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“Talent is belangstelling”

DOOR SIMON VAN DEN BERG
Als we in september terugkijken op het
voorbije theaterseizoen zijn het bij mij
niet de opmerkelijke voorstellingen die
als eerste naar boven komen. Eerder
denk ik aan de verhalen die zich een weg
naar buiten vochten via #MeToo en de
consequenties die dat had. Of aan de belangrijke prijzen voor zwarte makers. Of
aan de soms hoog oplopende discussies
over racisme en seksisme naar aanleiding van voorstellingen als Risjaar Drei
van Olympique Dramatique, Het lijden
van de jonge Werther van Eline Arbo, Cock,
Cock… Who’s There? van Samira Elagoz of
een herneming van Het leven en de werken
van Leopold II van de KVS.
Vijf jaar geleden beweerde Johan Simons
bij Zomergasten: ‘Kunst hangt boven de
cultuur en levert er commentaar op.
Daarom moet die kunst ook gesubsidieerd worden, want die moet objectief
kunnen oordelen.’ Los van de claim op
subsidie klinkt het inmiddels als een
nogal ouderwets argument. De kunst
hangt nergens boven en is niet objectief
of neutraal. Ook kunstenaars kunnen
seksuele roofdieren zijn, kunstinstellingen kunnen racistisch zijn en kunstwerken kunnen normbevestigend zijn.
Kunst heeft macht.
Dat zijn allemaal niet per se nieuwe
inzichten – maar wat zo’n twee decennia geleden nog vooral kennis en
vocabulaire was van vakgroepen Gender
Studies op universiteiten is de afgelopen
jaren ineens vrij abrupt mainstream geworden. Over deze morele verschuiving,
dit afzetten van oogkleppen heeft de
redactie van Theatermaker de afgelopen
maanden veel gesproken.
We zagen #MeToo en het diversiteitsdebat in een bredere trend waarin het theater de afgesloten positie van de kunst
verlaat om zich op nieuwe manieren in
de maatschappij te nestelen. Want de

vrijheid van de kunst die na de Tweede
Wereldoorlog zo hard bevochten is,
werd uiteindelijk tot een domein waar
weliswaar alles gezegd mocht worden,
maar waarnaar niemand hoefde te
luisteren – of waarvan het althans vaak
de bedoeling leek dat je blasé was over
provocaties of chocquerende vormen.
In haar openingsessay van dit nummer
weet Fanne Boland op knappe wijze de
‘weersverschijnselen’ van deze tijd te
bundelen tot een idee over een ‘morele
klimaatverandering’, dat het thema van
deze editie is.
Ondertussen werd in de hotte, zotte zomer van 2018 ook de niet-metaforische
klimaatverandering voelbaar. Het genoegen van het mooie weer werd steeds
sterker aangetast door de beklemming
dat er een onomkeerbaar en onbeheersbaar proces in gang is gezet – ‘solastalgia’ is het voorgestelde woord voor deze
ambigue emotie.
Het gevoel van doem werd nog versterkt
door enkele onverwachte sterfgevallen.
Het plotselinge overlijden van producent en zakelijk leider Maarten van der
Cammen maakte een eind aan een vol
en nog maar nauwelijks echt begonnen
theaterleven. Een maand later stierf theaterverslaggever Loek Zonneveld na een
kort ziekbed. Zonneveld, oud-hoofdredacteur van dit blad in een andere hoedanigheid, vulde de laatste jaren vooral
de rubriek Doek Valt met prachtige
stukken over de grote en kleine levens
van overleden theatermakers en vond
zo een nieuw genre geschiedschrijving
uit, zoals Constant Meijers verderop in
dit blad betoogt. Zonnevelds in memoriam staat nu tussen de laatste stukken
van zijn hand. Met de toewijding aan het
theater van Loek en Maarten in gedachten is deze editie in liefde aan hen
beiden opgedragen.
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DOEK VALT
Voor niemand bang
Natascha
Emanuels
(1939-2018)
Een Surinaamse vader en een
Nederlands-Chinees-Surinaamse
moeder. Geboren in Zandvoort, en
behept met een gezond gevoel voor
humor. Natascha Emanuels, motor
achter het Vrouwencabaret, wist
de juiste meiden om zich heen te
verzamelen. En dat zouden wij weten.
Door Loek Zonneveld
De geschiedenis vermeldt dat het
Vrouwencabaret van Natascha
Emanuels & Co in de jaren zeventig
haar programma Een vrouw is ook een
mens (1975-1976) vaak speelt voor huisvrouwenverenigingen. Het openingslied
is meteen raak: ‘De penis, de penis, ’t
is menens met de penis’. Kort voor de
pauze zingen ze het nummer Kindjes
van Van Agt dat aanhaakt bij het gelazer
over de abortuswetgeving. De tekst is
van dichter Ed Leeﬂang.
‘Ik zing voor jou, ik zing vannacht
voor alle kindjes van Van Agt
en die hij nog creëren gaat
als hij ons niet beslissen laat,
als hij vindt dat de zwangerschap
een zaak is van de mannenhap.
Slaap goed, lief kind, jij bent een pracht,
ik breng je morgen bij Van Agt.’
In de pauze verzoekt de voorzitter van
de huisvrouwenvereniging niet zelden
of de dames na de pauze niet gewoon
een paar mooie liedjes willen zingen. De
‘meiden van Natas’ zetten er dan nog
een tandje bij. Want Natascha Emanuels
is bang voor niemand. Haar meiden
ook niet. ‘Natas’ heeft immers de gave
precies het juiste brutale type ‘meid als
parel in de klassenstrijd’ om zich heen
te verzamelen.
Adeline Lucia, roepnaam Natascha,
Emanuels deed een dansopleiding, keek
rond bij routiniers in het cabaret en
verhuisde naar Parijs en Londen. Terug

fotograaf onbekend met dank aan
theatercollectie bijzondere collecties uva
(stichting tin)

in Nederland nam ze spellessen bij
Loudi Nijhoff (1900-1994), grande dame
én pittige tante van het Nederlandse
toneel, van alle markten thuis. En toen
kwam Reconstructie, Holland Festival
1969, een gesamtkunstwerk van prominente schrijvers (Claus en Mulisch die
ook regisseerden) en een ‘collectief’ van
componisten (Andriessen, De Leeuw,
Van Vlijmen, Schat, Mengelberg). Een
subtiel kunstwerk was het niet, deze
groots opgezette en heftig bediscussieerde opera, wel rauw en opzienbarend.
Natascha Emanuels speelde ‘Madame
Cuba’, een niet te stuiten bonk podiumenergie, poedeltje naakt, in de piste van
Carré. Bruut verkracht werd Cuba door
een tirannieke tenor met een deftige
Latijnse naam, overduidelijk de personiﬁcatie van Uncle Sam, het heftig
gehate Amerika van Richard Nixon. Dit
alles aan de voeten van een metershoog standbeeld van Che Guevara, de
posterheld van alle zich warm lopende
aspirant revolutionairen.
Na Reconstructie speelt Emanuels met
Ramses Shaffy in Shaffy Verkeerd en in
de Nederlandse versie van Hair. Bij een
vrouwendemonstratie in New York in
1971 broeit bij haar het idee voor een
Vrouwencabaret, dat ze vervolgens
opzet samen met Els Korver. Resultaat:
meer dan achthonderd voorstellingen, zes programma’s in negen jaar,

waaronder het fraaie Een traan voor elke
roos (1977) dat ze speciaal maakt op
uitnodiging van - jawel: het Holland
Festival. Waarmee het theater over
feminisme tot haar grote genoegen deﬁnitief lijkt ingelijfd bij de hoge kunsten.
In 1981 heft het Vrouwencabaret
zichzelf op. Ruud Gortzak schrijft in
de Volkskrant: ‘Bespot door feministen,
uitgekreten voor pottencabaret, afgeschilderd als een stel kakelende kippen
en kenaus – maar na iedere voorstelling wel steeds emotionele reacties. Ze
waren eerst voornamelijk leuk en lief,
daarna hielden ze op met kietelen en
prikken, vervolgens gingen ze keihard
raak slaan.’
Natascha Emanuels maakt nog solo’s
over jazzlegendes Billie Holiday en
Chet Baker en steekt energie in jong
talent, onder het motto: ‘moeders wil
je wel helpen’. Zo begeleidt ze Paul de
Leeuw op weg naar zijn eerste solo in
1983 met de vroege versie van later
beroemd geworden types. De Leeuw:
‘Zij heeft het karakter van Annie de
Rooij een theatraal hart gegeven.’
O ja, nog een memorabel feit: in ‘de
cabaretbijbel’ van Wim Ibo, En nu de
moraal van dit lied – geschiedenis van het
Nederlandse cabaret 1936-1981 (uit 1982)
komt het Vrouwencabaret van Natascha
Emanuels helemaal niet voor. Dat hebben Patrick van den Hanenberg en Frank
Verhallen ruimschoots recht gezet in
hun boek Het is weer tijd om te bepalen
waar het allemaal op staat – Nederlands
cabaret 1970-1995, waar Emanuels en
haar meiden de plaats in de geschiedenis hebben gekregen die hen meer dan
toekomt.
Natascha Emanuels overleed op 12
mei 2018 aan de gevolgen van de ziekte
van alzheimer. Ze is 78 jaar geworden.
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Karl-Ernst
Herrmann
(1936-2018)
Wereldruimtes
Met de eerder dit jaar gestorven
Wilfried Minks en de nog actieve
Achim Freyer (1934) hoorde Karl-Ernst
Herrmann tot de ‘drie musketiers’ van
de naoorlogse Duitse theatervormgevers die wereldruimten bouwden
waarin toneelspelers en regisseurs
lucht kregen om vrijuit te ademen en
voluit te spelen. Schrijvers pasten soms
zelfs hun plannen aan omdat Hermann
een beter idee had. Of omdat hij meer
kon doen dan zij dachten.
door Loek Zonneveld

Neem de tweede acte van Thomas
Bernhards laatste toneelstuk
Heldenplatz (1988), over de dagen
direct na de zelfmoord van de joodse
hoogleraar Schuster, die uit zijn appartement aan het beruchte Weense
plein was gesprongen uit angst voor
nieuwe golven Oostenrijks antisemitisme. Die tweede acte, direct na
de begrafenis, ging zich, zo was het
plan van Bernhard, afspelen in een
‘grossbürgerlichem Wiener Zimmer’.
Totdat regisseur Claus Peymann aan
de schrijver vertelde dat ontwerper
Herrmann juist ook sterk was in het
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zou resulteren in een stortvloed van
maatgevende, grote en open ruimten
voor de Berlijnse Schaubühne: het
heuvellandschap van Peer Gynt (1971),
het in zwarte doeken ‘ingepakte’ horizondoek voor Prinz von Homburg (1972),
een berkenbos in Sommergäste (1974), de
agora met trappen en bakstenen muur
voor de Oresteia (1980) en het wijde (48
meter diep) landschap in Drei Schwestern
(1984). Een toneelbeeld van Herrmann
had altijd iets edels, het zag er kostbaar
uit maar pompeus was het nooit.
In de jaren tachtig begon hij met zijn
vrouw Ursul ook te regisseren, opera
vooral. In de Brusselse Munt Opera is
dat belangrijke deel van zijn loopbaan
begonnen.
Zijn lessen toneelvormgeving aan
verzinnen van buitenruimtes. Dus werd
de Münchner Akademie der Bildende
de ontmoeting tussen Schusters broer
en zijn twee dochters gesitueerd op een Künste hadden een strenge, heldere
bankje in het Volkspark direct achter de kern die hij zo verwoordde: ‘Een vormgeHeldenplatz. Een in lichte nevel gehulde ver moet leren met de dramaturgie van
een stuk om te gaan, er werkelijk plezier
ruimte met twee rijen kale platanen en
in te hebben voortdurend iets nieuws te
op de achtergrond het gebouw van het
ontdekken. Een goede decorontwerper
Burgtheater. Herrmann had ook een
stapt als het ware dienstbaar bij een
mooi detail ingevoegd (was hij dol op):
toneeltekst naar binnen en moet zeker
er brandde licht in de directiekamer.
niet ruw zomaar een of ander idee op
Ik weet nog goed dat het toneelbeeld
een stuk loslaten.’ Als er een schrijin het Burgtheater een gul open doek
ver is bij wie Herrmann die principes
applaus oogstte, dat zeer snel weer
heeft kunnen botvieren is dat Thomas
over ging in Weens sissen, boe roepen
Bernhard geweest. De laatste werelden ﬂuiten toen de conversatie over
Oostenrijkse neo-nationaal-socialisten ruimte die ik van Hermann voor een
Bernhard-stuk zag, was enkele jaren teeenmaal ﬁjn op stoom was gekomen.
rug bij het Berliner Ensemble, Die Macht
Thomas Bernhard bekende later dat hij
natuurlijk altijd in de eerste plaats voor der Gewohnheit, regie: Peymann, met de
82-jarige Jürgen Holtz als Caribaldi, de
‘zijn’ toneelspelers schreef, en vanzelf‘meneer met de cello’. De speelvloer
sprekend voor ‘Herr Peymann’, maar
toch ook altijd graag ‘für unseren lieben was een licht gebold podest van geel
geschilderd timmerhout, daarachter het
Karl-Ernst Herrmann’.
silhouet van een circustent, daar weer
Herrmann werd geboren in Saksen,
achter de schaduwen van een kleine
studeerde van 1957 tot 1961 aan de
provinciestad. Dat verre landschap en
Hochschule der Künste in Berlijn, waar
de nabijheid van het kamermuziekenhij zich vanaf zijn veertiende al had
bekwaamd in kalligraﬁe. De grote ‘talen- semble van Caribaldi werden verbonden
door een rij telegraafpalen. Met vogels.
tenvisser’ Kurt Hübner haalde hem als
En – Herrmann-detail: een vogelnestje.
leerling ontwerper naar Ulm, waar hij
regisseurs als Zadek en Palitzsch leerde In de loop van de avond kleurde de lucht
van dag naar schemering. Een Berlijnse
kennen en waar de eerder genoemde
krant schreef: ‘Een lange dagreis met de
Wilfried Minks zijn mentor werd. Toen
circusmuziek mee naar de nacht. De weg
de Ulmer troep naar Bremen verkaste
die wij allen zullen gaan.’
ging hij mee en was medeverantwoorKarl-Ernst Herrmann is op 13 mei
delijk voor de ‘Bremer Stil’.
Daar ontstond de samenwerking met 2018 in Berlijn gestorven aan een nierziekte. Hij is 81 jaar geworden.
regisseur Peter Stein die kort daarop

beeld paul van der steen
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Loek Zonneveld
(1948 - 2018)
Homo universalis
door Constant Meijers

Het was een merkwaardige gewaarwording om enkele dagen na zijn overlijden
een interview te horen dat beginnend
theatermaker Rosa Asbreuk een paar jaar
geleden hield met Loek Zonneveld, die al
wat verder in het leven stond. In dat uur
ging het over de dood. ‘Het leren spreken
over en het omgaan met de dood is het
meest ongewisse avontuur dat je moet
aangaan’, vertelde hij Asbreuk.
In mijn herinnering dwaal ik terug naar
het midden van de jaren negentig, toen
we elkaar leerden kennen als presentatoren van het programma Ophef en
Vertier. Op kosten van de Vara volgden we
een cursus radiopresenteren, waar we
kundig en streng werden geschoold door
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oud-omroepster Judith Bos die ons leerde
hoe we een uit zeven woorden bestaande
zin als ‘De vis wordt op vrijdag duur
betaald’ op zeven manieren konden uitspreken. Na twee seizoenen moesten wij
als freelancers het veld ruimen voor vaste
krachten. Niet veel later werd Radio 5, ‘de
cultuurzender’, zonder slag of stoot opgeheven, waardoor dit land, waarschijnlijk
als enige in Europa, niet meer over een
culturele radiozender beschikt. Loek kon
zich daar enorm over opwinden.
Gelukkig vond onze samenwerking al
snel een nieuw platform. Hoewel Loek, als
oud-hoofdredacteur van Toneel Theatraal,
niet stond te juichen toen dat blad werd
gedwongen samen te gaan met het
dansblad Notes tot Theatermaker, ontpopte
Loek zich al snel tot een steunpilaar voor
de aanvankelijk zeer wankele uitgave en
voor mij als zijn weg zoekende hoofdredacteur. In de zeventien jaar dat ik het
blad leidde, was Loek van onschatbare
waarde. Zijn kennis, eruditie, kritische
benadering en liefde voor het theater in al

zijn geledingen leidden tot talloze markante artikelen en voorzagen het blad
van een permanente stroom hoogwaardige bijdragen.
In bijzondere mate raakte ik onder de
indruk van de manier waarop Loek de toneelverslaggever zich keer op keer kweet
van de ‘ondankbare’ taak om een theaterpersoonlijkheid uit te luiden. Hij creëerde
als het ware een eigen genre waarin aan
de hand van overlijdensberichten ook
een geschiedenis van het Nederlandse
toneel werd geschreven. Als er weer zo’n
schitterend verhaal mijn postbus binnenviel, deed ik wel eens een schietgebedje
dat Loek minstens honderd jaar zou
worden. Wie anders zou zijn taak kunnen
overnemen, laat staan evenaren?
Want Loek was overal. Niet altijd liep je
elkaar tegen het lijf, meestal zag je hem
vanuit een ooghoek voorbijschuiven, met
een geconcentreerde blik, een tas in de
hand. Soms merkte je hem pas op als je
hem tijdens een voorstelling in de lach
hoorde schieten. ‘Aha, Loek is er ook’,
dacht je dan. Niet verrast, eerder gerustgesteld, dit was de normale gang van
zaken, hoe het hoorde! Ook dat zullen
velen missen, Loeks vanzelfsprekende
aanwezigheid – de normale gang van
zaken zal niet meer normaal zijn.
Waarom hij zo nodig altijd in het
theater moest zijn, vertelde hij ook in dat
interview. ‘Ik durf zelfs de bewering aan
dat troost uiteindelijk de reden is waarom
ik zo dol op toneel ben omdat het eigenlijk
een permanent gevecht is tegen de eigen
sterfelijkheid. Voor mij is het toneel van
levensbelang.’
Loek Zonneveld belichaamde een halve
eeuw toneelgeschiedenis, een bagage
waar niemand tegenop kon. Voor je het
wist zat je in de rol van luisteraar. Alleen
over smaak viel te twisten en dat deed hij
met verve in debatten, gesprekken en in
het radioprogramma Clash der Recensenten.
Lees nog eens zijn laatste necrologieën
(Loek had liever niet dat we de rubriek de
titel ‘Necrologie’ of ‘In memoriam’ gaven,
daarom bedachten we de benaming ‘Doek
valt’) in de vorige Theatermaker. Daarin
herdenkt hij de op 7 maart overleden
Ben Hulsman en de op 19 april overleden
Shireen Strooker. Opnieuw raakt hoe de
schrijver dit laatste portret afsluit, met inbegrip van de cursief benadrukte woorden.
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‘Strooker constateerde tijdens deze regie
(van Hoog Tijd) dat de dood een constante
is in haar werk: “Er is niets wat niet over de
dood gaat. Toneelspelen en regisseren – ik
doe het niet om het succes. Het is iedere
keer een levensteken. Voor mijn zoons, mijn
dochter, mijn hond, voor de hele troep –
dat is wat mij gaande houdt”.’
Levenstekens, daar ging het om in het
leven van Loek Zonneveld. Hoe prachtig
is hij erin geslaagd een constante stroom

loek zonneveld

van die tekens te geven. Voor de spelers,
de schrijvers, de studenten, de verzamelaars, de collega’s, de toeschouwers en de
lezers. Kortom, voor de hele troep. Het zijn
tekens die tot in lengte van jaren zullen
worden verstaan. Omdat hij meeademde
met alles wat zich in en om het theater
afspeelde en geen onderscheid maakte
tussen voor en achter het doek.
‘Glimlachende radeloosheid’ noemde
Zonneveld de omgang met de dood in een

Op de vrijdagmiddag, vlak voor het
regie-café met tosti’s, bier en inspirerende interviews, gaf Loek Zonneveld
zijn lessen regie-geschiedenis. Als ik nu
terugreken moet hij nog geen 32 jaar
oud zijn geweest. Een jonge studieleider. Gedurende het eerste semester van
het eerste studiejaar stonden Loeks lessen in het teken van levensverhalen.
Iedere vrijdagmiddag vertelde een
van de kersverse regiestudenten zijn of
haar levensgeschiedenis.
Loek trapte af. Het verhaal over zijn veel te jong overleden - grote liefde en
de impact van dat verlies op zijn leven
hebben diepe indruk op me gemaakt.
Evenals de verbindende en intieme onthullingen van de anderen.
Vanaf dat moment waren we samen
en wist je dat je om verhalen te kunnen
vertellen, je diep in je eigen leven moest
durven afdalen. Daar lagen de thema’s
waar je nooit meer vanaf zou komen en
die je zouden helpen je werk diepte en
kleur te geven.
Nadat deze bodem gelegd was, doken
we via Nietzsche, Brook en Bausch verder
de geschiedenis in. Ik herinner me bevlogen middagen in donkere zaaltjes, Loeks
‘palestijnensjaal’ en ‘de geboorte van de
tragedie’.
Gedurende de opleiding was hij de
vinger aan de pols die je prikkelde met
zijn liefde voor theater. Maar ook daarna
bleef hij de meesten van ons volgen terwijl intussen nieuwe generaties werden
‘ingewijd’.
De geblokte sjaal werd verruild voor
een rode, een update die zijn vurige betrokkenheid bleef onderstrepen.
Als hij je voorstellingen bezocht om ze

foto bas de brouwer

DAG LOEK

te recenseren nam hij - tegen de gewoonte van recensenten in - de tijd om je
mondeling terug te geven wat hij gezien
had. Altijd verdiepend. Altijd de leraar.
Tijdens het maken zat hij soms in je
achterhoofd. ‘Wat zou Loek vinden? Hoe
zou hij dit zien?’
Dag Loek! Dank voor je lessen en woorden. Je werd onderdeel van ons leven en
hebt diepe indruk op ons gemaakt. Van
jou komen we nooit meer af. Fire... walk
with us.
Carina Molier

STERK SPUL
‘Sterk spul’ of ‘Sterke Stukken’ was de
naam van de cursus, die Loek Zonneveld
jarenlang gaf over het kijken naar toneel.
Aanvankelijk onder de vlag van de
Stadsschouwburg en vanaf 2011 in eigen
beheer gaf hij tijdens het theaterseizoen
les aan geïnteresseerde toneelkijkers.
Voorafgaand aan een bepaalde productie werd door Loek een avondvullende

brief aan Rosa Asbreuk. ‘In het aangezicht van de dood moet je allemaal op
nul beginnen.’ Aan het slot haalt hij een
favoriete tekst van Toonder aan, bij monde
van Joost, de butler van Olivier B. Bommel:
‘Men doet wat men kan, en zodoende blijft
er heel wat liggen’.
Loek Zonneveld overleed in de nacht
van 3 augustus 2018, nadat zes weken eerder slokdarmkanker was geconstateerd.
Hij is 70 jaar geworden.

inleiding gegeven op het materiaal en de
uitvoerders, over de schrijver, de regisseur, over de ontstaanstijd. Bijna altijd
geïllustreerd met beeldmateriaal. We
kregen ook de scripts om de tekst vooraf
te kunnen lezen, aanvankelijk in stapels
gekopieerd papier, later digitaal. Daarna
gingen cursisten zelf het stuk bekijken.
En een of twee weken daarna was er
een tweede avond, waarin de voorstelling werd nabesproken, altijd in het
bijzijn van een gast zoals de betreffende
regisseur, de dramaturg of een andere
woordvoerder.
Zelf heb ik de cursus gevolgd vanaf
2009. En met mij een groep van trouwe
medecursisten.
Ik heb goede herinneringen aan de
prachtige avonden die Loek organiseerde
in het zaaltje van Perdu, de poëziewinkel
aan de Kloveniersburgwal of soms in de
Theaterschool. Loek had een onuitputtelijke kennis van de theaterwereld. Ik
noemde hem wel een lopend archief.
Daarnaast was er ook altijd zijn heerlijke
humor en zijn relativerend vermogen.
Terwijl hij zelf duidelijke meningen had,
stimuleerde hij ons om ons eigen oordeel
te geven.
Het was een schok, toen hij eind juli in
een brief meldde dat de cursus van het
seizoen 2018-2019, die hij grotendeels al
had voorbereid, niet door kon gaan omdat
hij ongeneeslijk ziek was. In een ontroerende brief nam hij afscheid van ons.
Margot Kaldenbach

Op zondag 14 oktober om 15:00 uur vindt
een herdenkingsbijeenkomst plaats voor
Loek Zonneveld in de Stadsschouwburg
Amsterdam.
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