te delen. Ik bied geen kant-en-klare antwoor-
den, maar wil de gelegenheid gebruiken om deze vraag 
te reflecteren. Het is verleidelijk om te veronderstellen 
dat inclusie een soort toevoeging is, dat de kritische 
herijking van het kunstonderwijs een kwestie is van een 
uitbreiding, of het opvullen van bepaalde hiaten. Bestaat 
het curriculum alleen uit mannen? We voegen een paar 
vrouwen toe en het evenwicht is hersteld. Missen we 
kunstenaars van kleur? We voegen kunstenaars van 
kleur toe en ons werk zit erop. Hebben we ons koloniale 
verleden niet goed weergegeven? We voegen verhalen 
toe uit het Caribisch gebied, Indonesië en Suriname en de 
taak is volbracht. 

Ik ben tot de ontdekking gekomen dat dit een goedbe-
doelde, maar uiterst problematische oplossing is, en niet 
zo eenduidig als het in eerste instantie misschien lijkt. 
Het aanvullen en opvullen van hiaten in een curriculum 
betekent niet dat wij als docenten en studenten weten 
onder welke voorwaarden we ons moeten bezighouden 
met dat wat we hebben toegevoegd, of op welke manier 
we recht kunnen doen aan hun empirische inclusie en 
epistemische discontinuïteit. Hoewel een curriculum 
met succes kan worden gediversifieerd door er verhalen 
aan toe te voegen, kan het opnemen in de canon van 
gemarginaliseerde artistieke praktijken ironisch genoeg 
betekenen dat ze daardoor onderworpen worden aan 
specifieke mechanismen van zowel erkenning als uitslui-
ting. We kunnen kunstenaars uit Suriname, de Caraïben, 
Indonesië of het Afrikaanse continent aan de canon 
toevoegen, maar lopen het risico ze uiteindelijk onder de 
categorie ‘minderheden’ of ‘postkoloniale’ of ‘multicul-
turele’ theatermakers te plaatsen, als leuke bijgerech-
ten of supplementen. In zijn boek The Reorder of Things: 
The University and Its Pedagogies of Minority Difference 
(University of Minnesota Press, 2012), betoogt hoogleraar 
gender en etniciteit Roderick Ferguson dat men kritisch 
moet zijn op de wijze waarop academici minderheden en 
gemarginaliseerde groepen opnemen in curricula. Het is 
noodzakelijk om voor inclusie te vechten, maar, waar-
schuwt hij, het is tegelijkertijd noodzakelijk niet aan te 
nemen dat deze inclusie op zichzelf voldoende of eman-
cipatorisch genoeg is. Inclusie betekent niet alleen het 
geven of krijgen van zichtbaarheid. Je kunt zichtbaarheid 

krijgen en tegelijkertijd gemakkelijk genegeerd worden, 
niet ondanks maar juist vanwege de inclusie. Dit is de 
vraag die ik wil stellen aan degenen onder ons, leraren zo-
als ik, die onszelf de welwillende taak hebben gesteld een 
meer inclusief curriculum te ontwerpen: hoe doen we 
recht aan dat wat we hebben toegevoegd of opgenomen? 
We hebben misschien de goede bedoeling en de wil om 
een Caribisch performancewerk of een Surinaamse kun-
stenaar in de canon op te nemen, maar in hoeverre zijn 
we als docenten bereid tijd te investeren om Papiamento 
of Sranan Tongo te leren, om nog maar te zwijgen over de 
vele Marron- en inheemse talen en hun intieme idiomen, 
die verder rijken dan de geruststellende allure van een 
wikipediapagina? In hoeverre zijn we bereid om andere 
talen, artistieke praktijken en muzikale vormen toe te 
staan die onze eigen normen van wat wij definiëren als 
‘goede kunst’ kunnen veranderen of beïnvloeden? Ik 
weet dat velen van ons hier zullen denken dat dit geen 
realistisch uitgangspunt is. Dat we ons niet zomaar een 
x-aantal talen en de performancegeschiedenissen van 
diverse culturen kunnen aanleren, om deze vervolgens in 
onze beperkte onderwijstijd op te nemen. Is het niet beter 
om gewoon iemand te betalen die deze kennis en exper-
tise al in huis heeft? Ik ben het ermee eens, het voorstel is 
niet realistisch, en natuurlijk weerhoudt niemand je er-
van iemand in dienst te nemen met de nodige expertise. 
Maar het werk en de inspanning vanuit onze eigen positie 
als onderwijzers en docenten, hoe onhandig en onrealis-
tisch ook, is niettemin noodzakelijk.

Het punt dat ik probeer te maken, is dat het diversifiëren 
en het inclusiever maken niet alleen een kwestie is van 
wat studenten wordt aangeboden. Het is evenzeer een 
kwestie van het diversifiëren van ons eigen kleine blik-
veld, in hoeverre wij als docenten in staat zijn onze eigen 
bewaakte en schijnbaar stabiele epistemische privileges 
uit te dagen en opnieuw vorm te geven. Immers, als je er-
kent dat je bepaalde culturele praktijken, die niet in onze 
eigen canon bestaan, ook moet beschouwen als artis-
tiek waardevol of als ‘kennis’, dan is dat niet zomaar een 
kleine aanpassing of nuttige aanvulling op het curricu-
lum, maar zou dat ook, indien serieus genomen, moeten 
leiden tot het openbreken van de manieren waarop wij 
geloven dat kennis en kunst opgevat en geautoriseerd 
zouden moeten worden. 

Om theatervormen die niet op drama teksten zijn 
gebaseerd te waarderen, moeten we leren hoe we in onze 
eigen waardesystemen plaats kunnen maken voor ama-
teurtheater en kleinkunst en stedelijke populaire cultuur 
en andere genres die doorgaans worden beschouwd als 
‘onderdeel van de arbeidersklasse’, niet-professioneel 
of ‘laag’. Om het belang van orale culturen of tradities in 
relatie tot performance in, bijvoorbeeld, verschillende 
Afrikaanse contexten te kunnen zien, moet je je eerst 
kunnen voorstellen dat orale tradities belangrijk zijn voor 
ons allemaal, en niet alleen voor ‘die Afrikanen daar ver 
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weg’. Zonder deze poging om de epistemische privileges 
van docenten in twijfel te trekken, ben ik bang dat het 
diverser en inclusiever maken van het curriculum alleen 
resulteert in een   vorm van imperialistische nostalgie of 
primitivisme – ‘onschuld’, om de term van Gloria Wekker 
te gebruiken – een verlangen naar ‘de ander’ dat meer 
te maken heeft met het behagen en versterken van het 
eigen zelfbeeld, dan een stap in de richting van de daad-
werkelijke ontmoeting met de ander.

Ik ben me bewust van het feit dat niet iedereen die 
hier vandaag aanwezig is docent is, of in een positie om 
curricula te ontwerpen en kunsteducatieprogramma’s te 
ontwikkelen. Sommigen van ons zijn hier omdat we be-
hoefte hebben aan alternatieve nalatenschappen. Omdat 
we graag zouden zien dat het kunstonderwijs meer 
inspeelt op de wereld waarin we leven. Omdat we moe 
worden van sommige onbetwiste academische obses-
sies met zogenaamd universele esthetische normen, en 
omdat we eisen dat het openlijke en verborgen eurocen-
trisme, validisme, patriarchaat, racisme, classisme en 
antropocentrisme wordt aangevochten.

Ik twijfel er niet aan dat zonder deze radicale en aan-
houdende eis, evenementen zoals deze lezing geen deel 
zouden uitmaken van het Theater Festival. Aan dit deel 
van het publiek, kunstenaars die het kunstonderwijs 
hebben doorlopen en zichzelf en hun ‘eigen’ geschiede-
nis zelden terugzagen in het curriculum, degenen die 
hebben geprobeerd hun eigen alternatieve initiatieven 
op het gebied van kunsteducatie te starten, degenen 
die op dit moment worstelen met de ongevoelige voca-
bulaires en het vaak gewelddadige taalgebruik van het 
geïnstitutionaliseerde kunstonderwijs, zou ik een vraag 
willen opwerpen om over na te denken in de geest van 
zelfreflectie. Want ook wij hebben geen reden om al te 
vreugdevol over onszelf te zijn. Wanneer we onze tot nu 
toe vergeten of tot zwijgen gebrachte nalatenschappen 
gaan ‘ontdekken’ of herontdekken (en door middel van 
een voetnoot wil ik onszelf eraan herinneren dat de term 
‘ontdekking’ connotaties heeft met koloniale verovering, 
oriëntalistisch avontuur, enzovoort), wat proberen we 
dan te bereiken, en op welke voorwaarden?

Ik heb de voorstellen van de Caribische historicus 
Michel-Rolph Trouillot in zijn prachtige boek over de 
Haïtiaanse revolutie, Silencing the Past: Power and the 
Production of History, als enorm behulpzaam ervaren bij 
het benaderen van deze vraag. In zijn schrijven over de 
Haïtiaanse revolutie van 1891 stelt Trouillot dat, meer dan 
een proces van actieve onderdrukking, het eerder een 
‘krachtige bundel van stiltes’ is waardoor gebeurtenis-
sen zoals de Haïtiaanse revolutie relatief onbekend zijn 
gehouden door historici.

‘…de aan- en afwezigheden belichaamd in bronnen 
(artefacten en lichamen die een gebeurtenis in feiten 
veranderen) of archieven (feiten verzameld, gethemati-
seerd en verwerkt als documenten en monumenten) zijn 
neutraal noch natuurlijk. Ze zijn gecreëerd. Als zodanig 

‘We moeten leren 
hoe we recht 
kunnen doen 
aan dingen die 
achterblijven, 
zonder al hun 
tegenstrijdigheden 
glad te strijken’
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zijn het niet louter aan- en afwezigheden, maar vermel-
dingen of stiltes van verschillende soorten en graderin-
gen. […] Vermeldingen en stiltes zijn dus actieve dialecti-
sche tegenhangers, waarvan de geschiedenis de synthese 
is.’ (Trouillot, p.48)

Trouillot verwijst hier naar de mechanismen die het 
stilzwijgen in de reguliere geschiedschrijving over de 
Haïtiaanse revolutie mogelijk maken, maar niet alleen 
om het banale punt te maken dat de stiltes en uitwis-
singen ongedaan moeten worden gemaakt en dat wat 
onzichtbaar was, zichtbaar moet worden gemaakt. Hij 
maakt een veel complexer, zelfreflectief punt en spoort 
ons aan om niet alleen voorzichtig te zijn met het ko-
loniale project waarin bepaalde stemmen monddood 
worden gemaakt. Tegelijkertijd moet men ook kritisch 
luisteren naar diegenen die zeggen dat ze gemargina-
liseerde stemmen weer een podium bieden - hetgeen 
immers onvermijdelijk gepaard met andere stiltes. Dit 
wil natuurlijk niet zeggen dat alle stiltes gelijkwaardig 
zijn, maar eerder dat de historicus die het alternatieve 
verhaal probeert te vertellen, zich in zekere zin ‘moet 
schikken naar bepaalde regels, geërfd van een geschie-
denis van ongelijke macht, om zijn of haar verhaal 
toegankelijk te maken.’(Trouillot, p. 57).

Wat probeer ik hiermee te zeggen? Nalatenschappen 
zijn niet altijd louter een kwestie van trots en eer. Het zijn 
niet alleen de succesvolle verhalen of ervaringen, maar 
vormen ook problematische erfenissen. Daarom waardeer 
ik het Nederlandse woord ‘nalatenschap’ zo - het sugge-
reert de kwaliteit van iets achterlaten. We moeten leren 
hoe we recht kunnen doen aan de dingen die achterblij-
ven, zonder al hun tegenstrijdigheden glad te strijken. We 
hebben wellicht goede redenen om onze inspanningen in 
eerste plaats te richten op het toegankelijk maken van de 
gevierde aspecten van antikoloniale nalatenschappen. We 
moeten echter ook erkennen dat dit vaak alleen mogelijk 
is in de termen en de taal van de koloniale machten die 
deze nalatenschappen juist hebben getracht te betwisten. 
Dit betekent dat onze eigen vormen van vertaling en in-
terpretatie, hoe goedbedoeld ook, mogelijk andere stiltes 
en vormen van marginalisatie genereren. Wellicht doen 
we er dus goed aan niet alleen koloniale helden van hun 
sokkels te trekken en deze vervangen door antikoloniale 
helden, maar zouden we ons ook moeten   verdiepen in 
onze behoefte aan helden en sokkels.

In navolging van geleerden als Gayatri Spivak, Paul 
Gilroy en Edouard Glissant, die een leven lang hun intel-
lectuele en publieke inspanningen hebben geïnvesteerd 
in het denken over nalatenschappen en het bekritiseren 
van kolonialisme buiten nationale grenzen en parochiale 
kaders, wil ik een woord van waarschuwing toevoegen 
over het idee van nalatenschappen als eigendom, als 
iets dat onszelf toebehoort en zonder eigen inspanning 
aan ons wordt overgedragen. Het wordt vaak te gemak-
kelijk aangenomen dat het creëren van zichtbaarheid en 
platforms voor zelfrepresentatie van gemarginaliseerde 

groepen gegarandeerd resulteert in ‘agency’. Ik ben er niet 
van overtuigd dat het geven van een stem aan gemargina-
liseerde groepen, of zelfs de stem van gemarginaliseerden 
an sich noodzakelijkerwijs emancipatoir zijn, dat ze voor 
iedereen begrijpelijk zullen worden zonder vertaling 
en vertolking en bemiddeling, die op hun beurt andere 
soorten stiltes en uitwissingen genereren. Ik denk dat ik 
ook voorzichtig ben in mijn enthousiasme over projecten 
die een alternatief, radicaal, gedekoloniseerd onderwijs 
verkondigen. In mijn thuisland, India, net als in veel 
andere delen van de wereld - Brazilië is slechts een ander 
voorbeeld – is dit discours over het herontdekken en 
opnieuw invoeren van vergeten helden momenteel aan 
het transformeren in een gevaarlijk project van historisch 
revisionisme en rigide nationalisme. En let wel, dit alles in 
naam van het verwerpen van kolonialisme. In die context 
draagt de vervanging van het eurocentrisme door een an-
der etnocentrisme absoluut niet bij aan het genereren van 
een   alternatieve historische nalatenschap, maar resul-
teert het louter in een vorm van koloniale mimiek.

Ik wil dit betoog echter niet op deze sombere noot 
eindigen. Ik geloof dat er een enorm potentieel schuilt 
in het koesteren van transnationale, internationalisti-
sche perspectieven, waarbij de nalatenschappen waar-
uit we inspiratie halen niet enkel beperkt blijven tot de 
soevereine grenzen van onze eigen natiestaten, onze 
eigen moedertalen, huidskleuren, etnische stereotypen, 
religieuze, seksuele en andere oriëntaties. Ik ben van 
mening dat inclusie en diversiteit een taak is die een 
diepe, geduldige betrokkenheid vereist in de benadering 
van idiomen en articulaties die, vergeleken met de onze, 
radicaal anders en asymmetrisch zijn. Ik zou erop willen 
aandringen nalatenschappen in de volle breedte van hun 
complexiteit te beschouwen, niet in de hoedanigheid van 
heldenverering, maar door weerstand te bieden aan de 
verleiding van welk absolutisme dan ook, als kritische 
vrienden en belichaamde kennis, zodat we er volhardend 
en waarheidsgetrouw mee om kunnen gaan.

Vertaling: Guus van Engelshoven

Geciteerde werken:
Ferguson, Roderick A. The Reorder of Things: The University 

and Its Pedagogies of Minority Difference (Minneapolis and 
London: University of Minnesota Press, 2012).

Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double 
Consciousness (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1993).

Glissant, Édouard. Poetics of Relation. Transl. Betsy Wing. 
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997).

Spivak, Gayatri Chakravorty. An Aesthetic Education in the 
Era of Globalization. (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2012).

Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the 
Production of History. (Boston: Beacon Press, 1995).
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De grootste truc
Door Samya Hafsaoui

Leitmotif. Toen ik het woord googelde, kwam ik op de 
volgende definitie uit: thema of muzikaal idee dat 
in een muziekstuk steeds terugkomt. In de opera 
vaak als herkenning van een bepaald personage 
of bepaalde gedachte. Binnen het team hebben we 
het over het ‘gevoel’ van de musical. Ik heb denk 
ik meer dan honderd uur aan YouTube-filmpjes 
gekeken die beschrijven waarom bepaalde ak-
koorden bepaalde emoties opwekken. Bijvoorbeeld 
‘d-mineur 7 vlak 5’ oftewel het ‘Kerstmis akkoord’. 
Gooi het in een liedje en je hebt spontaan zin in 
gourmetten. Wat moest het gevoel worden van 
onze muziek, vroeg ik me af. Wat worden die ma-
gische muzikale hersenspinsels op het podium bij 
Held;? 

Wil je een muziekstuk schrijven dat klinkt als een 
ridder die op het punt staat een zwaard door een 
draak te steken? Dan zit je al snel met ‘maestoso’ 
en ‘appassionato’ te rommelen. Wil je mensen 
laten huilen? D-mineur. Wil je mensen hoop geven? 
Plagale cadens. Muziek, een kunstvorm die oh zo 
subjectief is, heeft wel degelijk regels. Maar kan je 
gevoel wetten geven? Is muziek maken trucjes uit-
halen, of is het toch die ene magische ingeving bij 
kaarslicht die zorgt voor een meesterwerk? Elk 
genre heeft zo zijn maniertjes, maar iemand moet 
daar toch ooit de basis voor hebben gelegd? Ooit 
waren alle oude dingen nieuw.

Misschien is het beide. Regels en gevoel. Met 
MusicalMakers heb ik me op het hart laten druk-
ken dat we vooral vernieuwend moeten zijn, 
maar musicals, net als alle andere kunstvormen, 
kunnen niet los staan van hun basis. Ooit was de 
musical Oklahoma! het nieuwste van het nieuwste. 
Wat is musicalmuziek eigenlijk? Is dat nu rapmu-
ziek vanwege Hamilton? Of ik dat de rock uit Hair? 
Of is musicalmuziek grote dramatische 11 o’clock 
nummers, zoals Rose’s Turn en You Can’t Stop The 
Beat? Om te vernieuwen moet je weten wat oud is, 
dus wij hebben uren aan materiaal geluisterd en 
geanalyseerd. Onze conclusie: musicalmuziek is 
de muziek die in een musical zit. Het kan alles zijn, 
omdat een musical alles kan zijn. 

Iedereen wil nu de nieuwe Hamilton maken. Remakes, 
reboots, re-alles. Als iets succes heeft, dan moet het 
nagedaan worden omdat de entertainmentindustrie 
ook veel werkt vanuit ‘zekerheid’. Innovatie verandert 
algauw in een nieuwe vaste succesformule. Het nieu-
we wordt het oude. Hamilton is, zoals musicalexpert 
Joe Deer zegt in zijn TedTalk: ‘America’s verleden, met 
een score die klinkt als America’s heden, en een cast 
die eruitziet als America’s toekomst.’ Met die blik kijk 
ik naar mijn team terwijl we in de muziekruimte van 
DeLaMar West zitten en zelf nu iets nieuws moeten 
bedenken. We zijn allemaal in de twintig en werken 
zoals de meeste jonge mensen nu werken: je bent 
alles tegelijkertijd. We schrijven, arrangeren en produ-
ceren. Geen tijd voor partituren, hop, meteen arrange-
ren en de computer in. We kennen niets anders. Door 
het internet zijn we opgegroeid met alle genres ter 
wereld in onze broekzak. We omarmen de werkwijze 
van het heden, zijn geïnspireerd door de verhalen van 
het verleden, en geven vorm aan de toekomst van de 
industrie. 

Het leitmotif van deze generatie is het geluid van tik-
kende toetsenborden en het zachte gebruis van ener-
gydrank in goedkope supermarktblikjes. Het is een ge-
neratie die alles zelf leert, omdat ze gelooft alles wel te 
kunnen. Ja, muziektheorie is belangrijk, maar wie zegt 
dat het verhaal van een gepassioneerde tiener over de 
hook en beat van een boyband minder belangrijk is dan 
dat van een professor die haar probeert uit te leggen 
hoe je Bye Bye Bye op bladmuziek kan schrijven? Een 
musical lees je niet op papier, een musical zie je in een 
zaal. Je loopt niet weg terwijl je je tranen wegpinkt met 
het indalende besef dat die d-mineur je weer te pak-
ken heeft gekregen.

Ja, muziek maken is trucjes uithalen. En ja, eigenlijk 
lijkt alles op elkaar want je hebt maar zoveel noten en 
zoveel letters in het alfabet. Maar potverdorie wat is 
het toch fijn als die 26 letters en handje vol akkoorden 
je kunnen betoveren alsof je ze nog nooit eerder hebt 
gehoord. Dat is de magie en misschien wel het groot-
ste trucje. Je even voor die paar actes laten vergeten 
dat je het allemaal als eens eerder hebt meegemaakt, 
maar niet op deze manier. 

COLUMN
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Şaban Ol (1962) is een in Turkije geboren acteur en regisseur. 
Samen met de Koerdische regisseur Celil Toksöz vormt hij 
al 22 jaar het artistieke hart van Theater RAST. Inmiddels 
huisgezelschap van Podium Mozaïek in Amsterdam-West, 
omschrijft RAST zichzelf als een theatergezelschap dat mid-
den in de veranderende samenleving staat. 

Şaban Ol weigert, ook na bijna veertig jaar in het vak, om 
zich in een keurslijf te laten dwingen. Hij maakt theater over 
onderwerpen die hem interesseren en raken. Ol is zestien 
jaar in 1978 op het moment dat hij Turkije achter zich laat 
om in Nederland zijn geluk te beproeven. In 1982 neemt hij 
twee jaar lang deel aan het theaterproject STIPT (Stichting 
Interculturele Projecten op Theatergebied), onder leiding 
van Vasif Öngören en Meral Taygun en volgt hij regiecursus-
sen en repetitieprocessen bij Rufus Collins en Henk Tjon. 
Nog eens zes jaar later, schrijft hij zich in aan de toneel-
school in Amsterdam waar hij in 1989 aan de regieopleiding 
afstudeert. 

In Nederland komt Ol in een milieu terecht komt van 
linkse activisten, illegalen, vluchtelingen en kunstenaars. In 
1992 stort er een vliegtuig neer in de Bijlmer, op een flatge-
bouw waarin veel illegalen wonen. Een aantal sterft en tien-
tallen raken gewond. Slechts 55 illegalen krijgen hierna om 
humanitaire redenen asiel. Ol is verbluft. Moest er echt eerst 
een vliegtuig neerstorten voordat er ‘humanitaire’ redenen 
gevonden konden worden om illegalen een verblijfsstatus te 
geven? Als een cri de coeur schrijft hij het stuk Kakkerlakken, 
wat later zijn theaterdebuut zal worden. Een verzoek tot sub-
sidie wordt echter afgewezen, omdat de fondsen vinden dat 
Ol in zijn tekst te letterlijk op de actualiteit inspeelt. Eric De 
Volder, Ols toenmalige docent theatervormgeving en oprich-
ter van de Gentse Toneelgroep Ceremonia, ziet het echter wel 
zitten om Kakkerlakken op de planken te brengen. De Volder 
is op zijn beurt in zijn visie sterk geïnspireerd door de Poolse 
theatermakers Jerzy Grotowski en Tadeusz Kantor. 

De Volder stimuleert zijn protegé Ol om naar Polen te gaan, 
waar hij in Krakow onderzoek doet naar de werkwijze en 
theorieën van Kantor. Voor Ol blijft Kantor zijn hele carrière 
een belangrijke inspiratiebron. Net als Kantor mengt Ol zijn 
individuele geschiedenis altijd met een historisch perspec-
tief. Niet alleen in de totstandkoming van tekst en vorm 
van zijn voorstellingen, maar ook inhoudelijk zijn vanaf 
dat moment parallellen te zien met het werk van Kantor. Ol 
toont in zijn stukken mensen die misbruikt en verminkt zijn 
door oorlog, kerk, moskee of familie. Die personen blijven, 
net zoals bij Kantor, als fantomen zelfs over de dood heen 
macht uitoefenen. 

Bij Ol leeft het idee om een drieluik te maken over 
migranten, geïnspireerd op het boek De zevende man van 
schrijver/socioloog John Berger. Na Kakkerlakken schrijft 
hij het stuk De Kus van de Roos. En de volgende, In de scha-
duw van mijn vader over het lot van de eerste generatie 
‘gastarbeiders’ en hun kinderen, moet het sluitstuk van 
de drieluik vormen. De bloemrijke tekst daarvoor wordt 
geschreven door een andere bevriende Vlaming: Paul 
Pourveur. Samen met Ol verzamelt Pourveur materiaal uit 
interviews en persoonlijke gesprekken met Turkse gast-
arbeiders uit het zogeheten Atatürk kamp in Amsterdam 
Noord (de straat op die plek heet nog Atatürk) en brengt 
deze samen tot een theatrale tekst. 

De Turks-Nederlandse acteurs, de tweede generatie, 
spelen tijdens de voorstelling de sterren van de hemel. 
Voor het eerst komt hun eigen geschiedenis aan bod. 
Pourveurs tekst zit daarnaast vol met zwarte humor. Het 
verhaal wordt niet als een herkenningsverhaal gebracht, 
maar Ol zoekt naar de mogelijkheid om een veelvoud aan 
verhalen te vertellen, die niet rechtstreeks inspelen op de 
sympathie van de gastarbeider, de traditionele underdog. 

RAST gaat in de jaren daarna steeds vaker internationale 
samenwerkingen aan met gezelschappen die op dezelfde 
wijze het benauwende etnische keurslijf ontstijgen en 
vanuit het menselijke gevoel en het individu reflecteren op 
migratie. In 2010 wordt een begin gemaakt met het project 
‘Europe Now’ een samenwerking met het Riksteatern uit 
Stockholm, Ballhaus Naunynstraße uit Berlijn, het Arcola 
Theatre uit Londen en Talimhane Tiyatrosu uit Istanbul 
met als doel om nieuwe schrijvers te vinden die nieuwe 
theaterteksten kunnen produceren over de veranderende 
Europese identiteit en het leven in de grote steden. 

De laatste jaren legt Ol zich steeds meer toe op het 
vertalen van Nederlandse toneelteksten naar het Turks. 
In eerste instantie vertaalde hij voornamelijk het werk 
van Paul Pourveur en Eric De Volder. Maar in de afgelo-
pen jaren is dat palet aan schrijvers steeds groter ge-
worden. Vorig jaar vertaalde en regisseerde hij Gif van 
Lot Vekemans voor het prestigieuze Stads Theater in 
İstanbul. In het najaar van 2021 komt zijn eerste roman 
uit bij Uitgeverij Jurgen Maas. 

Hoe dan ook, RAST heeft een eigen vorm gevonden om 
conflicten een persoonlijk gezicht te geven. En of het nu 
gebeurt met de dramaturgisch gefundeerde, muziekthea-
trale aanpak van Şaban Ol, de Koerdisch-etnische bril van 
Celil Toksöz, de gestileerde benadering van Ada Ozdogan, 
de chansons van Sinan Eroğlu of het feministische urban 
storytelling van Aysegül Karaca, Theater RAST brengt ver-
halen die niet vanzelfsprekend op de Nederlandse podia 
te zien zijn. Die nieuwe verhalen worden verteld volgens 
een scala aan vormen dat het moderne theater biedt: 
van muziektheater en vertelkunst tot klassieke libretto’s. 
RAST beleeft momenteel zijn succesjaren. Begin 2020 
maakte Ol de grotezaalvoorstelling Wees Onzichtbaar, naar 
het gelijknamige boek van Murat Isik – helaas moest de 
tournee door de coronacrisis voortijdig beëindigd worden. 

LEGACY

ŞABAN OL
het etnisch keurslijf afgeworpen

DOOR ÖZKAN GÖLPINAR
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in de schaduw van mijn vader (2003) van theater rast regie 
şaban ol f kostuums norah grace decorontwerp bülent 
evren lichtontwerp ivo ten hagen, pieter van der most 
oto nadiye baran met dank aan theatercollectie/allard 
pierson (stichting tin)

affiche van kakkerlakken van toneelgroep ceremonia, 
1997 met dank aan theatercollectie/allard pierson 
(stichting tin)

albert klein kranenburg, mingus dagelet, dilan yurdakul en inci lulu pamuk in wees 
onzichtbaar (2020) van theater rast en podium mozaïek regie şaban ol decor bart van 
merode kostuums eleftheria lavdaki foto  jean van lingen

albert klein kranenburg en inci lulu pamuk in wees onzichtbaar (2020) van theater rast 
en podium mozaïek regie şaban ol decor bart van merode kostuums eleftheria lavdaki 
foto jean van lingen



56

LEGACY

the kingdom (1984) van de engelenbak artistieke leiding rufus collins co-regie henk tjon 
choreografie robert guion firmin, patrizia tuerlings vormgeving judith van praag foto 
jaap pieper met dank aan theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

frank sheppard in o.j. othello (1998) van cosmic regie john leerdam choreografie feri de 
geus kostuums en licht frank raven foto jean van lingen  met dank aan theatercollectie/
allard pierson (stichting tin)

helen kamperveen, laura quast en john leerdam 
in littekens - nasmaak (1987) van cosmic illusion 
productions foto jean van lingen

affiche voor the kingdom (1984) met dank aan 
theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

affiche voor romeo ‘n juliette, a caribean 
xperienz (2003)van cosmic theater met dank aan 
theatercollectie/allard pierson (stichting tin)

helen kamperveen in de 
koningin van paramaribo 
(2001) van cosmic theater 
regie john leerdam kostuums 
carina nieulant pelkman 
decorontwerp solita stucken 
lichtontwerp henk van der 
geest foto gerard ausems met 
dank aan theatercollectie/
allard pierson (stichting tin)
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John Leerdam leerde ik eind jaren tachtig kennen als regieas-
sistent van Rufus Collins, artistiek leider van het multicul-
turele theatergezelschap (zoals ze het toen zelf noemden) 
De Nieuw Amsterdam (DNA). John Leerdam kwam van de 
Antillen naar Nederland om acteur te worden. Teleurgesteld 
in de Toneelacademie van Maastricht ging hij naar 
Amsterdam. Op de Theaterschool (nu HKA) werd hij opge-
leid tot theaterregisseur en dramadocent. Als regieassistent 
maakte hij meters bij DNA. Na de productie The Kingdom, de 
succesvolle multiculturele productie die een nieuw pu-
bliek naar theater De Engelenbak in de Nes bracht, vertrok 
John naar de Verenigde Staten om filmregie en productie te 
studeren. 

Eenmaal terug in Nederland in 1996 sloot hij zich aan bij 
Cosmic Illusion, een multicultureel productiehuis opgericht 
door Norman de Palm en Felix de Rooy, pal naast theater De 
Engelenbak. In 1999 nam John daar de leiding over en werd 
hij de nieuwe directeur en artistiek leider van het productie-
huis. Er is ook een nieuwe naam: Cosmic Theater. 

Cosmic Theater werd een belangrijke speler in het mul-
ticulturele veld omdat John Leerdam inzette op talentont-
wikkeling van acteurs maar ook van schrijvers die andere 
verhalen willen vertellen. Het Hollandse Nieuwe Festival dat 
hij samen met zijn rechterhand actrice Paulette Smit opzette, 
werd een belangrijk intercultureel platform voor toneel-
schrijvers en nieuw repertoire. Maar het zorgde er ook voor 
dat acteurs met een cultureel diverse achtergrond eindelijk 
konden worden gezien: Raymi Sambo, Gustav Borreman, 
Kenneth Herdigein, Gerda Havertong, Helen Kamperveen en 
Manoushka Zeegelaar Breeveld waren vaste waarden voor 
Cosmic Theater. Vooral omdat DNA zich na het overlijden van 
Rufus Collins had getransformeerd tot de opleiding ITS DNA 
en veel minder produceerde, was Cosmic samen met Theater 
RAST eigenlijk de enige plek waar acteurs met een cultureel 
diverse achtergrond regelmatig werden ingezet.

Cosmic Theater heeft grote successen gekend, met pro-
ducties als Romeo ‘n’ Juliette, A Caribbean Xperience, De Koningin 
van Paramaribo en Dubbelspel. De productie OJ Othello, geschre-
ven door Maarten van Hinte, won de Fringe Award op het 
Edinburgh Festival. Het merk Cosmic stond voor kwaliteit 
en trok een publiek met een cultureel diverse achtergrond 
dat lange tijd zichzelf niet herkende in de verhalen op het 
toneel. De grote kracht van John Leerdam is altijd geweest 
dat hij wist wat zijn publiek wilde zien. Snorder, de komische 
soap waarmee Het Hollandse Nieuwe Festival jaarlijks werd 
afgesloten, vond zijn weg naar de Parade waar een nieuw pu-
bliek kennis kon maken met de signatuur van John Leerdam. 

De hoge mate van spelplezier en een inkijkje in de ‘zwarte 
leefwereld’ van illegale taxichauffeurs in de Bijlmer werkte 
wonderlijk goed bij het witte feestpubliek van de Parade. 

Maar John Leerdam heeft nog meer te vertellen. Cosmic 
Theater brengt in 2005 het toneelstuk De Tranen van Den Uyl 
uit, een stuk over de decembermoorden in Suriname. John 
Leerdam zet dan nog nadrukkelijker een sociaal maatschap-
pelijke en politiek koers uit voor het productiehuis. Zijn 
politiek bewustzijn leidt ertoe dat hij in 2003 daadwerkelijk 
de overstap maakt naar de politiek en voor de PvdA in de 
Tweede Kamer belandt. Cosmic Theater fuseert met Made 
in da Shade en wordt MC met een eigen theater op het 
Westergasterrein in Amsterdam.

Na een aantal jaren in de Kamer verlaat John in 2012 de po-
litiek en richt Stichting Julius Leeft (SJL) op waarmee hij voor-
stellingen maakt over moeilijk bespreekbare onderwerpen 
zoals Kain Pikul, Geblinddoekte Verhalen (2007) over de Molukse 
kwestie in Nederland die tot uitbarsting kwam in de treinka-
ping in 1977. Of Hoe duur was de suiker (2011), naar de roman 
van Cynthia McLeod. Groot succes had Leerdam in 2009 met 
Claus!, een voorstelling over prins Claus die in première ging 
in Theater Carré in aanwezigheid van koningin Beatrix, prins 
Constantijn en prinses Laurentien.

Met SJL heeft John Leerdam een format ontwikkeld waarin 
hij politiek gevoelige onderwerpen verpakt in een evenement 
met zang, dans en beeld, en zo op een laagdrempelige manier 
delen van de geschiedenis ontsluit voor een groot publiek 
door professionele acteurs en muzikanten te koppelen aan 
bekende Nederlanders en amateurs. Dit bleek opnieuw 
tijdens de zeer geslaagde Grote Suriname Tentoonstelling 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam waarvoor SJL de Suriname 
monologen ontwikkelde over onder anderen Anton de Kom, 
Jopie Pengel en Sophie Redmond. Een groot publiek uit heel 
Nederland kreeg hierdoor inzicht in de gedeelde geschie-
denis van Nederland en haar voormalige koloniën en 
landsdelen.

JOHN LEERDAM
maker die weet wat zijn  
publiek wil zien
DOOR JENNY MIJNHIJMER
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1: ONLINE DATABASES
www.theaterencyclopedie.nl: het project Vice Versa
Eén van de meest uitgebreide bronnen is gelijk ook een 
van de makkelijkst toegankelijke. In 2012 presenteerde het 
Theater Instituut Nederland het project Vice Versa, een onder-
zoek naar de gemeenschappelijke theatergeschiedenis van 
Suriname, Aruba, Curaçao en Nederland. Er zijn 153 geschre-
ven biografieën van personen en daarnaast zijn er honderd 
locaties, gezelschappen of ‘ontmoetingsmomenten’ (zoals 
Sticusa, Black Vibrations, de musical Faya en Toneelvereniging 
Emmastad) beschreven en in een bredere context van poli-
tieke ontwikkelingen en volkscultuur geplaatst. Van de meest 
invloedrijke podiumkunstenaars, zoals Rufus Collins, Jörgen 
Rayman, Helen Kamperveen of Felix de Rooy, zijn aanvullend 
videoportretten gemaakt. Al dit materiaal is opgenomen in 
de Theaterencyclopedie, een online database op basis van het 
wikipediasysteem. Helaas zijn sommige biografische lem-
ma’s en typeringen inmiddels wel wat verouderd: Alida Dors, 
inmiddels artistiek directeur van Theater Rotterdam, wordt 
nog een vertegenwoordiger van ‘de jongste generatie ma-
kers’ genoemd. Jolanda Spoel, nu directeur van het Bijlmer 
Parktheater, wordt gepresenteerd als ‘jonge regisseur’. De 
gezelschapspagina’s, direct gevoed door de productiedata-
base zijn wel geheel up to date: zo zijn de voorstellingen van 
bijvoorbeeld twintig jaar Urban Myth mooi ontsloten.

Ook de kennis in dit nummer zal via de Theaterencyclopedie 
worden ontsloten en verrijkt. Met deze qr-code kom je op de 
portal van The Need for Legacy.

www.delpher.nl
In Delpher zijn veel kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, 
de Antillen, Amerika en Suriname uit de periode 1618 tot 2005 
op woordniveau te doorzoeken. De zoekterm ‘Rufus Collins’ 
levert meer dan 800 artikelen op. Dat gaat van de eerste 
recensies van zijn werk met The Living Theatre (‘manische 
heftige Theresias’ in De Tijd) tot aan de necrologieën die over 
hem verschenen (‘voor veel studenten zal hij vanaf nu een 
legende zijn, die opvallende zwarte man met een onafschei-
delijke witte kaketoe op zijn schouder’, schreef de Volkskrant). 

De moeilijkheid en de lol zit ’m in de eindeloos precieze 
verfijningen die je kunt aanbrengen in zo’n enorme berg in-
formatie. Met bijvoorbeeld ‘Ira Aldridge’ – ‘Leydsche Courant’ 
– ‘1855’ kom je bij een aankondiging voor één van diens 
tournees door Nederland terecht:

Ter voldoening aan het algemeen verlangen, eene tweede 
en zekere laatste Voorstelling van den wereldberoemden 
Afrikaanschen Toneelkunstenaar IRA ALDRIDGE. MAANDAG, 
26 MAART. Shylock, de Koopman van Venetië, Tooneelspel 
in 4 Bedrijven, naar het Engelsch van Shakespeare. Gevolgd 
door: De domme Neger Mango of het Hangslot, kluchtige 
Vaudeville in 1 Bedrijf. Zullende de Rollen van Shylock in het 
Voorstuk en Mungo in het Nastuk, door den Heer Aldridge 
vervuld worden. Aanvang ten half 7 ure.

www.dbnl.nl
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 
is een digitale collectie van teksten die beho-
ren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en 

GIDS

LEES  
VERDER...
Het is wat ongemakkelijk beginnen, als je je wilt 
verdiepen in de geschiedenis van makers van 
kleur in Nederland. Want noch in Een theater-
geschiedenis der Nederlanden van Rob Erenstein, 
noch in de televisieserie Allemaal Theater – twee 
vaak gekozen startpunten – worden makers 
van kleur genoemd. De bedoeling van dit stuk 
is een eerste overzicht te geven van de talloze 
bronnen, archieven en websites waar wel dege-
lijk veel informatie te vinden is. Een routekaart 
naar de schatkamers van de podiumkunsten, 
met Rufus Collins als zoeklicht.

DOOR FLOORTJE BAKKEREN
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cultuurgeschiedenis – 
van romans en gedich-
ten tot woordenboeken 
en encyclopedieën 
en van toneelstukken 
en hele tijdschriften 
tot kook- en kinder-
boeken. De collectie 
representeert het hele 
Nederlandse taalgebied 
en heeft bijvoorbeeld 
aparte zoekingangen 
voor Surinaamse, 
Zuid-Afrikaanse, Friese 
of Limburgse bron-
nen. Er kan gewoon op 
woord(en) gezocht wor-
den, maar er is ook een 
atlas waarin je op land 

kunt zoeken: welke auteurs zijn daar geboren, gestorven of 
hebben er gewerkt en welke werken hebben verband met 
dat land. De inhoud van gespecialiseerde tijdschriften als 
Indische letteren of Tijdschrift voor Surinaamse Letterkunde zijn 
hier ook te vinden. Specifiek het vermelden waard is de 
digitaal beschikbare vijfdelige serie boeken Cultuur en mi-
gratie in Nederland (2005) waarin vanuit diverse invalshoe-
ken bekeken wordt hoe de Nederlandse cultuur de laatste 
honderd jaar is veranderd door de komst van migranten. 
Cultuur wordt ruim opgevat: museale kunst, films en litera-
tuur, nieuwsmedia, kleding, groepstalen, sport, manieren 
van wonen, religie, liefde en relatievorming, leefstijlen. 
Het deel Kunsten in beweging staat vol prachtige geschied-
schrijving. Zo beschrijft Nelly van de Geest het verloop van 
de eerste les die Rufus Collins begin jaren tachtig geeft bij 
STIPT.

Een bleke zon snijdt door de vroege grijze zondagstilte 
in Amsterdam. Een aantal mensen is op weg naar het 
Instituut voor Dramatische Vorming aan de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal, iets verder dan het Cabaret van Natascha 
Emanuels. Zij zullen hun eerste les krijgen van Rufus 
Collins, Afro-Amerikaan en vernieuwend theatermaker. 
Sommigen komen van ver met de trein, anderen zijn op de 
fiets of hebben de metro gepakt. Een mengsel van onwen-
nigheid, nieuwsgierigheid en opwinding hangt in de lucht. 
Sommigen kennen elkaar uit de Surinaamse Theatergroep 
Gado Tjo. Er zijn ook nieuwkomers van buiten de groep 
uitgenodigd door Nora Roozemond, Otto Romijn, Rik van 
Hulst of Marijke Tamineau voor de workshop met die 
Amerikaan die bij The Living Theatre heeft gespeeld. Het is 
een eer uitgenodigd te zijn, want theater is voor iedereen 
al wel een ambitie, maar een vak? Gerda Havertong is (dan 
nog) onderwijzeres, Astrid Roemer geeft taallessen, Hélène 
Pieter is net afgestudeerd aan wat dan nog de Akademie 
van Expressie door Woord en Gebaar heet en werkt in het 
sociaal-cultureel werk.

2: MEER CONTEXT IN DE BIEB
Artistiek werk
Van 1997 tot 2007 bracht Cosmic Illusion (en later MC) een se-
rie interculturele theaterteksten uit met de naam Hollandse 
Nieuwe. Onder redactie van onder anderen Norman de Palm, 
Paulette Smit en John Leerdam werden beginnende auteurs 
als Gita Hacham, Lot Vekemans, Özkan Gölpinar en Tjon 
Rockon uitgenodigd met een eenakter de mogelijkheden van 
de veranderende multiculturele samenleving als dramatisch 
gegeven te onderzoeken. Chris Keulemans, Shervin Nekuee 
en Bart Top zien in een analyse van die schatkamer (terug te 
lezen op dbnl.nl) de volgende thema’s terugkeren: migran-
tenervaring, confrontatie, geheugenuitbreiding en nieuwe 
geschiedenis. De bundels van deze stukken die jaarlijks 
werden uitgegeven zijn nog tweedehands verkrijgbaar en 
opgenomen in de meeste bibliotheekcollecties.

Overzichten en monografieën
Er zijn weinig ‘recente’ monogra-
fieën over makers van kleur. Deze 
eeuw verschenen er boeken over 
Felix de Rooij en Shireen Strooker. 
Nieuw: 20 jaar multicultureel theater: 
Theatergroep De Nieuw Amsterdam 
(DNA) is, samen met Tien jaar 
onverwerkt verleden van Stichting 
Julius Leeft, één van de weinige 
boeken over een muliticultureel 
gezelschap. Verder uitzoomend 
en beschouwend is er voor middelbare scholieren een AO 
boekje over Multicultureel Theater en voor wetenschappers een 
Theater Topics met de omineuze titel Multicultureel Drama? 

Beschouwing: TM: Kleur
In 2016 wijdde TM een themanummer aan Kleur, met Harriët 
Duurvoort als gastredacteur. Het werd een nummer bom-
vol statements waarmee de generatie na MC diversiteit en 
inclusie opnieuw benoemt en op de agenda zet. Maarten van 
Hinte blikt in dat nummer terug op de Legacy van zijn mentor 
Rufus Collins: 

‘Dat zijn werk en het werk van multiculturele collega’s 
min of meer is doodgezwegen door het ‘echte’ toneelcircuit 
is misschien wel het pijnlijkste aan de geschiedenis van de 

culturele diversiteit – want dat is de 
nieuwe term – in de Nederlandse 
podiumkunsten. Het komt niet voor 
in de canon, maakt geen onderdeel 
uit van de officiële Nederlandse 
theatergeschiedenis. Er is geen er-
kenning, voorgangers en voorbeel-
den zijn onzichtbaar en er zijn geen 
instellingen waar consequent met 
een bredere canon en met andere 
bronnen gewerkt wordt; wat er was, 
is grotendeels weggevaagd.’

theaterkrant magazine 2/2021 legacies / onderzoek
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3: DE GESPECIALISEERDE ARCHIEVEN 
Het zoeken op de hieronder genoemde sites is een stap 
ingewikkelder dan op Theaterencyclopedie.nl of op dbnl.
nl. Daar staat tegenover dat de opbrengst vaak rijker is. 
Bovendien hebben deze archieven informatiespecialisten, 
speciaal om te helpen vinden wat je zoekt.

De Theatercollectie
De Theatercollectie is de grootste collectie op het ge-
bied van de podiumkunsten en heeft ook verreweg het 
meeste materiaal over makers van kleur en hun voorstel-
lingen. Zo zijn van Collins voorstellingen Paradise Now, 
Shade en the Kingdom publiciteitsmateriaal, opnames, 
scripts en registraties bewaard gebleven. Je kunt via tin.
nl of theatercollectie.uva.nl materiaal zoeken op naam 
van de makers, het gezelschap of voorstellingstitel. 
Het materiaal is vervolgens op te vragen bij medewer-
kers van de Theatercollectie en in te zien in het Allard 
Pierson in Amsterdam. De informatiespecialisten Manon 
Schooneman en Gonneke Janssen kennen de collectie op 
hun duimpje en zijn er ook echt voor makers die kennis uit 
de collectie willen halen.

Naast materiaal over voorstellingen is er ook ander 
verdiepingsmateriaal, zoals bandopnames die inmiddels 
gedigitaliseerd online te beluisteren zijn. (Er is bijvoorbeeld 
zo’n zeven uur aan gesprekken met Rufus Collins door 
onder andere Maarten van Hinte beschikbaar. ‘Verder geen 
gegevens bekend’, meldt de catalogus. Wie stort zich erop?)

In de Circuscollectie is veel materiaal te vinden van en 
over menstentoonstellingen en entertainers van kleur die 
zich specialiseerden in exotische personages. De termen 
op de knipselmappen laten zien hoe het speciale hoekje 
voor theater van makers van kleur steeds heette: allochto-
nentheater, etnisch theater, hip-hop, breakdance, buik-
dans, black theatre of folkloristisch theater. Dat reflecteert 
een problematische praktijk, maar als je na even zoeken 
vindt onder welk label het werk van makers in een spe-
cifieke periode werd gecategoriseerd, kom je vaak op een 
rijke bron van dwarsverbanden.

Hiernaast heeft De Theatercollectie een aantal zeer 
belangrijke archieven in huis. In die van de Mimeschool 
is bijvoorbeeld materiaal over Marjorie Boston te vinden; 
in de archieven van het Mickery over het invloedrijke 
Amerikaanse gezelschap La Mama, het prachtige archief 
van de Javaanse danser en docent aan de toneelschool 
Raden Mas Jodjana bevat gedichten en lesinstructies. Ook 
een deel van de archieven van De Nieuw Amsterdam, MC 
en Cosmic zijn hier ondergebracht, maar die wachten, net 
als het archief van Nultwintig nog op inventarisatie en 
digitalisering. 

Collectie Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum bewaart de archieven van radio en televisie. 
Hier kun je bijvoorbeeld een lange reportage uit 1980 

over het Doe Theater vinden. In interviews zijn vaak 
mooie persoonlijke getuigenissen te beluisteren. Zo kun 
je Raymi Sambo in het radioprogramma De Nachtzoen 
horen vertellen over zijn werkproces en dat hij Rufus 
Collins als een beschermengel ervaart: 

‘Onze band was zo bijzonder dat ik denk dat dat wat ik 
maak, toch wel een soort van door hem wordt meegeke-
ken. Ik heb het gevoel heb dat hij mijn beschermengel is. 
Dat er iemand is die voor altijd meekijkt met de dingen 
die ik uitkies en me misschien ook wel in de nacht in-
fluistert wat wijsheid is.’

Eye Collectie
In de catalogus van 
filminstituut Eye zijn 
natuurlijk films met 
Rufus Collins te vinden: 
niet alleen Nederlandse 
films als Het brandende 
verhaal (1982) van Meino 
Zeillemaker, maar ook 
Amerikaanse, zoals 
The Hunger (1983) van 
Tony Scott. Alles met 
bijbehorende foto’s, 
publiciteitsmateriaal en 
films. Heel geschikt om 
te zoeken op personen 
(heerlijk veel Pim de la 

Parra en Felix de Rooy) of producenten (Cosmic Illusion). 
Via de thesaurus kun je ook met termen als: ‘overzeese ge-
biedsdelen’, ‘migratie’, landen, ‘dekolonisatie’ of ‘onafhan-
kelijkheid’ zoeken. Zo kom je bijvoorbeeld bij een promo-
tiefilmpje van The Curaçao Tourist Board uit 1952, waar de 
‘inheemse’ muziek en dans wordt gepresenteerd.

The Black Archives: Huiswoud Collectie
Otto Huiswoud was van 1954 tot 1961 voorzitter van de 
Vereniging Ons Suriname, de collectie bestaat uit onder 
andere zijn persoonlijke bibliotheek en corresponden-
tie en wordt nog volop beschreven. Eerste beschrijvin-
gen wijzen op veel materiaal over ‘black theatre’ en een 
bijzondere verzameling Keti Koti programmaboekjes 
uit 1948 – 1960.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Het IISG heeft de archieven van onder andere Karl Marx, 
Provo en Leon Trotski. Geen specifieke podiumkunst-
collectie dus, maar wel heel veel materiaal over artis-
tieke vormen in emancipatiebewegingen (denk aan 
Surinaamse vrijheidsliederen) of werk van kunstenaars 
in politieke of sociale organisaties. Zo zijn van de Tori’s 
die Collins organiseerde over Zuid- Afrika bijvoorbeeld 
affiches te vinden. Bijzonder is de Collectie Turks theater in 
Nederland, waar de archieven van bijvoorbeeld theater-
groep RAST worden bewaard.

theaterkrant magazine 2/2021 legacies / onderzoek
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De stadsarchieven
In de archieven van de diverse gemeenten is materiaal te 
vinden van theaters en gezelschappen met een voor-
namelijk lokale werking. Ter illustratie: in Het Utrechts 
Archief kun je het archief van Dans- en muziekcentrum 
Rasa/Intercultureel Rasa en het Stut-theater vinden. 
In het Gemeentearchief Den Haag staat het archief van 
Stichting Volksbuurtmuseum/Zcala. In het Stadsarchief 
Rotterdam de archieven van Theater Zuidplein, 
Rotterdams Lef en Rotjong. In het Stadsarchief 
Amsterdam zijn de archieven van Migranten TV te 
vinden. Het archief van het Tropentheater is in het 
Nationaal Archief te vinden als onderdeel Koninklijk 
Instituut van de Tropen.

4: AAN DE SLAG
Een aantal factoren speelt – naast racisme en vermeende 
witte superioriteit – mee bij de gebrekkige vind- en 
zichtbaarheid van makers van kleur. Geld: instellingen 
met meer geld kunnen beter archiveren. Daarnaast zijn 
collecties van makers van kleur en hun instellingen 
versnipperd. Deze kunstenaars werken discipline-
overstijgend en daardoor kan de verslaglegging van hun 
carrières ook over verschillende instituten verspreid 
raken. Ook wordt werk regelmatig ontwikkeld en gepre-
senteerd in een andere dan een strikt artistieke context: 
het Kwakoe festival begon als een voetbaltoernooi, Rasa 
was een politiek jongerencentrum. Daardoor is veel van 
de geschiedenis op andere plekken ondergebracht dan 
bij de ‘kunstarchieven’. Makers met een migratieach-
tergrond werken daarbij vaak ook nog eens in verschil-
lende nationale contexten en sporen en materiaal zijn 
daardoor verspreid over de wereld. Kennis over Collins’ 
carrière is ook te vinden in New York en Londen; Ira Kip 
werkt in New York, Amsterdam en de Caraïben.

Alle genoemde archieven worden continu aangevuld, 
gedigitaliseerd en verder beschreven. Er zijn constant 
onderzoekers die nieuwe schatten ontdekken en 
nieuwe verbanden leggen. Op de blog van de werkgroep 
Caraïbische Letteren doet Wim Rutgers verslag van de 
geschiedenis van de podiumkunsten op Aruba; The 
Black Archives heeft een Insta; op Theaterkrant.nl is met 
de tag ‘diversiteit’ een doorlopende gedachtegang bin-
nen de sector te volgen. Er is begin deze eeuw een mooi 
fundament gelegd op het gebied van de geschiedschrij-
ving van theatermakers van kleur met projecten als Vice 
Versa, de Collectie Turks Theater in Nederland en met de sa-
menstelling van het monumentale Cultuur en Migratie in 
Nederland. Maar de cultuurbezuinigingen van 2010 (en de 
opkomst van rechts-nationalistisme in de politiek in het 
decennium ervóór) troffen erfgoed en reflectie én kunst 
voor doelgroepen onevenredig hard. Er is nu een gat in 
de geschiedschrijving van zo’n vijftien jaar. Dit leidt tot 
amnesie en geeft jonge makers het gevoel weer bij nul 

te moeten beginnen. Dát is niet nodig. Wat wel moet is 
bruggen bouwen naar het heden en nu infrastructuur 
creëren die een dergelijke vergeetperiode onmogelijk 
maakt.

Daarnaast moeten we ook bruggen bouwen naar 
het verdere verleden. Biculturaliteit is geen ‘nieuw’ 
gegeven; de veelkleurige Kalverstraat, waar Collins 
het regelmatig over had, was er al eeuwen – zoals ook 
recent bijvoorbeeld het onderzoek naar personages van 
kleur in het oeuvre van Rembrandt, of het onderzoek 
van Sarah Adams naar slavernijstukken uit de negen-
tiende eeuw duidelijk maken. Concreet onderzoek zou 
nu de enorme nieuwsgierigheid kunnen stillen naar de 
positie en werk van podiumkunstenaars van kleur én uit 
de Nederlandse koloniën in periode vóór én tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

En daarnaast zou het theater zijn eigen vormen van 
kennis en overdracht veel serieuzer mogen nemen en 
daarmee ideeën over erfgoed en archieven uitdagen. 
Archieven gaan van oudsher over papier en als gevolg 
daarvan gaat theatergeschiedenis nog vaak over to-
neelstukken. De bijdrage van makers van kleur aan 
het Nederlandse theater hangt vaak samen met orale 
tradities en fysiek repertoire en uit zich vaak in proces-
gerichte kunstvormen als spoken word, hiphop en jazz. 
Daar zijn de archieven niet op ingericht. Van de Tori’s 
die Collins organiseerde hebben we nog wel de poster, 
maar de inhoud in waarschijnlijk verloren. Hoe bewa-
ren we dat werk en die kennis? Dat is niet een vraag die 
voorbehouden is aan makers van kleur, maar door hun 
specifieke geschiedenis binnen de podiumkunsten loopt 
hun verhaal voorop in de grotere ontwikkelingen in de 
internationale podiumkunsten. Erfgoedspecialisten 
en onderzoekers zullen uitvindingen moeten doen om 
kunstenaarscarrières en genre-ontwikkeling te kunnen 
blijven vatten. In haar inleiding bij Kunsten in Beweging 
gebruikt Maaike Meijer de metafoor van de magiër van 
Shervin Nekuee:

Het resultaat (…) is niet meer te vangen binnen één 
cultureel paradigma. Hun kunst kan zich onttrekken aan 
de bestaande schema’s en categorieën en daarmee weer 
een magisch karakter krijgen. 

De magiërs komen eraan en ze kunnen nog jaren mee. 
Want de hybride kunstenaar kan nog lang de zee van 
eeuwenoude verhalen, de zee van beelden en bewe-
gingen induiken. En ook al is deze zee niet zijn [of haar] 
bedenksel, de schatten die hij/zij tevoorschijn haalt zijn 
telkens origineel want ze zijn van een stille bodem naar 
een stromend oppervlak gebracht (Nekuee 2001, 23).

Uiteindelijk is het beeld van de migrantenkunstenaar 
als nieuwe magiër, als duiker naar stille schatten die 
weer opnieuw in de cultuurstroom worden gebracht 
niet voorbehouden aan migrantenkunstenaars alleen. 
Dit multiculturele rijk der verbeelding is van en voor 
iedereen.
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DOOR BART DEUSS 
Jean van Lingen (1954, Alpe d’Huez) fo-
tografeert nu ruim 36 jaar het multicul-
turele theaterlandschap van Nederland. 
DNA, Cosmic Theater, RAST, jongeren-
theater Artisjok/Nultwintig, Don’t Hit 
Mama, Urban Myth, gezelschappen 
die verwijzen naar anders zijn, andere 
landen en koloniale sporen. ‘Bij dit soort 
geëngageerde groepen voelde ik me 
thuis. Dat werk gaf me het gevoel blij te 
zijn met wie ik was.’

De verzameling apparatuur in zijn 
atelier in het centrum van Amsterdam 
verraadt dat hij de overgang van het 
analoge zwart-wit tijdperk naar full 
colour en digitaal meemaakt. Wat oude 
geluidsdragers, platen en cassettes ont-
hullen Van Lingens liefde voor jazz. Hij 
komt in de jaren zeventig in contact met 
jazzmuzikanten en gaat fotograferen in 
het Bimhuis. Toen nog gevestigd in een 
pakhuis aan de Oude Schans, waar hij 
onder duistere omstandigheden zwarte 
mensen leerde fotograferen. ‘Art Blakey 
in een wit pak: met ijzerdraad en een 
kartonnetje de belichting van zijn gezicht 
tegenhouden, zodat die expressieve kop 
niet dichtliep.’ Van Lingen is geen snelle 
dagbladfotograaf, hangt liever tot laat 
rond met muzikanten, dan dat hij als 
eerste zijn foto’s in de bus heeft liggen 
bij de Perscombinatie. Het is de tijd van 
zelf ontwikkelen en afdrukken. Van Tri-X 
filmpjes en korrelige zwart-wit foto’s. 

Begin jaren tachtig gaat hij fotografe-
ren bij Rufus Collins, daar komen zijn 
ervaring in het Bimhuis en zijn geën-
gageerde inborst samen. De wortels 
voor dat engagement liggen in zijn 
levensloop. Als kleuter komt Jean met 
zijn Franse moeder en Nederlandse 
vader van Frankrijk naar Amsterdam. 
‘We waren illegaal het land in geslopen, 
woonden hier en daar bij familie. Toen 

ik naar de kleuterschool ging stond de 
vreemdelingenpolitie voor de deur: wie 
of ik eigenlijk was, en wie mijn moeder 
was.’ Van Lingen bemerkt als jochie dat 
ze bij de vreemdelingenpolitie als witte 
Europeanen een stuk vriendelijker wor-
den bejegend dan gekleurde lotgenoten. 

‘Ik zat met linkse jochies in de klas’, 
herinnert Jean zich. Hij groeit op in 
relatieve armoede, hangt veel op straat. 
Volgt een studie sociologie en antro-
pologie, met Zuid-Amerika als speci-
alisatie, waar hij een jaar rondtrekt en 
teleurgesteld raakt in de daden van 
Nederlandse ontwikkelingswerkers. 
‘Mensen die dingen deden die mij wel 
belangrijk leken, die kregen vaak moei-
lijkheden met de overheid.’

Jean van Lingen vindt makkelijk aan-
sluiting bij theater- en dansmakers die 
‘niet van hier’ zijn. Die zich roeren. Enkele 
uitstapjes naar het commerciële werk 
en ‘de serieuze theaterwereld’ bevallen 
minder. Via het werk bij Rufus Collins en 
De Nieuw Amsterdam, komt hij bij ver-
gelijkbare clubs terecht. ‘Ik ervoer dat als 
een paspoort om in andere werelden te 
komen. Een niet-hiërarchische, gedreven 
familie.’ Hij is getuige van een emancipa-
toire beweging die nog lang niet klaar is. 
Zucht: ‘Soms lijkt het wel of we niets zijn 
opgeschoten. Intelligente, witte mensen, 
kennissen van me, die nog steeds aanko-
men met opmerkingen als ‘overdrijven ze 
nu niet een beetje’ bij protesten van Black 
Lives Matter. Misschien moeten we in 
deze idiote tijd nog door wat shit heen.’ 

Rondom de fotografie en de aan-
wezigheid van Jean van Lingen in dit 
bijzondere theaterlandschap, ligt een 
boek te wachten. Hij is er samen met 
Brian Elstak mee bezig. Over de stap-
pen die zijn gezet naar een theater 
waarin je zowel op toneel als in de zaal 
de Kalverstraat tegenkomt, zoals Rufus 
Collins dat placht te zeggen.

IN BEELD

DE CHRONIQUEUR
foto’s van jean van lingen



 van linksboven naar rechtsonder:

- rufus collins tijdens een repetitie 
voor romeo en julia (1986) van de 
nieuw amsterdam

- o.a. marjorie boston en maarten van 
hinte in the kingdom (1984) van de 
engelenbak

- felix burleson en ed gumbs in egoli, 
stad van goud, haat en ellende (1984) 
van komitee zuidelijk afrika

- o.a.  paulette smit, bo bojoh en 
tamar baruch in voor vrouwen die 
in regenbogen geloven, maar ook 
zelfmoord overwogen (1987) van de 
nieuw amsterdam

- links helen kamperveen in tramlijn 
begeerte (1986) van de nieuw 
amsterdam





 linkerpagina van linksboven  
naar rechtsonder:

- alida neslo op het affichebeeld voor 
the colored museum (1991) van de nieuw 
amsterdam

- in het midden t-bone wilson in a coon’s 
carnival (1987) van de nieuw amsterdam

- victor bottenbley en glenn durfort in 
schutting (1989) van de nieuw amsterdam

- rufus collins, rudy lion sjin tjoe en henk 
tjon in 1987

- mike libanon en paulette smit in viva 
detroit (1992) van de nieuw amsterdam

- felix burleson en helen kamperveen 
in zoals zij die dromen (1988) van 
orangemelted en cosmic illusion 
productions

 rechterpagina van linksboven  
naar rechtsonder:

- norman de palm en felix de rooij in 1987
- frank sheppard en gylan kain the meeting 

(1987) van cosmic illusion productions
- gustav borreman in het campagnebeeld 

van hollandse nieuwe 1 (1997)  
- o.a. eric en mariëlle van sauers in ytic 

(1987) cosmic illusion productions
- basta! (1991) van jongerentheater 

artisjok/nultwintig



 linkerpagina van linksboven  
naar rechtsonder:

- jörgen tjon a fong (zittend) in beggar’s carnival 
(1995) van jongerentheater artisjok/nultwintig

- david greaves bij de repetities van beggar’s 
carnival (1995) van jongerentheater artisjok/
nultwintig

- o.a. kok-hwa lie, suzanne bakker en jörgen tjon 
a fong in quest (1994) van jongerentheater 
artisjok/nultwintig

- nita liem tijdens een repetitie voor tulpen & 
bruilofts bitter (1995) van jongerentheater 
artisjok / nultwintig

 
 rechterpagina van linksboven 
 naar rechtsonder:

- op de voorgrond jolanda spoel en kok-hwa lie 
in rubber (1994) van jongerentheater artisjok/
nultwintig

- kenneth herdigein en rick nicolet in stampij 
(1994) van cosmic

- gerda havertong in antigone (1992) van  
de nieuw amsterdam

- conferentie van de vogels (1993) van  
de nieuw amsterdam

- honey eavis in rap trap (1999) van 
jongerentheater artisjok/nultwintig

- bijlmer soul 2000 (1999) van cosmic
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Ik was laatst uitgenodigd voor wederom 
een gesprek over diversiteit in onze 
sector.

In dit specifieke gesprek was de ge-
spreksleider van mening dat diversiteit 
polarisatie veroorzaakt: ‘Iedereen vraagt 
maar aandacht voor hun identiteit. 
Terwijl deze diverse stemmen toch 
vooral en in eerste instantie verbinding 
zouden moeten nastreven. Je bent toch 
meer dan je identiteit? Al die minderhe-
den zouden de focus moeten leggen op 
dat wat zij gemeenschappelijk heb-
ben en niet op dat wat hen van elkaar 
onderscheidt.’

‘Wait one fukking minute’, dacht ik.
‘Aandacht hebben voor en focus geven 
aan al mijn sociale identiteiten, werkt 
polariserend? Funny! Ik ben juist van me-
ning en heb de sterke overtuiging dat niet 
willen luisteren polariserend werkt. Hoe 
kan je verbinding willen als je niet eerst 
wilt horen wat hen met wie je verbinding 
aan wilt gaan te vertellen heeft?’

‘Weet je wat polariserend werkt’, 
ging ik verder, ‘wanneer de stem die de 

norm heeft bepaald, ook bepaalt wan-
neer er genoeg kritiek is geweest. Er 
is pas genoeg gehoord als iedereen is 
uitgesproken.’

Zoals ik al zei. Het was wederom een 
gesprek. Dit keer online. En corona is een 
bitch.

We zien dat al die gesprekken over 
diversiteit nog te weinig opleveren. De 
instituten blijven overwegend homogeen 
wit en heteronormatief gedomineerd. 
Alle MT-lagen en directies zijn nog steeds 
tenenkrommend wit. 

We willen verandering, zo lijkt het, 
maar zonder al te veel te veranderen. 
Zonder moeite, zonder ongemak, zonder 
al te veel kritiek.

Maar inclusiviteit krijg je niet door 
de norm hier en daar aan te passen. 
Verandering krijg je niet door te praten 
over diversiteit. Bereidheid, zo blijkt 
ineens, is niet alles.

We zullen een nieuw systeem van 
samenwerken moeten ontwikkelen met 
een nieuwe taal en daar zal een werkelijk 

en nieuw gemeenschappelijk doel uit 
voortvloeien. 

We zullen wat lijnrecht tegenover elkaar 
staat op zijn kop moeten zetten en de 
onderste laag de bovenhand moeten 
laten voeren. 

We zullen niet eensgezind moeten wil-
len verontrusten wat eens vanzelfspre-
kend bepalend is geweest. 

Laten we leren van mijn voorouders.

‘Niet op basis van mijn taal’, zei Asikan 
Sylvester.

Het jaar is 1690. Asikan Sylvester, de 
grote aanvoerder van de Surinaamse 
marrons en de voorganger van de grote 
Boni wordt geboren. 

De tijd na zijn ontvoering uit Afrika 
karakteriseert zich door witte Franse 
plunderaars op rooftocht langs de kusten 
van Zuid-Amerika. De landen Suriname, 
Berbice waren toegeëigend en tot kolo-
nies gemaakt door Nederlandse witte ko-
lonisten en de Fransen piraten roofden, 
plunderden en moordden uit naam van 
hun koning. 

De witten waren nooit een eenheid. 
Deze tijd ging niet over wit tegen zwart. 
Het was witte plunderaar tegen witte 
kolonist ten koste van zwarte mannen 
en vrouwen. Een werkelijk zwarte tijd. 
Hebzucht en ontmenselijking waren de 
norm. 

In deze lelijkheid tussen de witten 
onderling, zagen de direct uit Afrika op 
de plantage tewerkgestelde, tot slaaf ge-
maakte mannen kans om te ontsnappen 
richting de binnenlanden. 

Asikan Sylvester was een van hen. Hij 
werd de leider en maakte van de groep 
gevluchte ontheemde, ontvoerde, ang-
stige, wanhopige mannen een gemeen-
schap: de marrons. 

Meer dan vijftig jaar lang hield Asikan 
Sylvester de leiding over de groep mar-
rons. Gaf leiding door tussen zijn man-
nen te staan. Asikan Sylvester was hun 
vader, hun rots. 

Hoe creëerde hij een gemeenschap? 

Bepaalde hij in welke taal werd ge-
communiceerd in de binnenlanden? 
Kwamen de meeste marrons-mannen 

KAN EEN  
EIK EEN  
KANKANTRIE 
WORDEN? 
DOOR ROMANA VREDE BEELD HEDY TJIN
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uit hetzelfde gebied in Afrika als hij? 
Bepaalde de meerderheid van stem-
men de vorm en politiek van hun 
samenleving? 

‘Niet alleen op basis van mijn taal’, zei 
Asikan Sylvester.

Door de tijd ontwikkelde zich een 
nieuwe taal in de binnenlanden van 
Suriname. Als een natuurlijk proces 
waarin iedere stem een plek in het 
idioom krijgt, ieder dialect, zelfs de talen 
van de kolonisten. Het werd een menge-
ling en een samenvoeging van verschil-
lende talen. In de binnenlanden van 
Suriname horen we die taal nog steeds. 
Het heet nu Aukaans of Saramakaans. 
Het bevat Ghanees, Congolees, Gbe-talen, 
Europese en precolumbiaanse woorden. 

In de marron-gemeenschap creëerde 
Asikan Sylvester ook veiligheid, te-
vredenheid en vrede op deze manier. 
Met een politiek systeem en een leger. 
Met een zorgstructuur met voeding en 
medicijnen. Met kunst, met vertellingen, 
muziek, zang, spiritualiteit en religie. Er 
was liefde en warmte. 

De marron-samenleving was gesticht 
op cultuur en noodzaak. Die noodzaak 
was duidelijk: uit de handen van de witte 
kolonisten blijven. De noodzaak en cul-
tuur zijn er nog. De marron-dorpen be-
staan nog steeds, hun taal en hun wijze 
van leven ook. 

Dit is het voorbeeld van het creëren van 
taal en gemeenschapszin vanuit mijn 
Surinaamse geschiedenis. In tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld een verhaal zoals 
Lord of the Flies; een westerse vertelling 
waarin een witte schrijver zich niet kan 
voorstellen dat er een kracht groter is dan 
wreedheid en hebzucht wanneer men al-
leen met jonge mannen in een gevaarlijk 
oerwoud is. Wat de witte schrijver zich 
kan voorstellen, is dat die groep jonge 
mannen in dat oerwoud elkaars vijand 
worden. 

Asikan Sylvester begreep dat al deze 
verschillende mannen, met al hun 
verschillende identiteiten, uit al die 
verschillende delen van het moederland, 
nu en hier van dit nieuwe oerwoud hun 
thuis moesten maken. Wil je dat al deze 

jonge mannen zich verbonden voelen 
met elkaar, dan moeten zij mede-eige-
naarschap in de gemeenschap krijgen. 
En moet ieders cultuur onderdeel zijn 
van de maatschappij. Het maakt een 
maatschappij complex en het staat recht 
tegenover het simpele hokjesdenken, 
maar mijn voorouder Asikan wist: diver-
siteit is een voorwaarde voor kwaliteit en 
excellentie. 

Wat leren onze voorouders ons over 
verbinding?

Omstreeks 1760 bestond de groep die 
zich ten noorden van de Cottica-rivier 
had gevestigd onder leiding van Asikan 
Sylvester uit ongeveer 350 mannen. Ze 
hadden hele gemeenschappen inmiddels 
gesticht, meerdere dorpen en tientallen 
huizen gebouwd. Ze communiceerden 
onderling met bodes en deelden hun 
voedsel en verworvenheden, hun kennis 
over de jacht, hoe te overleven en alles 
wat ze wisten over hun gemeenschap-
pelijk vijand. De marrons hadden een 
hoger doel: de bevrijding van alle tot slaaf 
gemaakten. 

We gaan dertig jaar terug in de tijd. 
Hoewel ongeveer 90 procent van de 
gevluchte strijders mannelijk was, sloeg 
ook de moeder van de latere marron-
leider en opvolger van Asikan Sylvester, 
Boni, op de vlucht.

Hoogzwanger trok ze van de plantage 
Anna’s Burg het oerwoud in, om zich 
aan te sluiten bij de Cottica-Marrons van 
Asikan Sylvester.

De witte Nederlandse plantage-eigenaar 
die haar meerdere malen had verkracht, 
verstootte haar toen ze zwanger van hem 
bleek te zijn. Ze kon haar kind afstaan 
en zo diens status verbeteren. Zijn 
verwekker zou hem wellicht als huis-
slaaf accepteren, maar was dat dan de 
toekomst van haar kind? Was het haar 
kind of was het zijn bastaard? Toen ze 
hem voelde trappelen terwijl hij groeide, 
had ze vlinders in haar buik. Kon ze ooit 
van hem houden? Zou hij op haar ver-
krachter lijken? ‘Waar je je niet aan kan 
spiegelen ontwikkel je niet. Als mijn zoon 
zijn verwekker nooit leert kennen kan hij 
nooit op hem gaan lijken’, redeneerde ze. 

Ze moest haar zoon ver uit de buurt van 
de witten houden en dicht bij de zwarte 
mensen zodat hij een zwarte man zou 
worden en niet de bastaard van een witte 
kolonist. 
Haar eigen vrijheid zei haar nooit zo veel, 
de vrijheid van hem die zij droeg en over 
wie zij verantwoordelijkheid droeg, telde. 
Haar kind bewoog in haar buik. ‘Met wie 
in hem wil ik dat hij de verbinding aan 
gaat’, zei ze. Ze tilde haar rokken op tot 
boven haar enkels en stapte uit het zicht 
het donkere woud in.  

Rond 1730 kwam Boni in het oerwoud ter 
wereld. 

Boni werd vrij geboren met nog nooit 
een dag in slavernij te hebben geleefd. 
Zijn stamvader Asikan nam hem onder 
zijn hoede, vermoed ik. 

Boni wist niet wat slavernij was of 
hoe een plantage er uit zag. Zijn ooms 
vertelden hem hoe het was, en als kind 
luisterde hij naar de verhalen over angst 
en leed, moed en wanhoop. Midden in 
de nacht kwamen gevluchte mannen 
en vrouwen aan in het dorp, zoals zijn 
moeder ook ooit was aangekomen, niet 
wetend wat zij zouden aantreffen. 

De marrons waren berucht op de plan-
tages. De witte kolonisten deprogram-
meerden de zwarte bevolking en zeiden 
dat de marrons woestelingen waren die 
gevluchte zwarte mensen mishandelden, 
vermoordden en verkrachtten. 

De witte kolonisten kozen er voor om 
niet stil te staan bij de absurditeit van die 
woorden uit hun witte mond.

Boni zag hoe de vluchtelingen troost 
vonden bij zijn moeder en Asikan 
Sylvester en alle andere mannen daar. De 
opluchting van de nieuw aangekomen 
mannen en vrouwen was groot en hun 
tranen moeten zeer grote indruk hebben 
gemaakt op de jonge Boni. Boni luisterde 
wanneer de gruweldaden waarvoor ze 
waren gevlucht werden gedeeld. Hij 
luisterde met grote ogen en open mond. 
Zag hun diepe en verse littekens. De 
botten die staken bij sommige bijna door 
hun dunne vel. Sommige stierven direct 
bij aankomst maar waren dan niet meer 
bang. Zij waren blij in vrijheid te sterven 
en waren blij hem te zien. Het kind, zo 
puur en altijd vrij. Boni was vrij. Geboren 
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en gebleven. Hij gaf deze mannen en 
vrouwen troost en hoop. Hij deed hen 
denken aan vroeger, aan Afrika, aan 
thuis. Ja, zo moet het zijn geweest.
Boni groeide op tot de opvolger van 
Asikan Sylvester. Hij trainde de mannen 
harder en verder tot een geducht leger 
tegen de kolonisten. Zijn moeder zag 
hem groter en sterker worden. Tuurlijk 
had hij trekken van de witte man die 
haar had verkracht, zijn donor, maar die 
trekken hadden hier in het oerwoud geen 
voedingsbodem. Zijn witheid werd niet 
gecultiveerd. Hij was haar zoon en de 
zoon van de marrons. Verbonden aan de 
vrijheid. En de vrijheid aan hem. Kan een 
eik een kankantrie worden? Ja! Plant hem 
in het oerwoud, verbind hem zo via de 
wortels met de andere kankantries. 

Wat kunnen we van de marrons leren 
over machtsoverdracht? 

In onze sector merken we dat machts-
overdracht nog erg lastig is. Iedereen 
weet dat voor werkelijke verandering 
sommige mensen plaats moeten maken. 
De mensen die plaats moeten maken 
weten dat zelf ook. 
 
In 1765 kreeg Boni het bewind overgedra-
gen van Asikan Sylvester. Op grond waar-
van precies gaf Asikan Sylvester hem de 
leiding? Voorvoelde hij wat er over drie 
jaar ging gebeuren? Wist hij dat zijn volk 
niet afhankelijk moest zijn van hem? 

Drie jaar later. In 1769, werd Asikan 
Sylvester in doodzieke toestand bij toeval 
langs de kant van een weg aangetrof-
fen door een witte patrouille. Zij konden 
hun ogen niet geloven, wat een wonder, 
de grote Asikan halfdood langs de weg. 
Zomaar voor het oprapen. Het verzet zou 
nu snel breken. De plantage overvallen 
zouden stoppen en de marronnages zou-
den afnemen. Zo dachten ze, want, wat 
is een groep zwarte mannen en vrouwen 
zonder een leider?

Asikan Sylvester lag daar omdat hij han-
delde voorbij zijn eigen ego. Hij lag daar 
omdat hij het belang van de gemeen-
schap vooropzette.

Hij wist hoe het ego van de witte men-
sen werkte. Hij wist dat zij hun leiders 

boven de groep plaatsen en dat zodra een 
witte leider sterft, de witte groep onder 
diens bewind uit elkaar valt. Het hoogst 
haalbare doel van de witte man is name-
lijk leider zijn. 

Asikan Sylvester was oud en ziek ge-
worden. Zijn artsen konden hem niet 
genezen. Ik denk in overleg met zijn 
raadgevers en zijn opvolger Boni, nam 
hij afscheid en is ver uit de buurt van hun 
gemeenschap begonnen aan zijn laatste 
verzetsdaad. Zijn laatste daad, zijn dood, 
was voor zijn mensen. Zijn gemeenschap 
kon nu veilig en verborgen door leven. 
Verstopt in de warmte van het oerwoud. 

Wat leren onze voorouders ons over 
solidariteit?

In onze sector staan de grote theater-
gezelschappen tegenover elkaar alsof 
eenieder strijdt voor het tegenoverge-
stelde van kunst. Uit gebrek aan werke-
lijke zorgen, denk ik dan. Samenwerking 
met tv-zenders, kleinere gezelschap-
pen en andere kunstinstituten is geen 
vanzelfsprekendheid en wordt vanwege 
bureaucratische rompslomp vermeden. 
Uit competitie houdt men de grenzen 
van het instituut angstvallig dicht en 
beperkt zo de brede ontwikkeling van 
kunst in het algemeen. Deze angst voor 
samenwerking vind ik vervreemdend 
omdat ons aller streven kunst is.  

In 1770 sloten twee andere groepen 
vrijheidsstrijders zich aan bij Boni en zijn 
Cottica-Marrons. De twee groepen ston-
den onder leiding van Jolicoeur en Baron. 
Deze drie groepen samen kwamen be-
kend te staan als de Boni’s. Later bekend 
als de Aluku. Hun doel was vrijheid voor 
allen. Asikan Sylvester wilde dat zij vrij 
bleven maar de Aluku konden niet vrij 
zijn als niet iedereen vrij was. Egoïstische 
vrijheid is wrang. 

Talrijke aanvallen voerden ze uit op 
plantages in het oosten van Suriname, 
mannen en ook veel vrouwen bevrijdden 
zij, velen sloten zich bij hen aan. 

Boni en de verzetsstrijders opereerden 
vanuit het mythische en gunstig gelegen 
Fort Buku. Met deze naam wilden zij 
aangeven dat ze liever tot stof zouden 
vergaan dan zich overgeven.  

Het verhaal doet de ronde dat zodra 
de kolonisten in de buurt kwamen van 
het fort, het uit het zicht verdween en 
onzichtbaar werd. En witte patrouilles 
die toch dichtbij wisten te komen zakten 
weg in het moeras dat het fort omringde. 

De Aluku overvielen vanaf 1771 bijna 
maandelijks een plantage, waarbij tot 
slaaf gemaakten werden bevrijd. 

Deze marrons waren voor hen die op 
de plantage gevangen zaten, helden. En 
Boni, wiens naam je niet hardop mocht 
uitspreken in de buurt van de witten, 
was een dubbelbloed marron, vrijgebo-
ren en gebleven, kind van het oerwoud, 
speling van de goden van de natuur, een 
nachtmerrie voor witten en een strijder 
voor ons die van zijn geboorteland de 
slavernij-kolonie Suriname een thuis 
maakte

De geschiedenis van de kolonisten zoals 
we die nu leren heeft ons gebracht waar 
we nu zijn. 

Deze geschiedenis van mijn voorou-
ders, Boni, Jolicoeur, Asikan Sylvester, 
Baron en de moeder van Boni*, bevat een 
bron van kennis die ons kan helpen tot 
werkelijke verbinding in deze tijd.  

Deze rijke geschiedenis komt tot ons 
via overlevering van generaties her. En 
daar waar er gaten tussen de feiten vie-
len, heb ik de overlevering met respect 
opgevuld met gefundeerde fantasie. 

Het merendeel van dit verhaal is niet 
na te trekken, maar dat maakt het niet 
minder waarachtig. Het is mijn geschie-
denis en ik zoek in haar naar een moge-
lijke toekomst. 

Wat let ons ons te verdiepen in het 
verhaal van de jacht verteld door de 
leeuw?

Onze legacy zijn de verhalen van de 
leeuw. We hebben alleen maar te win-
nen als we putten uit de bredere canon 
van onze geschiedenis, onze culturen en 
identiteiten. 

Ik, jij en wij breken af en bepa-
len de nieuwe fundering van onze 
maatschappij. 

* Haar naam weten we niet. Ilayah 
Mohammed heeft een portret gemaakt 
van alle onbenoemde vrouwen in het 
verzet, dat portret heet Ma’Amba
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Laverend tussen verschillende lock-
downs ging in 2020 hun laatste voorstel-
ling Asian Celebration in première. Die 
werd enthousiast ontvangen, maar was 
tot nu toe nog maar een paar keer te zien. 
Liem(1962) en Deuss (1958) wierpen zich 
ondertussen op hun administratief en 
artistiek archief, zoals dat gaat wan-
neer je een stichting opheft. Als ik hen 
in januari 2021 spreek, is het kantoor in 
Amsterdam-Oost bijna opgeruimd. Het 
einde van een tijdperk.

Liem: ‘Voor mij begon het in 1992. 
Cassata was een jongerentheaterfes-
tival in De Krakeling. Die nodigden 
in 1991 David Greaves uit en in 1992 
werden wij samen gevraagd om een 
theaterproject te doen met ‘rand-
groepjongeren’, kinderen die in de 
zomer niet op vakantie gingen.’ 

Was je zelf ooit randgroepjongere?
Liem: ‘Dat woord bestond nog niet 
toen ik jong was (lacht). Het is een rare 

term en wij gingen ook niet op vakantie. 
Ik groeide op in een dorp, fietste elke dag 
naar de middelbare school in Rotterdam 
Noord en daar werden op een goede 
dag CJP’s uitgedeeld. Ik las ergens dat je 
voor drie gulden naar LantarenVenster 
kon. Daar zag ik Shusaku Takeuchi en 
Werkcentrum Dans. Als eerste generatie 
migranten uit Indonesië vonden mijn 
ouders het maar niks dat ik helemaal 
alleen vanuit Berkel en Rodenrijs naar de 

stad fietste ’s avonds. Op mijn school was 
er nauwelijks cultureel aanbod, maar 
wat we te zien kregen, bleef hangen. 
Op de lagere school kwam iemand van 
Scapino langs, die volksdanste. En later 
zijn we met een bus naar een voorstel-
ling gegaan, ik denk ook van Scapino.’

Werd daar ook gevolksdanst?
Liem: ‘Nee, dat waren mannen in mail-
lots die geluid maakten met papier voor 
een microfoon en daarop dansten.’

Vond je dat niet gek?
Liem: ‘Ik vond het gek en heel span-
nend. De hele beleving, dat je ging 
zitten kijken in het donker. Sindsdien 
vond ik alles wat een beetje anders was 
spannend. Ik volgde moderne dans 
in LantarenVenster, Hans Tuerlings 
en Käthy Gossschalk. Hun werk had 
vorm, maar was ook licht en de dansers 
hadden personality. En ik was dol op 
Jiří Kylián, ik deed er alles voor om dat 
werk te zien. Het was monumentaal en 
persoonlijk. Daar begon ook de wens om 
zelf te dansen, maar ik dacht dat dat niet 
kon.’

Waarom niet?
Liem: ‘Ik dacht dat je moeder je dan op 
je zesde op ballet had moeten doen. Ik 
volgde danslessen in het buurthuis en 
uiteindelijk wilde mijn vader me wel ie-
dere week naar de Rotterdamse Muziek 
en Dansschool brengen. Maar dan moet 
je nog op een dansacademie worden 
aangenomen. Mijn ouders wilden dat 
ik naar de universiteit ging, tandarts of 
dokter werd. Toen ontdekte ik dat er een 
Christelijk Cultureel Studiejaar was in 
Den Haag.’

Beeldhouwen met de bijbel?
Liem: ‘Het was een vooropleiding 
voor kunstacademies, verbonden met 
Kampen denk ik. Mijn vader spaarde 
zich suf voor de kinderen. Ik besteedde 
het geld aan dat studiejaar om me 
te oriënteren. Zo kwam ik bij Docent 
Dansexpressie in Amsterdam, want 
daar werd je zonder klassieke techniek 
aangenomen. Maar dansexpressie was 
mij te vormeloos. En alle groepsgesprek-
ken, het was niet mijn ding. Maar Hans 
Tuerlings was er twee jaar directeur, en 

PROFIEL

‘NIET HET HEILIGE 
MOETEN, MAAR 
THEATER ALS  
PAUZEMOMENT’ 
de alternatieve wegen van don’t hit mama
Choreograaf en regisseur Nita Liem en dramaturg Bart Deuss hebben na 
twintig jaar hun gezelschap Don’t Hit Mama opgeheven. Hoe staat het 
met de legacy van Don’t Hit Mama? En hoe kijken ze terug op de daaraan 
voorafgaande jaren van Artisjok/Nultwintig waar ze elkaar leerden 
kennen en niet alleen artistieke, maar ook levenspartners werden?
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belangrijker: Jopie de Groot zat in mijn 
klas. Zij had een jazz-achtergrond, gaf al 
jaren les en wilde een diploma. Zij werd 
mijn oudere zusje als het ware. Ik ver-
ving haar lessen als er wat was, zo kwam 
ik in de Bijlmer terecht. 

Ik zag veel voorstellingen in het Shaffy, 
Mickery, De Krakeling, en volgde alterna-
tieve lessen, bij Trude Cone en Perron2, 
bij het jeugdgezelschap van Kim van 
der Boon in de Jordaan, bij het American 
Dance Center van Barry Stevens, bij 
Johannes Bönig van Dreaming Lizards, 
Afrikaanse lessen bij Busi Mhlongo. Ik 
zie mezelf als een halve autodidact. 

Ik was te verlegen voor audities, 
maar na school heb ik wel met Ping 
Chong gewerkt. Zijn Deshima werd door 
Mickery geproduceerd voor Springdance. 
Michael Matthews was de acteur. Het 
was fantastisch werk, filmisch en 
persoonlijk. En ik deed een project 
bij de Paardenkathedraal met Tjitske 

Broersma, die lang bij Pina Bausch dans-
te. Toen kwam ik David Greaves tegen. 
Hij was een charismatische regisseur die 
in London en overal in de wereld grotere 
jongerenproducties maakte, community 
theatre, met dans en zang. Ze hadden een 
choreograaf nodig.’

Na de zomer van 1992 wilden zevenen-
twintig jongeren door en bleven Greaves 
en Liem op projectbasis met hen wer-
ken. In 1994 werd Artisjok/Nultwintig 
opgericht, een multiculturele organi-
satie voor jongerentheater onder hun 
artistieke leiding. 
Liem: ‘Ik hield ervan hoe die gemixte 
groep middelbare scholieren op het 
toneel stond. Dat ze geen idee van kunst 
hadden, dat we iets leuks gingen doen: 
theater maken. We keken naar ritme-
gevoel, sommigen waren goede bewe-
gers, drie deden er hiphop. Het had een 
bepaald naturel dat bij de studenten van 

de toneelschool ontbrak. Niet van dat 
rare Nederlands. Ze hadden lef en geloof, 
presence. Het waren echte mensen. Voor 
mij was het een bevrijding.’

Deuss: ‘Het gaat erom: begin je eerst 
met techniek of is het music or groove 
comes first. Deze mensen ontwikkelen 
zich spelenderwijs, en pas later doen ze 
aan techniek. Ik herlas bij het opruimen 
een artikel dat ik in 1996 schreef over 
Peijskens, Platel en Sierens, van Bronx en 
Victoria, over hoe zij met jongeren werk-
ten. Dat was ook onze benadering. Niet 
‘ik moet kunst bedrijven’, niet het heilige 
moeten, maar theater als pauzemoment. 
Dat roept vragen op over hoe je het met 
hen over inhoud hebt. Hoe zorg je dat ze 
speels blijven, op het toneel hun authen-
tieke presence houden? Het is een kunst 
hen zich zo veilig te laten voelen, dat ze 
met hun nitty-gritty shit komen. Want dat 
is interessante en voedende inhoud.’ 

Liem: ‘Jolanda Spoel bleef om die 

vlnr nita liem, gi au yeung, deydey nguyen, sonja bloem, clinton mansyur, bart deuss en rajiv bhagwanbali in asian celebration (2020)  
van don’t hit mama concept en artistieke leiding nita liem en bart deuss lichtontwerp ingeborg slaats kostuums iris van wijhe  
eindregie gable roelofsen, romy roelofsen foto jean van lingen
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reden tijdens haar opleiding toch bij 
Nultwintig trainen. Toen ik na 2000 voor 
de jazz-opleiding stukken ging maken, 
nam ik vaak iemand van onze groep 
mee en dan waren de studenten soms 
geshockeerd dat ze weggedanst werden 
door iemand zonder opleiding. Dat had 
niet zozeer met techniek te maken, maar 
met zelfvertrouwen. Toen werd mij dui-
delijk dat er iets in die straatcultuur zat, 
wat de academie niet kon bieden.’ 

Zaten er toen al mensen van kleur op de 
opleiding? 
Liem: ‘Nee, nauwelijks. Hoewel Jocelyn 
Bergland in 1995 begonnen was met zijn 
geweldige 5 O’Clock Class, een voorop-
leiding om de theaterschool te verkleu-
ren. Die sleurde ook onze dansers zijn 
schooltje binnen. Want via het normale 
systeem kwamen die kids daar niet.’ 

Waarom niet? 
Liem: ‘Ten eerste moet je dan naar een 
hbo-opleiding en dat was soms lastig. 
En Antillianen en Surinamers kunnen 
dansen, maar zien dat niet als iets om 
je vak van te maken. En dan moet je 
ook nog vier jaar dingen doen waardoor 
je je dans kwijtraakt. Dat is een beetje 
de ramp. Totdat er mensen als Jocelyn 
Bergland, Eddi de Bie en Jopie de Groot 
kwamen, die de visie uitdroegen dat 
die andere bevolkingsgroep ook binnen 
moest. 
Maar de scholen blijven witte bolwer-
ken. Het denken is wit, het systeem is 
wit. Als ik daar nu als docent binnen-
loop, ontkom ik er ook niet aan. Ik ben 
me ervan bewust, maar je verandert 
zoiets niet met een paar lessen. Ook 
ik wilde toen ik jong was een ballet-
meisje zijn, en heb mezelf veroordeeld. 
Alles wat hier zat (wijst naar haar 
lichaam) klopte niet. Jopie, Jocelyn en 
Eddi zijn op leeftijd, ik hoop dat ze op 
een goede manier worden opgevolgd.’

Dus Artisjok/Nultwintig, en later ook 
Don’t Hit Mama, boden een alterna-
tieve opleiding? Zoals je zelf ook hebt 
gedaan?
Liem: ‘Nou ja, een soort praktijk on-
derwijs. Er waren toen nog geen mbo’s, 
zoals nu. Kijk, ook voor jazz moest 
je ballet hebben gedaan. Afrikaanse 

dans viel onder volksdans. Afrikaanse 
vrienden die een bevoegdheid wilden 
halen, deden dat via het Landelijk 
Centrum voor Amateurdans. Die hadden 
ook werelddans en flamenco. Er werd 
neerbuigend over gedaan. Afrikanen 
konden wel goed dansen, maar geen 
les geven, want ze deden dat niet op 
z’n Nederlands. Ze legden niet uit. Toen 
Germaine Acogny met een voorstelling 
in het Muziektheater stond, schreef 
een recensent: ‘Waar is het lijnenspel?’ 
De kop was ‘Stampende Platvoeten’. Of 
Conrad van de Weetering die over Jazz 
Extention schreef: primitieve bekkenbe-
wegingen. Iedereen werd gewoon als 
aap beschreven. Ze zagen waarschijnlijk 
voor het eerst Afrikaanse dans op een 
groot toneel, en keken – en recenseerden 
- door de balletbril, of de witte bril. Dat 
was de atmosfeer.

 
Met David kregen we aanvankelijk uit 
tachtig potjes subsidie, van de nonnen 
uit Schijndel tot het anti-racismebeleid 
van de stad Amsterdam. Het maakte 
niet uit wat je deed, als je die kids maar 
van de straat hield. Die kinderen hadden 
ondertussen een benefiet georganiseerd, 
met acts, waarmee ze geld ophaalden 
om David uit Engeland over te laten 
komen. En toen schreef Bart een subsi-
dieaanvraag en kwamen we als amateur-
groep in het kunstenplan.’ 

Ik tel achttien voorstellingen in negen 
jaar Artisjok/Nultwintig. Basta!, Rubber, 
Quest, Skank, Tulpen en Bruiloftsbitter, 
Aqua, Gameboys, Nummers, Spelen met 
Vuur, Diep in de Waal, Antigone en nog 
veel meer. 
Liem: ‘De explosie van de jaren negen-
tig, met zoveel voorstellingen, een prijs 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
structurele subsidie, dat had niemand 
verwacht. Nultwintig was een lande-
lijk netwerk voor cultuurparticipatie, 
theater voor en door jongeren. Dus wij 
nodigden ook allemaal collega’s uit om 
samen te werken.’

Deuss: ‘Het idee was dat je een profes-
sioneel team zet rond een groep jonge-
ren en daarbij een partner zoekt in de 
stad: coproduceren met een buurthuis of 
een andere jongereninstelling. Zakelijk 
leider Marion Schiffers dacht dat deze 
aanpak anderen zou inspireren en als 
een olievlek zou kunnen werken. Ik 
schreef een boekje over het project in 
Tilburg, maar het bleek echt meer tijd te 
kosten onze manier van werken over te 
dragen.’

Liem: ‘Maar er zijn een heleboel 
bijzondere samenwerkingen ontstaan. 
Wijnand Stomp en Hildegard Draaijer 
werkten in Haarlem. Een jaar later deed 
Hildegard met Sassan Saghar Yaghmai 
en Rob Vriens het project in Almere, 
en daarna is zij betrokken geraakt 

nummers (1995) van artisjok/nultwintig foto jean van lingen
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bij de oprichting van 030 in Utrecht, 
waaruit DOX is ontstaan. Er werd ook 
repertoire gedaan: John Leerdam deed 
Antigone, en Mohammad Babazadeh 
Midzomernachtsdroom. Artisjok/
Nultwintig was een soort gemberwortel, 
met allemaal vertakkingen, ook buiten 
de randstad, Deventer, Culemborg, Tiel, 
Tilburg. En de voorstellingen gingen op 
tournee.’

Werd er van de jongeren verwacht dat zij 
professionaliseerden?
Liem: ‘De term talentontwikkeling 
werd ontdekt. Dus iedereen dacht dat 
wij bezig waren ze de academies in te 
krijgen, maar dat was helemaal niet de 
bedoeling. Niet iedereen bleef ook han-
gen. Sommigen vonden ons te streng 
of hadden het na een rondje artisjok 
wel gezien. Maar de harde kern kwam 
steeds weer terug. We hadden toen 
een echt huis, waar we elke vrijdag- en 
zondagavond iets maakten. En dat 
heeft best een boel mensen gevormd. 
Er waren mensen als Jolanda Spoel, 
Jörgen Tjon A Fong, Rutger Esajas, Raymi 
Sambo en Janneke Alberts die wel naar 
een opleiding gingen. Maar velen ook 
niet. Kok-Hwa Lie, Glen Faria, Soundos 
El Ahmadi, José Montoya en Honey Eavis 
bijvoorbeeld. Een heleboel mensen zijn 
met hun creativiteit de sociale sector 

ingegaan, CMV, jongerenwerk, de broed-
plaats in de Bijlmer.’

Het is dus eigenlijk een moeilijke over-
stap, van als groep iets maken op weke-
lijkse basis naar fulltime theatermaken?
Liem: ‘Soms denk je dat mensen helemaal 
geen opleiding nodig hebben. Kok-Hwa 
werd na een projectje bij ons aangenomen 
bij Miss Saigon, is nu teamcaptain en ac-
teur. Maar we merkten later bij Don’t Hit 
Mama dat we niet zomaar met die harde 
kern professioneel theater konden gaan 
maken. Je leert op opleidingen ook een be-
paalde houding, discipline en doorzetten, 
op tijd komen, een project mee dragen, je 
verantwoordelijkheid nemen.’

Deuss: ‘Onze ambitie met Don’t Hit 
Mama was niet per se de ambitie van de 
harde kern. Wij zagen daar een enorme 
potentie, van een collectief à la Dood 
Paard. We sloegen echt een paar stappen 
over.’

Jullie waren eigenlijk te ambitieus? Je 
tijd vooruit?
Deuss: ‘Wij zagen een soort drietrap van 
peer education. De bovenlaag bestond 
uit gasten die zelf performden. Zij 
trainden dan een groep daaronder, qua 
leeftijd en ervaring - de middenlaag - en 
daaronder kwamen de jonkies. Dat dat 
in één organisatie samenkwam en een 

doorstroomsysteem vormde, leek ons te 
gek. We hadden alles in huis, inhoud, een 
nieuw publiek. Maar dat ging dus niet 
zomaar.’ 

Liem: ‘Het was gewoon te vroeg. Zeven 
jaar later zie je het dan elders gebeuren. 
Om goed over te dragen, heb je gewoon 
veel tijd nodig.’ 

Waarom besloten jullie op te houden 
met Don’t Hit Mama?
Deuss: ‘Je ontdekt dat je in een remmend 
mechaniek terecht bent gekomen, waar 
je alleen nog bezig bent met vooruit 
plannen en verantwoorden. Het kun-
stenplansysteem is dodelijk, zeker als 
je  overgeleverd bent aan het idee dat je 
vooral talentontwikkelaar bent. Je eigen 
ontwikkeling lijdt onder het feit dat je 
company moest spelen met een te klein 
budget. Beleid loopt altijd achter de prak-
tijk aan. Hoe je vanuit hiphop theater 
maakt, dat proces ontwikkelt zich veel 
sneller dan het beleid kan bijbenen.’ 

Liem: ‘Er is een heleboel om op terug 
te kijken, na bijna dertig jaar. We hebben 
school gemaakt. Een boel mensen doen 
nu dingen die wij de afgelopen jaren in 
gang probeerden te zetten. We staan al 
jaren met onze offspring naast ons aan 
het subsidieloket. Op een moment is het 
genoeg geweest met de springplank-
functie en het paps en mams spelen. 
Drie keer zoveel uren werken als dat je 
betaald krijgt.’

Deuss: ‘Er is nu ruimte voor diepgang. 
Hiphop verbinden met het postkoloni-
ale, systemisch kijken naar onze eigen 
verhalen, familie bagage als voorbeeld 
van koloniale bagage, daar kunnen we 
nog decennia mee door. Het is niet voor 
niets dat Black Lives Matter nu opduikt; 
zoveel is er niet veranderd aan de situ-
atie van allochtone jongeren in de afge-
lopen 25 jaar. Emancipatoire bewegingen 
hebben het niet meteen voor elkaar, 
ze lopen voorop. Heel lang zijn witte 
Nederlanders blijven denken dat we ze, 
de allochtonen, moesten emanciperen. 
Dat is er nu een beetje uit. Het gaat nu 
over ons allen. Maar hebben we ons kolo-
niaal verleden aangekeken? No way!’

Liem: ‘We kijken uit naar dat we 
even geen plan hoeven te hebben en 
de ruimte die dat geeft. Dat je ook weer 
nieuwsgierig kunt zijn naar jezelf.’

vlnr stefan seedorf, eigene rijssenburg, remy tilburg, jessica marothy, sayonara prika en shailesh bahoran 
in zwanenmeer bijlmermeer (2006) van nita liem, bart deuss, christiane da cunha / het nationale ballet  
regie nita liem kostuums jennifer carbutt lichtontwerp ingeborg slaats foto jean van lingen
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Afgelopen herfst besloot Sophie 
de Lint, directeur van de Nationale 
Opera, de geplande productie van 
Verdi’s Otello in de regie van Christof 
Loy in te trekken. Dat had niet zozeer 
te maken met de lockdown, maar met 
het voortschrijdend inzicht dat een 
volledig wit team, cast en crew, óók de 
vertolker van Otello, problematisch 
is. ‘In andere Europese landen is dit 
misschien nog wel mogelijk, maar 
voor ons voelde dit niet meer goed 
met de huidige veranderingen in onze 
maatschappij’, verklaarde De Lint. 
‘Otello in een hedendaagse vorm kan 
alleen maar in een team van kleur. 
Er moet ruimte zijn voor een zwart 
perspectief.’

De annulering is een belang-
rijke ommezwaai voor het instituut. 
Hoewel er in de operawereld in de 
afgelopen jaren meer aandacht is 
ontstaan voor diversiteit op het po-
dium, wat bijvoorbeeld heeft geleid 
tot de programmering van Porgy and 
Bess bij de Nationale Opera in 2019 en 
Girls From the Golden West in het Opera 
Forward Festival in hetzelfde jaar, 
bleef inhoudelijk debat over inclusie, 

diversiteit en dekolonisatie achter, 
vergeleken bij de inspanningen van 
bijvoorbeeld de dans- en theater-
wereld. Wat dat betreft betekende 
2020 ook op dat gebied een verande-
ring. In oktober, de Black Achievement 
Month, werd in de foyer van NO een 

panelgesprek georganiseerd waarin 
een aantal Nederlandse musici en 
performers van kleur, onder wie 
Manoj Kamps, Gavin-Viano en Djuwa 
Mroivili, waren uitgenodigd om te 
spreken over de vraag ‘Hoe verhouden 
opera en muziektheater in Europa 
zich tot de koloniale en gekoloniseer-
de anderen?’

De opleving van de Black Lives 
Matter-beweging sinds afgelopen 
zomer heeft de operawereld wakker 
geschud, blijkt ook uit een blik op de 
aangepaste programmering van ande-
re grote instellingen, zoals De Munt in 
Brussel. In een lang essay voor The New 
Yorker beschrijft muziekcriticus Alex 
Ross hoe veel operahuizen de geannu-
leerde agenda’s hebben opgevuld met 
(kleinschalige) projecten waarin meer 
plaats is voor het werk van zwarte 
componisten en zangers. Maar hij 
constateert tegelijkertijd dat het héle 
veld aan verandering toe is, niet alleen 
wat er op het podium wordt vertoond: 
dat ook de organisatie van instituten 
en het muziekonderwijs moet worden 
herzien, wil opera zich na de pande-
mie blijvend hervormen.

INTERVIEW

‘ER WORDT NOG STEEDS  
VEEL LIEFDE EN AANDACHT  
GEGEVEN AAN WERKEN DIE 

MENSEN UITSLUITEN’
De opleving van de Black Lives Matter-beweging sinds afgelopen zomer heeft de 

operawereld wakker geschud. De Amerikaanse bas-bariton Davóne Tines is een van de 
meest uitgesproken stemmen in de operawereld als het gaat over raciale ongelijkheid. 

Hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen in het veld - in Nederland in het bijzonder?
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De Amerikaanse bas-bariton Davóne 
Tines is een van de meest uitgespro-
ken stemmen in de operawereld 
rond raciale ongelijkheid, zowel in de 
media als in zijn werk. In 2019 maakte 
hij een muziektheaterwerk geba-
seerd op Langston Hughes’ gedicht 
The Black Clown, in samenwerking 
met componist Michael Schachter. 
Voor de opening van het seizoen van 
het Louisville Orchestra in oktober 
componeerde hij samen met de 
Nederlands-Franse componist Igee 
Dieudonné een lied ter nagedachtenis 
aan Breonna Taylor (een van de slacht-
offers van politiegeweld in de VS), dat 
als livestream werd uitgezonden. 

Tines raakte pas na een studie aan 
een liberal arts college bij opera be-
trokken. Eerst werkte hij als zakelijk 
leider voor een aantal theater- en 
operagezelschappen, waarna hij 

zich realiseerde dat hij liever op het 
podium stond dan erachter. Hij werd 
vervolgens aangenomen bij het 
prestigieuze Juilliard conservato-
rium in New York; een opleiding die 
hij omschrijft hij als ‘fundamenteel’ 
voor zijn vorming maar ook als een 
ervaring die hem de ogen opende voor 
de uitsluitingsmechanismen van de 
klassieke muziekwereld.  

Tines is overigens geen onbekende 
op het Nederlandse podium. Tweemaal 
zong hij bij de Nationale Opera in de 
regie van Peter Sellars: in 2016 in Only 
the Sound Remains (een wereldpremière 
van componist Kaija Saariaho) en in 
Girls of the Golden West. Hij heeft ook een 
partner in Amsterdam, waardoor zijn 
band met Amsterdam inmiddels rede-
lijk intiem is te noemen. Hoe kijkt hij 
naar de ontwikkelingen in de operawe-
reld, in Nederland in het bijzonder?

De operawereld is een overwegend 
witte wereld, de representatie van 
mensen van kleur op het podium 
is beperkt. Speelde dat een rol in de 
keuze voor een carrière als zanger, 
was dat een belemmering?
‘Nee, want het operagezelschap 
waarvoor ik als zakelijk leider werkte 
was in de meerderheid zwart. Dat is 
hoe het is in Northern Virginia: van 
de twintig operastudenten waren 
er vijftien of zestien zwart. Het was 
absoluut niet raar voor iemand van 
kleur om je met opera bezig te hou-
den. Maar hoe hoger je komt in de 
rangen van de internationale opera-
wereld, hoe minder divers het wordt. 

Waar ik het meest mee heb gewor-
steld, was het muzikale materiaal 
dat we op het conservatorium kregen 
voorgeschoteld. We leerden de 
klassieken: Duitse liederen, Franse 

davóne tines in el cimarrón (2019) van the metropolitan museum of art new york foto stephanie berger voor the new york times
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chansons. Ik realiseerde me meer en 
meer dat de canon waartoe we ons 
moesten verhouden, tot een wit per-
spectief beperkt was. Een keerpunt 
in mijn verhouding tot de canon was 
Schuberts Schwanengesang, dat ik 
met een goede collega instudeerde. 
Deze tenor was wit en van Duitse 
afkomst, en hij vertelde me hoe hij 
van deze liederen hield, hoeveel 
betekenis ze voor hem hadden. ‘Dit 
zijn mijn volksliederen’, zei hij, en ik 
antwoordde: maar niet die van mij. Ik 
heb niet dezelfde culturele band met 
deze muziek als jij. Het was belang-
rijk voor me om te erkennen dat hij 
dichterbij het materiaal stond dan 
ik. Te benoemen dat ik een andere 
identiteit heb, en dat ik al die tijd 
gedwongen was om me tot verha-
len te verhouden die niet de mijne 
waren. En dat als ik Schubert zing, er 
een grote afstand tussen mij en het 
materiaal bestaat. Ik zie het als mijn 
taak als kunstenaar om die afstand 
te verkleinen door het dichterbij 

mijn eigen levenservaring en kennis 
te brengen.’

Was er ruimte om materiaal in te 
brengen waarmee je je nauwer ver-
bonden voelde?
‘Ja en nee. Ik moet vaak denken aan 
hoe Leontyne Price het verwoordde: 
‘Ik heb altijd jullie Lieder gezon-
gen, nu ga ik die van mij zingen.’ 
Halverwege mijn tijd op Juilliard ben 
ik op onderzoek uitgegaan en raakte 
geïnteresseerd in spirituals, daar 
voelde ik wel een band mee. Het was 
mogelijk om daar iets mee te doen, 
maar er werd niet hetzelfde gewicht 
aan toegekend als aan de canon, het 
werd niet als hoge kunst beschouwd. 
Dat is de misvatting die ten grond-
slag ligt aan witte superioriteit. Het 
witte perspectief is dominant om dat 
jullie bepalen wat goed is.  

Laatst hoorde ik een podcast over 
het leven van de joods-Duitse antro-
poloog Franz Boas, die een ervaring 
had die zijn leven zou veranderen 

toen hij de zogenaamd ‘primitieve’ 
Inuit ging bestuderen. Aanvankelijk 
beschouwde hij hen als wilden, maar 
dat veranderde al snel, omdat hij 
zich in een omgeving bevond waar 
hij fysiek niet toe uitgerust was. Om 
te overleven was hij aangewezen 
op de overlevingstactieken die dit 
volk had ontwikkeld in relatie tot de 
omgeving. Zo kwam hij tot de theorie 
dat er geen onderscheid bestaat 
tussen de mate van intelligentie van 
verschillende volkeren, dat mensen 
hun capaciteiten op verschillende 
manieren inzetten om zich tot de 
omgeving te verhouden. Het is be-
langrijk om in te zien hoe dat werkt, 
hoe het toekennen van waarde ge-
baseerd is op een cultureel en raciaal 
perspectief. Maar er is geen hiërar-
chie in kwaliteit of esthetiek, er zijn 
alleen verschillen.’

Ik denk dat opera op heel veel ma-
nieren met dat witte superioriteits-
denken verweven is. Als je alleen al 

girls of the golden west (2019) van nationale opera & ballet regie en libretto peter sellars decor david gropman kostuums rita ryack licht james f. ingalls 
choreografie john heginbotham foto martin walz
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denkt aan de vele opera’s waarin ra-
ciale stereotypen de revue passeren.
‘Het is complex en een enorme taak 
om dat te veranderen. Belangrijk is in 
elk geval de herziening en rectificatie 
van het repertoire. De focus is nu te 
nauw, er moet gezocht worden naar 
verbreding van het diafragma waar-
mee naar culturen wordt gekeken, 
de geschiedenis heeft zoveel meer 
dan wat we nu kennen. In mijn eigen 
praktijk neemt dat een grote plaats 
in. Ik ben bijvoorbeeld bezig met Tom 
Tom, een recentelijk herontdekte 
opera uit 1932 van Shirley Graham 
du Bois, de vrouw van de bekende 
socioloog W.E.B. du Bois. In haar 
tijd was dat een epische opera met 
een volledig zwarte cast en orkest. 
Het was een gigantisch evenement, 
met olifanten op het podium, en het 
trok meer dan dertigduizend man 
publiek. Maar nu kent bijna niemand 
dit werk. Sommige geschiedenissen 
worden niet naverteld.’

Hoe kijk je naar de Nederlandse 
operawereld? 
‘Ik heb tweemaal bij de Nationale 
Opera gezongen, beide keren op 
uitnodiging van Pierre Audi. Het 
operahuis heeft een bijzondere 
plek in mijn hart, ik heb er een paar 
bijzondere mensen ontmoet, en ik 
denk dat het openstaat voor nieuwe 
ideeën. Maar Nederland heeft nog 
een hoop werk te doen. Zwarte 
Piet is een travestie. Mijn partner 
is half Braziliaans, en het leven in 
Nederland is ingewikkeld voor hem, 
wat betreft zijn identiteit. 

Toen ik in Nederland was voor 
Girls of the Golden West gebeurde er 
iets symptomatisch. De cast van 
de opera was heel groot, en veel 
zangers waren van kleur - zwart, 
Aziatisch of latinx. Echt een mooi 
project was dat, over het vertellen 
van Amerikaanse verhalen vanuit 
de perspectieven van mensen die 
gebruikelijk niet worden gehoord. 
Vlak daarvoor stond Porgy and Bess 
geprogrammeerd, de enige bekende 
opera met een volledig zwarte cast, 
dus tijdens de repetities liep ik die 
collega’s regelmatig tegen het lijf. 

Het was geweldig om zoveel zwarte 
mensen in dat gebouw te zien. Maar 
ondertussen werd van veel van de 
zangers van Girls of the Golden West 
steeds aangenomen dat ze bij Porgy 
and Bess hoorden, niet alleen in het 
gebouw, maar ook in de stad, in 
cafés en restaurants. Terwijl wij daar 
waren om een nieuw meesterwerk 
in première te brengen. Het werd dus 
automatisch geloofd dat de enige 
reden dat we daar rond zouden kun-
nen lopen was voor de enige opera 
die een zwarte cast heeft; de moge-
lijkheid dat we nieuw en cutting edge 
werk deden, werd niet gezien. Dat 
is impliciet dan toch een racistische 
aanname. We hebben er trouwens 
nooit een punt van gemaakt, zulke 
dingen gebeuren zo vaak.’

Wat vind je van de verandering van 
richting van de Nationale Opera 
sinds Black Lives Matter? 
‘Ik ken Sophie de Lint slechts een 
beetje, maar ik waardeer haar heel 
erg, en ik ben benieuwd om meer 
van haar ideeën te horen. Het uit-
voeren van zwarte muziek die eerder 
genegeerd werd is belangrijk, maar 
nog belangrijker is dat we dieper 
moeten graven naar de wortels van 
het probleem. Meer zwarte mensen 
uitnodigen om deel uit te mogen ma-
ken van institutionele kunst zal zeker 
sommigen helpen, maar waar meer 
mensen iets aan hebben is wanneer 
de dominante cultuur werkelijk naar 
zichzelf kijkt en zich afvraagt: welke 
rol hebben wij gehad in de geschie-
denis, in het voortzetten van racis-
tische structuren? Hoe hebben wij 
bijgedragen aan de creatie van deze 
omstandigheden waardoor we nu pa-
nelgesprekken moeten organiseren? 
Als het daar niet over gaat, blijven we 
steken in het corrigeren van fouten. Ik 
maak werk dat aspecten uit de zwarte 
cultuur wil uitdrukken, ik werp licht 
op de strijd en verlangens van men-
sen uit andere culturen. Maar nu pro-
beer ik de spiegel om te draaien naar 
witheid. Ik wíl mijn pijn en trauma’s 
niet meer delen, ik wil eerlijk gezegd 
dat de mensen die het trauma hebben 
veroorzaakt naar zichzelf kijken.’

En wat het publiek betreft? Moet er niet 
nog meer worden gedaan aan de over-
wegende witheid in de zaal? 
‘Ik geloof niet zozeer dat er actief moet 
worden gezocht naar een divers publiek. 
Het is belangrijker dat witte mensen 
zich afvragen waarom minderheden 
zich ongemakkelijk voelen in de ruimte. 
Of vraag het hen zelf waarom ze zich 
niet veilig voelen. Er is niet één ant-
woord op die vraag, het is een lange weg 
naar verandering, maar een belangrijke 
stap is om te begrijpen wat andere men-
sen ervaren. Als je niet begrijpt waarom 
het nodig is om de samenstelling van 
het publiek te veranderen, wordt het 
gericht uitnodigen van minderheden 
alleen maar als kwetsend ervaren.’

Welke keuzes maak jij zelf ten aanzien 
van de canon?
‘Ik droom ervan om nog eens een Rake’s 
Progress te doen, de eerste opera die 
ik ooit zong. En dolgraag Don Giovanni. 
Beiden gaan over vernietiging en nihi-
lisme, en ik denk dat die thematiek de 
meerderheid van het gangbare opera-
publiek een spiegel kan voorhouden.

Ik kies ervoor om me alleen met 
verhalen in te laten waarvan ik weet 
dat ik me ermee verbonden voel. Dat 
filtert automatisch de werken eruit 
die ik als problematisch beschouw. 
‘Problematisch’ is uiteraard een subjec-
tieve term, en om te kunnen praten over 
het rectificeren van de canon moeten 
we collectief de discussie voeren over 
wat problematisch betekent. Er wordt 
nog steeds veel liefde en aandacht 
gegeven aan werken die andere mensen 
uitsluiten, of zelfs beschadigen. Soms 
moeten geïnstitutionaliseerde ideeën 
gewoon sterven.’ 

In 2022 is Tines ‘featured artist’ op de 
Strijkkwartet Biënnale in Amsterdam, 
waar hij in 2024 terugkeert als curator 
en gastartiest. Hij liet weten dat hij van 
plan is werken te programmeren die 
verschillende culturele perspectieven 
tonen, strijkkwartetten van diverse et-
nische achtergronden uit te nodigen en 
te onderzoeken hoe de muziek verbon-
den is aan de geleefde ervaring van de 
musici en het publiek.
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Augustus 2020. We gaan beginnen 
met Tori. Het mag. Ondanks corona. 
Marjorie licht Noël Fischer en mij uitge-
breid haar castingkeuze toe: welke spe-
cifieke eigenschappen en specialismen 
de spelers hebben, hoe ze hen kent. 
Elk talent is een cruciale bouwsteen 
binnen haar methode van werken. 
Voor Marjorie en Maarten, ervaren 
makers van RIGHTABOUTNOW INC., is 
interdisciplinair, muzikaal monteren 
met performers uit de straatcultuur al 
decennialang de kern van hun werk. 

De inbreng van HNTJong is het ont-
werpteam (licht, animatie, kostuum) 
plus educatie, productie en marke-
ting. En mij, als dramaturg. Ik weet 
inmiddels – door vele gesprekken 
met collega’s, gasten en stagiaires 
van andersoortige opleidingen of met 
biculturele roots – dat ik naast produc-
tiedramaturg ook altijd onderdeel ben 
van een instituut met macht, en dat ik 

ben opgeleid met een eurocentrische 
blik. Maar meer dan ooit ervaar ik een 
overbewustzijn van het feit dat ik wit 
ben. Voor het eerst voel ik me echt een 
gast in een voor mij onbekende werk-
methode – later hoor ik van collega’s 
dat die hetzelfde voelen. De makers 
en de spelers met Surinaamse roots 
brengen voor mij veelal onbekende 
muziekstijlen en inspiratiebronnen 
en voorbeelden mee. We krijgen als 
HNTjong-team enorm veel nieuwe 
kennis overgedragen. Het script van 
Maarten heeft een heel eigen muzikale 
opbouw met vier verbonden delen en 
diverse vertelstijlen. Ik ben nog op zoek 
naar de ‘innerlijke dramaturgie’ van 
het script. Luisteren en ontdekken. 
Voelen wat de zoektocht is, en zien hoe 
de dynamiek werkt en wat Marjorie 
zoekt, wordt mijn kijkhouding. 

Marjorie en Maarten werken met een 
van de hiphop afkomstige werkmetho-
de: de Cyphermethode. Ze passen het 
niet alleen in hun processen toe, maar 
ook in de manier waarop ze hun gezel-
schap en huis vormgeven. Werken als 
team is de basis, met daaromheen een 
community die voeding geeft en het 
proces draagt. Inhoudelijk garandeert 
Cypher inclusiviteit door sampling: 
het onbegrensd hergebruiken, citeren 
en combineren van ingrediënten uit 
andere vormen, stijlen of disciplines 
tot een nieuwe geheel – van Marvel 
tot Charles Mingus, van literatuur 
tot straatcultuur. ‘Diversity is the mix. 
Inclusion is making the mix work’. Dj 
Jasmine Perez brengt vanaf dag één een 
enorme schat aan muziekstijlen in op 
de vloer en haar muzikale score vormt 
de grondtoon van de voorstelling. 

Marjorie creëert met de Cyphermethode 
vanaf het begin een status- en hiërar-
chieloze werkplek waarin elke mede-
werker (team of cast) evenveel ruimte 
krijgt voor input. Alle medewerkers en 
afdelingen zijn gelijkwaardig, van-
uit hun expertise. Kennis delen staat 
voorop. ‘Each one teach one’. We maken 
echt contact. Niet alleen over de grote 
persoonlijke noodzaak of de zeggings-
kracht die we zoeken om Brian Elstaks 
verhaal over de kracht van fantasie en 

self empowerment op het toneel te zetten. 
Even wezenlijk is het delen van elkaars 
kennis, en manier van denken en uit-
drukken. Actrice Ritzah Statia vertelt 
me dat ze in dit proces – meer dan in 
andere producties – echt voelt dat ze 
alle ruimte krijgt om in haar kracht te 
staan als speler en kunstenaar.

Marjorie werkt als een jazzcompo-
nist die een compositie creëert met 
haar muzikanten. Ze heeft het vaak 
over Realness: er werkelijk zijn en de 
ontmoeting met de ander aangaan 
en oprecht vertellen en verbinden. 
Op den duur gaat dat in je lijf zitten. 
Realness zit zowel in het contact met 
het team als in hoe je op de vloer staat. 
Je beseft hierdoor ineens hoe vaak we 
in het zoeken al onbewust bezig zijn 
met presteren en jezelf manifesteren. 
Ondanks de heldere lijn die Marjorie 
heeft en haar onnadrukkelijke leider-
schap is er nadrukkelijk ruimte voor 
zoeken, creëren, improviseren en om 
uit te vinden waar ieders essentiële 
bijdrage zit. In de speelperiode blijkt dit 
de gouden sleutel om de voorstelling 
scherp en actueel te houden.

Omdat Marjorie totale veiligheid biedt, 
krijgen zaken als verlegenheid, pres-
tatiedruk, ego en faalangst (maar ook 
– in mijn geval – overbewustzijn van 
wit-zijn) feitelijk geen enkele ruimte of 
aandacht. Iedereen weet welk doel we 
samen hebben. Ook het educatieteam 
is betrokken. Het proces blijft heel 
lang fluïde, pulserend, open en verdie-
pend. Regieassistent Kaja van Bruggen 
noemt de methode een vibrerende 
kracht die groter wordt dan alleen het 
stuk dat we maken. Het werkt door in 
de openheid en eerlijkheid die we als 
cast en team met elkaar hebben, maar 
ook in de mensen binnen HNT. Cast en 
crew spreken medewerkers van het 
hele gezelschap aan en nodigen ze ac-
tief uit voor de vele deeldoorlopen die 
we doen. Maarten houdt een inspire-
rende lezing voor de medewerkers van 
HNT en HNTjong over de ontstaansge-
schiedenis en de politieke betekenis 
van hiphop. Hij duidt de ontwikkeling 
en de interconnectedness van kunst/hip-
hop/politiek en hoe dat brede denken 

WERKPROCES

TORI
verslag van  
een openbrekende 
ontmoeting
Afgelopen najaar werkten 
Marjorie Boston (regie) en 
Maarten van Hinte (script) bij 
HNTJong aan de jeugdvoor-
stelling Tori, naar het boek van 
Brian Elstak. Het was niet al-
leen een artistieke samenwer-
king, maar ook de introductie 
tot een andere, in hiphop ge-
wortelde manier van werken. 
Dramaturg Martine Manten zat 
er middenin en doet verslag.

DOOR MARTINE MANTEN
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zich heel natuurlijk verhoudt tot de 
Cyphermethode. Het geeft de anderen 
in het bedrijf meer inzicht in de manier 
van werken bij Tori. 

Later bespreek ik met een collega dat 
we binnen onze manier van werken 
sommige elementen van Cypher al ge-
bruiken: proberen de ander te ontmoe-
ten en alle ruimte te geven; makers 
met andere roots en inspiratiebronnen 
uitnodigen voor een sterkere inhoud. 
Maar nu maken we kennis met een 

methode waarvan bepaalde kernbe-
grippen een belangrijke referentie kun-
nen zijn in onze komende artistieke 
processen. De manier van werken zon-
der ego of prestatiedruk en de vrijheid 
die de methode ons opleverde binnen 
de artistieke dialoog, is voor velen van 
ons een verdieping van dat wat we al 
kennen. Hoe geweldig was het geweest 
wanneer we deze Cyphermethode 
op onze opleiding hadden gekregen! 
En tools hadden gekregen om binnen 
je voorstellingsgerichte proces meer 

ruimte te maken voor het kunstenaar-
schap en de visie van iedereen op 
het gemeenschappelijke verhaal. Zo 
bestaat er een directe relatie tussen het 
verloop van het proces en de uiteinde-
lijke voorstelling.

Bij HNTjong maakten we de laatste 
jaren steeds meer interdisciplinaire 
voorstellingen en werkten we met ma-
kers met andere culturele roots en op-
leidingen – zoals bij Bloedlink en Trojan 
Wars. Via nieuwe ogen leer je dat je als 
gezelschap onbewust een ‘wij’ creëert 
als je al zolang samenwerkt. Maar in 
ons huidige theaterveld is er niet van-
zelfsprekend een gemeenschappelijk 
referentiekader of wereldbeeld waarbij 
iedereen zich thuis voelt. Niet auto-
matisch een wij. Naarmate we verder 
kwamen in het maakproces konden 
we dat steeds eerlijker bespreken en 
pijnlijkheden uitwisselen. Over hoe 
degenen die analytisch en goed gebekt 
zijn dominant kunnen zijn, terwijl de 
stille doeners net zoveel waarde aan 
een proces toevoegen. Binnen die dy-
namiek trekken zij zich vaak terug en 
zo ontstaat voorzichtigheid die vrijheid 
wegneemt. De Cyphermethode, met 
haar focus op each one teach one en de 
kracht van group knowledge en je roots 
in het theater gebruiken om elkaar 
te inspireren, geeft me tools die ik nu 
bewuster en actief kan inzetten
 
Ruimte geven is plaatsmaken voor 
de ander. Dat is een proces waar plek 
is voor de ander en waar de ‘ik’ kan 
bestaan binnen of naast de ‘wij’. Waar 
je kunt verbinden en samenwerken 
vanuit persoonlijke kracht en authen-
ticiteit. Een proces dat je doet beseffen 
uit welke tradities of methodieken 
je denkt en hoe essentieel het is om 
daar steeds op te reflecteren als je 
wilt groeien. Hoe meer tijd je tijdens 
een studie of in de praktijk investeert 
in gesprekken over drijfveren, over 
artistieke en persoonlijke achtergrond 
en inspiratiebronnen en wederzijdse 
verwachtingen, hoe gemeenschappe-
lijker gedragen de samenwerking. De 
Cyphermethode deed me beseffen hoe 
belangrijk zo’n ruimte is voor iedere 
kunstenaar, en voor ieder mens.
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STATEMENT

WAVE OF HYPES 
Inzichten werden gedeeld, veranderingen beloofd en beleidsplannen gesmeed. 

Na Black Lives Matter werden dezelfde achterkamertjes waarin schade werd 
aangericht op de theaterschool, gebruikt om het uit te praten met elkaar, 

veronderstelt Toni Blackwell. Maar wat veranderde er eigenlijk bij haarzelf?

DOOR TONI BLACKWELL BEELD HEDY TJIN
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In het voorjaar 2020 schreef ik in een 
hectische periode een essay.

Het essay heette De Epidemie van de 
‘niet Westerse’ theatermaker, waarin ik een 
parallel trok tussen de manier waarop 
de samenleving maatregelen treft om 
het coronavirus te bestrijden, en hoe de 
theatersector omgaat met niet-westerse 
theatermakers – die diezelfde sector als 
een als virus beschouwt.

In het najaar 2020 kreeg ik de moge-
lijkheid om mijn essay deels te laten 
publiceren voor de editie van TM die je nu 
leest. Echter, toen ik mijn essay opnieuw 
las, zag ik dat er tussen het moment dat 
ik het opschreef en nu, veel bij mij was 
veranderd. Nu - acht maanden later - sta 
ik stil bij de metafoor (epidemie) die ik 
destijds gebruikte en de situatie waarin 
wij nu nog steeds verkeren. Met een derde 
golf in zicht, vraag ik mij af wat er nu ei-
genlijk echt verandert bij een mens door 
een golf? En nog belangrijker: wat blijft er 
eigenlijk op het strand liggen na de golf? 

Houd vol. Dat is het enige dat ik Rutte 
eigenlijk hoor zeggen in zijn perscon-
ferenties. Houd vol, dat is het enige wat 
ik tegen mezelf zeg als ik de scherpte 
waarmee institutioneel racisme wordt 
aangekaart, zie verdrinken in zeeën van 
bureaucratische beleidsplantermen in 
vergaderingen.

We gaan terug, jij (de lezer) en ik (de 
schrijver), terug in de tijd, naar de eerste 
gesprekken die wij hadden met col-
lega’s/studiegenoten/docenten  na  de 
#BlackLivesMatter protesten. Kun je je 
dat nog herinneren? De urgentie die je 
voor het eerst voelde bij de anderen aan 
tafel? De gespitste oren terwijl jij je ver-
haal deed? De noodzaak om te verande-
ren? ‘Nu echt?’

Als ik mijn epidemie-metafoor terughaal 
van mijn essay en diezelfde metafoor 
toepas op de situatie van nu, denk ik aan 
golven. Een golf die over een land heen 
trekt. Zoals een golf van een virus. Of de 
#BlackLivesMatter-golf. De statements 
werden gemaakt, de zwarte vakjes 
werden gedeeld, de vuisten werden in de 
lucht gegooid. Degenen die zich verant-
woordelijk voelen, hebben zich verant-
woordelijk genoeg gevoeld en zitten nu 
niet meer met gespitste oren aan tafel, 

terug naar het ‘oude normaal’, ze hebben 
de golf overleefd. Wat zo’n golf - of eigen-
lijk beter gezegd: hype  – teweeg brengt, is 
dat het mij ook opviel wie er géén zwarte 
vakjes deelde of statements maakte. 
Hoe leeg en inhoudsloos de vakjes en 
statements ook werden op een gegeven 
moment:  silence is violence.  Daardoor ging 
ik ruzie maken met mijn omgeving.

Inzichten werden gedeeld, verandering 
werd beloofd en beleidsplannen werden 
gesmeed. Dezelfde achterkamertjes 
waarin schade werd aangericht op de the-
aterschool, werden gebruikt om het uit te 
praten met elkaar, denk ik. Oké, mijn om-
geving ging (hopelijk) aan het werk, maar 
wat veranderde er eigenlijk bij mij? 

In mijn essay daagde ik mezelf uit om naar 
de beweegredenen achter mijn vocabulaire 
te kijken. De objectiviteit van toen, heeft 
plaats gemaakt voor de schaamte van nu. 
Ik gebruikte ‘blank’, met volle overtuiging. 
Bizar dat ik in een essay dat gaat over in-
stitutioneel racisme het woord ‘blank’ met 
hetzelfde gemak rondslingerde zoals ze 
dat bij Eva Jinek aan tafel doen. In het essay 
benoem ik de kracht van woorden en de 
lading achter de woorden die je gebruikt, 
en waarom je zegt wat je zegt. Eigenlijk 
hetzelfde als níét een loos statement eruit 
knallen op Facebook als instituut, of juist 
wél. De woorden die je ergens aan geeft 
leggen je beweegredenen bloot. 

Ik zei ‘blank’ omdat ik mijn eigen rede-
nen hiervoor had en nam niet klakkeloos 
over wat er werd gezegd. Met nieuwe 
informatie gaan we verder, met nieuwe 
maatregelen verandert er iets kleins, dat 
grote gevolgen kan hebben. De omslag in 
het gebruiken van het woord ‘blank’ naar 
‘wit’ gaat verder dan op de  woke wave  sur-
fen. Als er iets wezenlijks bij je verandert, 
van binnen, dan verandert er iets in je 
gedrag of taal. Als er van binnen niks ver-
andert kan het toch nooit blijvend zijn? 

Het gaat over loslaten wat er in j ouw 
geschiedenis is vastgelegd om ervoor 
te zorgen dat je doet wat je doet. Zo’n 
ontdekking, zo’n reis, heeft niets met een 
statement of zwart vlakje te maken. Het 
bewustzijn dat zo’n ontdekking met zich 
meebrengt, zorgt ervoor dat je je anders 
beweegt door het leven. Een balletje dat 
nooit stopt met rollen en op een ander 
pad rolt dan voorheen. 

Toch blijft het gek dat ik mijn eigen 
essay met schaamte heb teruggelezen 
en dat ik bij vlagen schaamte voel voor 
mijn eigen reis. Volgens mij heeft dat te 
maken met een woord - dat onlosmake-
lijk is verbonden met het woord hype.  
Namelijk: woke.  Toen ik mijn essay terug-
las verweet ik mezelf niet  woke  genoeg 
te zijn geweest, nu nog steeds eigenlijk. 
Hiermee impliceer ik dat woke  zijn iets 
statisch is dat vast staat. Dat er niet keer 
op keer een nieuwe golf kan komen 
-intern of extern- die verandering kan 
brengen bij je. Dat ik schaamte voel bij 
sommige dingen die ik schreef, betekent 
dat ik niet de ruimte nam om mezelf te 
weerleggen. Misschien komt dat ook 
omdat ik in de speeches, tafelgesprek-
ken, discussies en columns die ik in de 
tussentijd heb gehouden en geschreven, 
voorrang gaf aan stevige positiebepaling. 
Een stevige positiebepaling voelt woker  
dan vragen stellen. Maar wat als een 
stevige positie bepaling voor mij juist 
wel ligt in het bevragen en weerleggen? 
Dus kijken naar wat er op het strand is 
blijven liggen en dat onderzoeken. Staat 
de wereld mij dat onderzoek nog toe? Sta 
ik mezelf dat nog toe? Kun je de wereld 
én jezelf tegelijkertijd – publiekelijk - be-
vragen? En dan ook: weerleggen? Doen 
wij theatermakers dat niet continu? 

Nu de rust lijkt te wederkeren en ik 
-samen met anderen- op het strand sta 
te kijken naar hoe die golf in de horizon 
verdwijnt, kan ik alleen maar denken: 
houd vol. De vragen die we stellen aan 
onszelf, over de wereld, je visie daarop 
en de woorden die je daaraan toebedeelt, 
maken dat zo’n ontdekking/verandering 
blijvend is. Omdat je op reis kan blijven 
gaan, kan blijven zoeken en er telkens 
een ander antwoord op zal hebben. 

Die veranderingen - die zijn aange-
wakkerd door de golven en een andere 
koers hebben teweeggebracht - zijn de 
veranderingen die meer zeggen over 
waar je nu staat in tegenstelling tot waar 
je toen stond. Dat is een lange lijst, met 
veel vragen, interne discussies, onge-
mak, pijn. 

De essentie daarvan is dat ik mezelf ga 
toestaan om mezelf te weerleggen en te 
bevragen, dat zijn de veranderingen, die 
zijn niet in een (zwart) vlakje te vangen. 
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We werden bedolven onder de sug-
gesties: bijna honderd stukken van 
tientallen verschillende auteurs van 
over de hele wereld. Het was voor velen 
onmogelijk om te kiezen en eerdere 
suggesties werden regelmatig later per 
sms aangevuld met nog meer schitte-
rend werk. Uit deze longlist turfden we 
auteurs en titels. We hebben gekeken 
naar beschikbaarheid en ons beperkt tot 
een keuze van werken uit de twintigste 
en eenentwintigste eeuw en we besloten 
dat Nederlandse teksten een eigen lijst 
verdienen, die we in een volgende editie 
publiceren.

Sommige inzenders schreven over hun 
twijfel en schroom, en soms werden 
inzendingen weer ingetrokken. Het 
is opvallend hoe relatief weinig de-
zelfde sleutelteksten en auteurs wor-
den genoemd (zie kader). Die enorme 
pluriformiteit komt niet alleen voort uit 
verschillen in generatie, dramaturgische 
overtuiging en/of smaak. Juist omdát 
een groot gemeenschappelijk debat over 
deze werken ontbreekt – evenals als een 
opvoeringstraditie – wordt het aanwijzen 
van een sleuteltekst ook een kwetsbaar 
en persoonlijk gebaar.

Onderstaande lijst is een onvolkomen, 
incomplete maar zeer enthousiaste 
selectie van baanbrekende stukken die 
een grote aanwezigheid verdienen op 
leeslijsten, bibliotheekplanken en in 
dropboxen, in geschiedenislessen en in 
onze gesprekken over repertoire. Wij heb-
ben een aantal pleitbezorgers gevraagd 
deze werken te introduceren. Als gidsen 

voor wie niet weet waar te beginnen in 
de prachtige hoeveelheid werken buiten 
de zogenaamde westerse canon. Omdat 
het moeilijk is af te wijken van het inge-
sleten pad langs Shakespeare, Ibsen en 
Beckett – niet alleen als lezer, maar ook 
als educator.

Derek Walcott (1930-2017), St Lucia 
Dream on Monkey Mountain (1967) 
Drama in 2 bedrijven: proza, vers en lied 
10 personages, figuranten, koor en 
drummers

Makak, een oude zwarte kluizenaar 
vol zelfhaat, woonachtig op Monkey 
Mountain, is ‘voor zijn eigen veiligheid’ 
opgepakt wegens openbare dronken-
schap. In de gevangenis krijgt hij weer 
visioenen van de witte Godin, die hem 
opdraagt terug te keren naar Afrika. 
In zijn dromen voert zijn exodus uit 
de gevangenis langs markten, wegen, 
rituelen, het bos en een rechtszaak 
waarin de witte mens wordt berecht. Als 
belangrijke strijder geeft hij leiding aan 
zijn onderdrukkers, zoals de korporaal 
die hem in hechtenis heeft. Aan het 
eind onthoofdt hij de witte godin en 

wordt wakker. Hij neemt een nieuwe 
naam aan en keert terug naar huis: de 
Monkey Mountain.

Dream on Monkey Mountain is een ma-
gisch realistische allegorie in het Engels, 
Frans en verschillend patois over 
koloniaal geweld, diaspora, het recht, 
taal, onderdrukking en identiteit. Een 
poëtisch werk, doorvlochten met zang, 
koorwerk, drums en filosofische citaten 
van Frantz Fanon.

Derek Walcott roept zijn publiek op niet 
te kiezen tussen onderwerping aan de 
witte cultuur, noch te dromen over een 
terugkeer naar Afrika, maar de multi-
raciale en de multi-culturele identiteit 
van de Cariben te omarmen. Het stuk 
viert haar rijkdom in talen, theatrale 
vormen, liederen en dansen. The New 
Yorker noemde de tekst, destijds ge-
bracht door Negro Ensemble Company, 
‘a masterpiece’ and ‘a poem in dramatic 
form or a drama in poetry’. Het won 
in 1971 de Obie voor het beste buiten-
landse stuk.

In 1992 kreeg Derek Walcott de 
Nobelprijs voor Literatuur voor zijn oeu-
vre aan poëzie, toneelwerk en essays; 
de jury noemde hem ‘de Caribische 
Homerus’. De Nieuw Amsterdam heeft 
veel werk van Walcott in Nederland ge-
speeld. Frank Martinus Arion vertaalde 
in 1981 Droom op de Apenberg voor het 
Vlaamse gezelschap Tie 3. In 1993 kwam 
Trinidad Theatre Workshop, Walcotts ei-
gen theatergezelschap naar Nederland.

Floortje Bakkeren

GIDS

KEN JE KLASSIEKERS
Wat zijn dé vijf stukken van makers van kleur die iedereen moet kennen? 

Dat vroegen we tijdens het maken van dit nummer aan een groep makers en 
dramaturgen. Theaterkrant kwam tot een voorlopige, onvolkomen keuze van tien 

sleutelteksten om met elkaar te lezen, bestuderen, spelen en bespreken.

DOOR FLOORTJE BAKKEREN
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Lorraine Hansberry (1930-1965), 
Verenigde Staten 
Les Blancs (1970) 
Drama in 2 bedrijven 
11 personages, 5 figuranten, 1 kind

Dit epische meesterwerk speelt zich af in 
een niet nader genoemd Afrikaans land, 
rond een missiepost die in de frontlinie 
van een oplaaiende onafhankelijkheids-
strijd komt te liggen. Tshembe Matoseh 
keert uit zijn woonplaats Londen terug 
naar zijn geboortedorp voor de begrafenis 
van zijn vader, de stamoudste. Dit leidt 
tot onenigheid met zijn twee broers over 
traditie en verwestersing. Bovendien valt 
Tshembe midden in een opstand tegen de 
westerse overheersing. De felle repres-
sie van de Britse koloniale machthebbers 
gooit meer olie op het vuur. Op de missie-
post komen spanningen tussen Tshembe 
en zijn broers, en tussen de witte missi-
onarissen en dokters en de Kwi stam tot 
een gewelddadige uitbarsting. 

Lorraine Hansberry maakte op 28-jarige 
leeftijd een verpletterend debuut toen 
ze met A Raisin in the Sun (1959) de eerste 
zwarte schrijfster werd wier werk op 
Broadway werd gespeeld. Haar repertoire 
combineert op knappe wijze micro- en 
macro-werelden: het zoomt met grote flu-
iditeit uit van nauwkeurig geobserveerde 
intermenselijke relaties naar geopolitieke 
strijd, en weer terug. In A Raisin in the Sun 
(1959) belichaamt het personage Asagai 
het streven naar Afrikaanse zelfbeschik-
king in een postkoloniale toekomst. Ook in 
Les Blancs gebruikt Hansberry één locatie 
als symbolisch middelpunt voor een 
veelgelaagd conflict, waarin de littekens 

van eeuwen aan koloniale onderdruk-
king het vuur van bevrijding voeden, en 
waarin geïnternaliseerde beelden over ‘de 
ander’ – en over jezelf – tot grote interne 
conflicten leiden. En ook in Les Blancs inte-
greert Hansberry moeiteloos Afrikaanse 
spiritualiteit, muziek en symboliek in 
een aangrijpend, onvoorspelbaar hande-
lingsverloop. Hansberry noemde het haar 
belangrijkste toneelstuk, maar heeft het 
nooit opgevoerd kunnen zien. De wereld-
première vond in 1970 plaats op Broadway; 
Hansberry was zes jaar daarvoor op 
34-jarige leeftijd overleden. Het stuk is 
sindsdien slechts sporadisch hernomen, 
maar dit seizoen schreef de Huffington Post 
nog: ‘Hansberry’s words have the effect of 
a scalpel on a festering tumor. She was in-
tersectional before the term was in vogue.’ 
Het werd nog niet in Nederland opgevoerd.

Teunkie van der Sluis

Ntozake Shange (1948-2018), 
Verenigde Staten 
For Colored Girls Who Have 
Considered Suicide / When the 
Rainbow is Enuf (1976) 
Choreopoem 
7 vrouwen

Zeven vrouwen, aangeduid door enkel 
een kleur, verhalen over liefde, abortus, 
schaamte, geweld, isolatie, in tekst, 
muziek, dans en beweging. Ntozake 
Shages gechoreografeerde poëziestuk of 
‘choreopoem’ werd voor het eerst gepre-
senteerd in de Bacchanal, een vrou-
wencafé net buiten Berkeley, California 
in december 1974. Voordat het in 1976 
op Broadway in première zou gaan, 
stond het in talloze cafés, poëzie- en 
vrouwenstudies-centra. ‘Every feeling 

and experience a woman has ever had’, 
schreef The New Yorker. ‘Extraordinary 
and wonderful … Ntozake Shange wri-
tes with such exquisite care and beauty 
that anyone can relate to her message’, 
aldus The New York Times.

In Nederland werd het in 1986 voor het 
eerst gespeeld in het Nieuwe De la Mar 
theater in regie van Felix de Rooij. Vertaler 
en bewerker Norman de Palm koos er-
voor in de Nederlandse context de term 
‘colored’ op te vatten als kleur, waaronder 
ook de witte. Hierdoor werd de titel sim-
pelweg Voor vrouwen…. ‘Ik meen ook dat 
Ntozake het stuk heel duidelijk heeft be-
doeld voor de vrouw in haar algemeenheid. 
En voor mannen die zichzelf ook herken-
nen in Ntozake’s rijkdom van gevoelens 
en de ideeën. In de Nederlandse productie 
wordt het accent eerder gelegd op de 
diversiteit in etnische achtergrond van de 
actrices dan op de wit-zwart verhouding’, 
aldus De Palm. De poëtische teksten in 
combinatie met de rauwe zeggingskracht, 
over met name zwarte vrouwen in de jaren 
zeventig, laat op een bijzondere manier de 
boodschap naar voren komen. De relevan-
tie is nog even sterk, en waarschijnlijk over 
vijftig jaar nog steeds. 

Paulette Smit

Wole Soyinka (1934-), Nigeria 
Death and the King’s Horseman 
(1975) 
Spel in 5 bedrijven 
7 personages

Een oude Yoruba-stad in Nigeria, begin 
jaren veertig. De koning is dood. Van 
diens rechterhand Elesin Oba wordt 
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volgens de traditie verwacht dat hij 
zelfmoord pleegt en zijn heerser naar 
het hiernamaals vergezelt. De Brits-
koloniale districtofficier Pilkins krijgt 
lucht van dit (in zijn ogen barbaarse) 
plan en besluit Elesin – afgeleid door 
egoïstische lusten te elfder ure – op 
te pakken. Het kosmische evenwicht 
raakt verstoord, met tragische afloop. 
Elesins zoon Olunde berooft zich van 
het leven vanwege de schande om zijn 
vaders falen. Uiteindelijk slaat Elesin 
alsnog de hand aan zichzelf. 

Dit meesterwerk van de Nigeriaanse 
Nobelprijswinnaar Wole Soyinka be-
hoort tot een van de meest gespeelde 
stukken op het Afrikaanse continent. 
Ook in de Angelsaksische wereld is het 
een absolute klassieker. In Nederland 
is het echter nooit opgevoerd. Zonde, 
want het biedt een indringend per-
spectief op de post- en neokoloniale 
wereld van vandaag.

In het voorwoord waarschuwt de 
schrijver de thematiek niet simpelweg 
te reduceren tot ‘botsende beschavin-
gen’; dat veronderstelt immers een 
niet-bestaande gelijkwaardigheid 
binnen scheve machtsverhoudingen. 
De cruciale fout is eerder het onver-
mogen van Elesin trouw te blijven aan 
de riten van zijn eigen gemeenschap. 
Uit deze denktwist haalt het stuk zijn 
kracht. Soyinka is weliswaar snoeihard 
richting de koloniale agressor maar 
geeft bovenal een opdracht mee aan 
zijn eigen volk: laat je niet slachtoffe-
ren door inmenging van buitenaf, blijf 
je eigen waarden uitdragen. 

Het stuk is bovendien een vernieu-
wing van het toneel op wereldniveau. 
Soyinka maakt gebruik van de Engelse 
taal en aristotelische dramawetten, 
maar verheft deze tot ongekende 
hoogten met oeroude vertel- en 
performancetradities van de Yoruba-
cultuur. Death and the King’s Horseman 
is een ritueel drama vol literaire fabels, 
dansante monologen en poëtische lie-
deren, verweven tot een beklemmende 
klaagzang over angst in het licht van de 
dood. 

Tobias Kokkelmans

August Wilson (1945-2005), 
Verenigde Staten 
Fences (1985) 
2 bedrijven 
7 personages

Tussen 1982 en zijn dood in 2005 schreef 
August Wilson een tiendelige kroniek van 
thematisch verbonden maar op zichzelf 
staande stukken die zich afspelen in 
industrieel Pittsburgh. Elk stuk gaat over 
een decennium van de twintigste eeuw. 
Wilson hanteert daarin doorgaans zwarte 
(gezins-)levens als focus om zwarte erva-
ringen en geschiedenis te centraliseren, 
en zowel psychologische als politieke 
ontwikkelingen van zijn personages en 
hun wereld op te tekenen. Daarin heeft 
hij een nauwkeurig oog voor de poëzie 
van alledaagse levens en taalgebruik, 
alsook voor bovennatuurlijke invloeden 
en spiritualiteit, en voor sterke, onafhan-
kelijke vrouwenrollen. Fences, bekroond 
met zowel Tony Award als Pulitzerprijs, 
behoort sinds zijn Broadwayopvoering in 
1987 tot de canon van het Amerikaanse 
theater, en werd bij een breder publiek be-
kend door de Oscar-winnende verfilming, 
met Denzel Washington en Viola Davis in 
de hoofdrollen. 

Fences speelt zich af in de jaren vijftig. De 
53-jarige Troy Maxson zag in zijn jeugd 
een veelbelovende sportcarrière in rook 
opgaan: niet alleen waren zwarte en witte 
spelers gesegregeerd, Troy raakte ook op 
het verkeerde pad. Sindsdien werkt hij 
als uilnisman en bestiert zijn huishouden 
met harde hand doordat hij zijn tekortko-
mingen en teleurstellingen projecteert op 
zijn gezin. Dit werkt verstikkend voor zoon 
Cory, zelf een veelbelovend football-speler 
wiens carrière door Troys verbittering 
vroegtijdig eindigt. Wanneer aan het licht 
komt dat Troy de veteranenuitkering van 

zijn broer inzet voor eigen gewin, en een 
buitenechtelijk kind heeft verwekt, wijst 
Troys vrouw Rose hem de deur en komen 
alle onderliggende gezinsspanningen tot 
uitbarsting. 

Fences is meer dan een gezinsdrama: echo’s 
van intergenerationeel trauma en crimina-
lisering en uitbuiting van zwarte mannen 
in een systemisch ongelijke samenleving 
vormen de achtergrond voor een onder-
zoek naar coming-of-age thema’s en (gif-
tige) mannen- en vaderrollen. Vergeving, 
verantwoordelijkheid en overlevingsme-
chanismen, maar ook een groeiende onaf-
hankelijkheid en veranderend zelfbewust-
zijn van zwarte vrouwen, maken Fences een 
rijk, confronterend en ontroerend drama. 

Teunkie van der Sluis

Suzan-Lori Parks (1963-),  
Verenigde Staten 
The Red Letter Plays: In the Blood  
en Fucking A (1999-2000) 
In the Blood: 2 bedrijven, 6 acteurs 
Fucking A: 9 scènes en liederen, 11 acteurs

Suzan-Lori Parks won in 2002 met haar to-
neeltekst TOPDOG/UNDERDOG als eerste 
vrouwelijke, Afro-Amerikaanse schrijver 
de Pulitzerprijs. Naast toneel schrijft ze 
scenario’s, essays en romans. TOPDOG/
UNDERDOG draait om de ontdekking 
welke ervaringen en ontmoetingen het 
leven van de personages gevormd hebben. 
Dit speelt ook in belangrijke rol in The Red 
Letter Plays: In the Blood en Fucking A.

Beide teksten zijn gebaseerd op de 
roman The Scarlett Letter van Nathaniel 
Hawthorne, waarin de ‘a’ een belangrijke 
rol speelt. In In the Blood is de ‘a’ de enige 
letter, die het hoofdpersonage Hester La 
Negrita kan schrijven en lezen. Ze is een 
alleenstaande moeder met vijf kinderen 
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die bij een viaduct leeft. Het tweede stuk, 
Fucking A, vertelt het verhaal van Hester 
Smith, gebrandmerkt met de letter A om-
dat zij abortus faciliteert voor hen die dat 
niet via een legale manier kunnen krijgen. 
Ook in dit stuk kan het hoofdpersonage 
niet lezen in schrijven. 

Wat deze personages zo intrigerend 
maakt is dat Parks hen afhankelijk maakt 
door hun analfabetisme een prominente 
rol te laten spelen, maar hen er tegelijke-
rijd voor laat kiezen alleen en buiten het 
systeem te leven. Ze gedragen zich sterk, 
maar zijn door hun analfabetisme ook 
kwetsbaar.

De taal is ritmisch, hard en direct. 
Daarnaast is er ruimte voor poëzie in 
het verlangen naar een beter leven. 
Naast de ritmiek en de contrasten 
tussen arm en rijk, is ook muzikaliteit 
een belangrijk element in het werk 
van Parks. In de liederen is de zachte 
en emotionele binnenwereld van de 
verharde karakters te horen. 

Een heel sterke en politieke keuze in 
Fucking A is de verzonnen taal TALK, die 
alleen de vrouwelijke personages spre-
ken en verstaan. Deze taal wordt alleen 

gesproken wanneer het over vrouwelijke 
seksualiteit, menstruatie, zwangerschap 
en abortus gaat. 

Deze werken moeten gespeeld wor-
den omdat ze gaan over eigenaarschap 
van het vrouw zijn en de invloed van de 
maatschappij op individuele lichamen en 
beslissingen. In Nederland is van Parks 
tot nu toe alleen TOPDOG/UNDERDOG 
uitgevoerd.

Maxine Palit de Jongh

Wajdi Mouawad (1968-) Libanon 
Incendies (Branden) (2003) 
39 scènes 
18 personages

Het stuk begint bij de notaris die de twee-
ling Jeanne en Simon op de hoogte brengt 
van de erfenis van hun overleden moeder, 

Nawal, die jarenlang zweeg. Aan de hand 
van twee brieven die zij moeten afleveren, 
één aan hun vader en één aan hun broer, 
leren zij het gruwelijke oorlogsverleden 
van hun moeder kennen.

Met Incendies wordt dan het grote verhaal 
verteld van de weerslag van oorlog op een 
familie en hun nageslacht – het verhaal 
van een oorlog die doorgegeven wordt. Dat 
trauma maakt dat elk woord dat erover 
uitgesproken wordt een herhaling is van 
die afschuwelijke herinnering. 

Incendies is geschreven door de Libanees-
Canadese schrijver Wajdi Mouawad. Hij 
bouwt het verhaal meesterlijk op en weet 
het geheim dat in de voorstelling ontrafeld 
wordt minutieus uiteen te zetten. Een van 
de sterkste keuzes daarin is het menselijk 
maken van de dader; de reden waarom de 
toeschouwer, net als Nawal en haar kin-
deren, uiteindelijk zwijgend achterblijft. 
De taal van Mouawad is precies, kleurrijk, 
dynamisch - en dat in contrast met een 
groot ontluikend drama waarin verdriet en 
trauma de boventoon hebben.
Zelf vluchtte hij op jonge leeftijd met zijn 
familie voor de oorlog in Libanon naar 
Canada waar hij de acteursopleiding volg-
de. Na Kust schreef hij dit tweede deel van 

DE LONGLIST
A Black Mass, Amiri Baraka, VS 1966
An Octoroon, Branden Jacobs Jenkins,  

VS 2014
Art (Kunst), Yasmine Reza, Frankrijk 1994
Back of the Throat, Yussef El Guindi, VS 2006
Barber Shop Chronicles, Inua Ellams,  

GB 2017
Booty Candy, Robert O’Hara, VS 2014
Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk, George 

Wolfe, VS 1995
Cheaper than Roses, Ismail Mahomed,  

Zuid Afrika 1996
Chimerica, Lucy Kirkwood, GB 2013
Chinglish, David Henry Hwang, VS 2011
Choir Boy, Tarell Alvin McCraney, VS 2012
Disgraced, Ayad Akhtar, VS 2012
Elmina’s Kitchen, Kwame Kwei-Armah,  

GB 2003
Fefu and Her Friends, María Irene Fornés, 

VS 1977

Fires in the Mirror, Anna Deavere Smith,  
VS 1993

Funnyhouse of a Negro, Adrienne Kennedy, 
VS 1969

Hamilton, Lin-Manuel Miranda, VS 2015
In The Heights, Lin-Manuel Miranda,  

VS 2005
Is God Is, Aleshea Harris, VS 2018
Ja nisam Voren Biti (Ik ben niet Warren Beatty), 

Dimitrije Kokanov, Servië 2011
La muerte y la doncella (De dood en het meisje), 

Ariel Dorfman, Chili 1990    
Le dieu de carnage (God van de slachting), 

Yasmina Reza, Frankrijk 2006
Leave Taking, Winsome Pinnock, GB 2018
Marisol, Jose Rivera, VS 1992
Master Harold and the boys, Athol Fugard, 

Zuid-Afrika 1982
One night in Miami, Kemp Powers, VS2013
Other Side of the Game, Amanda Parris, 

Canada 2019
Ruined, Lynn Nottage, VS 2009
Slave Play, Jeremy O. Harris, VS 2018

Spunk, George Wolfe, VS 1989
Sweat, Lynn Nottage, VS 2015
The Colored Museum, George Wolfe,  

VS 1987
The Dutchman, Amiri Baraka, US, 1964
The High Table, Temi Wilkey, UK, 2020
The Mountaintop, Katori Hall, VS 2011
The White Card,  Claudia Rankine, VS 2019
Trouble in Mind, Alice Childress, VS 1956
truth and reconciliation, Debbie Tucker 

Green, GB 2011
Twilight: Los Angeles, 1992, Anna Deavere 

Smith, VS 1994
We Are Proud To Present a Presentation About 

the Herero of Namibia, Formerly Known 
as Southwest Africa, From the German 
Sudwestafrika, Between the Years 1884 - 
1915, Jackie Sibblies Drury, VS 2012

Wedding Band: A Love-Hate Story in Black and 
White, Alice Childress, VS 1973

Yellow Face, David Henry Hwang, VS 2008
赵氏孤儿 (De wees van het geslacht Zhao), 

Ji Junxiang, China 13de eeuw
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het vierluik waartoe ook Hemel en Bossen 
behoren. Branden is wereldwijd gespeeld en 
werd verfilmd door Denis Villeneuve. Wajdi 
Mouawad is sinds 2016 artistiek directeur 
bij Théâtre National de la Colline in Parijs. 

In 2009 voerde het Ro Theater Branden 
op, in regie van Alize Zandwijk. Fania Sorel 
zette een weergaloze Nawal neer waarin 
zij het slachtofferschap van dit personage 
liet verbleken bij de kracht, lichtheid en 
kwetsbaarheid van haar spel. Mouawad 
heeft met Branden de littekens die oorlog 
achterlaten op verschillende generaties 
invoelbaar gemaakt voor hen die geen oor-
logen kennen terwijl ze nog steeds gevoerd 
worden.

Maxine Palit de Jongh

Nassim Soleimanpour  
(1981-), Iran 
White Rabbit Red Rabbit (2010) 
Monoloog 
1 personage en publiek

Niet in staat om zelf zijn land te verlaten, 
schreef de Iraanse theatermaker Nassim 
Soleimanpour een monoloog over (on)
vrijheid, medeplichtigheid en (on)gehoor-
zaamheid. Hij voegde daar een opmer-
kelijke voorwaarde aan toe: de actrice of 
acteur die het stuk speelt krijgt de tekst 
in verzegelde envelop die pas in bijzijn 
van live publiek geopend en gespeeld mag 
worden. Deze prima vista lezing is voor de 
uitvoerder meteen ook de enige. De verze-
gelde tekst wordt erna weer doorgegeven 
aan een andere speler.

Een geheim stuk uit een gesloten 
land van een jonge, onvrije schrijver 
(Soleimanpour was destijds 29 jaar), 

bepaald een uitdaging voor acteurs die 
de sprong in het diepe waagden: ziehier 
de ingrediënten waardoor White Rabbit 
Red Rabbit – ondanks de reisbeperkin-
gen van de auteur zelf – als een lopend 
vuurtje de wereld overging. Inmiddels 
is de tekst meer dan duizend keer in 
dertig talen gespeeld door klinkende 
namen als Whoopi Goldberg, John Hurt 
en Stephen Fry. Speeltheater Holland 
haalde de tekst naar Nederland, Carel 
Alphenaar maakte de vertaling (Wit 
konijn rood konijn), vele Nederlandse 
acteurs onder wie Hadewych Minis, 
Nasrdin Dchar en Hans Kesting voerden 
uit. Toneelgroep Maastricht sloot aan 
met namen als Michel Sluysmans en 
Jan Jaap van der Wal.

Over de inhoud van de tekst kan weinig 
prijsgegeven worden, je moet het gewoon 
een keer meemaken. Verwacht geen 
zwaar pamflet maar eerder een bijtend 
humoristische parabel, geworteld in de 
rijke Perzische literatuur. Het publiek 
wordt bij tijd en wijle gevraagd om aan 
het spel mee te doen. Zo worden de toe-
schouwers, net als de speler, medeplich-
tig aan iets waar zij vooraf geen controle 
over hebben. Daarmee is de eenmaligheid 
van deze tekst veel meer dan een gim-
mick: er ontstaat een fascinerend spel 
tussen gehoorzaamheid en ongehoor-
zaamheid, tussen volgen van voorschrif-
ten of durven daarvan af te wijken.

Tobias Kokkelmans

Ahmed Masoud (1981-), Palestina 
The Shroud Maker (2016) 
Monoloog 
1 vrouw

De 84-jarige Palestijnse Hajja 
Souad woont en werkt in de 

Gazastrook en heeft meerdere oor-
logen overleefd. Om haar geld te 
verdienen maakt ze gewaden voor 
de doden, een beroep dat nooit 
overbodig raakt in dit gebied. The 
Shroud Maker is een tragikomisch 
stuk waarin humor als overle-
vingsmechanisme te midden van 
oorlog en geweld wordt uitgelicht. 
We volgen een vrouw die verschil-
lende gebeurtenissen in haar leven 
doorloopt en steeds weet te overle-
ven door de dood van anderen. Alle 
personages, zo stelt Masoud zelf, 
dienen te worden gespeeld door 
één actrice. Hiermee wil hij naar de 
Arabische traditie van storytelling 
verwijzen, waarin een Hakawati, 
een verteller op het toneel, de 
toeschouwer meeneemt in een reis 
langs verschillende situaties. Enkel 
de tekst en een aantal rekwisieten 
roepen alle verbeeldingskracht op. 

Masoud groeide zelf op in de 
Gazastrook en verhuisde in 2002 
naar Engeland. Toen in 2014 de 
oorlog in Gaza weer uitbrak, en 
Masoud zich dagelijks moest 
verdiepen in het nieuws om zeker 
te zijn dat zijn familie nog in leven 
was, las hij een interview met een 
vrouw wier ‘shroud shop’ nog 
steeds open was. Zo ontstond het 
idee voor The Shroud Maker als 
een stuk dat zowel de humor als 
het diepe trauma dat ontstaat in 
oorlog bloot legt. Dit doet hij op 
een sublieme manier in de laatste 
woorden die Hajja uitspreekt tegen 
haar kleinzoon: ‘Major Ghassan 
Ellian, I told you I am not going 
anywhere… Follow your orders, 
kill everyone in this town and I will 
make shrouds for them all. I’ll give 
you 10 percent.’ 

The Shroud Maker ging in 2018 in 
première in Londen, in de Royal 
Academy of Dramatic Art studio 
(RADA). Deze première stond in 
het teken van de viering van mo-
dern Palestijnse cultuur. Door het 
grote succes volgde een tour door 
Engeland. 

Melissa Knollenburg
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Jackie Sibblies Drury (1982-), 
Verenigde Staten 
Fairview (2018) 
3 bedrijven 
1ste bedrijf: 4 zwarte personages,  
2de bedrijf: 4 witte personages,  
3de bedrijf: iedereen

Fairview is misschien wel het belangrijkste 
toneelstuk van het vorige, én het komende 
decennium. De jonge zwarte schrijfster 
Jackie Sibblies Drury verbindt met het 
Pulitzerprijswinnende stuk haarfijn ge-
observeerde inhoud met oorspronkelijk-
heid in vorm. Fairview is bijna niet samen 

te vatten zonder onrecht te doen aan de 
tekst en zijn thema’s, of zijn geheimen te 
verklappen. Fairview moet je ervaren. Zoals 
uitvoeringen bij Soho Rep in New York 
en de Young Vic in Londen aantoonden, 
zal die ervaring uiteenlopen van pijnlijke 
confrontatie tot herkenbaarheid tot de 
wens ontkenningsoogkleppen op te zetten 
– al naar gelang ieders perceptie van white 
gaze, black lives, en raciale frames. 

De eerste akte toont ons een zwart gezin 
dat de verjaardag van oma voorbereidt in, 
zoals Sibblies Drury het omschrijft, ‘een 
mooie woonkamer in een mooi huis in 
een mooie buurt.’  Moeder Beverly loopt 
te zenuwen over het eten, tante Jasmine 
strijkt haar tegen de haren in met haar 
grillen, dochter Keisha maakt zich zorgen 
over haar toekomst, en vader Dayton staat 
meer in de weg dan dat hij helpt. Het is 
soepele, maar meest onschuldige Sitcom-
humor. Totdat het doek valt, weer opgaat, 
en we de hele akte herhaald zien, maar 
zonder dialoog. In plaats daarvan horen 
we het geklets en gekissebis van vier witte 
personages, onderling én in commentaar 
op het zwarte gezin. Het lijken vier liberale, 
jonge mensen, maar al gauw komen hun 
vooringenomenheid, vooroordelen, blinde 

vlekken en benauwde witte referentieka-
ders naar voren. En zoals de tweede akte 
kijkt naar de eerste akte, breekt de derde 
akte radicaal in op de vorige twee: de witte 
personages komen op in pijnlijk en karika-
turaal uitvergrote weergave van (hun visie 
op) zwarte personages. 

Met zijn slimme vormmetafoor en struc-
tuur van herziening, commentaar en 
inbreuk, thematiseert Fairview witte toe-
eigening – van zwarte verhalen, zwarte 
cultuur, zwarte lichamen, en van perfor-
matieve elementen van ras. Maar het gaat 
nog verder: met een ultieme stap van in-
versie en subversie draait dochter Keisha 
uiteindelijk nogmaals het verhaal - en de 
blikrichtingen - om, en claimt ownership 
en ruimte voor haar en de haren.

Fairview, of enig ander werk van Sibblies 
Drury, is nog niet in Nederland uitgevoerd.

Teunkie van der Sluis

Met dank aan de samenstellers van de 
longlist: Melissa Knollenburg, Tobias 
Kokkelmans, Maxine Palit de Jongh, Paulette 
Smit, Teunkie van der Sluis, Maarten van 
Hinte, Sem Anne van Dijk, Ayden Dijkstra, 
Paulien Geerlings, Marc Wortel

LEES VERDER…
Niet al dit werk is eenvoudig beschikbaar, 
zeker niet in het Nederlands. Zelfs van 
een gigant als Nobelprijswinnaar Derek 
Walcott is op dit moment geen toneelwerk 
in de boekhandel verkrijgbaar. Gelukkig 
hebben veel biculturele gezelschap-
pen voor hun eigen producties teksten 
laten vertalen, het is zaak die scripts snel 
beschikbaar te maken voor makers en 
studenten.

Al vanaf de jaren zestig is er een door-
lopend debat over het openbreken van 
de zogenaamde westerse canon om die 
meerstemmiger en inclusiever te maken.
Het ontwikkelen en aanbieden van een 
bredere selectie stukken is onderdeel 
van het dekoloniseren van het curricu-
lum op verschillende toonaangevende 
theaterscholen en onderzoeksinstituten. 
Hieronder aantal belangrijke initiatieven:

Black Plays Archive:  
www.blackplaysarchive.org.uk
The National Theatre organiseerde een ar-
chief van meer dan vierhonderd stukken 
van Britse auteurs van kleur, aangevuld 
met opvoeringsgeschiedenis, interviews, 
fragmenten, podcasts, et cetera.

Beyond the Canon:  
www.beyondthecanon.com
Simeilia Hodge-Dallaway maakt een 
wekelijkse podcast en vult haar insta met 
interviews met schrijvers en makers over 
stukken van mensen van kleur die ze 
hadden willen kennen aan het begin van 
hun carrière. Dit werk resulteerde ook 
in twee verzamelbundels met (auditie-)
monologen voor bi-culturele spelers.

BIPOC Playwrights Project:  
tdps.berkeley.edu/playwrights
Project van Berkeley University met 
synopsissen, biografieën van auteurs, 
en teksten. Dit project is onderdeel 

van een veel groter programma 
Diversifying the Classics.

The Alternative Canon Community:  
sourceful.us/doc/454/alternative-canon
In 2016 begon een anoniem, ad hoc, fe-
ministisch collectief een online inventa-
risatie van werken van belang die buiten 
de canon vallen. Dit levende document 
met als titel Non-Western plays, plays by 
Black, Indigenous, people of color, by women 
and by queer writers from before 1945 wordt 
inmiddels bijgehouden door verschillende 
groepen studenten en makers.

The Golden Collection:  
slaveplaybroadway.com/resources
Jeremy O. Harris, schrijver van het 
succesvolle Slave Play, heeft veertien 
stukken van Zwarte toneelschrijvers uit-
gegeven en organiseert hun beschikbaar-
heid in Amerikaanse bibliotheken. Onder 
de titels ook bijvoorbeeld Les Blancs en For 
Colored Girls….
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BACK
STAGE

Bent u geïnteresseerd om uw adres-
gegevens een jaar lang (6 plaatsingen) 
voor € 250,- (met logo € 350,- per jaar) 

in deze rubriek te vermelden? Bel Daily 
Productions 030-691 38 35 (Ook voor 

het plaatsen van advertenties)

BUREAU LOMMER 
www.bureaulommer.nl

Wilt u ook gratis adverteren in Google? Bureau 
Lommer is gespecialiseerd in het opzetten van 
Google Grants-campagnes voor culturele orga-
nisaties. Wij werken o.a. voor Holland Festival, 
Paradiso, De Kleine Komedie en Theaterkrant.nl. 
Meer weten?
06 41 81 26 59 / bureau@bureaulommer.nl

DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK
denieuwetoneelbibliotheek.nl

Publiceren is een belangrijke manier om een bij-
drage te leveren aan het geheugen van het theater. 
De Nieuwe Toneelbibliotheek vindt het belangrijk 
om toneelrepertoire blijvend zichtbaar en toegan-
kelijk te maken, zodat het literaire toneellandschap 
zich verder en verder kan ontwikkelen. Op deze 
manier draagt De Nieuwe Toneelbibliotheek bij aan 
de zichtbaarheid van de schrijvers en hun oeuvres. 

DANS MAGAZINE
www.dansmagazine.nl
 

Passie voor dans? 
Lees Dans Magazine

Dans Magazine is een must-read voor iedereen 
die graag dans kijkt, dans maakt, dans leert en 
vooral: dans dóet. Met heel veel praktische en 
inspirerende tips & trucs, exclusieve kijkjes achter 
de schermen, gesprekken met dansers en choreo-
grafen en inside information uit de danswereld.

Heb jij een passie voor dans? Dan lees je 
Dans Magazine. Profiteer nu van introductie-
korting én cadeaus.

ADMINISTRATIEKANTOOR ASK
www.kantoorask.nl

(Online) boekhouding, salarisadministratie, 
detachering boekhouders, interim 
werkzaamheden, management informatie, 
(fiscale) advisering.
Herengracht 566 III, 1017 CH Amsterdam
020 620 83 39 / info@kantoorask.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR
JB-VZE

Financiele administratie, Salaris administratie, 
Belastingaangiften, Subsidieafrekeningen
Meer dan 20 jaar ervaring in de theatersector
Email: info@jbvze.nl  / Telefoon: 06-55864799

THEATEX HOLLAND
www.theatex.nl

Theatertextiel en theaterinrichting, projectie-
doeken, podiumelementen en railgarnituren. 
Voorbancken 5, 3645 GV Vinkeveen
0297 26 30 87
info@theatex.nl

OZCAR
www.ozcar.nl

Ozcar is DE zakelijke partner voor 
culturele instellingen. Ozcar voorziet u van 
overzichtelijke rapportages. Daarmee bent 
u op elk gewenst moment in staat om op 
actuele cijfers te sturen. 

Ozcar werkt voor meer dan 50 
toonaangevende culturele instellingen. 

Kraanspoor 50
1033 SE   Amsterdam
T: 020-2559344
www.ozcar.nl

KUNSTEN ‘92, VERENIGING 
VOOR KUNST, CULTUUR EN 
ERFGOED
www.kunsten92.nl

Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke 
stem het maatschappelijke en politieke 
klimaat voor kunst en cultuur in Nederland 
verstevigen. We lobbyen met en namens de 
hele kunst-, cultuur-, erfgoed- en creatieve 
sector voor verantwoord beleid en voldoende 
budget voor cultuur. We organiseren 
bijeenkomsten, brengen publicaties uit en 
zijn actief met de Fair Practice Code en de 
Arbeidsmarktagenda. We zetten urgente 
onderwerpen op de politieke agenda en 
laten goede voorbeelden zien. Voor leden (en 
niet-leden) vormt Kunsten ’92 een zeer breed 
landelijk netwerk. Word ook lid:

www.kunsten 92.nl
info@kunsten92.nl
020 – 4220322
 Twitter @kunsten92
Facebook @kunsten92

NAPK
www.napk.nl

Samen met de NAPK voor een 
gezonde en professionele sector.
Sluit je aan en word lid.
www.napk.nl
info@napk.nl

KASKO Huis voor muziektheater
www.kasko.nl

Sinds de oprichting in 2007 ondersteunt KASKO 
(voorheen Kameroperahuis) nationale, pas-afge-
studeerde talenten bij het maken en uitvoeren van 
eigentijds muziektheater. Binnen een talentont-
wikkelingstraject van drie jaar worden ze begeleid 
om hun artistieke signatuur verder te ontwikkelen, 
een stevig netwerk op te bouwen en samenwer-
kingen tot stand te brengen die discipline-over-
stijgend zijn. We dagen onze makers uit om hun 
talent zo breed mogelijk in de samenleving in te 
zetten. Dit doen we binnen vier pijlers: we spelen 
in theaters en op festivals #speelt, zetten onze 
creativiteit in bij organisaties en bedrijven #werkt, 
op scholen #leert en in de wijk #verbindt.

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle 
info@kasko.nl
038-7501253
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Notulen
Besproken moet worden het ongeoorloofde 
gedrag of wangedrag van enkele geres-
pecteerde leden van het ensemble gedu-
rende de laatste Efteling-reis. Benadrukt 
moet worden dat deze trip bedoeld was ter 
ontspanning in aanloop naar de marathon-
voorstelling Age of Space. Niet als een ex-
cuus om te rellen en te muiten in en buiten 
de toerbus. 

Door Enver Husicic 

Buiten kijf staat dat de spelers met hun 
gedrag het vertrouwen van de organisa-
tie hebben geschaad, het imago van het 
Miljoenenkasteel van een smet hebben 
voorzien en dienovereenkomstig berispt al 
dan niet bestraft dienen te worden.

Het begon al voordat de toerbus was 
vertrokken. H■■■■■■  en R■■■■■ ar-
riveerden zonder enige verklaring ‘fashio-
nably late’ terwijl de rest van het ensemble 
tandenklapperend van de kou op de bus 
stond te wachten. Dat wil zeggen anderhalf 
uur te laat in het geval van H■■■■■■  
en twee uur te laat in het geval van 
R■■■■■ . 

Voor R■■■■■ was dit niet de eerste 
keer. H■■■■■■ is echter altijd ruim-
schoots op tijd en deze faux pas baart ons 
zorgen. Van hen beiden is een schriftelijk 
Mea Culpa van duizend woorden of meer 
gevraagd, op straffe van schorsing van het 
ensemble. Aanvullende maatregelen wor-
den intern besproken.

Hierbij moet ook worden vermeld dat 
R■■■■■ , die een ‘gedrogeerde’ indruk 
maakte, wederom geen mondkapje bij 
zich had en zich genoodzaakt zag er een 
te lenen van C■■■■ , die zoals bekend 
altijd een reserve bij zich heeft. Het is 
echter niet de bedoeling dat C■■■■ de 
verantwoordelijkheid draagt voor het al 
dan niet voorzien van mondkapjes aan 
R■■■■■ . Benadrukt moet worden dat 
wij op deze manier niet zijn getrouwd.

Vermeld moet overigens ook worden, dat 
zowel H■■■■■■  en R■■■■■ op een 
later tijdsstip alsnog hun excuses hebben 
aangeboden aan de rest van het ensemble 
en (in het geval van H■■■■■■ ) aan de 
buschauffeur. 

In de bus werd in no time de 1,5 meter 
overtreden. Wat deed J■■■■ gieche-
lend op de schoot van de mondkapjesloze 
M■■■■■■■ ? Wat deed M■■■■■■■ 
op de kwetsbare rug van H■■■■■■ ? 
Wat deed A■■■■■ breakdancend in 
het gangpad? En van wie was de tas vol 
likeur en spacecake die onder de stoel van 
I■■■■  werd aangetroffen? 

Hierbij moet, ten positieve, vermeld worden 
dat van het begin af aan corrigerend werd 
opgetreden door M■■■■■■■ die door 
enkele leden van het ensemble minach-
tend ‘Moeder Maartje’ werd genoemd. Het 
was dezelfde M■■■■■■■ die mel-
ding maakte van het coke snuiven van 
J■■ en de op de achterbank Chinezende 
J■■■■■. Zowel J ■■ als J■■■■■ is om 
een schriftelijk Mea Culpa van minstens 
duizend woorden gevraagd op straffe van 
schorsing van het ensemble. Aanvullende 
maatregelen worden intern besproken.

Niet minder stuitend was, voor wij vergeten 
hier melding van te maken, het corporale 
afzeikgedrag van R■■■■■ richting de 
buschauffeur. Was het nodig om door te 
zagen over diens in R■■■■■ ’s ogen 
gebrekkige parate kennis van Shakespeare, 
Tsjechov en de oude Grieken? En wie 
vonden het nodig om ‘een potje met vet’ te 
verbasteren tot ‘een potje met slet?’

Een speciale positieve vermelding moet 
worden gemaakt van A■■■■■ . Hij deel-
de zelfgebakken koekjes uit en sprak het 
ensemble meerdere keren aan. We dragen 
hem bij deze, samen met M■■■■■■■ , 
voor als ‘medewerker van de maand’.

COLUMN
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