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Zo geheim was die
hele affaire niet
THEATER

BEDROG

Door Harold Pinter, Theatergroep 

Suburbia

Gezien 25/4, Lelystad

Te zien 2-3/5, Toneelschuur Haarlem, 

9/5 Meervaart, 14-15/5 Bellevue

“Wij waren geniaal, niemand wist het
van ons.” Mooie evaluerende laatste
zin na een affaire. Bij Bedrog van
 Harold Pinter, nu te zien bij Theater-
groep Suburbia, klinkt die zin al in de
eerste scène. Dat ligt aan Pinter, die
bouwde zijn stuk uit 1978 op in omge-
keerde chronologie. Een briljante
vondst, zo kan hij fijntjes aantonen
dat het met die genialiteit nogal te-

genvalt, zo geheim was de hele affaire
niet van Emma, die haar man Robert
bedriegt met zijn beste vriend Jerry.
Robert wist het al jaren.

In negen scènes gaan we steeds een
jaar terug in de tijd, tot het moment
waarop ze ‘iets’ beginnen in de keu-
ken op een feestje.

De oerversie van Bedrog speelde in
de jaren zestig, regisseur Olivier Die-
penhorst geeft er een mooie eigen-
tijdse draai aan. Zijn Emma (Jessie
Wilms) en Jerry (Matthijs IJgosse)
zetten in 2028 als vermoeide veerti-
gers een punt achter hun relatie. In
een verder leeg speelvlak prijkt dat
jaartal op het achterdoek, dat oogt als
een groot uitgevallen kalenderblaad-
je (slim decor van Ilona Overweg). 

Als ze tegen het eind van de voor-
stelling alle jaren hebben afge-

scheurd zijn de minnaars frisse derti-
gers op een veel groter speelvlak, de
achterdoeken als overblijfselen van
hun affaire verspreid op de grond. De
wereld ligt dan letterlijk nog voor ze
open. Het is 2019. Je weet niet wat je
te wachten staat, lijkt Diepenhorst
zijn leeftijdgenoten in het publiek zo
te willen meegeven, zonder er overi-
gens verder een loodzware avond van
te maken. Vooral in de scènewisselin-
gen geeft hij humor de ruimte, wat

Pinter best kan hebben, zo blijkt. De
jonge en uitstekende bezetting met
Wilms, IJgosse en Justus van Dillen
(die als Robert zijn ingehouden woe-
de mooi doseert) kan er goed mee uit
de voeten. Overspel, misleiding, en
zelfverloochening: ze komen in deze
opvatting van Bedrog bepaald niet
minder hard aan. 
Hans Smit

→ Donna Nuda
oogt minder kuis
dan Mona Lisa,
maar lijkt een
echte Da Vinci.
Of toch niet?
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C
ornelis de Bondt (1953) is
behalve een van de in-
drukwekkendste compo-
nisten van Nederland ook
al jarenlang docent aan
het Koninklijk Conser -
vatorium in Den Haag.
Daar gaat hij in 2020 met
pensioen. Dat wordt ge-
vierd met een barrage aan

nieuwe stukken van zijn hand. Een daarvan,
DEUS, voor elf toetsinstrumenten waaronder
negen orgels, beleeft morgen in het Orgelpark
aan de Gerard Brandtstraat alvast zijn vuur-
doop.

Bij het stuk schreef De Bondt een prikkelende
verantwoording, die zich tegelijkertijd laat le-
zen als een scherpe cultuurkritiek. Bottomline:
hij vindt het verwerpelijk dat een kunstwerk –
zíjn kunstwerk, namelijk zijn muziek – wordt
gekoppeld aan een economisch belang en daar-
door wordt ingebed in een kapitalistische struc-
tuur, die haaks staat op de aard van dat kunst-
werk. Uit die gedachte trok hij in 2013 al een
radicale conclusie: hij wilde al zijn werken
 terugtrekken uit de openbare ruimte en voerde
vervolgens rechtszaken tot aan de Raad van
 State om al zijn partituren uit die openbare
ruimte terug te trekken.

De rechter ging niet in De Bondts wens mee.
“Dat was heel jammer voor mij,” zegt hij, “want

Muziek Cornelis de Bondt geeft voorproefje van zijn afscheid

Volgens componist Cornelis de Bondt is
er veel mis met de Nederlandse
muziekcultuur, die wordt geregeerd door
marktwerking. ‘Het gaat om de artistieke
handeling, niet om objecten.’

Een donquichot
tegen de markt

ik wilde een uitspraak over wat muzikaal erf-
goed is en die pakte niet in mijn voordeel uit. In
mijn ogen is dat muzikale erfgoed níet de parti-
tuur, dus geen object, zoals een gebouw of een
schilderij, maar de spelende handeling van mu-
sici en ensembles. Dat is voor mij de essentie
van onze muziekcultuur. Maar daar dacht de
Raad van State dus anders over.”

Voor De Bondt, maar eigenlijk voor alle com-
ponisten en musici natuurlijk, gaat het hier om
een principieel punt, dat grote consequenties
heeft voor de ‘inconsequente en schijnheilige
manier’ waarop er in Nederland met de kun-
sten – maar vooral de kunstenaars – wordt om-
gesprongen. De Bondt wijst op een uitspraak uit
2004 van VVD’er Stef Blok, toen nog geen
 minister maar gewoon Kamerlid, die in de
Volkskrant meldde dat hij vond dat kunst volle-
dig zonder subsidie moest kunnen bestaan.
Kunstenaars moesten ‘cultureel ondernemers’
worden. Wel vond hij dat de overheid moest zor-
gen voor musea, zodat De Nachtwacht, een Ro-
meinse drinkbeker of een ander waardevol ob-
ject voor toekomstige generaties behouden
bleef. Dat vond De Bondt inconsequent, want
De Nachtwacht – of een stuk van De Bondt – is
ooit door een kunstenaar gemaakt en zou er
zonder die kunstenaar niet zijn. Toch behoeven
makers kennelijk geen ondersteuning.

Revolutionair imago
Wat De Bondt verbaasde, is dat geen van zijn
collega’s ooit bij zo’n rechtszaak aanwezig is ge-
weest. “Ik zat er altijd in mijn eentje. Dankzij de
Actie Notenkraker hebben componisten mis-
schien nog steeds een revolutionair imago,
maar dat bleek op weinig gestoeld. Als het erop
aankomt, zitten ze liever achter de geraniums of
hun schrijftafel. Echt verschrikkelijk. Iedereen
denkt alleen maar aan zijn eigen ding. Er is geen
besef vaneen collectief belang, terwijl het wel
degelijk iedereen aangaat.”

Er zijn momenten dat hij zich een donquichot
voelt.

Sinds 2013 maakt De Bondt alleen nog maar
muziek in wat hij de private ruimte noemt, zo
ver mogelijk weg van cultureel ondernemer-

schap, de markt, onder het motto: niet de parti-
tuur, de roman of het schilderij is het kunst-
werk, maar het maken of ervaren ervan. Er is
dus nog steeds een belangrijke plaats voor de
luisteraar en zelfs voor kritiek.

Hij heeft sinds 2013 veel gecomponeerd – ‘dat
gaat altijd door, gestaag’. Als hij in 2020 met
stopt met werken als docent aan het Koninklijk
 Conservatorium, wordt dat opgeluisterd met
uitvoeringen van vijf nieuwe composities tij-
dens het Spring Festival Utrecht.

“Er klinkt een stuk voor Reinbert [de Leeuw],
dat Musica Recta heet, voor koperblazers, slag-
werkers, een zangeres, klarinetten en een orgel.
Dan In Nobis Sine Nobis (Metamorphose I) voor

‘Ik wilde een uitspraak
over wat muzikaal 
erfgoed is en die pakte 
niet in mijn voordeel uit’

Humor krijgt de ruimte 
in Pinters stuk over
overspel en misleiding


