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Genoeglijke avond
door mislukt project

Tussen liefhebben en loslaten

Gebeurtenis: Marcel van Roosmalen en
Gijs Groenteman met De pannekoekencaravan Gezien: 9/10 in de Harmonie,
Leeuwarden Publiek: 225 Nog te zien:
4/1 en 5/1 in Groningen.
★★★✩✩

T

wee journalisten die elkaar jaren geleden gevonden hebben in klaagzangen over alles wat er mis is in
hun nabije en verre omgeving
maken een theatervoorstelling
over een mislukte poging om op
jaarmarkten een bescheiden
boterham te verdienen met het
bakken van pannenkoeken in
een caravan.
Het lijkt een recept voor een
nieuwe mislukking, maar Gijs
Groenteman en Marcel van
Roosmalen slagen erin om het
publiek bijna twee uur te vermaken met hun belevenissen. Omlijst met wat onderling gekissebis en geklaag en een verheldering over de speciale band die
Van Roosmalen heeft met zijn
geboorteplaats Arnhem en hoe
die hem gevormd heeft tot een
gelouterde azijnpisser.
Wie hun tv-programma Media
Inside op de vrijdagavond wel
eens gezien heeft, weet wat hij
zo ongeveer kan verwachten.
Groenteman levert meestal de
voorzetten die Van Roosmalen
moeiteloos inkopt. Een voorbeeld: direct aan het begin informeert Groenteman grijnzend
naar de ervaringen van Marcels
vader, ambtenaar van de provincie Gelderland, met de toenmalige commissaris van de koningin
Jan Terlouw. Waarna de man

van het touwtje uit de voordeur
wordt neergezet als een nare
kwezel.
De heren schromen niet man
en paard te noemen. Voordat ze
bij de pannekoekencaravan
belandden, had een handelaar in
Friesland hen een gebakkraam
aangesmeerd (de foto van de
deal met deze man wordt op
groot formaat getoond), die al
op de Afsluitdijk een levensgevaarlijk voertuig bleek.
Groenteman, die vanwege zijn
vader dacht aanleg voor de
horeca te hebben, deed zijn best
om van het project een succes te
maken, Van Roosmalen liep de
kantjes eraf. De eerste editie van
Into The Great Wide Open op
Vlieland was het enige evenement waar ze geld verdiend
hebben. Maar dat was tegelijk de
keer dat Van Roosmalen zonder
aankondiging hem gesmeerd
was voor een journalistieke
opdracht in Brazilië. Het leidde
tot een (tijdelijke) breuk in de
vriendschap.
En zo kabbelt de avond genoeglijk verder. Het is alsof je bij
twee vrienden in de huiskamer
zit die altijd wel een verhaal te
vertellen hebben. Er kan lekker
gelachen worden om hun eigen
en andermans gestuntel in het
leven. En Groenteman bakt ook
nog een paar pannekoeken die
Van Roosmalen serveert aan
twee mensen uit het publiek op
een manier die duidelijk maakt
waarom het nooit iets is geworden met die caravan.

Gebeurtenis: Vader & Zoon Spel: Joop en
Mads Wittermans Regie: Liesbeth Coltof.
Productie: Tryater en Theater Producties
Wittermans. Gezien: vrijdagavond in het
Tryatergebouw te Leeuwarden Belangstelling: Première, volle zaal Nog te zien:
tournee t/m 18 december.
★★★★✩

I

n smoking, in stijl word je welkom geheten door vader en
zoon Wittermans. Maar de
knipoog naar fictie is al tastbaar
aan het begin van de voorstelling
Vader & Zoon. Een 2.0-versie, want
23 jaar geleden speelde het tweetal
een voorstelling met hetzelfde
thema.
Toen gebeurde dat onder leiding
van de veel te vroeg gestorven
Matthijs Rümke. Nu tekent Liesbeth Coltof voor de regie.
Zeven schrijvers kregen de opdracht een tekst te schrijven en dat
levert een kleurrijke, levendige
collage op die toch een consistent
geheel vormt, mede door de hand

van dramaturg Jan Veldman en de
speelse aanpak van Coltof.
Binnen het (huiskamer)decor in
het decor worden herinneringen
opgehaald, verwijten gemaakt, het
ouder worden besproken en ja, ook
de liefde en het respect voor elkaar
gedeeld.
Het hoofdthema van de avond is
eigenlijk: het laveren tussen liefhebben en loslaten. Er wordt daarbij een verrukkelijk spel gespeeld
met fictie en realiteit, met toneel
en werkelijkheid.
In anderhalf uur leren we de
twee mannen kennen: de Zoon, zelf
vader, zit tegen een midlifecrisis
aan, hij lijkt zich aan de maatschappij te hebben aangepast. De Vader,
inmiddels opa, verzet zich als een
anarchist tegen de wetten van
ouderdom en dood. Hoe verschillend ook, je sluit beide mannen in
het hart, zelfs al dansen ze van je
weg in de slotscène.
Dat is te danken aan het sterke
spel van de twee acteurs. Joop weet

binnen een zekere rauwheid altijd
iets sprankelends te doseren en
daarmee heeft hij de lach aan zijn
kont hangen. Mads is hoekiger, ook
rationeler, maar weet als zoon en
tegenstrever zeker te overtuigen.
De vormentaal van Colthof is
licht. Een Blues Brother-act komt
voorbij, maar ook Mads in het
kostuum van de Kleine Zeemeermin zorgt voor hilariteit. En wat te
denken van een bokswedstrijd en
de daaropvolgende Ik-speel-doodscène. De voorstelling mag qua
muzikaliteit nog wel wat winnen.
De agressieve ruziescènes doen
soms de lichte toetsen verbleken
en dat is jammer.
Maar verder niets dan lof voor
dit gelaagde toneelminiatuur.
Waarover je na afloop nog glimlachend kunt napraten, want de
ernstige thema’s van de voorstelling leveren daar genoeg sprankelend ‘fijnstof’ voor op.
GOOITSEN EENLING

WIM VERVOORT

Ruud ten Wolde (RTL)
overleden aan kanker
AMSTERDAM RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde (29) is
overleden aan de gevolgen van
kanker.

,,Ruud heeft tot het einde dapper
gestreden en wilde zich niet gewonnen geven”, meldt zijn familie op Twitter. ,,We zullen hem
ongelooflijk missen.” Via het
platform hield hij zijn volgers op
de hoogte van zijn situatie. Ten
Wolde had melanoomkanker.
Steunbetuigingen
stromen
binnen onder het bericht op Twitter. Collega’s, vrienden en andere

volgers reageren bedroefd op het
nieuws „Wat intens verdrietig",
schrijft RTL-presentator Luuk
Ikink. „Het is onvoorstelbaar hoeveel levens Ruud geraakt heeft",
schrijft demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Dilan Yesilgöz-Zegerius.
Ten Wolde heeft een boek geschreven over het ziek zijn: Ziek
Gelukkig. Daarin deelt hij onder
meer wat hij heeft geleerd van
zijn ziekte. Het verschijnen ervan
heeft hij net niet meer meegemaakt. Het boek ligt volgende
week dinsdag in de winkel.

Joop en Mads Wittermans zijn en spelen vader en zoon in de gelijknamige voorstelling.

Van Veen is onverwoestbaar
Gebeurtenis: Dat kun je wel zien, muziektheater van Herman van Veen & Ensemble
Gezien: 9 oktober, in Theater Sneek Publiek: uitverkocht Nog te zien: 2/11 en
3/11 Drachten.
★★★★★
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at kun je wel zien, dat is hij,
van het onverwoestbare Er
is er een jarig!, had eigenlijk
vorig jaar op zijn 75ste verjaardag
moeten klinken. Maar ja, corona.
De even onverwoestbare Herman
van Veen is nooit een type geweest
om bij de pakken neer te zitten en
boetseerde noestig verder aan een
nieuwe show die, nu het weer mag,
wordt uitgepakt voor het publiek.
Voor Van Veen lijkt het leven
een cadeau. ‘Het beste moet nog
komen’, zingt hij monter. Hij plukt
liedjes, invallen en anekdotes links
en rechts van de bomen en maakt
er met zijn muzikale assistenten
een kostelijke fruitmand van. Met

zo’n onafzienbare carrière achter
de rug is omzien bijna onvermijdelijk, maar dat wil zeker niet zeggen
dat deze nieuw show gedrenkt is in
nostalgie. Eerder in verwondering.
Zo vertelt hij met enige verbazing dat hij voor zijn eerste muzikale klus naar een bar mitswa feest
moest. Nou ja, hij woonde in de
Jeruzalemstraat en als je bepaalde
tonen een halve noot lager speelde
dan wordt zelfs Kortjakje net klezmermuziek. Nu vormt die muziek
de eerste kraal aan een lange ketting. Met z’n vieren wisselen de
musici even makkelijk van instrument als van stijl, van ritmisch
naar romantisch, van opwindend
naar lyrisch. Zelfs voor een dansje
op rode sokken draait de krasse
knar zijn hand niet om.
De vleugjes terugblik en de humor zitten vooral in de intermezzo’s: kleine verhalen over Herman
als jongetje bij de dokter, of juist

als oude man. Een schoonzoon op
visite, of wat hij zijn kleinkinderen
wil laten zien. Humor zit ook in de
speelse parodie op een paar van
zijn eigen succesnummers. Daarnaast geneert de maestro zich niet
om op zijn eigen wijze een paar
mooie covers te doen, zoals van
John Lennon en van Jacques Brel.
Het artistieke concept van Van
Veens theaterconcerten is al jaren
onveranderd gebleven. Veel liedjes
en grapjes zijn afkomstig van eerdere shows, maar het tempo en de
virtuositeit zijn nog altijd adembenemend. Het materiaal lijkt als
pingpongballen (ook letterlijk) uit
de lucht te komen vallen. De samenhang in al die kostelijke overvloed zit hem vooral in de persoonlijkheid van Van Veen zelf, die het
leven, zoals hij zingt in Dag in, dag
uit, neemt zoals het komt.
HANS BRANS

