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wetten van de zwaaíekracht ió.

"TlideN het regisseÍen van D1 ,'zcl
btud Be/ lit, hij Toneetsoep AmsÍeÍdÀn,
las aDC op miin nachtkàstje. tn beide
stukken komen namelík veel

enseleD

voor - en ik houd van enselen, ik gebruik
ze glaas op het toneel. Ik las 's avonds in
lrc roor ik ging slapen. Puur voor de

*

cdms, het ritme, ter i.spiratie. Opeens
hoorde ik mezelf tegen mín dramaturge
Dirkje Houtmàn agsen: 'aDC wordt de
vols€nde die we gaan doenl 'O neel' zei
zij. WàDt ze weer wat voor enorme lap
tekst het is. Ik heb het idee cen tljdje la
ten liggen, totdat ik tràpeze aniesi Dreya
Weber tegenkwam. Ik lroeg haar oI ze
niet bang was daar bove! in de luchr. Ze
had het over de zwaartekmcht, hoe fascinerend het is die te ovenviDnen. Dat is
lrilwel onnoselijk. Dante was óók bezis
het onmogclijke te doen. Hii was verban
nen uit ziln stad, en schreefvervolgens het
epos aDC Alsje de politieke ofalledaagse
situatie niet kunt veranderen oferaan kunt
ontsnappen, dm doeje maar iers dat nog
groter is. Anders win je her niet. Dat be
grijp ik, dat besïijp ik heel soed. Zo oni,
stond het concept dat Dreya he1 Pàridijs
ofde Hemel uitbeeldt.
"Dreya heeft met N,lerijn de Jons, die
Dante spe.elt, een pas de deux in de lucht
die adembenemend is. Het l,ijzoodere is:
Dreya zou desene zto die Nlerín vàsthoudt tídens hun act in de lucht, te ijl
zi] zelf vàstseketend zn. Maar zlj heeft
veuonnen dat hÍ heír vxsrhoudr op rien
meter hoogte. Ik voDd dat de omgekeerde
wereld, zij is des€nc met de erarinc, zij

noet
die wljre bmcht ze eerder als sasregisseur

bii ToneelgÍoep Amsterdam stukhen
De

ttu?M" L0 revïè

en Ranea

als

u hlia

van Shàkespeare en een bewerking van

\yinweíde§

frtm

D

Ae"xt b!,cet

B,tik.

En Dn is et La Ditha Contudià, à{sekon
ailc De nctieve reis dje Dante Àighieri
(1265 132 1) maakte door her hiernamaals
(van de hel vià het vagevuur.aar het pa
radÍs) is omgetolerd tot een spannende
roadmovie. De Dànte van Nlaàalàni is een
vluchteling die terechtkomt iD Nede.land.
Een zwcrftocht volgt, doorepekt ven ta
ne., boottochten. dorst. landkaarten. ver
sunningen. bossen, honger En reelstoep
tesels. Uiteindelljk is er de engel Bearrice
die zich het lot!àn Dante aantrekt en hem
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vy', màken, als hii loslaat is zii
Z;j kit 'Zo werkt het daarboven

de

àoodniet. Een fout van wie dan ook betekent
valle!. Juist hem de verannvoording geven, is mljn q,64,1 Het moment dat Nlerij.
Dreya met één arm op tien meter hoogte
vasthoudt, vind ik nog steeds het allereng
ste. zij in eD embryohoudins, zijn hele
arm om haar heen. Ik heb vaak stop!'
geroepen uit angst, maar ze lachten me
dan samen uit:'Oké. nu weten we dat het
àankomt. Mogen we nou dooMerken?'Ik
wilde eigenlijk iets kleins in delucht, maar
dat is het grote ding gewo.den. Omdàr
Merijn a verdomd soed is in de lucht.

"AIsje ie.s onmogelijl6 wilt doen, zoals
Dante ofl)reya, kan dxt alleen maaralsje

he€l

jons besirt enjeje hele leven daarop

lbcust. Ik ben zelfook iemand die alrijd
hetzelfde wil zeggen. Tordat het nier meer
gezegd hoeft te worde!. Ik pÍobeer thea,
ter ie màken waarin de moo.deóàà.s. de
zelfmoordenaàm, de wellustisen jx, dat
zín allemaal termen uit 1-DC ik zit dae
nu a in in mijn theater een veÍblijfulaars
vinden ondeí ons. Mijn hoora6euren zijn
alttd mensen die door de maàischappij
verstoten ziji. Bij Danto zijn dat de zlveÈ
vers en de vluchtelingen. Bii Meica waret
d1t Íroeders die hun kinderen vermoor

de!. Zo'n vrouw wordt gcien àls een
s,aanzinnige, een beest. Daar wil niemand
iets van weten. De omgeving niet, de hu
ren niet, de familie vaàk niet eeos. Maar
ik wil daar nieuwsgierigheid naar creëren,
omdàt je de sisnalen pd op kunt piklen
als je ze herkent. Dàn hoor je her ah iemand zegt:ik ga naar de hemel met mijn
kindereo. Dan kunje dooNraseD: hoe sel

':,À ik wil eer oplossirg aandrage!.

'li

prohÈÉr 1h*at*i'ts

fiakerl uiaarifi
de m*crderaars, rie
rslÍ$oorde a,r§.
de r'r*llustrgen een

verhlij{!ilaat§
'{i der orider.fln§'
Nee, nee, nee, dat is niet te idealistisch!
Juist niet. Er hoeli ftaar één iemand te zijn
die zegt: 'Wat vi.dje eflan als de kiDderen
een tljdje naarje zus gm? zodàt jii €ven
bl kunt komen? Dat wil iedere moeder.
daar kun ie v.m uitsaan. Het moment van
waanzin is zo sterk. Maar het À maar één

Twee jaar w6 Ola Mafa,lani toen ze
vanuit het Syrische Damasos nd Duits

land verhuisde omdat haar vader daar
uroloog werd. Ze viel op door haar dane
hfien en osen, iedereen wilde haar altíd
alnràkeD. "TeNlll ik het liefst als iedereen

lvilde zïÍ,. Later was dat wel leuk. Allejon,
sens wilden met n1ij, omdat ik anders was]
Ze was 'het zwaÍt€ schaap van de familie,
ze brak iedere reeel die er was. Luid was ze,
en altiid ers er$,uig ook op school. Na
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> school ,ou ze medicijnen gàsn

studeren,
allc toelàlinsdamens hàalde ze, toen zc
zich opeens realiscerde: 'lk wíl dit helemaal
niet ml]l lelen lang met zieke menscn I Ik
moet er Dict un denkenl' In liaar laàtsle
schooliaaÍ ftàakte ze een afschcidsvoor

stelling. 'Her ws bcdocld àls §ruak op
de lerare.. \'oor al die bullshit die ze maar
bij iou .eeíesscn op school wmmd jlj
je moer confomeren. \'Iet eeD eisenwijs
heidl Geen vcNtànd van zaken. dacht ik
jaar nr,jaar uitl" De voorstelling werd een
groot succes. 'Ik dacht: ik hcb mitn mal
gclo.den. En ben thcater gtxn studeren.
Oók omdat een v.iendje tegen mc zci: .lit'

noet theaterdoen, ivartj! overdrii{i altijd
zo.Jlj bent allijd zo drearróíll"

jlar

theaienvetenschappen in
Duitsland een resie-oplciding leek haar
tc hoog gegÍepeD - switchte ze naar Àm
íerdam. want dààr mocht a v j gcbÍuik
makeD lan de lherte%alvan de univeÍsi
teit.'ln Duilslànd kostre mc dat klruwen
met seld:' Ee. paradijs loor Mafaala.i,
die eÍop los experínentce.de mer stlkkeD.
I)aarna sins het stcil opwÀàits met d. car
Na tlree

rière van deSFsche. Navoostellingen in
de klcine zrlen en hetwinnc! van de Erik

\bs Prijs voor aaDstoÍnend regrseu6ta'
lenl, vord ze de6nitielde weg naar haà.
grote liefde: dc Grote Zaal. "lk ben gek
op de Grotc Zàà1. Àlsjc.cr schou§burg
bnmeD komt. ishetàlsolle een kerk hnr

l)al heeli eer gesch'edenis.
een allurellk heb daar ontzàg e! respect
voor NÍaar ik Í7t?, eÍ !íel greag mcc. Ik
geefhet publick gÍaàg een rol. Bij hct slLrk
nen komt.

-rlà

biivoorbeeld heh ik adae,t

t rdlr

(sroelen op het podium red.) lerkochti
de toeschouwers werden daarin heel vies.

het
op de hànd is. Ik bca degene
^,aaÉ
die de relatic ondesraagt.l\{!$ drt doeD

Làter in het stuk weÍden zij de jury die

geloolik de meeste !rcuwenl

het einde van het verlEal bepaah. Dat ?ijn
dinsen die ie tueer in een kleine ,.tàl ver
wach!. tk doe dat vaDuh het idee: laat de
schou$öurs van DÍ zïnl"
De samen$,erLing met haar partno Ko
van den Bosch. die de meesle tekstcn voor
haar schrijli, is essentieel loor ha.r. "KIk
ik bcD nog'rl 7tr!Íói. Ik kan mcnsen heel
goed aan het huiler brengen. Nlaarthearer

moct ook litaliteit en lucht hebbe!. ÀndersiserseeD adic mogelilk. Ko's aandcel
is daarnr hcel grool Ik zes kei-nroralis
tisch wat ik rvil zeggeo, hij zorst dàl het
op een luchtige, niet moralistische mànier
wordt !e^{oord. Verzint gekke con§ructics, zodàt bezoekers ook een vermakelijke

lin zijn.
Ondenkbaa. vooÍ mij om tundcr hem te
rverkcn. Ik haal er ook actcurs bij die heel

V@r LIrC veÍdiep.e ,e zich endcrlulf
jaar nr de situatic vrn zlven.rs cn vlu.h
lelinger. Àl die Íesearch, È zc dààrin niek
xis regisseuÍi 'Dai weei ih niet trlet regic

ishet net àh met sek:jeweerniethoc ccn
.Danle

zegt he.lvaàk, Ik was e.n mcns,
oo,tr Drt zijn hccl bï,ordere proccssen:
ivanneer vóéh een nens zich nog mens
en warncer is hij ontmeDsclijkti \èel van
de vluchtelingen die wc spreken, voclden
niet meer dar zij als nens gezien wcrden.
Het gevxl dar mij het meest paktei \!às

dat vm eeD man die vanuit \'I.rokko

^.ar

ÀlàBeille was sellucht. D.ar zag hlj een

avoíd hebbetr. Hct ftóet ook

doNmetrtane over JohaD Cruijfi lenolgens dacht hij: dat voll is symPathick. ik
ga naar Nederlaodl lh,rr de man heeft

autonoom nerker, zodat het vilaliteit
krii,rt. En ia, ook privé bcn ik degene die

slen pàpierer. Ncderhnd selooft niet
dà! hij un N{arokto konr Nlarokko heeti
geen gegeÍens van

hen

hii

is

vrceg $'ees

ge§,orden - dus hitkan liet naarXleroklo
uirgczet worden. llii rvordt reselm.tis op
sc?Àkr omdar hij illegÀàlis. D.D zit hI drie
rnar.den ;n ccn cel waar hij dan niet uit
mas eD ve^ olsens kijgt hlj een rrenÍi.'
ket naar een ofaodere bcstemmil$ zoek
het maàruitlTot lrij wecrwo.dt opgcpakt
en in de cel gegooid. r'aarne er weer wordt
gczegd: !!e s,eten ons ged raad mctjou,
gà naar sccr in de illegalitcit. Ilizd Dat

lllkr mii nou echr de hcl. l)at is ook le!
terlijk rvat er in de helvan Dante gebcun:
er is seen ort§ikleling meer, alleer nog
nradr eeui{ige herhaling:

"Zélf heb ik geen enkelc landidentitcit
Ikloelhe niet Sl,risch, niel Duits, en ool
nict Nederldds. NÍensen snappcn d,tàr
v,uk niets !.n. Ko ook niet. Nlaar ik héb
dàt gewoon nicr. $i,rr mijn kind is, ben
ik thuis. ED lraar m!t. lriendcn ,ijn. Er is
geer enkcl land dat ik zou vcÍdedigen in
eeD ooíog lk kan er nict eens regen dat
ik in Itàliè als tocrist ivord gezicn, .ls ik
daàr ben om me te ve.diepcn in l)arte.lk
ben loor de clàosrheoric Kijk, ons eco
nornisch sysreen maakt slachtoflèn elden
in dc rveteld. Darmr zegje tesen
'nensen
dic die là.deD ontlluchten: '\Iaar jij mag
erhier niet in: Dlt is gelroon onjuisr.XÍÈschien zou het niet onrcchtvarrdis z;in ,ls

de economis.he cr;sis goed doorbreehr.
Dan kr.rnnen rve ,ndeÍe dan nlrterièle
'Ltut d. rÀa|bó0r ta" ni

zir!

waàrden opbous,cn.Jr, ik ben tcgen ma
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terialisme. Reclamemakers zijn de groot
íe boercn voor m!J. Die plegen een srote
brainwash. doorjou te vertellen hoeje seluklis wordt. Zc zitten in dc psyche van
de mens tewÍoeten. En wlj idioten er
varen het als vrije keus. Ongelofelilk hoe
manipulatie werkt, en hoeje er zelfook in
Íapt. Daarom is er ook geen ruimte voor
zwerere, andcn kanje dieiurk cn schoenen niet kopen. Je bent toch niet gek je
saat toch niet àan een vreemde iouw seld
afstaàni Dit is de rijd van hei gÍootsle ego
cen!.isme sinds de mens bestàatl'

"Een engel kent geen

tt

'fos
'1

materialisme,

daarom gebruik ik ook zo vaàk cn sraàg
enEelen in miin weÍk. En enselstaat daàr
bovei. Als je een engel invoert g.ààt het
ookineens overdeheleplaneet, niet àlleen
maar over Amsterdam of Nederland. En
hij staat voor totale amoraliteit: hij helpt
net zo goed het slechte peNonage als dc
goede. Nee,

2r'n

engel heeli geen enkele

linkmet een godsbeeld. God bestaat hele
nààlnlel, lvar een onzin:GodlAldie ge
neraties die dal hebben aa.gehargen. llel
is gelvoon literatutrr de Bijbel ofde Ko

ratr. Hct wordt zo ovcrscwurdccrd. Ik
bedoel: Plàto's lverk is ook heel goed ge
schreve., heelslim. Dar saje to.h ookriet
aanhansen? À is het semh aan relisie ook
wel jammer Dat er alleen nog maar materialisme is, geeo plek om samen oaartoe
te garn, te zingen. lbor mI is het theàter
de plek waar mensen zi.h nu verzàmeleí
om laar het verhaal var een ander mens

t D.

t+ tr'I-J D,i.ru í..

':Ia, ik vind het 6in nu cen ci,.en thcatergczelschàp te leiden. Meer eD tueer
ging mijn theàter over het gehéél. Ik ge

ben ik God, daar magik het helemaal be

loofin

slissen. Xlaar daarbuiten

de totaaieNaring

voor het publiek:

-1l.'a, -1, taal,

n tt

moetje van soe-

het eeste contad ahjc binnenkomt, hoe
je wordt bcraderd arn de telefoon, hoc

den huizc konen om passànten tc docn
stoppen. He! geheel lvas nogal oD!.oe

de rmches emilzien: ik \qil overàl bï be
tÍokken zijn.lkwilhet theater van de íàd,
de hele samenle"ing laten zljn] Bij Màd
orsaniseerde ze cen parallelvoorstellirg

rend, wànt de monoloos

op de Grote !ÍaÍkt in GÍoningen. ".ue

iïn

de Jons, die JÀson speelde, siàpte tij
dens de voorstellins op zijn fielsje.aar de

Grote NÍarkt. om daar de andere kant
tevctcllen. De oppas deed
buitcn eeD tuonoloos n1lar de hemcl. Hii
kon ràgen ofdàar nog pijn w.s. Dàt was
nogal ontroerend. Her is loor mij seen
detail datje ccn deel van de looretelling
in de buitcnwereld speelt. Dat is hecl
spanncnd. (ijk, binnen in de schous,burg
van het vcrhaal

!P DEll0
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va. de

oppas

"1.

d.o'

schou§burgteÍug 1e horen.
''Nlijn oveÍuiging is dat n elk meDS het
veÍhààl !àn de mensheid zit. Daar bou*
was ook in de

ik bij het \ooid \ederlaDds 'Ionccl de
komende jaren alles omhecn. wij willen
een transpannt huis ziiD. \raarje gewooo

iÈ er

uitloopt. Drt van ièdeÍeen is. \\ie

gaan ccn nieuue dialoog aa

Twee keer per maand houden wc nu op
zondas clubalondcn !va, n §e belàigÍij
ke verhalcn lan C.oningeÍs als een soorr
Hazldl bcnadeÍen. No ly Beyer veu orst
dàt. DaaÍomhee. hebben sr theatralc
xcrs. We

hlen de bezoekers zelfdc hoolil

rol zijnl'

C.nlt.dir'i íot. nx 2 oltob.t
Gn itgu'.
Dinnn /otm laotÀ.t /n"l
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