
Komisch, absurd en
tragisch stuk

THEATER Pierre Bokma terug in de Nederlandse theaters met ‘aangenaam
absurd’ verhaal van Alex van Warmerdam
Pierre Bokma is terug in de
theaters. Dinsdag 7 juni
staat hij in Theater aan de
Parade in de voorstelling
‘Bij het kanaal naar links’
van Alex van Warmerdam.
door Jos Schuring

B ij het kanaal naar links
schreef theaterproducent
Alex van Warmerdam
voor zijn gezelschap De

Mexicaanse Hond en acteurs van
het Vlaamse Olympique Dramati-
que. We zien zes mensen, ver-
deeld over twee families die op
voet van oorlog met elkaar staan.
Als de zoon van de ene familie toe-
nadering zoekt tot de andere, ont-
vouwt zich een verhaal dat nogal
absurd is, maar minder ver van de
dagelijkse realiteit staat dan eerder
werk van Van Warmerdam. Het
bevat komische elementen, maar
is toch een treurig verhaal.
Bokma beaamt dat. „Er zijn na-
tuurlijk situaties die grappig zijn
omdat ze absurd zijn en herken-
baar, maar het is toch een duistere
voorstelling geworden.”
‘Bij het kanaal naar links’ is ty-

pisch Van Warmerdam, maar toch
anders. Dat komt vooral doordat
de absurditeit gebleven is, maar de
o zo Hollandse setting die zo ken-
merkend is bij Van Warmerdam ,
hier niet aanwezig is. „Wel in het
decor, maar niet in het verhaal”,
zegt Bokma. „Alex groeit als to-
neelschrijver langzaam een andere
richting op. Daarin geeft hij nu
voor het eerst blijk van een bin-
ding met actualiteit.”
„De zes personages zijn de laatste
blanken op aarde en moeten zor-
gen voor voortplanting van het
blanke ras, omdat anders de Con-
golezen of andere buitenlanders
de boel overnemen. Dat is al ab-
surd, maar Alex doet er nog een
schepje bovenop doordat de laat-
ste twee blanke families volkomen
onverdraagzaam zijn. Dat is aange-
naam stupide.”
Sinds Bokma Toneelgroep Amster-
dam verliet, werkt hij, tegen zijn
zin, als freelancer. Toneelkenners
weten dat Bokma een echte en-

sembleacteur is. Dat blijkt ook in
dit stuk. Zijn rol in ‘Bij het kanaal
naar links is niet bijzonder groot’.
Het maakt hem niet uit. „Het is
voor mij vanzelfsprekend dat ik
me dienstbaar opstel in een stuk.
Acteurs die dat niet doen, zijn in
mijn ogen geen goede acteurs.”

Bokma is wel wat gewend maar
moest even slikken toen Van War-
merdam hem op de derde dag van
de repetities een andere rol gaf. „Ik
was eerst de agent, de rol die Aat
Ceelen nu speelt. Omdat Aat er in

het begin even niet was, speelde ik
in enkele scènes zijn rol. Toen zei
Alex opeens: ‘Blijf jij daar maar
staan’. Dat was vreemd, maar ik
begreep direct dat dit een intuïtie-
ve beslissing van Alex was. Vragen
stellen zou zinloos zijn. Ik heb die
andere rol op me genomen en al
snel snapte ik ook waarom Alex
dat wilde. Het heeft te maken met
welke fysieke uitstraling het beste
bij de personages past en met het
register dat je als acteur hebt. Het
kostte me moeite zo snel om te
schakelen, maar dat is achteraf ge-
zien toch goed gelukt.”
Bokma leeft een intensief leven en
werkt veel in het buitenland, on-
der meer in München bij de
Münchner Kammerspiele met re-
gisseur Johan Simons.
„Al dat reizen begint me toch wel
wat op te breken. Maar het toneel-

klimaat in Duitsland is geweldig.
Daar betekent theater tenminste
iets. Wordt er over toneel gespro-
ken. Speel je voor volle zalen. Dat
is geweldig. In Nederland wordt
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de podiumkunstsector zonder ar-
gumenten gehalveerd door stomp-
zinnige beslissers zonder kennis

van zaken. Het voelt als een dood-
steek.”
Daar staat tegenover dat de theater-
sector veel veerkracht heeft, be-
toogt hij. „Na de Actie Tomaat is
er ook een nieuw artistiek hoog-

waardig toneelbestel ontstaan in
Nederland. Ik geloof in de vitali-
teit van Nederlandse theaterma-
kers. Er is veel origineel talent en
dus zal de sector de huidige ramp-
spoed ook wel overleven.“
Na ‘Bij het kanaal naar links’ gaat
Bokma terug naar München voor
een nieuwe regie van Johan Sim-
ons. Voorjaar 2012 speelt hij in Ne-
derlandse theaters in ‘Oom Wan-
ja’, het tweede toneelstuk in de
Tsjechov-trilogie in de regie van
zijn oude maat Gerardjan Rijn-
ders. „En dan is het 2013 en ver-
trek ik weer naar München.”
‘Bij het kanaal naar links’ - Theater aan
de Parade, dinsdag 7 juni.

‘Het is vanzelfsprekend
dat ik me dienstbaar
opstel in een stuk.’
‘Duitsland is geweldig.
Daar betekent theater iets,
speel je voor volle zalen.’
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‘Bij het kanaal naar links’ van Alex
van Warmerdam is dinsdag 7 juni te
zien in het Theater aan de Parade in
Den Bosch. foto Ben van Duin
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