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Haat & Nijd 
De ruimte ziet eruit als een crematorium in het nieuwe project van Harry Mens, de 
bejaarde makelaar met immer panklare cabaretteksten binnen handbereik: ‘Cremeren 
moet weer mooi worden!’ Deze crematie heeft echter al enkele jaren geleden plaats 
gehad. Het auditorium (ontwerp: Thomas Rupert) is een soort hel van de 
rouwverwerking. De buitenwereld (foto’s van een oerbos) en de afzuigkappen in het 
plafond lijken langzaam de grond in te zakken. De avond heeft ook iets van een 
hallucinatie. Bovenstaande observatie komt derhalve geheel voor rekening van schrijver 
dezes. Een moderne hel dus. En de hel, zo weten wij sinds Sartre, dat zijn de anderen. 
Althans op aarde. Aan gene zijde is de hel gewoon de hel. Titelfiguur Distel bevindt zich, 
voor de gelovigen onder ons, zonder twijfel sinds zijn zelfdoding, waarover veel wordt 
geroddeld, daar, geroosterd in oudtestamentische vuren. Hij had misschien zijn zachte 
kanten, maar verder moet de pater familias Distel een onversneden schurk zijn geweest. 
Zijn portret wordt vandaag met veel bombarie onthuld. Een echte Van Warmerdam 
overigens. Alex bedoel ik. Distel lijkt onder diens schildershand zelfs een beetje op Harry 
Mens. 

De voorstelling Distel (Orkater, tekst Rob de Graaf, muziek Roald van Osten, regie 
Michiel de Regt) is geconstrueerd volgens de rooms-katholieke Dodenmis. Twee zoons 
doen de bas en de bariton, de moeder/weduwe is de sopraan, de secretaresse/minnares 
neemt de warme alt voor haar rekening. Samen vormen zij ook het koor. Er is een 
viermansband die klinkt als een symfonieorkest. We volgen de klassieke Latijnse weg. 
Beginnend bij Requiem aeternam schuifelen we decent via Kyrie en Sanctus naar Agnus 
Dei. De hooghartige weduwe van Juul Vrijdag en de rouwende maîtresse van 
Jacqueline  Blom bevechten elkaar de eerste-klasseplaatsen. De twee zoons zijn 
ongeleide projectielen. Mattias van de Vijver zit in een rolstoel. Hij heet Semper, Latijn 
voor onophoudelijk en onvermoeibaar, en dat is ook zijn liefde voor vader Distel. Jan-
Paul Buijs heet Colt en dat is hij ook. Hij schiet uit de heup met zijn diepgewortelde haat. 
Met als hoogtepunt een aria waarin hij de vaderliefde verbeeldt als een 
sadomasochistische strafexercitie. Schitterende alleenspraak overigens. 

De tekst is een effectieve De Graaf, geen woord te veel. De muziek is erg goed, althans 
voor mijn oren, bij vlagen zelfs schitterend. De regie is een bizarre choreografie voor te 
vroeg losgelaten gekken. Met sterke nummers. Hoe krijg je een vol glas wijn van boven 



op de verkeerde kant van een schilderijenlijst, vanuit een rolstoel naar de dorstende 
lippen van een gehandicapte. 

Ga maar kijken.

 

 Distel is tot en met 29 oktober door het hele land te zien; orkater.nl 

Hele artikel: http://www.groene.nl/artikel/tips-van-onze-kunstcritici-weiner-one-night-
stand-de-vrije-markt-en-distel 
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