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Het huwelijk als slotstuk: van een luchtig feestje tot beklemmend samenzijn 

Ilay geeft een feest en wij zijn uitgenodigd op zijn joodse bruiloft. De voorstelling ‘De laatste 

dans’ is het slotstuk van het zesluik ‘Het beloofde feest’, dat theatermaker Ilay den Boer in de 

afgelopen jaren maakte over zijn relatie met zijn geboorteland Israël. In de voorgaande 

stukken bekeek hij steeds vanuit een ander perspectief in de familie het ideaal van het 

beloofde land: zijn moeder, oma, vader, opa en broer passeerden de revue. Tot slot is de beurt 

aan Ilay zelf, voordat hij in het huwelijksbootje stapt. 

In ‘De laatste dans’ zijn wij allen naasten van het bruidspaar. Het podium bestaat uit een 

choepa waaronder volgens joodse traditie de huwelijksvoltrekking plaatsvindt en rondom 

deze tent is een groot deel van de toeschouwers geplaceerd. Twee jolige ceremoniemeesters, 

Lucien Rentmeester en Matthijs IJgosse, introduceren ons de joodse tradities die bij het 

huwelijk horen zoals dat in de Thora geschreven staat. Ze zorgen voor de schuine grappen en 

lucht in het spel en lijken er als enigen echt zin in te hebben. Op de schouders van Ilay, 

gespeeld door Tim Murck, rust een last. Het is de zwaarte van een belofte die maar niet wordt 

ingelost: een thuisland in vrede. Murck start de voorstelling met een studentikoos tintje en 

blijkt gedurende het spel een steeds ernstiger en getroebleerde jongeman. Dat Israël geldt als 

zijn eerste liefde is voor vriendin Bien lastig, zij voelt zich geregeld op de tweede plaats 

gezet. Tweede na Ilay, die zelf graag het middelpunt van de wereld is (zoals één van Ilay’s 

goede vrienden speecht), en tweede ná het land waar Ilay het liefst had gewoond. 

De situatie in Israël is een altijd aanwezig dilemma dat Ilay, als niets hem tegenhoudt, tot 

waanzin drijft. Maar Bien beschermt hem – tijdens de ceremonie met een symbolische muur 

die de bruid om haar bruidegom heen loopt. De muur verandert in de slotscène feilloos in het 

symbool voor de verscheurdheid van het land. Samen met de acteurs komt het publiek samen 

onder de choepa, dat met uitgerolde gordijnen voor beklemming zorgt. Met ingehouden adem 

staan we opeengepakt. De sfeer is totaal omgeslagen. Aan de binnenzijden van de tent zien we 

tekeningen die verwijzen naar alle rampspoed die het beloofde land getekend hebben. Een 

land waar de muren er zijn om op te sluiten. Wat het paradijs had kunnen zijn, is een 

gevangenis. 

Tijdens de voorstelling ontstaat er een soort verbroedering onder het publiek. Het begint 

gemoedelijk, maar gaandeweg worden we steeds dwingender deelgenoot van het feest. 

Enkelen uit het publiek wordt zelfs gesommeerd als zijnde opa, oma, moeder, vader een tekst 

voor te dragen. Dit ingrediënt betrekt ons bij de voorstelling en maakt iedereen een beetje 

verantwoordelijk voor het slagen van de avond. Het hakkelen en stotteren tijdens de speeches 

uit het publiek kloppen precies met de realiteit. De formule die Den Boer voor zijn reeks 

voorstellingen heeft bedacht, dwingt het publiek na te denken over deze jarenlange strijd. 

Zelden zien we zulke persoonlijke verhalen in het theater. Het getuigt van een hoop lef om je 

innerlijke strijd op deze wijze te durven delen met de wereld.  

Zes voorstellingen lang was het beloofde land – zeer geslaagd – Den Boers thema. 

Aangrijpend engagement op een directe toon. Deze bruiloft blijft ons geheid nog lang bij, 

maar voor een toekomstig project zouden wij graag wat nieuws van Den Boer zien. Wellicht 

een ander thema, maar het wordt sowieso tijd voor een ander hoofdfiguur. Cutting Edge: 

http://www.cuttingedge.nl/podiumexpo/tg-ilay-%E2%80%98de-laatste-dans%E2%80%99 

http://www.cuttingedge.nl/podiumexpo/tg-ilay-%E2%80%98de-laatste-dans%E2%80%99


 

 

Onder de noemer Het Beloofde Feest maakte de Nederlands/Israëlische theatermaker 

Ilay den Boer in de afgelopen jaren een serie van zes theatervoorstellingen. Aan de hand 

hiervan heeft hij geprobeerd de complexiteit van de joodse geschiedenis en de joodse 

identiteit weer te geven. De Laatste Dans is de laatste van deze serie, en maakt onderdeel 

uit van de Blind Date theatertour. Bij zijn voorgaande stukken draaide het 

voornamelijk om de ervaringen en belevenissen van zijn familieleden, maar bij De 

Laatste Dans staat Ilay zelf centraal. “En dat kan best wel eens confronterend zijn”, 

aldus de theatermaker. 

Wist je van tevoren al waar het laatste deel over zou gaan? Of is dat idee pas na verloop 

van tijd ontstaan? 

“Van begin af aan stond het vast dat er zes delen gemaakt zouden worden. Dat deze over 

Israël en het Jodendom zouden gaan was ook duidelijk. Bij elk stuk wist ik welk familielid ik 

wilde vragen om mee te spelen en dus ook op wie de verhaallijn gebaseerd zou gaan worden. 

Je weet welke verhalen deze mensen met zich meedragen, maar nog niet welk verhaal je 

precies gaat vertellen of hoe het er op het toneel uit komt te zien. Dat De Laatste Dans over 

mijn eigen bruiloft zou gaan, dat is van tevoren dan ook niet bedacht. Dat is zo ontstaan. Bij 

aanvang van de repetities is er een concept en een idee over hoe het script er globaal uitziet. 

Nog niks is af. Het is een creatief proces, waarin je blijft zoeken en blijft schaven. Zelfs op de 

avond van de première zijn er nog teksten geschrapt, toegevoegd of aangepast.” 

In de vijf voorgaande delen speelde je zelf ook mee. Waarom nu niet? 

“Dit is mijn persoonlijkste voorstelling ooit. Hierin komt de meest zwarte kant naar boven. Ik 

ga de confrontatie met mezelf aan. Het komt allemaal heel dichtbij en dan is het toch fijner 

om dat door iemand anders te laten spelen. Helemaal wanneer het personage ‘Ilay den Boer’ 

gespeeld wordt door een goede vriend (Tim Murck, red.). Tijdens het repetitieproces is het 

wel eens confronterend geweest, omdat het zo persoonlijk is waar je mee bezig bent. Toch 

heeft het ook veel mooie gesprekken opgeleverd, die hopelijk weer hebben geleid tot een goed 

stuk.” 

In hoeverre is De Laatste Dans gebaseerd op de realiteit? 

http://www.theaterblinddate.nl/


“Alle dingen die aan bod komen zijn gebaseerd op de realiteit, of dit nu uit de politieke 

actualiteit, media of eigen ervaring is. Zo heb ik voor een van de personages in De Laatste 

Dans gekeken naar Anders Breivik. Wat ik hier interessant aan vind is de grens tussen 

gedachte en daad. Hoe kan het zover komen dat iemand in staat is om te roepen: “Gooi er 

maar een bom op!” en het nog daadwerkelijk uit te voeren ook? Wat is redelijk en hoe blijf je 

overeind? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet verliest? Breivik is het niet gelukt zichzelf te 

blijven vinden, hij is de verkeerde kant opgeschoten. De grens tussen gedachte en daad is 

volledig kwijt. Dat is fascinerend. Natuurlijk keur ik zijn daden af: dat is ook de reden 

waarom ik een voorstelling maak over dat soort processen.  ” 

Wat wil je bij het publiek bereiken? 

“Ik wil graag een ontmoeting met het publiek. Het maakt me niet zoveel uit op welke manier 

dat plaatsvindt. Of dat op emotioneel, filosofisch of een ander vlak gebeurt: zolang er maar 

iets gebeurt. In De Laatste Dans zit publieksparticipatie. Dat kan goed werken, maar soms 

ook minder. Het is niet zo dat bij ‘slechte’ publieksparticipatie de scènes niet meer werken of 

dat de acteurs niet weten hoe ze daarop moeten reageren, maar goede inbreng van het publiek 

kan het verhaal wel sterker maken.” 

Dit is de laatste voorstelling van de serie. Wat ga je hierna doen? 

“Ik zal niet meer te zien zijn met theaterstukken die door heel Nederland touren. Het is tijd 

voor nieuwe uitdagingen. Ik mis vooral het maatschappelijke aspect dus daar wil ik graag 

meer aandacht aan gaan besteden. Mijn intellectuele en emotionele behoeftes op het gebied 

van theater heb ik onderhand wel bevredigd. Ik wil me gaan richten op projecten waarbij het 

sociale en maatschappelijke doel voorop staat. Theater zie ik als een middel om dat doel te 

kunnen bereiken. De komende jaren zitten al behoorlijk vol. Zo ga ik me onder andere (samen 

met de KNVB, red.) bezighouden met de aanpak van discriminatie op de voetbalvelden, 

waarbij we een methode willen ontwikkelen om mentoren op te leiden. Verder ben ik ook 

gevraagd om een project op te zetten in Antwerpen waarbij we gaan proberen om ervoor 

te zorgen dat de Joodse gemeenschap daar zich wat meer gaat openstellen. 

Na zes voorstellingen te hebben gewijd aan de complexiteit van de joodse identiteit en de 

staat Israël: heb je nu alles gezegd wat je over dit onderwerp zou willen zeggen? 

“Ik heb eerst alle kanten van het probleem moeten onderzoeken, waarna ik uiteindelijk kan 

zeggen dat er geen oplossing is voor de situatie rondom Israël. Voor nu staat er een punt 

achter. Zoals in De Laatste Dans — via de woorden van mijn moeder — naar voren komt, is 

het mijn eigen onmacht dat ik er niet mee om kan gaan dat er geen antwoord of oplossing 

voor deze situatie bestaat. Je weet niet wat de waarheid is. Er bestaat niet één geldig of goed 

antwoord. Ik hoop dat het publiek ervaart dat er geen antwoorden zijn. Dat ze de complexiteit 

van de situatie kunnen inzien. De beloften zijn die eens gemaakt zijn, zijn niet ingelost. Nu is 

het tijd om naar de toekomst te kijken en feest te vieren.” 

En dat feest kun je het beste zelf meemaken bij Ilay den Boer zijn voorstelling De Laatste 

Dans. 
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CultuurBewust: http://www.cultuurbewust.nl/theater-68874-theatermaker-ilay-den-boer-
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http://breda.nieuws.nl/agenda/122219/tg_ilay_-_de_laatste_dans 
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