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HANS BELDER
ROTTERDAM | Branden van het Ro Theater is
het tweede deel uit het vierluik Bloed van de Be-
loften van de in Libanon en Canada opgegroeide
toneelschrijver Wajdi Mouawad. Zijn werk toont
aan hoe grote gebeurtenissen als oorlog en aan-
slagen hun weerslag hebben op het leven van
mensen. De stukken van Mouawad gaan over
haat en wraak, oorlog en vergelding.
In aanloop naar de première op 8 maart van

het derde deel Bossen brengt het Rotterdamse
theatergezelschap Branden, dat in 2010 in voor
het eerst werd opgevoerd, opnieuw. Branden
vertelt het verhaal van een broer en zus op zoek
naar hun dood gewaande vader en broer. Be-
halve lovende recensies ontving actrice Fania
Sorel voor haar rol een nominatie voor de pres-
tigieuze toneelprijs Theo d’Or. De Vlaamse ac-
trice is al vijftien jaar verbonden aan het Ro

Theater en schitterde eerder dit seizoen in de
unaniem lovend ontvangen voorstelling Vreug-
detranen Drogen Snel. Sorel ziet haar rol van

moeder Nawal Marwan als één van de heftigste
rollen die ze tot dusver speelde. ,,Het is een emo-
tioneel stuk. Veel acteurs waren direct of indi-
rect betrokken bij oorlogen. De ouders van Es-
ther Scheldwacht hebben een oorlog meege-
maakt in Indonesië, Bright Omansa heeft zelf in
de oorlog gezeten in Liberia en Mahnaz Morro-
watian heeft de oorlog in Iran meegemaakt.’’
Sorel vindt de serie voorstellingen van Bran-

den vooral prettig voor het publiek. ,,Het is een
mooie inleiding naar Bossen. Het thema van
Branden is bloedband en familie, Bossen gaat
over het zoeken van bloedbanden en vriend-
schap. Daarbij is het fijn om een toneelschrijver
te volgen. Je stapt in zijn wereld die verder reikt
dan één stuk.’’

Branden, tot en met 26 januari in het Ro
Theater, Rotterdam.

AANBEVOLEN Branden

Z Fania Sorel en Nasrdin Dchar in Branden.
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Een van de theaters waar John Buijsman deze
winter Het Polderbeest speelt, omschrijft zijn
nieuwste voorstelling als ‘New Orleans in de pol-
der’. Wat was voor Buijsman dan een betere
voorbereiding dan het bezoeken van New Orle-
ans en omgeving?
,,Ik had even niks te doen en wilde graag

weten waar de blues vandaan kwam,’’ verklaart
de Rotterdamse acteur en theatermaker. ,,Met
mijn vrouw ben ik in de Verenigde Staten door
de delta gaan rijden en steden als New Orleans
enMemphis gaan bezoeken. Dat had ik veel eer-
der moeten doen. Je weet niet wat je meemaakt.
Het is daar god of de duivel, er zit niets tussen
in. Iedereen blijkt religieus. Je kunt nauwelijks
met die mensen praten als je zelf nergens in ge-
looft, zoals ik. Maar ik ken wel wat gospelsongs
uit mijn hoofd. In Memphis zag ik op een straat-
hoek mensen met hun kinderen zingen. Dus ik
gooide er een van die liedjes uit en ze vlogen me
om de hals. Dat was prachtig.’’

Heb je de wereldberoemde muziekstudio's
nog bezocht? Sun, Stax?
,,Ja! In de Stax Studio’s was ik ontdaan, daar
moest ik écht even huilen. Ik was vroeger dol
op de soulmuziek van dat label. Na de moord
op Martin Luther King, een steenworp daar-
vandaan, is er nooit meer iets opgenomen. Ook
mooi: in Tupelo belandden we bij een blues-
museum. Dus ik naar binnen, even snel, zei ik
nog tegen mijn vrouw. Maar ik zag alleen maar
plaatjes van Jerry Lee Lewis, dus ik wilde snel
weg. Kon niet! De bejaarde dames achter de
balie kregen duidelijk zelden bezoek en lieten
me niet zomaar los. Het waren misschien wel
nichten van Jerry Lee zelf, die me vertelden
dat Jerry Lee een moeilijk leven had.’’

Het Polderbeestmaakte jemet tekstschrijver
Peer Wittenbols en jazzgroep Artvark.
,,Artvark wilde een voorstelling maken over de
blues. Maar blues, dat hebben we niet echt in
Nederland. Dus zijn we het gaan zoeken in het
Nederlandse platteland, in de jaren veertig, want
als er in Nederland ooit wel blues zou zijn geko-
men was het wel daar en in die tijd ontstaan.

Maar de blues in Het Polderbeest is vaak ook
ouder. Werkliederen die het werk op het land
wat vrolijker maken, of de liedjes van de ‘chain
gangs’, die in Amerika nog bestaan. In Texas
kwamen we zo’n groep gevangenen tegen! On-
gelooflijk.’’

Het was na die reis vast moeilijk om weer
naar huis te gaan.
,,Eenmaal in Nederland wilde ik meteen weer
terug, ja. We gaan vaak naar New York, maar dat
heeft niets met de rest van Amerika te maken.
In provincies als Texas hangen de geweren in de
supermarkt. Daar hoor je op de radio dat de we-
reld pas een paar duizend jaar bestaat.’’

Hoe diep ben je eenmaal thuis in de voorbe-
reiding van Het Polderbeest gedoken?
,,De eerste try-outs, in Deventer en Almelo,
waren meteen leuk. Vanwege de kosten van de
repetitieruimte konden we maar weinig repe-
teren, dus slingerde ik mijn monoloog ongeoe-
fend de zaal in. Maar de reacties waren meteen
enthousiast. Daar was ik blij mee, want het is
een abstract ding, die tekst van me.’’

Hoe ziet Het Polderbeest eruit?
,,Je ziet een polder waar vier mannen aan het
werk zijn. Een man op het podium kookt voor
ze, en dat ben ik. Ik kook aardappelen en sprui-

ten die ook echt worden opgegeten. En ik zet
goede koffie.’’ Lachend: ,,Acteren is voor de ge-
middelde muzikant moeilijk, maar eten kan ie-
dereen.’’

Aardappelen met spruitjes? Dat is toch niet
Amerikaans?
,,Alle verhalen die ik vertel spelen zich hier af.
Als de mannen eten, vertel ik over een man met
een Nederlandse naam die door veel vrouwen is
verlaten. Ik wilde geen Engelse namen gebrui-
ken. Ik vond het leuk om de blues in Nederland
te situeren. De tekst voor Het Polderbeest was al
geschreven toen ik naar Amerika ging, maar ik
neem veel mee van die reis in de voorstelling.
Vooral het gevoel dat ik had. Ik zag hoe belang-
rijk muziek voor mensen was. Een eye-opener.’’

Mannen met pech komen vaker voor in jouw
voorstellingen.
,,Mijn voorstellingen gaan meestal over de goot.
Ik probeer het menselijk onvermogen te laten
zien en hoop dat de bezoekers met empathie
voor mijn karakters naar buiten gaan. Dat ze
denken: zo slecht heb ik het zelf niet.’’

Het Polderbeest gaat op zaterdag om 20.30
uur in première in de Rotterdamse Schouw-
burg. Morgen om 20.00 uur is er een try-out
in De Gouvernestraat, Rotterdam.

Werkliederen en
aardappelen in
Het Polderbeest
ROTTERDAM | De nieuwste voor-
stelling van Rotterdammer John
Buijsman, Het Polderbeest, gaat
over de blues. Buijsman deed op
een bijzondere plek inspiratie op:
in de delta’s van de Verenigde Sta-
ten. ‘Dat had ik veel eerder moe-
ten doen’.

ANTON SLOTBOOM

Z John Buijsman: ‘Als er in Nederland blues was geweest, was het ontstaan in het Neder-
landse platteland in de jaren veertig.’ FOTO LAURA ANDALOU

DeNederlandseblues
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Starkeen
Rouseluiden
nieuwjaar in

De Rotterdamse zangeressen Sa-
brina Starke en Shirma Rouse bren-
gen vanavond soul in het nieuw-
jaarsconcert in het nieuwe Luxor
Theater. Starke, die inmiddels vier
albums uitbracht, en Rouse, bekend
van haar deelname aan tv-show The
Voice of Holland, worden begeleid
door het Metropole Orkest. Vorig
jaar werd het Rotterdamse nieuw-
jaarsconcert voor het eerst gehou-
den met het Metropole Orkest; het
moet een jaarlijkse traditie worden.
Het grootste professionele pop- en

jazzorkest ter wereld staat nu onder
leiding van de Canadese dirigent
Daniel Jamieson en speelt vanavond
vooral muziek met een Latijns-Ame-
rikaans tintje. Behalve Starke en
Rouse begeleiden de muzikanten
bandeneonist Carel Kraaijenhof, de
Cubaanse pianist Ramón Valle en
conga-speler Bulu Viloria.

Rotterdams nieuwjaarsconcert
2014, vanavond om 20.00 uur in
het nieuwe Luxor, Rotterdam.

Z Shirma Rouse, bekend van The
Voice. FOTO SVEN HOOGERHUIS


