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'Theater baant paden in de chaos.' Met een debat over Den Haag als toneelstad opende het festival rond Theu Boermans, nieuwe

artistiek directeur van het Nationale Toneel.

‘1 van de 4 pijlers waarom mensen überhaupt in een stad willen wonen.’ Zo noemt wethouder Marjolein de Jong cultuur in haar

openingsspeech van het festival Theu Boermans@work. In dit festival stelt het Nationale Toneel zijn nieuwe artistiek directeur Theu

Boermans voor.

Aan tafel bij het openingsdebat zitten Oscar Wibaut, directeur van de Koninklijke Schouwburg, en theaterjournalisten Jan Paul Bresser,

Simon van den Berg en Bert Jansma, gespreksleider. Zij duiken de diepte in van het Haagse toneelleven in heden, verleden en

toekomst.

V.l.n.r. Bert Jansma, Oscar Wibaut, Jan Paul Bresser, Simon van den Berg

Hoe zit dat bijvoorbeeld met de beroemde ‘Haagse stijl’? Bestaat die ingetogen, literaire stijl van acteurs als Eduard Verkade nog? Nee,

zegt Oscar, na de rebellie rond actie tomaat in 1968 is de toneelwereld voorgoed veranderd. Ja, zegt Jan Paul, ook later is in Den Haag

nog een eigen stijl te herkennen: niet met de vuist op tafel, maar ‘underacting’. Simon noemt het een Haags gen. ‘Mensen hangen een

bepaalde stijl aan en dat kan hier. Er zijn maar 2 steden in Nederland die tellen voor vestiging van een toneelgezelschap, en dan kies je

voor elegantie en beschaving in Den Haag of voor expressie in Amsterdam.’

Op het schellinkje bij de Haagse Komedie

De vergelijking met Amsterdam komt vaker aan bod. Amsterdam heeft veel gezelschappen, die vaak relatief kort bestaan. Daardoor is

er veel verloop en komen jonge acteurs vanaf de toneelschool sneller naar Amsterdam, waar ze makkelijker aan werk komen. Den

Haag heeft sinds jaar en dag twee grote gezelschappen, het Nationale Toneel (voorheen de Haagse Komedie), en De Appel.

Jan Paul: ‘Den Haag had in de tijd van de Haagse Komedie echt een familiecultuur. Mensen die hun kinderen meenemen en vertellen

dat zij in hun jeugd op het schellinkje – dat eeuwige schellinkje! – Ko van Dijk nog hebben gezien.’ Dat gebeurt volgens Oscar nu niet

meer: ‘Dat familiegevoel is overgegaan op De Appel.’ Jan Paul: ‘Maar de Golden Earring en het cabaret namen ook een deel van het

publiek mee.’

De hofnar

Een van de rollen die het theater vanouds speelt, is die van hofnar, stipt Bert aan. Dat geldt zeker ook in een bestuursstad als Den

Haag. Simon vraagt zich af waarom de politiek niet veel eerder is aangeboord als doelgroep. Jan Paul: ‘Er zijn veel politieke

voorstellingen geweest, maar vanuit de politiek is er nu een totaal gebrek aan interesse.’ Simon: ‘De politiek heeft de relatie met de

kunsten eenzijdig opgezegd. De rol van de hofnar is dan niet meer bruikbaar.’ Jan Paul: ‘Juist dan moet je toch harde en prachtige

eye-openers blijven maken.’

Stadsgezelschap

Het Nationale Toneel profileert zich graag als stadsgezelschap, maar trekt slechts een beperkte groep. Bij een vraagsteller in de zaal

bestaat het beeld dat het publiek ouder is dan bij Amsterdamse toneelvoorstellingen. Maar volgens Oscar is dat in lijn met de

bevolkingsopbouw in Den Haag, waar simpelweg meer ouderen wonen.

Jan Paul: ‘Om jongeren mee te krijgen moet je de rebel blijven. De politiek heeft de mond vol van educatie, maar geschiedenislessen

worden afgeknepen. Prinses Laurentien wordt ingezet tegen analfabetisme, maar tegelijkertijd sluiten ze landelijk 1000 bibliotheken!’

Het is ook moeilijker een stadsgezelschap te zijn als alle acteurs in Amsterdam wonen en minder gebonden zijn aan 1 vestigingsplaats

dan vroeger. Regisseur Johan Doesburg wijst erop dat zelfs acteurs die bij het Noord Nederlands Toneel in Groningen werken, in

Amsterdam wonen: ‘Groningen is een soort Finland.’

Paden in de chaos

‘Hier is de verlosser,’ spreekt Theu Boermans als hij op het toneel wordt genood voor een paar slotwoorden. ‘Ik heb veel dingen
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gehoord waar ik zelf ook nachten over heb nagedacht.’ Als artistiek leider wil hij een balans zoeken tussen de effectvolle Amsterdamse

stijl die uitgaat van de regisseur, en de Haagse stijl die uitgaat van de tekst, de inhoud, de schrijver.

Daarbij moet het gezelschap niet ‘teveel heren willen dienen’. Bijvoorbeeld niet meer de diepe provincie in, waar nauwelijks publiek voor

dit soort theater te vinden is. De kritische rol vindt ook hij essentieel: ‘Een wijze koning heeft een intelligente hofnar. Onze stukken

banen paden in de chaos.’

Het festival Theu Boermans@work duurt nog tot en met 22 september met voorstellingen en spannende extra’s. In deze periode

speelt het Nationale Toneel bijvoorbeeld Begeerte heeft ons aangeraakt (http://www.nationaletoneel.nl/voorstellingen/begeerte-heeft-

ons-aangeraakt/meer-info) met Marcel Hensema, Bart Klever en Anniek Pheifer.

Theu Boermans tijdens het debat
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