
Aardappelvreters is een sprookje waarin de tegenstelling 
tussen stad en platteland flink wordt aangescherpt.
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JJJJJ

Door Silbersee,
Gouden Haas en
Slagwerk Den
Haag. Regie Gienke
Deuten, compositie
David Dramm.
1/6, Festival
Karavaan, Egmond
a/d Hoef, daar t/m
9/6. Herh. 15-24/6
Oerol Festival.

Aardappelvreters. Foto Bowie Verschuuren

De stedeling wordt een lesje
geleerd, maar het boerenleven
blijkt evenmin het paradijs.  

De kloof tussen boer en burger, daar-
over gaat de ‘oeropera’ Aardappel-
 vreters van Silbersee, Gouden Haas en
Slagwerk Den Haag. In de voorstel-
ling botsen de belangen van de boer,
die al 12 duizend jaar het land
 bewerkt, op die van de moderne
 burger, die denkt aan een sustainable
future. Op de afgelegen locatie van de
voorstelling, te gast bij boer Valke-
ring, wordt het publiek eerst door de
stal geleid, waar pasgeboren kalfjes
hun neuzen nieuwsgierig door de
hekken steken. Aaien mag niet. Een
rite de passage voor de stedeling.

De tegenstelling tussen stad en
platteland wordt in de voorstelling
flink aangescherpt. Het moge duide-
lijk zijn dat juist de stedeling een lesje
moet worden geleerd. Librettist Jibbe
Willems verzon een eigen dialect
voor de boeren, het Bauerlands. ‘Ne
dag nie gewerrek is ne dag verliert’,
zegt boer Brot (geweldig gespeeld
door spoken word artist Guus van der
Steen), nadat zijn moeder (‘Mjodder’)
in de gierput is omgekomen. Zijn zus
Sus arriveert uit de stad voor de be-
grafenis, en heeft haar man Max mee-
genomen. Die spreekt alleen het met
Engels doorspekte stads: ‘Funny hoor,
dat taaltje, super authentic.’ Sus
spreekt een mengeling van beide, en
het is tekenend dat ze in de loop van
de voorstelling steeds meer Bauer-
lands spreekt.

De inventiviteit met taal bena-
drukt dat dit geen realistisch theater
is, maar een (Brechtiaans) sprookje.

Aanvankelijk komisch, maar het ein-
digt tragisch. Dat slot voegt plots een
psychologische gelaagdheid toe aan
de lange tijd wat karikaturale perso-
nages, maar moralisme past bij de
vorm van het sprookje. Brot, Sus, Max,
het zijn symbolen: voor de noeste
landbewerker en de wijsneuzerige
stedeling, die de boer eens gaat ver-
tellen hoe het allemaal moet.

Het is hoe dan ook een geslaagde
voorstelling, dankzij het goed ge -
timede, humoristische acteerwerk en
de effectieve, bescheiden en toch fas-
cinerende muziek van componist
 David Dramm. Dramm speelt met de
clichés en vooroordelen, hij vergroot
ze uit of draait ze om. Wanneer de
boeren (Van der Steen en Niels Melief-
ste, Joey Marijs en Pepe García) tijdens
de noeste arbeid een lied zingen,
slaan ze bij wijze van percussie op
benzinebussen, zaagwielen en koe-
bellen die aan het podium zijn beves-
tigd. Het klinkt als een rauwe vorm
van oosterse folklore, waarmee de
stedelijke vooroordelen over de
 authenticiteit van het boerenleven
als exotisme te kijk worden gezet. De
dialogen van Sus (Björk Nielsdottir)
en Max (Anne Stam) worden daaren-
tegen omlijst met een polyfoon
 koraal, toonbeeld van westerse
 beschaving en schoonheid.

Die beschaving laat hier haar kille,
kortzichtige kant zien. Maar het
 boerenleven, aanvankelijk gepresen-
teerd als idylle, is evenmin het para-
dijs. Het dramatische slot doet je in-
zien dat het conflict tussen stad en
platteland voorlopig niet is opgelost.
Persis Bekkering

Recensies

Van de mogelijkheden van het
hagelnieuwe Utopa Barokorgel
wordt maar een fractie benut. 

Jan Welmers, een van Nederlands mar-
kantste orgelcomponisten, werd vorig
jaar juli 80. Het Orgelpark had een bij-
zonder verjaardagscadeau voor hem:
een opdrachtcompositie voor meer-
dere orgels. Met de nieuwste toevoe-
ging, het in maart opgeleverde Utopa
Barokorgel, heeft de Amsterdamse
concertzaal-plus nu aan iedere zijde
een omvangrijk instrument. Drie
 klonken er vrijdag in het resulterende
Licht en donker VI. Slim: als het werk
 elders wordt gespeeld, kan het ook met
een of twee orgels af.

In Licht en donker VI staat ruimtelijk-
heid centraal. Wie beneden in de zaal
zit, wordt omgeven door klank. Vanaf
het balkon lanceren een sopraan (He-
leen Koele) en een tenor (Steven van
Gils) wijsheden en getuigenissen, zoals
‘De hemel draait nog’ (Erasmus). Door
het surroundelement en het feit dat

Licht en donker
in het 
Orgelpark
Klassiek
JJJJJ

Nieuw werk van
Jan Welmers door
o.a. Consensus
Vocalis. 1/6,
Orgelpark,
Amsterdam. Herh.
6/6 in Zutphen,
8/6 in Utrecht en
19/6 in Nijmegen. 

Jan Welmers’ welluidende compositie voor meerdere orgels 
geeft de luisteraar in het Orgelpark het gevoel dat hij draait. 

Er is geen plot, er zijn alleen rare
figuren die zich  te buiten gaan
aan seksuele losbandigheden. 

Sommige toneelteksten smeken erom
in de blubber gespeeld te worden.
 Onder het melkwoud (1953) van Dylan
Thomas bijvoorbeeld, met al zijn zin-
tuiglijke poëzie en uit de klei getrok-
ken personages, overlopend van
 begeerte, angsten en verlangens.
 Zelden kwamen ze beter tot hun recht
dan tussen de muggen en in de lichte
mist in een overgroeide Noord-Hol-
landse polder bij vallende duisternis.

Terecht programmeerde het Noord-
Hollandse theaterfestival Karavaan –
‘buitengewoon theater op locatie’ –
 Onder het melkwoud in de prachtige Ei-
landspolder, een laagveengebied onder
Alkmaar. Een tribune in een weiland en
acteurs op laarzen tussen het natte gras,
we zien dit niet voor het eerst. Maar met
deze tekst klopt het ook echt. De voor-
stelling is van theatergezelschap Afslag
Eindhoven en regisseur Yvonne van

Onder het
melkwoud
Theater
JJJJJ

Van Dylan Thomas
door Afslag
Eindhoven, regie
Yvonne van
Beukering. 2/6,
Theaterfestival
Karavaan, De Rijp.
Daar nog 8 en 9/6.
22/8 t/m 8/9 in
Eindhoven.

Dylan Thomas’ personages, die overlopen van begeerte en angst,
komen in de blubber van de polder helemaal tot hun recht. 

De rustige nummers waarmee ze
begint neigen naar saai, door
haar volkomen kleurloze band. 

De Australische Courtney Barnett (30)
is de koningin van de internationale
 indiegitaarpop. Met haar prachtige,
wat onderkoeld larmoyante stem
roept ze grootheden als Chrissie Hynde
en  Lucinda Williams in herinnering. In
haar liedjes, waarbij ze zichzelf bege-
leidt op elektrische gitaar, brengt ze
haar twijfels en woede met zelfspot.

Haar nieuwe album Tell Me How You
Really Feel is wat zuiniger ontvangen
dan het wat rauwere Sometimes I Sit And
Think, And Sometimes I Just Sit. Mogelijk
om twijfelaars in te peperen dat die
nieuwe plaat wél sterk is (waarin ze
 gelijk heeft), opent Barnett haar uitver-
kochte concert in TivoliVredenburg
met de tien liedjes van dit album. 

Een dappere zet die niet goed uit-
pakt. Er zit in de nieuwe liedjes meer
rust, maar die leidt op het podium al
snel tot saaiheid, vooral doordat haar

Courtney 
Barnett
Pop
JJJJJ

31/5,
TivoliVredenburg,
Utrecht. 

Courtney Barnett, koningin van de indiepop, 
komt pas in de tweede helft van haar concert écht los.

twee van de orgels met een digitale
speeltafel beneden worden bespeeld,
lijkt het alsof je ook als luisteraar
draait. Maar naast desoriënterend is
het stuk vooral welluidend. Het Axes
Saxofoonkwartet fungeert als een
fraaie muzikale brug die de soms
 woelige orgeltonen verbindt met het
wat onuitgesproken klinkende koor
Consensus Vocalis van Klaas Stok.

Van de mogelijkheden die het Utopa
Barokorgel biedt – niet naar één bou-
wer vernoemd, want er werkten wel
vier bouwers en bedrijven aan –, wordt
maar een fractie benut. Door de digitale
technieken kun je elke toets aan een
 andere klankkleur koppelen. In ieder
geval is het door de orgels van Zacha-
rias Hildebrandt geïnspireerde, zacht-
aardig zinderende klankbeeld al prach-
tig en is duidelijk dat nog veel organis-
ten, componisten en luisteraars plezier
aan deze machine zullen beleven.
Merlijn Kerkhof

band volkomen kleurloos is. Er is geen
beweging in te krijgen. Barnett moet
 alles alleen doen. De aanvullingen van
toetsenist en gitarist Katie Harkin
 leiden alleen maar af van de kern van de
liedjes. Zelden iemand met zo veel des-
interesse een orgel zien bespelen. Als
dit het soort nieuwe coolheid is waar
Barnett zo om wordt geprezen, dan
maar niet cool.

Gelukkig stelt Barnett orde op zaken.
Ze komt er steeds beter in, zeker
 wanneer Sunday Roast, de afsluiter van
de plaat, met luid applaus wordt ont-
vangen. Het oudere werk in de tweede
helft van het optreden brengt band en
zaal meer in beweging. Barnett komt
los, haar stem krijgt meer kracht. Als ze
dan besluit met publieksfavoriet
 Pedestrian At Best weet je weer waarom
zij thuishoort tussen grote rockvrou-
wen als Patti Smith en PJ Harvey.
Gijsbert Kamer

Beukering en ging vorig jaar in
 première in een duinpan op Oerol. Deze
zomer is het stuk weer te zien. 

Van Beukering laat zes acteurs de
vele personages spelen in een regie vol
korte scènes die veelal soepel in elkaar
overlopen. Er is geen plot, er zijn alleen
rare figuren die zich te buiten gaan aan
immorele, vaak seksuele losbandighe-
den. De kracht van Onder het melkwoud
zit hem in de taal van Thomas, in 1957
uitmuntend vertaald door Hugo Claus. 
Zo is het dorpje waar alles zich afspeelt
‘zonder ster en bijbelzwart’ en het ligt
vlak bij ‘de sleezwarte, trage, zwarte,
kraaizwarte, sloepdobberende zee’.

En als de voorstelling een momentje
indut, is daar de magistrale muziek
van Woody Veneman. Schipperend
 tussen americana en Depeche Mode-
achtige, duistere synthpop voorziet hij
het stuk van een verrassend moderne,
maar melancholische soundtrack.
Vincent Kouters
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