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&cultuuÍ
Een Yiddishe Momrne
Het project Het beloffie
feest van toneelmaker

Ilay den Boer is een pit-

tige onderneming van
waarin hij 'de hedendaagse
joods-Israëlische identiteit' behandelt,'waarvan hijzelf een kind is. Een kind dat barst van
de trvijfel. Ik bekeek dit voorjaar het derde deel,
Dit is rnijn vader, dat over polderlands antisemitisme handelt (zie De Groene van 1 april).
Aan het begin van de zomer zag tk, op een
kale vlakte van de Nosrvr-werf in Amsterdamzes voorstellingetr,

Noord, het tweede deel, Janken en schieten. De
maker noemt die voorstelling 'een ode afln het
onmogelijke leven van *tjn Israëlische oma',
een Litouwse met de oudtestamentische oeroma-naam Sara. Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog vluchtte

,ij

van Litouwen naar IsraëI,

vijfjaar zou duren. De voorstelling Janken en schieten is een reconstructie
van deze op zichzelf al ongelooflijke reis. Wij,
de toeschouwers, worden medereizigers in een
met houtje-touwtje-materiaal bijeengehouden
wrak van een autobus. Ilay den Boer verbolkt
zichzelf en allerlei medereizigers. Zijn speelpartner (afwisselend Femke Belmer ofJacobien
Elffers) verklankt soms oma, maar functioneert
ook vaak als koor, geeft commentaar, ze roept
ja-maar' in alle toonaarden.
De speelruimte van de bus is aanvankelijk
geblindeerd met gordijnen, waarachter een verzameling memento's hangt die in de loop van de
voorstelling wordt geopenbaard : kaarben, foto's,
cijfers, knipsels, elpees, een laptop, vergeelde
een zwerftocht die

schouwers betreden de geblindeerde bus terw[il
de speelparbner/wiendin zogenaamd te laat op
de fiets aankomt. Na een korbe introductie pakt
Ilay den Boer zinrol als verbeller op. Is die in het
derde deel, Dít is mijn oad.er,wij onderkoel{ in
dezevertelling moet hrj afstand en tijd overbruggen en daarnaast een aantal zeeÍ bange mensen
verbeelden. Op dat punt had iemand van buiten
hem moeten uitleggen dat je met mínder middelen méér kunt bereiken, althans dichter bij
het beoogde doel kan komen, wat hier vooral
het oproepen van een sfeer van beklemming
is. Omdat iedereen in deze benauwde ruimte
de toneelspeler op de vingers kan kijken, slaat
wat mij betreft de overdaad van met name Den
Boer bijna alles dood, als bier in een vet glas.
Hij maakt'weer een hoop goed op het moment
dat hij een gezamenlijke theatrale en emotionele spanning creëert, die ik hier alleen feitelijk
benoem (je moet het meemaken om erover te
kunnen meepraten). Hij en zijn partner organiseren ons allemaal op een Huitje rondom een
radio-onWanger, waarop \Me de stem horen van
Ben Goerion die op 14, mei 1948 de staat Israël
proclameert. Een moment van gelukzalige ontlading. Effectief en mooi gedaan.
We zijn dan ongeveer op de helft van de voorstelling.
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LOEK ZONNEVELD
Janken en schieten, t/m I augustus Theater op
de Markt, Hosselt (B); 11 t/m 15 augu,stu,s Bouleaard, Den Bosch; 28 t/m 31 augustus Cultura
No a a, H e erl en ; u u u.hztb el o ofd tft t r t.nl

De Holland.sche

Tuin

In het boekje

Tuin-

vi,sioenen: Jonkheer acrn
Sypesteyn op zoek naar de
oerloren tuinkunst (een

mooie Ollie B. Bommel-achtige titel

melding gemaakt van een interessante
pondentie in het tijdschift, Buiten, j
1908. De drukbezefre tuinarchitect l
Springer kruist daarin de degens met e,
re 'S. v. H; die op uitnodigtttg van de
filosofeerb over de juiste stijl voor h
ontwerp van die tijd. Dat was missch

een brandende lavestie, maar in de con
vergelijkbare debatben binnen de arch
en de vorrngedtg, die in die jaren wi
werden gevoerd, toch een relevant zi

dagboeken die zijn van oma. De bronnen
van Ilay den Boer zijn zo authentiek als maar
kan, zrjn voornaamste inspiratiebron is immers
- naast eigen wagen en twijfels - zijn familie.
En de problemen binnen die familie over het
Beloofde Land. Die zijner volop. Want bijvoorbeeld die oma is, behalve een Yiddishe Momme
uit één stuk, ook een joodse mens die de ver-

schriHringen van de holocaust hanteert als
beslissend argument om op het land Israël een
claim te leggen, zijnde het enige en unieke huis
waar de uit de diaspora komende joden uit de
hele wereld een verdiende rust moeten kunnen

vinden. Met uitsluiting van eventuele claims
van derden. En zoals ook Ilay den Boer goed
weet, wringt daar de schoen. Al ruim zestigj a,aL
Het eerste ruime half uur van Janken en
schieten is ovenrol en vooral ere druk. De toe-

llqy den Boer (met vlog om de schouders) in Jqnken en

kun je nauweltjks maken maar Jelle is verbluft
over Pauliens ontzetting: leuk toch, een oude
kennis terugzien? waarop zij raak riposteert
dat hij is uitgekozen om de dubieu ze rol van
Anita Witzier over te nemen. 'Doe ik met glans]
zegthri Srappend, maar toch... Hartstikke leuke
en getalenteerde jongen maar in Zomergasten
misschien niet helemaal goed gecast. Al leverb
zijn prettig pretentieloze stijl hem juist ook veel
fans op en zullen zijngasten, ontspannen net als
hijzeffi teweden zijn. Ten slotte: achttien fragmenten betekent veel afwisseling maar ook veel
stations met te weinig tijd voor de omgeving.
WALTER VAN DER KOOI
De aolgende afleaering aan Zomergasten, met
Annette Malherbe als g6t, is aanstaande zondog, om 2O.IS uur op Nederland Z

Devlagendesteen
Korte samenvatting

van

het voorafgaande. De jon-

ge toneelmaker Ilay den
Boer verbeeldt in de voorstelling Janken en schieten (deel twee van een
cyclus over joodse identiteit) in een afgetakelde
autobus de reis die zijn oma sara tijdens en-vlak
na de Tweede wereldoorlog maakte van Litou\Men naar Haifa. De reconstructie van oma,s
historische queeste is doorwasemd van angstige
incidenten en emotionerende herinneringen,
vaak gespeeld op de rand van hysterische intensiteit. Als het gezelsch ap zorond tghg de Israëlische havenstad Haifa bereikb, gaat het schuifdak
van de bus open: de catharsis van een half uur
benauwenis is de aankomst in het Beloofde
Land. Ilay den Boer kruipt vanaf nu dieper in
het bewustzijn van zijnoma, zijntegenspeelster
(afwisselend Femke Belmer of Jacobien Elffers)
verandert in deze tweede helft van een liefdevol
maar bezorgd toekijkend'koor] tot een volwaardig antagonist die haar groeiende ergernis en
medelijden niet meer verbergen kan. Den Boer
memoreert bijvoorbeeld dat zijn oma in 2ooo
een onderscheiding kreeg van de Israëlische
regering (omdat ze in Zagreb joden heeft helpen ontsnappen aan de nazi's). 'Daarmee zei de
regering: jlj bent een moedig mens, zo iemand
die een thuis verdient.' Daarop verlaat de tegenspeelster de bus. stil protest. Iedere keer als Den
Boer vanaf nu een pogrng doet het fanatieke
Israëlische nationalisme viur zijnoma te verklaren vanuit de ellende die ze heeft doorgemaakt,
krijgt hij steeds feller op zijnsodemieter.
Janken en schietenis vanaf dan een theatraal
discours, het tot toneel omgewerkte stemmengericht in het hoofd van de protagonist. over
en weer vliegen de verontrusting over de oorlogszucht van Israël (en de hlpocrisie van haar
buren)' maar ook de woede over wat Den Boer
benoemt als het snelle oordelen vanuit linkse
hoek, het negeren van de complexàeid van het
zogeheten 'Israëlisch-Palestijnse waagstuk'.
De schreeuwende ruzies en de ongemakkelijke confrontaties waarin dit discours is uitge-

werlt leveren sterke scènes op. Maar ook Ham
toeschouwerszweet. Een tenniswedstrijd rnet
sl achtofferaantall en bij vo o rb eel d hj Lt eindelo o s
te duren en werkt uiteindelijk onbedoeld geestig, omdat in oma's argumenten alle doden van
de holocaust er steeds worden bijgeteld, ter-

*ijl

de tegenspeelster de hoge aantallen dode
Palestijnen in het gesprek wil brengen, wat van
de protagonist weer niet mag. En dan komt er
nog een incident voorbij over een bezoek aan de
gedenkplaats Auschwit z, dat wat argumentatie
betreft (van beide kanten) zo enorm pijnlijk is
dat je het eigenlijk niet wilt horen en er van de
weeromstuit alles over wilt weten. Ik raakt e zo
in de war dat ik niet meer precies weet waar de
antagoniste het personage van Den Boer uiteindelijk voor uitmaakte: voor lelijke jood, of voor
lelijke Israëliër. Ik dacht wel in een flits: hier
hadden jullie meer tljd voor moeten nemen.
De handeling heeft zichintussen naar buiten
verplaatst: de wouw is in een niemandsland
op een berg stenen gaan zitten, gehuld in de
vlag van IsraëI, rug naar de wereld. Het personage van Den Boer gooit stenen in het niks en
schreeuwt van alles. Als apotheose is dit, althans
voor mij, de lavadratuur van het teveel. Ik moest
in mijn hoofd té hard slopen om hier de kern
nog van te zien. Aan het eind is de wouw op de
berg stenen (oma?) omgevallen. Ilay legt naast
haar bewegingloze lijf een steentje op de vlag.
MUn gemoed stond toen op punt van een machteloze huilbui. Catharsis? Mogehjk. Ik wist van
narigheid niet meer wazr ik kijken moest.
LOEK ZONNEVELD
Janken en schieten, t/m IS aug. op de Bauleaard, Den Bosch, 28 t/m SI aug. op Cultura
Norsa, Heerlen. Het dffid"e deel aan lloy dÉTL Boers
reelcs Het beloofdefee,st, Dit is mun vade4 speelt
op 2 en 3 sept. in Antwerpen, fheaterf?stiaal
Waanderen, op 4 m 5 sept. in Amsterdam, het
Nederlands Theaterfestiaal. Danrnn dnor het
h el e I and. u w u .ltntb eln ofd efe e s t.nl

Autosleutel
In

Leidsche Rijn, tussen

Utrecht en

Arnsberdanf.,

wordt al jaren een scheidings spreekuur gehouden.

De waag is groo! want Leidsche RUn hoort
tot de gebieden in Nederland met het hoog-

alles over te beweren, maar de essentie daa

blijft dat een omgeving als Leidsche Rijn

grote test is voor het huwelijk. Hier, tusser
beton en het aangelegd groen, \Maar bios r
bar is, ben je veroordeeld tot elkaar. Wie el
niet meer kan aaít<ilken en de blik naar br
wendt, ziet de buren. Of een *ipkip.
Over de Leidsche Rijnen van de VS en C

da gaat The Suburbs, derde album van
Arcade Fire. Het is een conceptplaat, wa

zichzelf al een statement is over ambitie. D
aan nooit gebrek bij deze band uit Mont
die ook op het podium zelden ontkomt Émn
wat hautaine houding. The Arcade Fire is
uitgesproken sympathieke band. Maar wel
heel knappe. Dat geldt ook voor The Suh,
een album dat pas na verscheidene luis
beurten al zijn geheimen prijsgeeft en dan
steeds onvolmaakte trekjes heeft, maar teg,
zo zelfbewust klinkt dat die onvolmaaktl
onderdeel lijkt van het grote plan.
Al in het openingsnummer zit dat woord
vastklampt aan de suburbs van de wereld:
veling. 'WeTe already boredi zingf,Win Butle
zijnkaralteristieke gedrein. Maar er is ontsr
ping, in de vorÍn van een autosleutel. Btj g
artiest zal in het oeuw e zo veel worden gere
als bij Bruce Springsteen, en om precies dez
de reden als zijn personages rijden, rijden
in The Suburbs; elke kilometer in de auto i
een verder weg uit dat oord van venreling,
met de grootst mogelijke tegenzin thuis wc
genoemd. In de richting van het stadscentn
waar alles gebeurt dat in de suburbs niet lijk
bestaan, milá^r waalra.an tegelijk de verdenk
van onechtheid kleeft. Er mag dan niets te d,
zijn in de suburbs, het is wel het ware leven
1

er wordt geleefd, niet de entertainmenh

sie ervan. De tweeslachtigheid zit in het de

nummer van The Suburbs verwerkt, waarin
hoofdpersonen tegelijk hun verlangen nÍmr
stadscentrum als hun aÍkeer eryan bezing
Want eenmaal daar aangekomen, oog in r
met de bewoners, merken ze dat die min,
opwindend zijn dan ze ogen: 'They seem w
but they are so tame.'
En zo verkent Butler ruim een uur de b
tenwijken,bezingt hrj hoe ze binden en ven
len, hoe ze m:uziek doen ontst a,anen er zelf dr

ste echtscheidingspercentage. Daar valt van

(t,

ut

o

veranderen, hoe ze aantrekken en afstoten, l
de wind er doorheen waait, de mensen er do
heen rijden, de maanden er verstrijken . Zov
invalshoeken, zoveel muziekstijlen, waarbij I
bombast geringer is dan ooit tevoren, €r zenu
achtige toetsen de band voortstuwen. In nu
mers als We Used to Waitblijkt de band mees
van de cumulatie: Butler stapelt herhaling
herhaling, maar hij blijft de ontlading voor. E
nummer zelf sterft in echo en pianotoetsen r
blijven hangen, maar in het hoofd vÍul de lu
teraar gaat het door. Zoals ook Butlers schr

z
UJ
zUJ van de buitenwijken: ver na het laatste nunur
veren nog *ipkippen voorbij.

LEON VERDONSCHOT
Slotbeeld von Jqnken en schieten

TheArcade Fire, The Suburb

(Jni.oem
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Een van de danseressen heeft een kras op haar wang. En hele grote blauwe ogen.
Ze zoekt contact met het publiek. Maar nog voor ze oogcontact heeft kunnen
maken, wordt ze verder gedreven door een grote witte wiek die langzaam in de
rondte draait. Enigszins verbaasd laat ze zich voortdrijven om even verderop weer
contact te zoeken. Maar daar komt die wiek weer.

Filed under

recensie
theater
zomerfestivals

De voorstelling WIEK van Boukje Schweigman en Theun Mosk ging enkele weken
geleden op Oerol in première maar is nu te zien op Festival Over ’t IJ als een van de
grote publiekstrekkers. Vormgever Mosk ontwierp voor de voorstelling een arena,
bedekt met zand, waar het publiek omheen zit. In de arena ligt een grote molen met
drie wieken die langzaam draaien. Tussen die wieken bewegen zich drie
danseressen die zich een houding proberen te vinden tot die gestaag ronddraaiende
obstakels die hun bewegingen bepalen. Eerst gaat dat langzaam en dansant. Maar
daarna steeds sneller. Gevaarlijker ook. Want de danseressen raken steeds
vermoeider en een ongeluk zit dan in een klein hoekje. En die wieken gaan echt niet
stoppen.
Vooral het tweede deel van WIEK is een intense ervaring. Het onschuldige, soms
iets te keurige choreografietje (als het belletje in de muziek klinkt maken we een
hupsje) heeft plaats gemaakt voor een voor het publiek invoelbaar gevecht van de
danseressen tegen de kracht die ze niet kunnen controleren. De noodzaak van hun
bewegingen komt nu voort uit henzelf, uit lijfsbehoud of vechtlust en niet vanuit een
uitgedachte choreografie. Steeds zoeken de vrouwen naar andere manieren om de
wiek te trotseren, uit angst en noodzaak, of vanuit een baldadig plezier. Met een
uitdagende kreet laten ze zich net voor de wiek op de grond vallen. De spannende
beleving die dit alles oplevert wordt versterkt door het slimme geluidsontwerp dat
een deel van soundtrack uit de wieken laat komen, waar door je als publiek soms
onwillekeurig en bijna gehypnotiseerd de beweging volgt van die voortjagende
objecten.
Net als eerder in bijvoorbeeld HOEK weet Boukje Schweigman ruimte en beweging
invoelbaar te maken op een soms bijna emotionele manier. En dat is knap. Daarin
toont zich misschien ook de kracht van theater in het algemeen. Het kan het grote
en ongrijpbare, misschien ook het onbegrijpelijke invoelbaar maken door in het hier
en nu echte mensen te laten zien die zich tot die krachten proberen te verhouden.
Die echte mensen, daar voor onze neus, roepen empathie bij ons op. We proberen
te voelen wat zij voelen. En vrezen daarom voor hun leven als een danseres niet op
tijd weg lijkt te kunnen duiken.
Diezelfde kracht van theater toont zich ook in een ander hoogtepunt van het festival:
Janken en Schieten van Ilay den Boer. Al laat die voorstelling zich verder moeilijk
vergelijken met WIEK. Waar het Schweigman en Mosk om de ervaring van ruimte
en beweging gaat, is het bij Den Boer het politieke dat hij naar een menselijk niveau
wil terugbrengen, meer specifiek het Palestijns-Israëlisch conflict. In zijn vorige zeer
persoonlijke voorstelling Eet Smakelijk (zie http://cultureelpersbureau.nl/hetnavelpluis-voorbij) zocht hij als Nederlandse Israëliër een manier om om te gaan
met zijn identiteit, omdat die identiteit ook gerelateerd is aan moord en doodslag in
het land dat hij zijn thuis noemt. Hij speelde die voorstelling dicht op het publiek om
hen zo persoonlijk mogelijk bij zijn zoektocht te betrekken. Zo depolitiseerde hij een
conflict waarover iedereen een mening heeft op een persoonlijke en genuanceerde
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manier.
Ook in Janken en Schieten zit het publiek weer dicht op Den Boer. Ditmaal in een
oude schoolbus. Voor eventjes zijn wij de Joodse medeghettobewoners van Den
Boers oma die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een oude bus uit Litouwen weten
te ontsnappen. Opnieuw met zichtbaar plezier en ditmaal geholpen door actrice
Femke Belmer vertelt Den Boer het verhaal van de vlucht van zijn oma van Litouwen
naar Israël. Maar wat begint als spannend avonturenverhaal, krijgt een wat
grimmigere toon als Den Boer vanuit het verhaal van zijn oma doorschiet in een
radicaal soort Israëlisch nationalisme. Van het soort: wij hebben geleden en hebben
dus een eigen land verdiend, koste wat kost. Op zulke momenten krijgt Den Boer
tegengas van vriendin Femke, die in die zin ons, de Nederlanders die daar van de
zijlijn naar kijken, representeert. Ze spreekt hem tegen, weigert de Palestijnse doden
te ontkennen, zoals Den Boer haar vraagt te doen. Ze wijst hem fijntjes op de hekel
die Den Boer zelf heeft aan Joden die de Holocaust misbruiken om het zionisme te
verdedigen.
Wat Den Boer lukte in Eet Smakelijk, lukt hem met Janken en Schieten weer.
Opnieuw weet hij van het Palestijns-Israëlisch conflict een menselijk verhaal te
maken dat persoonlijker en genuanceerder is dan de meningenmachine op tv en in
de krant. Door ons emotioneel bij de vlucht van oma te betrekken, gaan we relatief
ver met zijn nationalisme mee. Maar door tegelijkertijd het verhaal van de vrienden
Ilay en Femke te vertellen wiens vriendschap door Den Boers radicalisering onder
druk komt te staan, voegt hij daar een emotionele tegenkleur aan toe. Als hij aan het
slot van de voorstelling buiten woedend met stenen aan het gooien is, weten we niet
meer of hij Ilay is die boos is om de verbroken vrienschap of een Palestijntje dat zijn
oma met stenen bekogeld. Het is die transparantie, die ambiguïteit die van Janken
en Schieten opnieuw een waardevolle en ook noodzakelijke voorstelling maakt.
Robbert van Heuven
Festival Over ’t IJ is nog tot 12 juli te bezoeken in Amsterdam Noord.
http://www.overhetij.nl/

Posted by Robbert van Heuven
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U leest "Aangrijpend theater bij
Janken en Schieten", dat geplaatst is

AANGRIJPEND THEATER BIJ JANKEN EN SCHIETEN

op 18 08 09 - 22:35 en 574 woorden
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een online magazine over
podiumkunsten binnen en
buiten de muren van

bevat.

theaters en concertzalen.
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wat er op de podia te
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festivals, klassieke muziek
en nog veel meer.
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tijdig bericht krijgen van de nieuwe
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nieuwsbrief onderaan in deze kolom.
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Artikelen over Oerol

Holland Festival

terechte waarschuwing, zo blijkt even later als we een terrein op lopen vol grint, naast
het spoor vlak achter het Utrechtse Centraal Station. Op het terrein liggen allerlei
obstakel, een wildernis van ijzer en andere restanten van menselijke aanwezigheid. Op
het grote lege terrein staat een oude bus waar me met z'n twintigen instappen voor een

YouTube

virtuele busreis met theatermaker Ilay den Boer.

Hyves
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MySpace
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Ilay den Boer vertelt het verhaal van zijn grootmoeder die tijdens de Holocaust met


een aantal lotgenoten in de bus van chauffeur Jacob wist te ontsnappen uit het ghetto.



In de smalle bus vliegt Den Boer heen en weer ondertussen gepassioneerd vertellend
over zijn grootmoeder, waar ze stond, wat ze dacht en het lied dat ze zong. Het

Op dit moment zijn er
geen bloggers.

CD/DVD RECENSIES

CULTUUR OP TV

Wilt u een CD of DVD laten recenseren

Opium

door één van de medewerkers van

Vrije Geluiden

publiek wordt meteen bij de voorstelling betrokken omdat Den Boer ons persoonlijk
aanspreekt, aanraakt en soms zelfs een rol geeft in het verhaal. Ondergetekende kreeg
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genoeg kunnen we niet van alles
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verslag doen in ons magazine. We
proberen bovendien om een zo

Maar dan krijgt Den Boer weerwoord van zijn tegenspeelster Jacobien Elffers die tot
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afwisselend mogelijk beeld te geven
van wat er op de Nederlandse podia

Blog Cornee Hordijk

dan toe zijn oma speelde maar nu, in de tegenwoordige tijd, vragen stelt bij de

allemaal te beleven valt. We kunnen

Blog David Geysen

rechtvaardiging van Israël voor al die Palestijnse doden en bij de Joodse kinderen van

daarom niet garanderen dat we

Blog Dorien Haan

aandacht aan uw voorstelling zullen

Blog Hanneke en Jonas

nu die zich het leed van de holocaust toeëigenen. Wat is erger? Wat de Joden doen of
wat ze aangedaan is? Vragen die eigenlijk nooit een waarachtig antwoord zullen krijgen

besteden. Wel kunnen we altijd een

Blog Joel de Tombe

kort bericht over uw productie melden

Blog Karin Lambrechtsen

via onze twitterstream.
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maar altijd dilemma's op zullen leveren en onmacht.
HET PRIKBORD
De voorstelling van Den Boer is aangrijpend en ontroerend theater. 'Janken en Schieten'
is overigens onderdeel van een serie voorstellingen met als titel 'Het Beloofde Land'

Blog Marina Kaptijn
Blog Michael Varenkamp
Blog Moniek Poerstamper

Op ons prikbord in de rechterkolom

Blog Noortje Herlaar

van de voorpagina hebben we plaats

Blog Rembrandt Frerichs

over de Joodse identiteit en geschiedenis. In deze serie was eerder al 'Eet Smakelijk' te

voor de flyers van een beperkt aantal

Blog Suzan Seegers

zien was waarin zijn moeder centraal stond. De voorstelling 'Dit is mijn vader' (over Den

voorstellingen en concerten. Wilt u

Blog Tamara Schoppert

ook een flyer op ons prikbord

Blog Thomas Cammaert

Boer's vader) is het derde deel van Het Beloofde Feest en is gekozen in de selectie van
het Nederlands Theater Festival 2010.
concept: Ilay den Boer

plaatsen? Stuur uw beeldmateriaal en

Blog Tom Beek

eventueel ander persmateriaal naar

Blog Ton van der Meer

ons algemene mailadres en als (of

Blog Willliam Spaaij

zodra) er plaats is zullen we uw flyer

Blog Yonga Sun

op het prikbord zetten.

dramaturgie: Maya van den Heuvel-Arad
acteurs/performers: Ilay den Boer en Femke Belmer of Jacobien Elffers
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U leest "Theater is het mooist als het
je echt raakt - Janken en schieten",

THEATER IS HET MOOIST ALS HET JE ECHT RAAKT - JANKEN EN SCHIETEN

dat geplaatst is op 30 03 07 - 19:26 en

CultuurpodiumOnline is
een online magazine over
podiumkunsten binnen en
buiten de muren van

159 woorden bevat.

theaters en concertzalen.

ZOEK BINNEN
CULTUUURPODIUMONLINE

We schrijven over alles
wat er op de podia te
doen is op het gebied van
theater, muziek, dans,

Zoek!

Zoek naar..

musical, jazz, opera,
festivals, klassieke muziek
en nog veel meer.

GRATIS KAARTEN OF CD'S
Maandelijks hebben we acties voor

Door Ad Aerts met foto's van René den Engelsman en Moon Saris

gratis kaarten of DVD/CD's. Wil je
tijdig bericht krijgen van de nieuwe

In de rubriek Even
voorstellen maakt u kennis
met onze medewerkers.

SPECIALS

acties, meld je dan aan voor de

Theater is het mooist als het je echt raakt, en daarvoor moet je dichtbij komen. De

nieuwsbrief onderaan in deze kolom.

Festival aan de Werf

ELDERS OP HET WEB

Artikelen over Oerol

Holland Festival

Nederlands/Israëlische theatermaker Ilay den Boer gaat daarin heel ver. In zijn project
'Het Beloofde Feest', een serie van zes voorstellingen, gaat hij op zoek naar wat het
betekent om Jood en Israeliër te zijn, voor de staat Israel, voor zijn familie, maar
vooral voor zichzelf. De eerste twee voorstellingen uit het zesluik speelt hij voor een

YouTube

publiek van maximaal 20 mensen. Nee, eigenlijk speelt hij niet voor dat publiek, maar

Hyves

met het publiek. Hij behandelt zijn publiek als gasten, als bekenden en hij geeft ze een

Impressies van Oerol
Onze speciale Oerolpagina

MySpace

De Parade

BLOGGERS

Twitter

naam en een geschiedenis. Hij geeft ze een rol in zijn verhaal.



In de eerste voorstelling van 'Het Beloofde Feest', 'Eet Smakelijk', speelt hij zijn eigen
bar mitswa na, het feest waarbij de volwassenheid van een joodse jongen wordt

CD/DVD RECENSIES

gevierd als deze voor de eerste keer zelfstandig uit de Torah voorleest. Zijn hele
familie is aanwezig. De tafel is rijk gedekt. Alleen dat de plaats van de gasten wordt
ingenomen door het publi

Wilt u een CD of DVD laten recenseren
door één van de medewerkers van
CultuurpodiumOnline, dan kunt u een

ek, dat mee eet, drinkt, en zingt. Ik vind dit nog steeds een van de meest

exemplaar, liefst voorzien van

indrukwekkende voorstellingen die ik heb meegemaakt, vooral door de manier waarop

achtergrondinformatie of persbericht

Ilay ons, zijn gasten, actief inzet om te helpen zijn verhaal te vertellen. Hoe dichtbij
kun je als publiek komen?

Opium

AANMELDEN
NIEUWS & ACTIES

Vrije Geluiden

ONDERWERPEN

Bij de tweede voorstelling uit de reeks, 'Janken en Schieten', is de afstand wat groter,
maar ook hier zit je als publiekinhet verhaal. Het zijn laatste dagen van de tweede

E-mail

wereldoorlog in een Joods getto in Lithouwen. Een kleine groep Joden zit in een

adres:

geblindeerde bus te wachten tot ze kunnen ontsnappen, met de hulp van het Lithouwse

Naam:

verzet. We willen weg. We willen naar ons eigen land. We zitten in die bus waar Ilay
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opsturen naar ons postadres.

Verzenden
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den Boer ons het verhaal wil vertellen van zijn Oma, over haar vlucht naar het beloofde

Dans

land. Buiten onweert het en de regen komt met bakken uit de hemel. Ilay's vriendin

Festival

Femke (gespeeld door actrice Jacobien Elffers)speelt zijn Oma. Ilay den Boer speelt
Ilay, en geeft haar zorgvuldig instructies om het verhaal zo goed en zo mooi mogelijk te
vertellen. En wij mogen meereizen.

UW PRODUCTIE OP
CULTUUURPODIUMONLINE

Jeugd
Klassieke muziek

De redactie van Cultuurpodium Online
ontvangt een grote hoeveelheid

Twee jonge mensen in een bus met twintig vreemden die een mooi verhaal vertellen.
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uitnodigingen voor voorstellingen,
concerten en festivals. Jammer

Met dramatiek, heldhaftigheid en hoop. We mogen allemaal meespelen in dit

genoeg kunnen we niet van alles

heldenverhaal. Ilay vertelt meeslepend en krachtig. Hij geeft ons instructies zodat we

verslag doen in ons magazine. We

het zo goed mogelijk kunnen meebeleven. En Femke zet thee voor ons. Maar hoe mooi

proberen bovendien om een zo
afwisselend mogelijk beeld te geven

het verhaal ook begint, met zoveel hoop, het krijgt na verloop van tijd ook scheuren.

van wat er op de Nederlandse podia

Femke volgt in haar 'rol' van oma in eerste instantie Ilay's instructies zorgvuldig en

allemaal te beleven valt. We kunnen

enthousiast op. Maar haar twijfels worden steeds duidelijker. Zijn alle handelingen van

daarom niet garanderen dat we
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aandacht aan uw voorstelling zullen

Israel en zijn inwoners wel zo gerechtvaardigd als Ilay het in zijn verhaal doet

besteden. Wel kunnen we altijd een

voorkomen? Het verhaal eindigt in een prachtige, intense dialoog tussen Ilay en Femke.

kort bericht over uw productie melden
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via onze twitterstream.
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Jammer genoeg heb ik het laatste deel van de voorstelling niet zo kunnen zien als die
bedoeld was. De bus (uit 1967) stond echt in een noodweer en het was onmogelijk de

HET PRIKBORD
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Blog Dorien Haan
Blog Hanneke en Jonas

Op ons prikbord in de rechterkolom

laatste scene (die buiten plaatsvond) te spelen. Ilay den Boer vertelde ons hoe het had

Blog Joel de Tombe

van de voorpagina hebben we plaats

Blog Karin Lambrechtsen

moeten aflopen. Het koste hem moeite, ook al omdat hij de dag ervoor de voorstelling

voor de flyers van een beperkt aantal

Blog Marijcke Voorsluijs

had moeten aflasten omdat het door de hitte in de bus niet uit te houden was.
'Janken en Schieten' is net als het eerste deel van het zesluik een bijzondere en
indringende voorstelling. Hoewel deze voorstelling ook losstaand van de anderen uit de
reeks erg de moeite waard is, zou ik iedereen die deze voorstelling nog wil zien,
aanraden ook naar 'Smakelijk eten' (proberen) te gaan. Deze voorstelling wordt dit jaar
nog een paar keer gespeeld (onder andere 13 en 14 november in het Joods Historisch
Museum in Amsterdam). De volgende voorstelling uit de reeks, 'Dit is mijn vader', is in
september nog te zien in het Vlaams/Nederlandse theaterfestival en in januari 2011 als

voorstellingen en concerten. Wilt u

Blog Marina Kaptijn

ook een flyer op ons prikbord

Blog Michael Varenkamp

plaatsen? Stuur uw beeldmateriaal en
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eventueel ander persmateriaal naar
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ons algemene mailadres en als (of
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zodra) er plaats is zullen we uw flyer
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op het prikbord zetten.
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onderdeel van de TIN serie 'Blind Date' in 18 Nederlandse theaters.
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‘Picknicken op de Gazastrook’
Posted on June 29th, 2010 at 11:11 am by Daniël
0

Voorstelling: Janken en Schieten door Ilay den Boer
Gezien: 23 mei, Festival aan de Werf
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Door: Daniël Bertina
Theatermaker Ilay den Boer werkt aan Het Beloofde Feest: een zesdelig (auto)biografisch en
documentair theaterproject over zijn worsteling met de Joodse identiteit. Deel twee, Janken en
Schieten, toont het wanhopige verlangen naar een thuisland. Benauwend en hartverscheurend.
Een enorm braakliggend sloopterrein aan het spoor, vlakbij Utrecht Centraal. De grond ligt bezaaid
met kleine brokstukken steen. Alsof hier ooit een groot gebouw heeft gestaan, nu tot niets
kapotgeslagen. Aan de rand staan een paar overblijfselen van de afgebroken muren, ondergespoten
met graffiti. Een niemandsland. Er staat een bus, model: aftands met Oostblokdegelijkheid.
Theatermaker Ilay den Boer kijkt door de achterruit en rent enthousiast naar buiten om het publiek –
een man of tien – te ontmoeten. En zijn tegenspeelster, die uit een zijhoek komt aangefietst. “Hey!
Kom naar binnen, ga lekker zitten, leuk dat jullie er zijn!” Ze laat haar fiets vallen en ze vliegen
elkaar in de armen. Ze zoenen in alle hevigheid, terwijl het publiek voorzichtig de bus in schuifelt.
Een totaal andere wereld in.
Want met deze bus ontvluchtte Ilays oma in de Tweede Wereldoorlog de afgrijselijke moordpartijen
in het getto van Litouwen. Tenminste, dat wordt ons verteld door Ilay, die zich voorstelt en ons
hartelijk verwelkomt. In Janken en Schieten neemt hij het publiek mee op de barre tocht die zijn oma
maakte. In vijf jaar vluchtte ze van Litouwen naar Israël. Zijn tegenspeelster (in deze uitvoering
gespeeld door Jacobien Elffers) blijft opvallend naamloos – wat we te zien krijgen is zijn
familieverhaal.
Het Beloofde Land
Janken en Schieten is het tweede deel van Het Beloofde Feest. Dit is een deels autobiografisch, deels
documentair, zesdelig theaterproject van theatermaker Ilay den Boer (Jeruzalem, 1986), over zijn
worsteling met de Joodse identiteit en geschiedenis. Deze voorliefde voor langlopende,
multidisciplinaire theaterprojecten is een signatuur van Stichting Nieuwe Helden. Samen met
generatiegenoten Lucas de Man, Marcus Azzini en Bas van Rijnsoever maakt Ilay den Boer deel uit
van dit collectief van theatrale geestverwanten. Op zijn rug, zo blijkt na enig zweten, prijkt een
tatoeage van het Nieuwe Helden logo.
Op opvallende wijze vervlecht Ilay den Boer zijn eigen familiegeschiedenis met zijn theater. Zo
speelde moeder Nava mee in de theatrale bar mitsvah maaltijd Eet Smakelijk (2008), en Ilays vader
Gert stond op het podium in Dit is Mijn Vader (2009): een voorstelling over de ingewikkelde relatie
tussen een niet-joodse vader en zijn joodse zoon, en de angst voor het antisemitisme. Beide producties
werden uitbundig geprezen. Eet Smakelijk werd geselecteerd voor de Officiële Juryselectie van Het
Theaterfestival Vlaanderen 2009, Dit is Mijn Vader voor de Officiële Juryselectie van Het
Theaterfestival Nederland 2010 en Blind Date – nieuwe theatermakers on tour 2009/2010. Binnen Het
Beloofde Feest volgen nog een kindervoorstelling, een locatieproject en een installatie.
Memento’s
Terug naar Janken en Schieten: het verhaal van Ilays oma Sara (inmiddels overleden). Eenmaal in de
bus stappen we middenin de geschiedenis. Het hangt vol met memento’s: de ramen zitten vol met
familiefoto’s van vader- en moederskant, landkaarten met pijlen en omcirkelde plaatsnamen,
krantenknipsels – deels in het Hebreeuws – documentatie en kolommen met statistieken, oude zwartwit afbeeldingen van executies en vermoorde mensen. En in het midden van de bus een soort altaartje
gebouwd van houten kistjes met meer ingelijste foto’s, een laptop met luidsprekers en
een muziekprogramma, boeken, elpees en stapels vergeelde dagboeken. Allemaal fragmenten van een
pijnlijke familiegeschiedenis. Vijf jaar lang was Ilays oma – toen een jaar of zestien – met nog een
tiental anderen in deze bus op de vlucht voor de nazi’s, de haat en het oorlogsgeweld. Totdat ze na de
oorlog uitgehongerd, paranoïde en wanhopig van de angst de havenstad Haifa bereikten. Eindelijk
veilig in het Beloofde Land vond zij haar thuis. Ze overleefde de hel, maar werd in de loop der jaren
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als Israëlisch staatsburger steeds nationalistischer en een vurig aanhanger van de geweldspolitiek van
haar land. In deze voorstelling probeert Ilay den Boer de motieven van zijn oma te begrijpen en
voelbaar te maken. Maar tegelijkertijd worstelt hij met haar latere radicalisme. En dat van zijn
geboorteland.
Poppenspeler
Ilay den Boer is een meesterlijke verhalenverteller, die dicht op de huid de meest angstige momenten
uit de reis uitspeelt. Dat doet hij op een hele open manier. “Zij speelt nu even mijn oma,” roept hij,
terwijl hij naar Jacobien Elffers zwaait. In andere scènes speelt Elffers zijn vriendin. Zelf neemt hij
in schetsmatig spel verschillende rollen aan, vaak met niet meer dan mimiek of een kleine
verandering van lichaamshouding. Alles komt voorbij: de rabiate antisemieten die zijn oma op haar
reis belagen, de SS’er die als een dreigend roofdier door de bus stapt, de uitgehongerde, met luizen
bedekte oude man die door het licht van de Chanoeka-kandelaar weer levenslust krijgt, en de andere
passagiers die keer op keer de meest extreme doodangsten en euforie hebben moeten doorstaan. De
claustrofobie grijpt je naar de strot. Je zit er bovenop, letterlijk en figuurlijk, en het zweet spat in het
rond. Den Boer speelt met een bijna hysterische intensiteit die doet denken aan poppenspeler Josef
van den Berg in zijn beste jaren. Wegkijken is onmogelijk. Als het gezelschap na al die ellende
uiteindelijk vanuit de boot de haven van Haifa ziet liggen – door Den Boer simpel maar
prachtig uitgespeeld door uit het schuifdak van de bus te hangen – voelt het als een loutering.
Echt waar?
Op een gegeven moment betrap ik mezelf erop, dat ik het allemaal klakkeloos voor waar gebeurd
aanneem. Hoe heeft hij eigenlijk die bus naar Utrecht gekregen? Was die niet achtergelaten, ergens in
een Griekse haven voordat oma Sara op de boot stapte? Of heb ik het verkeerd onthouden? Misschien
heeft Den Boer het levensverhaal van zijn grootmoeder hier en daar wat geromantiseerd. In de
voorstelling wordt echter nergens de suggestie gewerkt dat er twijfel bestaat over de ‘echtheid’ van de
bus, de dagboeken, de familiefoto’s en het familieverhaal. De voorwerpen in Janken en Schieten
beelden uit wat ze zijn. Het zijn authentieke objecten, die allemaal verwijzen naar een tragisch
verleden. Door de kracht van spel en fantasie kan in het theater alles in iets anders worden veranderd,
maar in deze voorstelling zijn de mogelijkheden voor afwijkende interpretaties van het getoonde
beperkt. Door al deze ‘oorspronkelijkheid’ is de voorstelling zeer overtuigend, en tegelijkertijd
benauwend. Maar daardoor komt de klap des te harder aan.
Picknicken op de Gazastrook
Het spel in Janken en Schieten biedt gelukkig een frisse gelaagdheid en nuancering op de dwingende
aanwezigheid van al die Geschiedenis. Ruggengraat van de voorstelling is het verhaal van oma Sara,
dat in schetsmatige scènes wordt uitgespeeld, alsof het in het hier en nu gebeurt. Dan is er de tweede
laag waarin Den Boer ‘zichzelf’ speelt en deze historische fragmenten introduceert met passages uit
de dagboeken. Een aantal keer leest hij iets hardop voor, gaat verder in het Hebreeuws, valt plotseling
stil, werpt de dagboeken terzijde en duikt weer in een scène uit de geschiedenis. Op deze momenten
wordt hij zorgelijk gadegeslagen door zijn tegenspeelster. Eerst liefdevol, maar naarmate de
voorstelling vordert met groeiende ergernis en medelijden. Alsof ze steeds meer schrikt van wat ze
ziet.
“In Zagreb hielp mijn oma ooit honderden joden aan de nazi’s te ontsnappen,” roept Ilay over de
hoofden van de toeschouwers in de richting van zijn tegenspeelster. “Daarvoor kreeg ze in 2000 een
onderscheiding van de staat Israël (hij pakt een gouden medaille voorzien van davidster, krans en
zwaard). Daarmee zeiden ze: jij bent een moedig mens. Zo iemand die een thuis verdient!” Plotseling
rent Elffers de bus uit. Hij valt stil en weet zich even geen houding te geven. Waar het eerste deel van
de voorstelling vooral bestond uit zijn woeste monologen, is het na dit sleutelmoment gedaan met de
radiostilte van zijn tegenspeler. In plaats van braaf meeknikken en meespelen geeft ze vanaf nu
tegengas, elke keer als Ilay probeert het steeds fanatiekere nationalisme van zijn oma te verklaren
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door de ellende die ze heeft meegemaakt. Dit ontaardt in schreeuwende ruzie over een tabel aan de
wand met daarop de aantallen slachtoffers aan Joodse en Palestijnse kant, verdeeld per oorlog en
conflict. Elffers dreunt de cijfers op. Het Palestijnse dodenaantal ligt vele malen hoger. “Ja, maar kijk
naar het totaal!” krijst Ilay. “In al die oorlogen is zowat de hele Joodse staat vermoord!” “Dat komt
omdat je de Tweede Wereldoorlog steeds maar blijft meetellen!” schreeuwt Elffers terug. “Die oma
van jouw ging picknicken op de Gazastrook, nadat duizenden mensen daar waren gestorven. Dát
schrijft ze ook in die dagboeken!”
Desnoods met geweld
In de zeer ongemakkelijke scène die hierop volgt, wordt de tragiek van het verhaal duidelijk. “Weet je
nog toen we in Auschwitz waren?” vraagt Elffers. “Ja, hier heb ik een stuk van het hek, het spoor en
het prikkeldraad,” zegt hij, terwijl hij alle drie de voorwerpen in zijn handen klemt. “We stonden daar
samen te rouwen, en op een gegeven moment kwam er een groep Israëlische schoolkinderen naast ons
staan,” gaat Elffers verder. “Weet je dat nog? En die gingen liedjes zingen, maar dat werden
plotseling nationalistische strijdliederen. Dat waren jonge Israëli’s. Wat weten die nog van die
oorlog?” De tranen rollen over haar wangen. Zo op een halve meter afstand is dat adembenemend
beklemmend. Ilay, met trillende stem: “Als iemand zoals mijn oma zoveel heeft geleden en zo
vervolgd is. En die vindt eindelijk een thuis. Dan is het heel goed te begrijpen dat ze dat thuis wil
verdedigen – met geweld. Daar moet je soms mensen voor vermoorden.” Zijn tegenspeelster breekt.
“Wat ben jij een lelijke Israëlier geworden!” Ze stormt de bus uit. “Je mag nooit mensen
vermoorden!” Hij blijft ontredderd achter.
Stenen gooien
De tragiek van het verhaal wordt zo glashelder. Met Janken en Schieten laat Ilay den Boer zien hoe de
immense ellende van WOII door zijn geliefde geboorteland Israël, het land waar zijn oma haar
redding vond, ook wordt gebruikt voor rechtvaardiging van nieuw geweld. Maar deze prachtige
voorstelling wordt nergens drammerig of belerend, want Den Boer laat zien – hoe ongemakkelijk het
ook is – dat beide kanten van het conflict pijnlijk, maar ook begrijpelijk en invoelbaar zijn.
Janken en Schieten biedt geen uitkomst voor dat onbenoembare gevoel van wanhoop. Het eindbeeld
is dan ook weinig hoopvol. Elffers zit met haar rug naar de bus op een berg stenen in het
niemandsland, even verder op het terrein. Ze heeft de Israëlische vlag om haar schouders geslagen.
Ilay rent naar buiten en rukt het witte shirt van zijn lijf, kletsnat van het zweet. Hij knoopt het om zijn
hoofd als een jonge Palestijnse opstandeling en begint schreeuwend met stenen te gooien.
Afwisselend in de richting van de Israëlische vlag en tegen een lege container aan de zijkant van het
terrein. Met scherpe knallen vliegen de stenen tegen het staal. Zijn tulband valt af, maar hij blijft
smijten, ditmaal als zichzelf. Machteloos, in blinde wanhoop. Jankend valt hij op zijn knieën en
strompelt naar zijn tegenspeelster. Zij is nog steeds gehuld in de Israëlische vlag. Hij mag naast haar
komen zitten.
Janken en Schieten / Concept en spel: Ilay den Boer / Met: Femke Belmer of Jacobien Elffers /
Begeleiding: Eric de Vroedt / Productie: Het Huis van Bourgondië / Co-productie: Over het IJ
Festival, de theatermaker (Be)
Het Beloofde Feest
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Meesleepend verhaal over een sabba
Janken en Schieten
31-05-2010

Janken en schieten vertelt je het verhaal van de oma van maker Ilay den Boer, hij sleept je
mee zijn locatievoorstelling in. Deel II van zesluik Het Beloofde Feest is tijdens Festival aan
de werf te zien.
tekst: Else Nugteren
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het hoofdkantoor van de Rabobank, waar het TNT
terrein eindigt staat de bus waarin het publiek voor
Janken en schieten moet gaan zitten. Maker Ilay de
Boer verwelkomt opgetogen zijn vriendin, die het
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braakliggende terrein op fietst. De rest van het publiek
plaats neemt in de bus.
In de voorstelling vertelt Ilay het verhaal van zijn oma,
die

hij

ontzettend

bewonderd.

Zijn

safta

–

wat

grootmoeder betekent in het Hebreeuws- vlucht tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit een concentratiekamp.
Deze ontsnappingspoging wordt door Ilay enthousiast
onder woorden gebracht. Hij vertelt hoe zijn oma
vooraan

in

de

bus

staat

en

demonstratief

haar

jodenster van haar vestje trekt. Ze zet hiermee een
trend. De acteur rent naar de andere kant van de bus
en gaat bij een meisje staan. Hij legt de jodenster op
haar borst en vertelt de rest van het publiek dat zij een
twijfelaar is. “Voorzichtig plukt ze aan een puntje van
de ster”, zegt de acteur en trekt de jodenster voorzicht
van haar jasje.

foto: Moon Saris

Ilay speelt met veel energie; hij straalt enthousiasme en trots uit en rent regelmatig van ene kan van
de bus naar de andere. Omdat de bus klein is had hij met ingetogener spel het publiek ook kunnen
raken. Nu is het soms bijna overdreven te noemen. Ilay en Jacobien Elffers spelen hun verliefdheid zo
enthousiast dat het bijna ongeloofwaardig wordt. Het spel tussen de twee is wel mooi wanneer Jacobien
haar vriend er op wijst dat zijn oma niet alleen maar een held is. Want de voorstelling gaat niet alleen
over de busreis die Ilay’s oma maakte tijdens de oorlog, maar ook over haar aankomst in Israel- het
beloofde land. Op het moment dat je als publiek begint te denken dat je in een pro-Isrealisch pamflet
terecht gekomen bent, herinnert Jacobien Ilay eraan dat zijn heldhaftige oma, na de Zesdaagseoorlog
op de Gazastrook is gaan picknicken, terwijl er op die plek vele Palastijnse slachtoffers zijn gevallen.
Het hele verhaal wordt vertelt in de bus, waar niet alleen gespeeld wordt, maar ook mooi gebruik wordt
gemaakt van de ruimte. Tijdens de voorstelling worden er gordijnen op zij geschoven, zodat er foto’s,
krantenknipsels, landkaarten en berekeningen te voorschijn komen. Deze gebruikt Ilay mooi om de
levensloop van zijn safta te verduidelijken. Het publiek zit dicht op de acteur en wordt telkens opnieuw
betrokken bij het verhaal. Wordt je geen kopje thee aangeboden of een stuk boord in je handen
geduwd, dan worden er wel mensen gevraagd om iets voor te lezen of krijgt iemand opeens een rol in
het verhaal. Hierdoor wordt je de voorstelling in gesleurd. Vooral in de laatste scene schept Ilay een
beeld, die je niet snel meer vergeet.

Gezien op 24 mei op Festival a/d Werf.
Janken en Schieten is nog tot dit najaar te zien op verschillende nationale en internationale festivals.
Deel III van Het beloofde feest: Dit is mijn vader is vanaf deze zomer ook op verschillende festivals te
zien.

reacties: 2 | reageer

Jip
01-06-2010
Sabba beteknt opa. Savta is oma... Ik heb het stuk ook gezien en heb het een
stuk indringender ervaren dan hier wordt omschreven. Het is een ode aan het
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iets minder.. jammer dat je dit uit mijn stukje niet kan halen.. Ik had het
anders moeten formuleren!

Naam:
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Struinen in het hoofd van de theatermaker
door Joost Goutziers

H

oe maakte Leen Braspenning de voorstelling
‘Embrasse’? Wie inspireerde Marcel Osterop
tot ‘Meneer van Ooyen’ en welke
problemen ontmoette Damien Jalet bij het uitdiepen van de prachtige dansvoorstelling ‘Babel’?
Wie zich aansluit bij de theaterroutes van de Boulevard krijgt daarop
antwoord, want zo’n route is een
buitenkansje om met theater- en
dansmakers in gesprek te raken en
meer te weten te komen over hun
drijfveren.
De jonge, beloftevolle Nederlands/
Israëlischetheatermaker Ilay den
Boer meldde zich gisteren rond
zessen op de Parade en nam zo’n
twintig geïnteresseerden mee naar
het theater van Artemis. Voorafgaande aan zijn voorstelling ‘Janken & Schieten’ toonde hij ‘Pizza
in Auschwitz’ van Moshe Zimmerman, een documentaire over een
oude joodse man die in de Tweede
Wereldoorlog vijf concentratiekampen in Polen overleefde en op
zijn oude dag met zijn kinderen
langs zijn geboortedorp in Litouwen en al die kampen reist. De
man vraagt veel van zijn kinderen:
zo wil hij een nacht doorbrengen
in een barak waar duizenden mensen zijn gestorven. „Bij het maken
van mijn theatervoorstelling bij
het Huis van Bourgondië in Maastricht, zat ik vast”, vertelt Den
Boer. „Ik wist niet hoe ik verder
moest. Op mijn kamer in Maastricht zapte ik langs de kanalen op
tv en zag bij toeval deze documentaire. Die hielp me verder.”
Ilay den Boer is een theatermaker
die graag met zijn publiek in gesprek gaat, zijn gedachten deelt en

mensen aan het denken wil zetten. Hij werkt aan ‘Het Beloofde
Feest’, een reeks van zes voorstellingen waarin hij zichzelf, zijn familie en daarmee automatisch de
staat Israël van meerdere kanten tegen het licht houdt. Drie voorstellingen zijn gereed. ‘Eet smakelijk’
gaat over zijn Israëlische moeder.
‘Dit is mijn vader’ over zijn Nederlandse pa en de derde ‘Janken &
Schieten’ over de vlucht van zijn
oma van Litouwen naar Israël.
Terwijl Den Boer zich voorbereidt
op zijn voorstelling, strijken de
routedeelnemers neer op de Parade waar een maaltijd met streekgerechten klaar staat. Onderwijl vertelt Geert Hermans van Winery &
Herbs over de mousserende vruchtenwijn die hij in Schijndel maakt

tjesspektakel ‘Warmoes’ van Studio Orka of een praatje met meesterverteller Geert Hautekiet. De
routes passen binnen de behoefte
van de Boulevard tot verdieping.

THEATERROUTE

‘Janken & schieten’
Ilay den Boer
Paleiskwartier
tot en met zondag, 20.30 uur

en waarop hij de gasten trakteert.
De bus rijdt voor en de tour gaat
richting SM’s. Daar staat een oude
bus waarin ‘Janken & Schieten’ te
zien is. Den Boer vertelt het verhaal van zijn oma en Jacobien Elffers kruipt in de huid van zijn
vriendin en grootmoeder. De verteller ontpopt zich als een fanatieke aanhanger van de Israëlische
strijd, maar krijgt steeds meer tegengas van zijn vriendin. Als toeschouwer zit je daar bovenop, je
bent deelgenoot van alle gedachten en emoties, waardoor deze
sterke en ontroerende voorstelling
snoeihard binnenkomt.
De term theaterroute roept het
beeld op dat er een reeks voorstellingen op het programma staat.
Dat is niet zo. Elke route bezoekt
één voorstelling. De stemming zal
telkens anders zijn, want de zware
documentaire ‘Pizza in Auschwitz’
roept een andere, meer bedrukte,
sfeer op dan losjes tafelen met een
acteur van het hilarische volkstuin-

HUIS VAN BOURGONDIE, HET - THEATERWERKPLAATS
(Bestemd voor eigen gebruik)
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Scène uit ‘Janken en schieten/Het beloofde feest deel II’ met de jonge
Nederlands/Israëlische acteur Ilay den Boer.
foto Moon Saris
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Het persoonlijke is politiek
Stem ook! Theaterliefhebbers geven deze voorstelling een: staande ovatie (1) / open doekje

Amora: bruisend hart van
Theaterfestival HartsTocht

(0) /applaus (1) /beleefd applausje (1) / geen applaus (5) of gooien met rotte tomaten (4)

Eén grote trip

Recensie door Celia Noordegraaf

Windmolengevecht met
managers
Het onvermogen om
zonder bril iets te zien

De Nederlands-Israëlische theatermaker Ilay de Boer neemt in zijn
zesdelige voorstellingenreeks ‘Het Beloofde land’ zijn eigen
familiegeschiedenis als voorstelling op een afgelegen braakliggend
terrein waar geen enkele verbeeldingskracht voor nodig is om die in de
Gauitgangspunt. In het tweede deel ‘ Janken en schieten’ is dat het
levensverhaal van zijn oma, die als zestienjarig meisje in 1943 uit
Litouwen vluchtte en uiteindelijk in 1948 Israël bereikte. Festival aan de
Werf brengt de reprise van dezezastrook te herscheppen.
Wat opvalt in de voorstelling die Ilay de Boer maakte naar aanleiding van het
levensverhaal van zijn oma, is de enorme vitaliteit en levenslust. Meteen aan het
begin van de voorstelling al, wanneer het publiek wordt uitgenodigd om in de bus
te stappen, begroet hij met een enorme passie zijn vriendin die aan komt fietsen.
Jacobien Elffers geeft samen met Ilay de Boer vorm aan de voorstelling.
Zij speelt de oma van Ilay, die als meisje van 16 samen met een groep andere
joden, het getto in Litouwen ontvlucht. Het publiek ís op een gegeven moment die
bus met joden. Aan den lijve ervaren we hoe het is, om je ster af te doen en een
inspectie door de SS te overleven. Vast te staan bij de grens, chanoeka te vieren,
bevrijd te worden door de Russen, te moeten wachten in Italië tot uiteindelijk in
1948 door Ben Goerion de staat Israël wordt gesticht. Liederen, spel, foto’s,
brieven en authentieke geluidsfragmenten roepen het exodus-verhaal op van de
joden naar het Beloofde Land. Ilay de Boer weet de emoties die dit verhaal
oproept, zeer goed invoelbaar te maken. Rode draad is het verlangen iets van het
leven te maken en het vermogen het leven te vieren.
Keerpunt in de voorstelling is het moment waarop Ilay zijn vriendin vraagt het
aantal doden voor te lezen, dat gedurende de oorlogen tijdens het leven van zijn
grootmoeder is gestorven. Zij voldoet aan zijn verzoek, maar leest eveneens het
aantal Palestijnse slachtoffers voor. In WO II is het aantal gestorven Joden
verreweg in de meerderheid, maar daarna liegen de aantallen Palestijnse
slachtoffers er ook niet om. Zijn vriendin confronteert hem met de ongevoeligheid
van zijn grootmoeder voor de Palestijnse slachtoffers na de zesdaagse oorlog. Het
100% joodse perspectief van de voorstelling kantelt en voor het eerst wordt de
keerzijde zichtbaar. Ilay kan er niet mee omgaan en de scène culmineert in een
heftige confrontatie tussen hem en zijn vriendin. De voorstelling eindigt met een
rouwende grootmoeder op de puinhopen van de Gazastreek en een machteloze,
stenengooiende Ilay.
Ilay de Boer (1986) werd geboren in Israël en verhuisde op zijn derde naar
Nederland. Hij studeerde twee jaar aan de Hogeschool voor de Kunsten in
Amsterdam. Geïnspireerd door Eric de Vroedt begon hij in 2008 bij het Huis van
Bourgondië onder begeleiding van Piet Menu aan een serie van zes voorstellingen
waarin hij het thema van zijn joodse identiteit onderzoekt. Met succes, de eerste
werd geselecteerd voor het Theaterfestival Vlaanderen 2009, de tweede gaat dit
jaar in reprise langs de verschillende festivals en de derde zal in september 2010
te zien zijn op het Nederlands Theater Festival.
In de eerste voorstelling ‘Eet smakelijk’ staat zijn moeder centraal tijdens een
feestmaaltijd ter gelegenheid van zijn Bar Mitswa-viering. In de derde ‘ Dit is mijn
vader’ kijkt hij door de ogen van zijn vader naar de relatie tussen Israël en
Nederland. ‘Janken en schieten’ is de tweede en in alle opzichten de moeite waard
om mee te maken.
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De oma van Ilay
Door: Tuur Devens – www.theatermaggezien.be
De jonge Nederlandse theatermaker Ilay den Boer (1986) werkt gedreven aan
een ambitieus plan. Met tot nu toe schitterende resultaten. Hij zet een zesdelige
reeks, Het Beloofde Feest, op over zijn joodse identiteit, zijn eigen leven, zijn
familie en daarmee samenhangend de staat Israël en de joodse geschiedenis.
Verleden jaar op het Theaterfestival verraste Ilay den Boer met Eet Smakelijk. Met
twintig mensen zaten we aan tafel, en speelden we mee in het verhaal over zijn bar
mitswa. Een verhaal met zijn moeder op video, met anekdotes, mijmeringen en
discussies met het publiek. Het was een bijzondere ervaring, omdat ook de
problematiek rond de staat Israël genuanceerd aan bod kwam. Deel I was het verhaal
van zijn moeder, in deel II gaat het over zijn oma, deel III is een confrontatie met zijn
niet-joodse, gereformeerde vader, live op de scène. Volgen nog een productie waarin
de thematiek vanuit het perspectief van een kind wordt behandeld (mei 2011), een
locatievoorstelling en een installatie. Daarna hoopt hij alle delen achter elkaar te
kunnen brengen.
We staan, opnieuw met een groepje van twintig, in de miezerige regen op een
parkeerplaats met wat containers aan de rand van de stad (Ilay den Boer vertelt me na
de voorstelling dat het terrein desolater had mogen zijn, maar dat was in Hasselt niet
voor handen). Er staat een oude, gammele bus van – zo lijkt het – Oost-Europese
makelij. Enthousiast komt Ilay den Boer op ons af, verwelkomt ons, en loodst ons de
bus in. We zien een meisje op een fiets aankomen. Ilay omhelst en kust haar, en hij is
bijzonder opgetogen dat zijn vriendin ook meegaat.
Daar zitten we dan, in een oude tourbus. Op de ramen hangen familiefoto's, foto's van
de zesdaagse oorlog, gedichten, onder een tafeltje liggen boeken en schriftjes, in het
keukentje staan glazen, en de toeschouwer die op de chauffeurszetel zit, kan via een
spiegel volgen wat er achter in de bus gebeurt. Ilay begint het verhaal van zijn oma,
de heldin, zijn heldin. Over haar vlucht in 1943 vanuit Litouwen met lotgenoten in
een bus, over de angst en de opwinding, over het weken stilstaan in een bos, op een
desolate vlakte, over hoe ze na de oorlog verder trekken, hoe ze in de bevrijde
gebieden voor vuile joden worden uitgemaakt, en vanuit Italië naar Israël oversteken.
Hij laat zijn vriendin Femke (Belmer) zijn oma spelen, hij geeft haar opdracht hoe en
waar ze moet staan, wat ze moet doen, en heel vertederend schuchter doet zij dat. Ze
gaat mee in zijn verhaal. Ze zingt en jubelt door het open luik als ze de haven van
Haifa naderen.
Hij geeft commentaar, haalt voorwerpen tevoorschijn, geeft uitleg, begint in het
Hebreeuws te lezen, vertaalt, kust zijn geliefde omdat ze zo goed meespeelt, laat thee
en brood uitdelen. Als een spoelwormlarve schiet hij van de ene kant van de bus naar
de andere, springt hij van de theaterlaag naar de werkelijkheid, wisselt hij van het ene
perspectief naar een ander vertelstandpunt, laat hij het publiek verzamelen rond de
radio, maakt van hen medepersonages in de bus van toen, schreeuwt hij het uit van
enthousiasme, hult zich in stilte na existentiële overpeinzingen. Hij houdt een pleidooi
voor zijn oma tijdens de jaren in Israël, haar handelen tijdens de zesdaagse oorlog,
haar ideeën over de joodse staat, haar opvattingen dat het joodse verleden (met name
de holocaust) het huidige handelen verdedigt. 'Vanavond zullen we dansen, morgen

zal er bloed vloeien.' Tot het Femke te veel wordt, zij het lot van de Palestijnen
aanklaagt, uitschreeuwt, en de bus uitrent. We worden gesommeerd eveneens de bus
te verlaten en krijgen een slotbeeld van stenen gooien en stenen leggen, dat aangrijpt
en meer vragen oproept dan een antwoord geeft. Kan er een sprankeltje hoop bestaan
op een oplossing voor het Midden-Oosten-conflict?
Confuus blijf je achter. Niet alleen inhoudelijk ben je geraakt, maar ook door het
krachtige en gedreven spel van Ilay en door de tedere, subtiele en overtuigende
Femke.
Info: www.hetbeloofdefeest.nl
Het Huis van Bourgondië / Ilay den Boer - Janken en Schieten (deel II van Het
Beloofde Feest)
20 Augustus 2010
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Naast het spoor bij Utrecht CS, achter het
Beatrixtheater ligt een stuk braakland met graffiti en
struiken van roestig betonvlechtdraad. Daar staat een
oude bus waarin de Israëlisch-Nederlandse Ilay den
Boer het verhaal vertelt van zijn grootmoeder, die in
1943 uit een Litouws getto vlucht om na vijf jaar
zwerven thuis te komen in het pas gestichte ‘Land van
de eeuwige vrede’. De spannende vertelling is ook het
verhaal van de geboorte van Israël, gesticht om de
vervolgde Joden een thuis te bieden, door dik en dun
gesteund door Westerlingen die beseffen dat alle
reukwaters van Arabië het schaamrood niet van hun
wangen kon wassen.
Maar dat is 62 jaar geleden, de liefde begint te slijten,
en de steun is verdampt. Wie een partij zoekt die Israël
nog onvoorwaardelijke steunt, komt bij de PVV terecht,
die in haar verkiezingsprogramma, niet ongeestig,
stelt: ,,Israël is een weergaloos succes. Israël vecht
voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome
aan de beurt.”
Nog niet zo heel lang geleden was het extreem en
provocerend om partij te trekken voor de Palestijnen.
Nu is dat blijkbaar omgekeerd, en provoceert Den Boer
met zijn nationalistische verdediging van de Joodse
staat.
Een standpunt dat overigens niet eens per se het zijne
is. Als halve Israëli is hij zeer kritisch over zijn
geboorteland. Als halve Nederlander vindt hij echter dat
hij de Nederlanders moet confronteren met hun
gemakzuchtig veroordelen. Niet polariseren, maar
nuanceren is zijn doel. Politiek theater dat duidelijk een
standpunt uitdraagt is niet interessant, dat snapt hij
ook. Daarom laat hij in de voorstelling de Joodse
migranten, als zij de Israëlische kust in zicht krijgen,
ook schreeuwen en zingen als hooligans. Die komen
niet alleen om iets op te bouwen, dat voel je wel. Hij
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citeert vader des vaderlands David Ben Goerion:
,,Vandaag danst iedereen, morgen vloeit er bloed.”
Ilay den Boer is bezig aan het bijzondere zesluik Het
Beloofde Feest, over zijn Joodse en Israëlische wortels.
In ieder deel behandelt hij een familielid. Janken en
schieten staat deze zomer nog op het Over het IJ
festival. Deel 3, Dit is mijn vader is geselecteerd voor
het Theaterfestival in september, waarop de beste tien
voorstellingen van het seizoen zijn te zien. Den Boer
speelt de eerste drie delen in november in het Joods
Historisch Museum. Zeer geschikt voor allen die zich
nog wel druk maken over Israël. En voor alle mensen
die van indringend theater houden. Want dat maakt
deze 23-jarige jongen.
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Dit verhaal is geplaatst op zondag 30 mei 2010 om 0:11 uur. U
kunt reageren of trackbacken vanaf uw eigen site. (Wat is
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Dit bericht heeft 6 reacties op “Janken en
schieten: geboorte van Israël”



1. Jitso Keizer zegt:

Recensies nieuwste
bioscoopfilms

zondag 30 mei 2010, 12:28 uur


Provoceert Den Boer met zijn nationalistische
verdediging? Om meer te weten te komen moet ik
naar het theater?
Internationaal is er veel literatuur over
mensenrechten en het recente boek Global Justice
van de Nieuwzeelander Brock bevat ruime
verwijzingen.
Naast de individuele rechten -die ondermeer in
Nederland niet volledig gerespecteerd worden
waardoor er onnodige ongelijkheid is ontstaankan onderscheiden worden de natie als houder van
zekere rechten. Belangrijke kenmerken van een
natie zijn het hebben van eigen territoir, eigen
cultuur en taal, verwerving van eigen ethische
waarden en goed gedrag jegens minderheden en
mensen in buurlanden. De Israelieten-Israeliers
voldoen hieraan ruimschoots, zij het dat door
agressie van buiten dat eigen territoir lange tijd
ontvreemd was.
De Palestijnen daarentegen hebben niets van dit
alles, behalve zeer recente kleine aanzetten tot
vorming van een natie. Nog steeds voelt de
meerderheid zich Arabisch binnen het door
veroveringen ontstane grote geheel van de
Atlantische kust tot Perzie en moslim zijn is
eveneens belangrijker dan het hebben van
Palestijns burgerschap.
Een grondregel in de wereldordening is en moet
zijn dat bestaande naties gerespecteerd worden.
Dit geldt voor Tibet, Westpapua, de Basken.
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Hamas en Fatah mogen niet opzwepen om de
natie Israel in zijn bestaan te beperken of zelfs te
verdringen. Dat werd onlangs in Trouw door Van
Agt en consorten uit onkunde over het hoofd
gezien.
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Oerol 2009 Over het IJ
Paradiso Rijksmuseum soul Stedelijk
tentoonstelling Theaterfestival

museum

Tijger Wereldmuziek

Obama dient niet langer te onderhandelen met de
Palestijnse leiders. Die blijken uit te zijn op macht,
geld en status als je de krant mag geloven, maar
natuurlijk biedt het bovenstaande echte grond om
niet verder mee te doen met het verkeerde
streven om een Palestijnse staat te vestigen in
gebied dat vanouds toebehoort aan Israel. De
naam Palestina kan ook beter vervangen worden
door Eretz. De Amerikaanse president moet zich
inzetten voor verheffing van de Palestijnen en
Israel als machtigste partij heeft het voortouw te
nemen. Binnen Israel is evt genoeg ruimte om
700.000 Palestijnse vluchtelingen op te nemen,
een even groot aantal als in 1948 wegtrok of
verdreven werd, maar de Palestijnen dienen er
een minderheid te blijven, niet groter dan
ongeveer een kwart van de totale bevolking.
Druzen en Bedouinen vormen kleine minderheden
met veel recruten voor de Israelische defensie.
In deze eeuw mag er niet langer gebouwd worden
op schaars wordende vruchtbare grond en
bevolkingsexplosies zijn, als sancties onvoldoende
helpen, op te vangen in nieuwe metropolen aan de
rand vande woestijn, liefst nabij zee. Zo kan er ten
zuiden van Gaza een complex ontstaan van
grachtenstad, Manhattan-achtig eiland en echte
woestijnstad met binnentuinen in thans technisch
mogelijke compacte hoogbouw om de zon buiten
te houden. Bedenk dat het Amazone-oerwoud, de
Sahara, de Himalya los gemaakt moeten worden
van staten om net als Antarctica onder
internationaal beheer te komen ten behoeve van
ongestoorde wilde flora en fauna. Op kleinere
schaal kun je grenslijnen veranderen in
mensenvrije grenszones: de beer weer heer op de
Golan en de leeuw brullend in de Sinai?
De Europese Unie is in staat om fors bij te dragen
middels een Middle-east Official Organisation for
Support, die bijvoorbeeld meteen begint railinfrastructuur aan te leggen van Cairo via de
nieuwe metropool naar Amman, met natuurlijk
een stop te Jeruzalem.
2. Jos zegt:
zondag 30 mei 2010, 14:25 uur

“Niet polariseren, maar nuanceren is zijn doel.”
Uiterst ongeloofwaardig, als je naar het resultaat
kijkt. Ik heb meer de indruk dat de ‘autodidact’
Den Boer aandacht wil trekken met zijn egodocument, door het zo controversieel mogelijk te
maken. Daarnaast maakt het zwaaien met vlaggen
een stuk niet automatisch een “politiek theater”.
De keuze voor vlaggenzwaaierij toont meer een
beperking aan, een gebrek aan creativiteit en
verdieping. Ongenuanceerdheid is daar een logisch
gevolg van.
3. Ilay den Boer zegt:
zondag 30 mei 2010, 17:59 uur

Beste Jitso en Jos,
Bij deze wil ik jullie beide uitnodigen bij 1 van mijn
voorstellingen. Beide oordelen jullie hard zonder
iets van mij te hebben gezien en ook
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bovenstaande recensie niet goed te lezen.
Jammer!
Ik ben niet uit op een politieke discussie, daarvoor
moet je bij de politiek zijn. Vergeet niet bij het
lezen van de recensie (geschreven door de
uitstekende journalist Wilfred Takken) dat het hier
om theater gaat en dat theater bij uitstek niet
oordeelt. De wereld heeft al genoeg oordeel, laat
het theater maar tonen en daarmee vragen
opwerpen.
Als jullie je weg niet naar het theater niet vinden,
wil ik jullie graag verwijzen naar mijn website,
waar zeer veel recensies e.d. te lezen zijn die het
tegendeel beweren van wat jullie schrijven.
http://www.hetbeloofdefeest.nl/
Kom eens langs bij mijn voorstellingen en spreek
me na afloop aan voor een inhoudelijke dialoog.
Met vriendelijke groet,
Ilay den Boer
4. Niek Heering zegt:
zondag 30 mei 2010, 19:39 uur

“Veel Nederlanders krijgen al een poliep als…”. Een
nieuwe uitdrukking, Alfred Takken?
5. Egbert Talens zegt:
zondag 30 mei 2010, 22:27 uur

De aangereikte beelden, via de tekst en het
scherm, volstaan niet om helder te krijgen waar
het Ilay den Boer precies om te doen is. Moeten
wij onder ‘de huidige oorlog in Israël’ het bestaan
van de staat Israël vanf 14 mei 1948 tot heden
verstaan?
De reactie van Jitso Keizer is zo mogelijk nóg
neurotischer. Is dit duidelijk genoeg?
Het zal een vorm van verdringing zijn, om op een
dergelijke manier met de gang van zaken in de
Palestijnse regio om te gaan. Aangedreven door
wensdenken, wat tot gevolg heeft dat men niet
(meer) in staat is de meest voor de hand liggende
conclusie(s) te trekken, waar het om de vertrapte
politieke rechten van de niet-joodse
gemeenschappen in die regio gaat. Nu zou een
lang verhaal kunnen volgen óver die gang van
zaken, maar ik laat het bij het volgende:
Wanneer fundamentele rechten van mensen
ondergeschikt worden gemaakt aan politieke en
godsdienstige belangen, dan zal eens — vroeger of
later — een correctie daarop tot stand gebracht
worden. Internationaal-rechtelijk liggen de kaarten
met betrekking tot het conflict Israël-Palestina
betrekkelijk vast. Nu zich een kentering begint af
te tekenen in de irrationele steun die déze staat
Israël vanaf zijn oprichting heeft gekregen,
groeien de kansen op een regeling van uitstaande
geschilpunten tussen de twee partijen. Er zal wel
een groot beroep op het gezonde verstand nodig
zijn, om aan de fundamentalistische en dus nietdemocratische tegenkrachten het hoofd te bieden.
6. Jan Muters zegt:
maandag 31 mei 2010, 17:52 uur

Nuanceren dus!!?? Gisteren zijn zeker 19 mensen,
die KZ Gaza van levensmiddelen wilden voorzien.
Ik begrijp het gedachtengoed daarachter heel wel.
Rothschild heeft in 1917 Palestina gekocht van de
Engelsen. Meteen is toen afgesproken dat de
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Palestijnen dezelfde weg zouden gaan volgen als
de Noord Amerikaanse Indianen. Wij noemen dat
etnische zuivering. Deze is vanaf 1947 glansrijk in
gang gezet. 5 miljoen verdrevenen Palestijnen, 1
miljoen doden. Dat compenseert leuk met de
holocaust. Aan de een mogen we van de National
Zionisten geen aandacht meer besteden ( Nakba)
da’s verboden. Hadden die mensen maar niet op
die heilige Blut und Boden moeten gaan wonen als
de oorspronkelijke bewoners een jaartje of
tweeduizend op vakantie gaan. Neen geen
Palestijnen op deze door god gegeven
Lebensraum.
Wij in het westen moeten ons dan ook niet meer
bemoeien met deze “volkstumpolitische
Flurbereinigung” zoals een voorloper van de
National Zionisten het noemde; zijnde de
Sicherheitspolizei in Polen, Witrusland en de
oekraine.
Niks nieuws onder de zon!
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Over het IJ Festival 2009
FESTIVAL

Over het IJ festival, dit jaar voor de 17e keer, brengt zomers locatietheater. Vorig jaar
hingen er nog donkere wolken boven dit theaterfestival, maar de lucht lijkt opgeklaard:
de gemeente en stadsdeel Amsterdam-Noord draaien de subsidiekraan niet dicht. Dit jaar
zijn er naast de bekende minivoorstellingen in containers bij de NDSM-werf ook
voorstellingen te beleven op Overhoeks, aan de noordkant van het IJ, in het Centraal
Station en in de treinen. Theaterjournaal doet regelmatig verslag.
Zomers locatietheater doet denken aan Oerol, het bekende
festival op Terschelling. Bij Over het IJ is niet de natuur bron
van inspiratie, maar heeft het festival een industrieel karakter.
De voorstellingen vinden niet plaats op strand en in de duinen
maar tussen scheepswerven en een grote hijskraan. Het is
meer gericht op de stad, maar heeft een sereniteit die je
bijvoorbeeld op de Parade niet vindt. Te midden van oude
trams en hijskranen kijk je uit op de lichtjes van Amsterdam.
Het is geen kwestie van zien en gezien worden maar van rust
en concentratie op de voorstellingen.

meer artikelen...

Advertentie
redacteuren
gezocht
In première

Copyright Nathalie van Eck

11 juli
Vanavond is het alweer de voorlaatste avond van het Over het IJ festival en het wordt bijzonder
goed bezocht. Mensen zitten heerlijk in de zon te genieten van een maaltijd of een drankje en de
meeste voorstellingen zijn uitverkocht. Zeecontainer-tip-van-de-dag is ditmaal Dodo MMIX.
Slechts vijf mensen kunnen deze voorstelling tegelijk bezoeken door hun hoofd door een groene
heg heen te steken. Binnen in de container ontvouwt zich een verrassend en bevreemdend
schouwspel, waarin bomen de hoofdrol opeisen.
Janken en schieten [Ilay den Boer]
Twintig mensen zoeken een plek in de bus waar de voorstelling van Ilay den Boer plaatsvindt.
Overal hangen foto’s. Foto’s van breedgeschouderde soldaten met het gezicht strak in de plooi,
maar ook intieme familiekiekjes. In de wirwar van dit alles is een stamboom te ontdekken, die
uiteindelijk leidt naar de maker van het stuk zelf. Aanleiding voor deze voorstelling zijn de
dagboeken die de oma van den Boer bijhield vanaf de tijd dat ze in 1943 vanuit Litouwen een tocht
begint naar het beloofde land Israël. Den Boer neemt ons mee in deze Joodse trektocht en laat ons
de reis beleven door de ogen van zijn oma. Dat maakt de voorstelling schrijnend intiem, zelfs zo
erg dat je je haast schaamt om dit van zo dichtbij te mogen ervaren. Den Boer is groots en
meeslepend en weet kundig verschillende verhaallijnen aan elkaar te knopen. Zachtjes zet hij een
lied in om Chanoeka te vieren en later neuriet de hele bus het nummer op zachte toon mee. Op dat
moment zijn we immers allen onderdeel geworden van de reis en heeft hij iedereen zover gekregen
om te beleven hoe de trektocht naar Israël moet zijn geweest. De vreugde bij aankomst in Haifa
was groot, Den Boer zingt uitbundig en de bus trilt van ontlading. Maar de kersverse inwoners van
Israël staan nieuwe uitdagingen te wachten, want zo voorspelde leider Ben Gurion al op de dag dat
de staat Israël officieel werd uitgeroepen: “Vandaag danst iedereen, maar morgen vloeit er bloed.”
De Nederlands/Israëlische Den Boer loopt niet weg voor de kwalijke rol die de militaristische
Israëlische politiek nadien heeft gespeeld en meent dat de gebeurtenissen van WO II niet per
definitie als reden mogen worden opgeworpen voor actueel geweld. ‘Janken en schieten’ is
onderdeel van de reeks ‘Het Beloofde Feest’ en nodigt uit tot meer, veel meer. (Chris Belloni)
9 juli
Voor mensen die meer voor de sfeer dan het theater naar het Over het IJ Festival komen, zijn de
zeecontainervoorstellingen een uitgelezen kans om toch een kleine voorstelling mee te pakken.
Voor 2 Euro kun je je laten verrassen in een van de containers bij de ingang van het festivalterrein.
De zeecontainer-tip-van-de-dag is: ‘Alomtegenwoordig’ waarbij een ‘Vikingin’ (Eva Smid) op zoek
gaat naar een bijpassende Viking (Gijs Geurtsen). Een verrassende voorstelling met intieme
belichting en erg mooie zang van Geurtsen.
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Advertenties

Droogland [Marjolijn Frijling]
Net als ‘Fitness-snackbarroute’ van opgewekt.nu is ‘Droogland’ een voorstelling die te maken heeft
met het klimaat, zij het nu niet direct maar meer zijdelings. Uit de smeltende poolkappen zijn
namelijk twee Inuit tevoorschijn gekomen die voor het eerst voet aan wal zetten op westerse
bodem. Zal het deze vreemdelingen lukken om te integreren? Aan het publiek de taak dit
(heuglijke?) feit op wegwerpfototoestel vast te leggen. Op een betonnen helling zit het publiek in
rijen te wachten op de Inuit. En ineens verschijnen ze op de brug, twee woestelingen in dikke leren
vellen gehuld. Ze verkennen de omgeving met wilde, bonkende geluiden. De een blijkt zich beter te
kunnen aanpassen, vindt een bootje en begeeft zich onder de mensen. De ander heeft zichtbaar
meer moeite en weet het einde niet te halen. Hier stopt de voorstelling vrij abrupt, wat een leeg
gevoel achter laat. Het gegeven van de voorstelling is goed, maar niet verdiepend uitgewerkt. Ook
het spel van Eva Knibbe en Alexander Wolff blijft oppervlakkig en is weinigzeggend. Ze spelen
afstandelijk en daardoor beklijft het niet. In deze voorstelling wordt het publiek verzocht om
contact te maken, maar dat contact proberen de spelers juist te ontkrachten en te ontwijken. De
begeleidende Eskimomuziek weliswaar is mooi en passend binnen de omgeving, maar wat overblijft
is een gevoel dat er meer in had gezeten.(Chris Belloni)
All the people I didn’t meet [Judith Nab/Theatre Espace]
De voortschrijdende ontwikkeling van communicatiemiddelen is wellicht een van de grootste
technologische verdiensten van de afgelopen decennia. De handgeschreven brief heeft plaats
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gemaakt voor de e-mail, de vaste telefoon voor het mobieltje (met camera) en via Twitter blijven
we binnen enkele seconden op de hoogte van nieuwsontwikkelingen uit alle uithoeken van de
wereld. Informatielijnen worden korter, we worden overspoeld met data en we communiceren
sneller. Maar communiceren we ook beter? Of communiceren we niet echt meer met elkaar? Met
die vragen lijkt Judith Nab aan de slag te zijn gegaan met de installatie van ‘All the people I didn’t
meet’. Het is duidelijk welk uitgangspunt Nab kiest. Bij binnenkomst krijgt ieder individu een
nummertje en wanneer dit nummer op een scherm vertoond wordt krijgt de bezoeker toegang tot
de installatie. Men betreedt een ruimte waar allerlei communicatiemiddelen staan uitgesteld. Er
hangen camera’s met projectieschermen, de computermonitor vertoont een chatsessie die
schreeuwt om antwoord, er rinkelen telefoons die opgenomen worden. Allemaal
communicatiemiddelen van de huidige tijd, die echter een boodschap uitstralen van afstandelijkheid
en leegheid. Er zijn ook gezellige zithoekjes met schommelstoelen. Deze stoelen staan bij tafeltjes
waar notitieboeken liggen met potloden, pennen en zelfs oude stempels. Deze oude vorm van
communiceren staat in schril contrast met de hypermoderne ‘andere wereld’. De opstijgende pufjes
nevel van de rookmachine doen een mysterieuze sfeer vermoeden. Maar voor iemand van deze tijd
bieden de huidige communicatiemiddelen geen mist, maar juist helderheid en transparantie.(Chris
Belloni)
8 juli
Het gevoel dat je op schoolreisje gaat krijg je op het centraal station van Amsterdam. Een groepje
mensen staat te wachten op wel heel bijzonder locatietheater. In samenwerking met de NS (en dus
is de voorstelling altijd onder voorbehoud, zo vertelt een Over het IJ medewerkster ons) vindt er
een voorstelling plaats in een trein!
Ik vind je héél leuk, maar niet in het openbaar [De Verliezers]
Heel lichamelijk zijn we in Nederland niet. Iemand aanraken bij de begroeting gaat niet verder dan
een hand en een botsing in de rij is niet gewenst. In de trein zit je relatief dicht op elkaar wat
onhandige situaties met knieën oplevert. De voorstelling ‘Ik vind je héél leuk, maar niet in het
openbaar’ speelt in op deze ongemakkelijke situaties en bijbehorende gedachten. Deze Over het IJproductie speelt zich dan ook af op het traject Amsterdam CS – Zandvoort aan zee. In de
stiltecoupé maak je een treinreis mee waarin je niet weet wie er nu acteur is en wie toeschouwer.
Terwijl de Westergasfabriek, de Kennemerduinen en de Ikea aan je voorbij trekken nemen de
Verliezers je mee in een gedachtestroom die zeer herkenbaar is. Aan de kapstokjes hangen linnen
tasjes waar geluid uit komt. Uit deze verstopte speakers worden de unheimische gevoelens die je
kunt hebben met een onbekende tegenover je in de trein verwoord. Deze stream of consciousness
lijkt verdacht veel op je eigen gedachten op dat moment.
Een vrouw met een jurk zo groen als de bankjes in de trein laat
de fysieke schaamte zien; zij zou het liefst verdwijnen tussen
de bankjes of uit het raam springen. Het grappigste moment
van deze voorstelling is dan ook wanneer deze dame naar
buiten probeert te klimmen via het raampje. Niet alleen de
toeschouwers in de trein zijn verrast. Groter nog is de
verbazing van de onwetende reiziger op het perron die dit
schouwspel van de andere kant beziet.
De voorstelling is gebaseerd op de gedachte dat je vaak voor
Copyright René den Engelsman
de ander denkt, met name in de trein waar je relatief dichtbij
een ander zit. Aan het einde krijgen we via de speakers een psychotherapeutische sessie waarin
ons wordt ingeprent dat schaamte niet bestaat en je niet door de ander in twijfel gebracht hoeft te
worden. Op het moment dat de zinsnede ‘ook jij mag er zijn’ wordt gebezigd ligt de moraal er echt
te dik boven op. Afgezien daarvan is dit een zeer charmante en zeker vanwege de locatie originele
voorstelling. (Veerle Corstens)

7 juli
De zomerse weken worden vandaag ingeruild voor grijze stapelwolken en een guur windje. Dat
heeft consequenties voor de opkomst, want het is erg rustig vandaag op Over het IJ Festival. En de
mensen die het gewaagd hebben om de pont naar Noord te nemen, zijn goed ingepakt en een
enkeling draagt zelfs een wollen muts.
De Fitness-snackbarroute [opgewekt.nu]
Het programmaboekje doet veel goeds voorspellen: diner en verse jus d’orange inbegrepen bij deze
voorstelling. Wat er niet bij wordt verteld, is dat je dit ook zelf moet verdienen door te fietsen of te
roeien. Als akela’s schreeuwen de drie speelsters in je oor dat je niet af kan haken en door moet
trappen. De koude couscous met een kwak tomatenpuree smaakt lafjes, al doet de jus veel goed.
De speelsters schijnen er niet al te veel zin in te hebben en spelen nonchalant en
ongeïnteresseerd. Dan is het tweede gedeelte van de voorstelling een stuk levendiger en
amusanter. Vol bravoure ontvangen Betty en Jaap ons op de GeWoonboot, een speciale woonboot,
die geheel zelfbedruipend is. De zonnepanelen op het dak voorzien de boot van energie, er is
dubbele beglazing, vloerverwarming en met een druk op de knop van de wc wordt een stortbak
regenwater losgelaten. Betty en Jaap zijn de bewoners van deze boot en leiden je rond. Het zijn
mensen waar je een borrel mee wil drinken en van gaat houden. Jaap draagt gouden kettingen,
heeft een snor en een plat accent. Betty geeft rondleidingen op de boot, maar doet tussen de
bedrijven door haar nagels en ligt onder de zonnebank (“Ze is eigenlijk zelf een sonnepaneel” zegt
manlief Jaap). Met goede woordgrappen krijgt het publiek beetje bij beetje informatie tot zich over
milieu en klimaat. Opgewekt.nu is een energie-expo die zijn vaste standplaats heeft op het NDSMterrein en waar speciaal voor het Over het IJ Festival een theatervoorstelling omheen is gebouwd.
(Chris Belloni)
Courgette anderhalf [Likeminds]
Onder de doorloop van het nieuwe MTV-gebouw nemen we plaats op de houten uitgeklapte tribune.
Er wordt ons een koptelefoon opgezet. We horen het aanzwellende gepruttel van een brommertje in
de verte en plotseling komt er een brommer ons gezichtsveld ingereden. De voorstelling is
begonnen. Glen Faria pakt uit, letterlijk en figuurlijk. Hij wil “sorry” zeggen tegen zijn vriendin
Anna. Wat hij gedaan heeft weten we niet, maar met de vele cadeaus, de champagne en de
broodjes wil hij wel wat zeggen. Maar Anna is boos en ze pakt haar telefoon niet op. De frustratie
hoopt zich op en langzaam komen we meer te weten. De eenmansvoorstelling ‘Courgette anderhalf’
is heel fijn om naar te kijken. Glen Faria is grappig, innemend en prikkelt voortdurend met zijn
energieke spel. Hij spreekt voorbijgangers aan, klimt in een toren en springt heen en weer. De
poëtische voordracht van Az Yets ‘Last Night’ van Faria doet zelfs geloofwaardiger aan dan de
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mierzoete originele versie. En wat kan Faria lekker zingen, het spat ervan af! Glen Faria kan het
prima alleen af en heeft helemaal geen Anna nodig. Goed concept en goede voorstelling. (Chris
Belloni)

4 juli
Met de temperaturen van de afgelopen dagen is rondlopen op slippers erg aangenaam. Maar als je
van plan bent om een bezoek te brengen aan Over het IJ Festival kun je beter iets stevigers
aantrekken. Vanaf verschillende verzamelpunten moet je soms nog een stukje wandelen door
natuur (langs brandnetels) of over een pad met stenen. Het hoort bij het ruige van de NDSM-werf,
wat deze locatie ook eigenlijk heel interessant maakt voor locatietheater. Luchtige kleding is
overigens wel aan te raden, zeker als je voorstellingen in een loods of in de open lucht gaat
bekijken.
Zeespiegelvluchtelingen [PS|theater]
Een voorstelling bezoeken en ondertussen ook nog mensen
kijken; het kan tijdens ‘Zeespiegelvluchtelingen’. Het publiek
dat naar deze voorstelling gaat, krijgt een verrekijker mee en
mag op een bankje langs de waterkant plaatsnemen. Aan de
overkant staan twee acteurs: Dieuwke Molenaar en Tijs Huys.
Hij in het rood met de Nederlandse vlag in zijn hand. Zij haalt
ondertussen in haar blauwe jurk allerlei voorwerpen uit het
water: lampenkappen, stoelen, tafeltjes, etc. Het zou zomaar
van mensen kunnen zijn geweest wiens huis is overstroomd.
Tenminste dat is het idee erachter, want de voorstelling speelt
Copyright Nathalie van Eck
zich af in 2018 als de Randstad is ondergelopen en miljoenen
mensen zijn geëvacueerd. Rode broer en blauwe zus (ze praten niet, dus ze blijven onbekenden)
proberen een bestaan op te bouwen. In het begin gaat het er nog vredig aan toe, maar gaandeweg
voel je hoe verstikkend de relatie is tussen broer en zus. Zij is behoudend, maar hij wil het liefst
weg. De uitwerking daarvan is erg mooi en treurig tegelijk. Maar gelachen wordt er ook, want deze
twee zijn creatief met alles wat ze vinden en er ook heel blij mee, getuige de gilletjes die ze slaken
als ze iets hebben opgepakt. Dat, en de berg rommel trekken de aandacht van mensen die op het
water voorbij varen. Sommigen hebben in eerste instantie niet door dat er een voorstelling aan de
gang is. Dat levert grappige situaties op. Het leidt wel af van het spel, maar het heeft ook wel wat
zo langs het water in ‘niemandsland’. (Nathalie van Eck)
Storm in een glas water [Joris van Oosterwijk en Shanti Straub]
In tegenstelling tot de vorige voorstelling kan het publiek bij ‘Storm in een glas water’ de acteurs
bijna aanraken. In een loods zijn de spelers maar op een paar passen verwijderd. Ondanks dat ze
je niet aanraken, krijg je dat gevoel wel als actrice Shanti Straub je heel indringend aankijkt. In
combinatie met een flink rookgordijn heeft het iets geheimzinnigs. De rook trekt verder over de
bomen, de plantjes en het tuinhek. Vlak daarvoor heeft acteur Joris van Oosterwijk witte bloemen
blauw gespoten. Als die bloemetjes buiten zijn gezet, volgt een aandoenlijk en emotioneel is-ie-welverliefd-op-me-of-niet-spel.
Van Oosterwijk speelt niet alleen mee, hij heeft deze melancholische familievoorstelling ook
bedacht. Eerder werd het stuk gespeeld tijdens festival Tweetakt. Voor kinderen heeft het bijna iets
sprookjesachtig. De fluitende vogeltjes en de bosachtige omgeving zullen het goed doen bij hen. De
appels die als tennisballen over de grond rollen zijn ook een succes bij volwassenen. Deze makers
weten jong en oud te verwonderen met hun creativiteit waardoor het vooral een visueel schouwspel
is geworden. Qua spel steekt Straub boven Van Oosterwijk uit. Ze is ontzettend expressief, in
tegenstelling tot haar medespeler, van wie je maar weinig hoogte kunt krijgen. Desalniettemin
heeft hij een bijzondere, intieme voorstelling bedacht. (Nathalie van Eck)
Rommel Hemel [Verbond tegen de liefde in coproductie met Over het IJ Festival]
De ‘Rommel Hemel’ is het walhalla voor elke
Marktplaatsverslaafde en/of liefhebbers van rommelmarkten.
Vanaf het festivalterrein worden mensen die een kaartje
hebben gekocht voor de voorstelling van Bert Hana met een
touringbus naar kringloopwinkel De Lokatie gebracht, waar
iedereen zijn ogen uitkijkt. ‘Kenners’ uit het publiek zeggen
niet vaak zo’n grote kringloopwinkel gezien te hebben. De
voorstelling begint voor de deur van de winkel waar actrice
Suzanne Bakker probeert goederen naar binnen te sjouwen. De
frustratie is – zoals altijd – goed af te lezen van haar gezicht.
Copyright Nathalie van Eck
Qua mimiek is deze Golden Palace-actrice (onder meer
‘Balieleed’ en ‘Dolores’) absoluut de sterkste van het gezelschap dat uit drie vaste acteurs bestaat
en aangevuld wordt met figuranten, die op de achtergrond met spullen in de weer zijn. Eenmaal
binnen in de kringloopwinkel volgt het publiek een route door het hele gebouw en stopt hier en daar
om een toneelstukje te bekijken. De verhalen achter de ‘rommel’ worden verteld. En dilemma’s
worden duidelijk: gooi je dat jurkje met die vlekken nou wel of niet weg? Je hoeft geen fervent
verzamelaar te zijn om jezelf te herkennen in de personages. Uiteraard worden gevoelens wel
uitvergroot en zo nu en dan zit het net op het randje van over the top. Maar steeds wordt er op het
juiste moment gestopt en gaat het publiek verder met de route. Met behulp van licht,
rookmachines, muziek en de voorwerpen van de winkel is een mooie sfeer gecreëerd. Het is haast
jammer dat je na de voorstelling nog door de winkel mag struinen en spullen mag kopen, omdat de
magie dan weg is. Of zal menigeen toch ondertussen bij het oppakken van een tweedehands
voorwerp denken “wat is jouw verhaal?”. (Nathalie van Eck)
2 juli
De eerste avond van het Over het IJ festival is een snikhete
zomeravond. Het pontje het IJ over brengt gelukkig verkoeling
en is met ondergaande zon boven het IJ al spektakel op zich.
Lola [Het Syndicaat]
Het Syndicaat speelt haar voorstelling ‘Lola’, waarin twee
mannen strijden om de gunsten van één dame. Lola, een hoer
met klasse, moet kiezen tussen een knappe man die zichzelf dé
Copyright Nathalie van Eck
Jager vindt en een charmeur met woorden. Deze
woordkunstenaar noemt zich Testosteroni en probeert haar met mooie woorden te overtuigen. De
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Jager doet dit vooral met geile en arrogante teksten en lichaamsbewegingen. Deze keuze tussen
een mooi lichaam en mooie woorden valt Lola zwaar. Ze verzucht: “Zat jouw stem maar in zijn lijf”.
De voorstelling speelt zich af onder een grote hijskraan, die het geheel iets rauws geeft. Het decor
bestaat naast oude trams en het IJ uit enkele acteurs in sexy kledij (als je ondergoed over de
kleren tenminste sexy vindt), die gedurende de hele voorstelling ritmisch op en neer bewegen. Een
bewegende achtergrond, die pulserend het ritme aangeeft. Uiteindelijk wordt Lola door beide
mannen tegelijk genomen. Dat dit alles zich afspeelt onder een enorme hijskraan als enorm fallus
symbool is natuurlijk geen toeval.
De keuze voor Manon Nieuweboer als Lola van regisseuse Danielle Wagenaar is een ongelukkige.
Als oudste actrice tussen jonge dames, die vele malen sexier overkomen is het ongeloofwaardig dat
zij de vrouw is waar zo om wordt gestreden.
De jonge toneelschrijver Jibbe Willems tilt deze voorstelling naar een hoger plan door zijn metrisch
perfecte teksten. Dankzij het op rijm zetten van de teksten en mooie metaforen kan een
pornografische passage klinken als Shakespeare. Willems gebruikt mooie verwijzingen zoals de
verzuchting “naar wie ik luister zal ik heten” van Lola. Hierin herkennen we de titel van de
dichtbundel van Neeltje Maria Min ‘voor wie ik lief heb wil ik heten’.
Je wordt eraan herinnerd dat je op een festival bent als je muziek hoort van een andere voorstelling
en op de achtergrond een nietsvermoedende man met zijn zoontje ziet lopen, die niet door hebben
dat er een publiek naar hen zit te kijken. (Veerle Corstens)
Wiek [Boukje Schweigman]
Drie vrouwen die opgejaagd, gemotiveerd en geïnspireerd worden door drie alsmaar ronddraaiende
wieken; dat is de nieuwe voorstelling van Boukje Schweigman. Fysiek een topprestatie van drie
danseressen, die anderhalf uur lang rondjes rennen, gedicteerd door de alsmaar ronddraaiende
wieken.
Het publiek zit in een arena met in het midden een ronde bak met zand. Medetoeschouwers zitten
dus niet alleen naast je maar ook tegenover je. Een hele andere ervaring doordat je nu in
tegenstelling tot een klassieke zaal, ook de reactie van het publiek tegenover je kunt bekijken.
De drie danseressen bewegen in de rondte zoals paarden die een molen aandrijven. Figuurlijker,
zoals mensen in de tredmolen van het leven. In de voorstelling zien we verschillende stadia van die
tredmolen: de eerste verbaasde ontmoeting met die tredmolen en vervolgens de pogingen om er
uit te komen. Als dit niet lukt dan is de oplossing om er dan maar iets moois en leefbaars van te
maken. Sierlijke bewegingen volgen en zo lijkt er meer ruimte tussen de wieken gecreëerd te
worden. De dames durven vervolgens ook steeds meer het rad op te jagen. Ze lijken het rad op te
zwepen, maar ook elkaar. Pas als ze op de grond gaan liggen en dus niet meer mee lopen in de
tred verdwijnen de wieken.
Deze voorstelling is niet alleen origineel bedacht maar ook tot in de puntjes uitgewerkt. De arena
met zand, de ronddraaiende wieken waarin de speakers met muziek verstopt zitten en de wind die
je voelt opkomen. Alles klopt.
Het enige probleem is, dat het tempo van de danseressen wel hoog ligt maar het tempo van de
voorstelling minder hoog. De vele herhalingen zorgen voor een lange voorstelling en tegelijkertijd
kom je tot rust, alsof je zojuist een meditatieve sessie achter de rug hebt. (Veerle Corstens)

Artikel informatie
Redacteur: Chris Belloni, Nathalie van Eck, Veerle Corstens
Gezien: diverse locaties in Amsterdam
Speelperiode: tot en met 12-07-2009

mhtml:file://G:\Publiciteit\seizoen 0809 producties\Janken en schieten\Recensies en art... 22-4-2011

La Vie avec Petits Fours: Festival aan de Werf

Delen

Misbruik rapporteren

Page 1 of 3

Volgende blog»

Blog maken

Aanmelden

La Vie avec Petits Fours
dinsdag 25 mei 2010

Festival aan de Werf

Blogarchief

▼

2010 (136)

► november (9)
► oktober (13)
► september (12)
► augustus (10)
► juli (12)
► juni (10)

▼

mei (12)

World press photo
Lollipop
Lo..lo..london
Festival aan de Werf
Wake
London hipsters
Al enkele dagen is het begonnen, eigenlijk zijn we al op de helft: het Festival aan de Werf in Utrecht. Sinds
vorige week donderdag tot en met deze zaterdag zijn er overal in Utercht theaterproducties en is het Neude
omgetoverd in een heus podium met bar. Wederom ben ik als vrijwilliger kaartjes aan het scheuren, nog maar
heel weinig gezien, maar hier wat tips!

Rosencrantz and Guildenstern
are dead
Dreaming Nicaragua
Latin American Film Festival
Spring feelings

Janken en Schieten - Ilay den Boer
Op het Festival zijn niet de standaard Shakespearegezelschappen te zien, ook geen Brecht of Ibsen, nee. De

Dodenherdenking

producties zijn meestal van kleinschalige gezelschappen en het allemaal modern, experimenteel. Het publiek
wordt uitermate betrokken bij de voorstelling. Janken en Schieten is een mooi voorbeeld.

Regenachtige salade

Aan het einde van het TNT-terrein, vlak aan het spoor, staat een oude bus waarmee llay den Boer ons
meeneemt op de reis naar Israel die zijn oma heeft afgelegd. Met twintig man nemen we plaats in de bus. Al
vertellend toont Ilay met assistentie van Jacobien het levensverhaal van een Joodse vrouw die haar hele leven
op zoek is naar de vrijheid. Jacobien speelt oma, Ilay speelt de rest en vertelt. Zo gaan we van de Joodse
ghetto in Litouwen langzaam naar Israel, via onder andere Polen en Italië.
Den Boer maakt goed gebruik van zijn attributen en zijn publiek. Wij voelen ons een van de groepsgenoten van
oma en haar angsten en blijdschap nemen ons helemaal mee. De bus is ultiem gekozen! Pakkend is de treurnis,
het besef van de vele doden, de kwestie dus Joden en Palestijnen en de zoektocht van lieve oma. Intrigerend
en meeslepend!

Ergens en overal - TIN & Vrede van Utrecht

► april (12)
► maart (17)
► februari (13)
► januari (16)
► 2009 (128)

Labels
Amsterdam (30)

Fietsend langs het Lukasbolwerk valt het iedereen op: een gele muur met blauwe en oranje huisjes: wat is dat?
Elk kind zeurt weer tegen mams en paps: stoppen! Dit is Ergens en Overal, een interactieve tentoonstelling
over locatietheater. Aan de hand van verschillende huisjes raak je bekend met de geschiedenis, het heden en

Boeken (10)

het verleden van locatietheater. We ervaren de grootste vijand, regen, door met een parapluutje door de buien

Films (51)

te lopen. We zien locaties, geordend op water, zand, industrie, die de laatste jaren zijn gebruikt. Afwisselend en
inspirerend is de tentoonstelling. Wat in eerste instantie voor veel mensen saai lijkt te zijn, blijkt leuk en

Fragmentje (10)

leerzaam!

Photography (44)

En France (9)

Recepten (55)
Bandjes op het Neude
Jawel, en elke avond kan je gratis naar bandjes luisteren op het Neude. Gister stuitte ik toevallig op Woost, een
opkomend Utrechts bandje. Gave gitaarsolo's, lekkere stemmen en een gezellige stemming. Vrijwilligers,
Utrechtenaren, studenten. Iedereen vindt elkaar met een biertje in de hand, luisterend naar muziek.
Morgen I Am Oak en Sophie Hunger. Donderdag The Mad Trist!

Steden (22)
Tentoonstelling (14)
Utrecht (36)
Voorstelling (22)

Geplaatst door Liselotte Roodbol op 20:20
Labels: Tentoonstelling, Utrecht

1 reacties:
mama zei
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Over het haten en
houden van Israël

Cultura Nova

De jonge theatermaker Ilay den Boer trekt deze zomer van festival naar
festival met Janken en schieten, onderdeel van de reeks Het beloofde feest.
Den Boer maakt confronterend theater met een actieve rol voor het publiek.
“Ik leg mijn personages soms heel harde oordelen in de mond.”
door Tuur Devens

Publiek in de bus tijdens Janken en schieten van Ilay den Boer. foto Moon Saris

M

et Het beloofde feest wil Ilay den
Boer een theaterreeks maken over zijn
eigen leven, zijn familie en daarmee
samenhangend de staat Israël en de
joodse geschiedenis.
Twee jaar geleden klopte hij met
dat plan aan bij Piet Menu, artistiek
leider van het Huis van Bourgondië.
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Ilay den Boer (Jeruzalem, 1986)
stond bekend als een lastige jongen.
Nadat hij in Amsterdam de brui gaf
aan de dramadocentenopleiding
(“zo gewoon, ik wilde meer! Ik ben
daar gillend weggerend”) zat hij
aan de kassa in Comedy Theater in
de Nes in Amsterdam. Hij zag er
heel veel voorstellingen, ook in de
aanpalende Brakke Grond, het Vlaams

cultuurcentrum waar Piet Menu
indertijd programmeur was.
“Die periode was heel belangrijk voor
mijn ideeën over theater”, zegt Den Boer
achteraf. “Ik heb heel veel theater gezien,
en vreselijke performances, op het door
Piet georganiseerd festival Something raw.
Die mensen waren louter met de vorm
bezig, ik vond dat afgrijselijk. Ik herinner
me een performance waarbij twee
vrouwen drie kwartier lang een tapijt
oprolden, en alleen maar kreunden. Een
lampje ging daarbij aan en uit. De naam
van de maker weet ik niet meer, wel zijn
intrigerende uitspraak na afloop dat
hij zich had laten inspireren door een
schizofrene oom. Daar kun je toch veel
meer mee doen, denk ik dan.”
Met zijn eigen producties wil Den Boer
publiek bereiken, veel publiek. “Als je
voor een publiek optreedt, heb je de
arrogantie dat je interessant bent, en
dan moet je dat verdomme goed doen.”
Daarover heeft hij veel gediscussieerd
met Piet Menu. Toen Menu naar het
Maastrichtse productiehuis Huis van
Bourgondië verhuisde, zocht Den Boer
hem daar op met zijn artistieke ideeën
en wensen. “Mijn moeder is joods, ik
heb een tijd in Israël gewoond waar ik
veel familie heb. Ik worstel met mijn
joodse identiteit, en daar omheen wilde
ik een theaterreeks maken voor een
breed publiek. Over het haten en het
houden van Israël, over mezelf, en mijn
familie.”
Terugkijkend op die confrontaties
van toen zegt Piet Menu lachend: “Die
performances hebben toch wat teweeg
gebracht. In Het beloofde feest wil hij
niet zomaar iets staan spelen. En zijn
thematiek was heel interessant. Het
klikte tussen het Huis van Bourgondië
en Ilay, we konden niet anders doen
dan Ilay artistiek steunen, samen met
het Antwerps theaterlaboratorium
detheatermaker.”
Den Boer: “Na die voorstellingen in
Amsterdam wist ik wat ik níet moest
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maken. En ik wilde nauw contact met
het publiek.” Dat gebeurt dan heel
direct in het eerste deel van de reeks, Eet
smakelijk, waar het publiek mee aan tafel
zit, in de rol van Den Boers familie. Deze
doet dan zijn relaas over zijn bar mitswa
(de initiatie van joodse jongens op hun
dertiende), zijn familie en discussieert
met het publiek over de dilemma’s van
het hedendaagse jodendom en de staat
Israël.
Eet smakelijk werd vorig jaar
uitverkoren voor het Theaterfestival
in Brussel. Ilay viel uit de lucht: zijn
allereerste productie, betiteld als een
van de meest interessante van dat
seizoen! De nominatie zorgde voor een
doorbraak, bij pers én publiek, ook in
het buitenland. Het tweede deel, Janken
en schieten, speelt zich af in een bus en
vertelt het verhaal van zijn oma op
haar vlucht tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog, vanuit Litouwen naar
Israël. Opnieuw krijgt het publiek een
actieve rol, als joodse medepassagiers in
een bus vol foto’s, boeken en gedichten.
Femke Belmer speelt Ilays vriendin die
de huidige rol van Israël gepassioneerd
aanklaagt.
Deel drie in de reeks, Dit is mijn vader,
brengt Den Boer samen met zijn
gereformeerde vader in een ‘gewone’
theatersetting, maar het publiek
blijft betrokken: dit keer bepalen de
toeschouwers de volgorde van het
stuk, en kunnen ze vragen stellen.
Hoe reageert de Nederlandse vader
op de jodenhaat die zijn zoon moet
ondergaan? Hoe reageert het publiek
daarop? Deel vier, gepland voor volgend
seizoen, wordt een kindervoorstelling.
De joodse problematiek vanuit het
perspectief van een kind, gespeeld door
een asielkind.
Den Boer: “Ik leg mijn personages soms
heel harde oordelen in de mond, maar
als theatermaker wil ik geen oordeel
vellen. Dat laat ik over aan het publiek.
Of beter: ik hoop dat het publiek
opnieuw en genuanceerd gaat nadenken
over die conflicten en dilemma’s.”
Janken en schieten van 5/8 t/m 8/8 op Theater op
de Markt Hasselt, van 28/8 t/m 31/8 op Cultura
Nova Heerlen en van 6/10 t/m 10/10 in Huis van
Bourgondië Maastricht. Dit is mijn vader is op
26/11 in CC Hasselt. www.hetbeloofdefeest.nl
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