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Theater

Amsterdam ! Het boek ’Minoes’
van Annie M.G. Schmidt wordt
bewerkt tot familiemusical. Produ-
cent is Bos Theaterproducties.
Het wordt een voorstelling met
veel levensechte poezen en liedjes
die iedereen kan meezingen. De
première is op 21 december 2014 in
het Amsterdamse theater Delamar.
De titelrol van Juffrouw Minoes
wordt gespeeld door Sytske van der
Ster: ,,Ik heb Juffrouw Minoes

altijd al een van Annie MG
Schmidts’ leukste personages ge-
vonden en dat ik haar nu mag gaan
spelen in het theater vind ik een
hele grote eer! Ik ben alvast begon-
nen met het oefenen van spinnen,
blazen en kopjes geven.’’
’Minoes’ gaat over een poes die kan
veranderen een mens. Het script
wordt geschreven door Tamara
Bos, die eerder het script maakte
voor de succesvolle verfilming van

’Minoes’. Ze scheef het script voor
films als ’Het Paard van Sinter-
klaas’ en ’Brammetje Baas’.
De musical wordt geregisseerd
door Geert Lageveen. Tamar Sta-
lenhoef maakt de poezenpoppen.
Minoes, van Annie M.G. Schmidt,
ontving een Zilveren Griffel en
werd in maar liefst 28 talen ver-
taald. Anderhalf miljoen mensen
zagen de film met Carice van Hou-
ten en Theo Maassen.Sytske van der Ster. FOTO KIPPA

’Minoes’ bewerkt tot een familiemusical

Pesterig daagt ze hem uit, sexy
wiegend met haar heupen, met
overslaande stem hard zingend:
Who’s afraid of Virginia Woolf?
Een variant op Disney’s bekende
kinderliedje ’Wie is er bang voor de
boze wolf?’ Helemaal aan het eind
van de voorstelling zingt George
het, heel zachtjes en dichtbij haar.
Alle illusies zijn dan vervlogen na
een afmattend duel of eerder nog
een veldslag. Aan het eind zijn er
alleen verliezers.
’Who’s afraid of Virginia Woolf?’ is
een van de meest bekendste toneel-
stukken uit de twintigste eeuw.
Wie kent niet de legendarische
verfilming uit 1966, met Richard
Burton en Elisabeth Taylor in de
hoofdrollen van George en Martha?
Sindsdien is het een repertoirestuk,

met talloze uitvoeringen, waaron-
der die met Porgy Franssen en Olga
Zuiderhoek een paar jaar geleden.
Het wordt nu in regie van Eric
Whien gespeeld, met Jacob Derwig
en Maria Kraakman als George en
Martha en Sanne den Hartogh en
Kirsten Mulder als het jonge stel
Nick en Honey. Zij komen nog een
afzakkertje drinken bij het be-
roemdste echtpaar uit de toneelge-
schiedenis. Een nachtelijk drank-
overgoten bezoek dat ze niet licht
zullen vergeten.
De tekst van Albee is briljant en de
dialogen zijn vlijmscherp, in de
vertaling van Gerard Reve. Het
lijkt alsof Reve, met zijn nietsont-
ziende spot en vileine ironie, nog
een schepje bovenop de al niet
geringe verbale virtuositeit van
Albee heeft gedaan. Doorgaans
wordt het stuk vlot en licht ge-
speeld als een echte comedy, maar
in deze versie wordt vooral de
diepte gezocht: laag na laag wordt
afgepeld van alle vier de persona-
ges. Nick en Honey komen binnen
als een jong en fris stel: zij ietwat
onnozel met haar witte rokje en
haarspeldjes, hinnikend om elk
grapje; hij ambitieus, strijdlustig
en op zijn hoede. Aan het eind zijn

ze allebei gevloerd en vernederd.
Hun idealen, hun dromen zijn
besmeurd geraakt.
Ze spelen een grotere rol dan
meestal, al staat ook hier het oude-
re echtpaar centraal. Een ander
verschil met de meeste versies is
dat Derwig en Kraakman rond de
veertig zijn, terwijl de rollen van

George en Martha meestal door
oudere acteurs worden gespeeld.
Hun relatief jeugdige uitstraling
maakt de teloorgang nog schrij-
nender.
Gelukkig valt er ook veel te lachen,
vooral in het lange eerste deel voor
de pauze. De tekst is bijtend gees-
tig en soms hilarisch. Alles wordt

omgedraaid en ingezet als wapen.
Toch overheerst de pijn en het
verdriet. Kraakman en Derwig
spelen zonder maskers, zonder in
karikaturen te vervallen of aan de
buitenkant te blijven. Vooral Der-
wig blinkt uit; het is fenomenaal
hoe hij zijn rol invult. Meeslepend,
aangrijpend en indrukwekkend.

Margriet Prinssen

Veldslag
met alleen
verliezers

Maria Kraakman in ’Who’s afraid of Virginia Woolf’. FOTO SANNE PEPER

’Who’s afraid of Virginia Wolf’
’Who’s afraid of Virginia Woolf?’ Toneelschuur producties. Spel:
Jacob Derwig, Sanne den Hartogh, Maria Kraakman, Kirsten Mul-
der. Gezien: Haarlem, Toneelschuur, 8 maart, te zien: aldaar 11 t/m 13
maart en 24-25 april; Alkmaar, 3 april. Meer informatie: toneel-
schuur.nl

Teksten zijn
bijtend geestig,
soms hilarisch

Jaja, hij weet best dat hij een begin-
ner is in kleinkunstland. Maar
Pepijn Schoneveld is al cabaretier
genoeg om dat gegeven handig in
zijn programma te vlechten. Want
zit hij verdorie een heel jaar aan
zijn programma te schrijven, heeft
hij nóg geen première in Carré!
En wat kosten de kaartjes voor zijn
show eigenlijk? Vijftien euro? Na-
tuurlijk hebben de bezoekers op de
eerste rij aan wie hij die vraag stelt
hun kaartjes voor niks gekregen.

Kun je nagaan, hoe ver hij van de
wachtkamer van de roem verwij-
derd is, mijmert hij vol zelfspot.
Die zelfspot en die onderonsjes
met de zaal vormen de kracht van
Pepijn Schoneveld. Schijnbaar
improviserend weet hij een brug
naar zijn publiek te slaan waarbij
humor het bord vormt om de diep-
gang van zijn voorstelling ’Meneer
Jongetje’ op te serveren.
Het rode maatpak (met korte
broek) en de gympies waarmee hij
op het toneel staat onderstrepen de
fase van de twintiger tussen jongen
en meneer. In die lijn gaan zijn
verhalen over de twijfels, de angst
en het infantiele van jongetjes.

Diezelfde twijfels, diezelfde angst
en precies het infantiele dat mene-
ren toch stilletjes meenemen naar
hun meneer-periode. Waar ze het
dan zorgvuldig proberen te verber-
gen, maar er ondertussen wél mee
worstelen.
Verwacht geen meningen of diep-

gravende stellingen bij het cabaret
van Pepijn Schoneveld. Hij heeft
aan zijn eigen twijfels en waarne-
mingen genoeg om er een verhaal
van te breien. Daarbij is hij als
acteur sterk genoeg om het over-
tuigend te vertolken. Dat hij op
zijn absurdistische zijpaden soms

iets te lange omwegen bewandelt,
neem je voor lief als hij daarna
voor verstilling kiest.Pepijn Scho-
neveld is 29 jaar. Hij haalde de
finale bij het Leids Cabaretfestival
waarbij de jury hem het stempel
’origineel’ gaf. Intussen leeft hij
van rollen in tv-series als ’Feuten’
en ’Klokhuis’, maar hij hoopt op
een dag als cabaretier voor volle
zalen te spelen. Zijn enthousiasme
en uitstraling zullen daarbij dank-
bare wapens zijn. Met zijn ontwa-
penende kop vol rode krullen heeft
hij ook nog eens de gunfactor.
En jawel: hij heeft ook energie
genoeg om het publiek aan zich te
binden.

Energieke Pepijn Schoneveld heeft de gunfactor
’Meneer Jongetje’
De première van de cabaretvoorstelling ’Meneer Jongetje’ van
Pepijn Schoneveld was zaterdag 8 maart in theater Bellevue in
Amsterdam. Nog op tournee tot eind april. www.pepijnschone-
veld.nl.
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