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Eper incestzaak inspireert 
tot 'ranzig familiedrama' 
In Chcz Salomo wordt Salomé Antipas 

beschuldigd van moord op haarvader 
Herodes. De reconstructie van deze misdaad 
voert de toeschouwer dooreen moeras vol 
seks. Corruptie, machtsmisbruik en intriges. 
Achter de deuren van nachtclub Chez Salomé 
blijkt zich een heftig steekspel te hebben afge
speeld tussen de nachtclubdanseres Salomé, 
agent], de Doper en pornokoning Herodes.' 
Met deze prikkelende tekst op de program
mafolder probeert de vanuit Utrecht opere
rende theatergroep GrowingUp in Public zo
veel mogelijk publiek te werven voor de voor
stelling Chez Salomé. Het stuk is geschreven 
door Daphne de Bruin. Zijzelf behoort tot de 
medespelenden. Paul Feld is de regisseur. 

De Eper incest-affaire heeft Daphne de Bruin 
ais uitgangspunt genomen voor 'het ranzige 
familiedrama' Chez Salomé, maar het is geen 
docu-drama geworden. „Mijn interesse ging 
aanvankelijk uit naar de relatie vader/doch-
ler. Wat mij in die Eper incestzaak onder meer 
erg fascineerde was de verhouding tussen Yo-
landa en haar vader. Ook in hét bijbelse ver
haal over Johannes de Doper en Salomé in
trigeerde mij de band tussen Salomé en haar 
stiefvader Hcrodes. Dat moei volgens mij ook 
een incestueuze relatiegeweesl zijn." 
Al schrijvend kwamen er verscheidene onder
werpen bij. Zoals macht en de invloed daar
van, en onze ambivalentie ten opzichte van 
seks. „Met zijn profetiën over de komst van 
de Messias boezemt Johannes de Doper vrees 
in bij Herodes. Tussen Salomé en Johannes de 
Doper is er sprake van een niet geheel gezon
de liefdesverhouding. Als stiefvader van Salo
mé heeft Herodes op zijn beurt macht over 
haar. 

In de verhalen van Yolanda speelt een aantal 
politie-agenten, gezagsdragers dus, een do

minante rol. De eerste keer dat ze aangifte 
deed, werd ze volgens haargetuigenis door 
hen aangerand. Daarom durfde ze niet zo snel 
nogmaals een aanklacht in te dienen. Deze 
gegevens hebben we in het stuk verwerkt." 
Om die reden wordt er een opscks-belustc 
agent ten tonele gevoerd die j . de Doper heet. 
Herodes wordt voorgesteld als het prototype 
van een patserige souteneur annex porno-ko
ning. Yolanda/Salomé, gespeeld door Daph
ne de Bruin, is een onschuldig ogend meisje 
dat ondanks dat ze op allerlei en soms gruwe
lijke manieren wordt misbruikt, toch haar ei
gen weg blijft zoeken en op haar wijze vergel
ding eist. 

De spelers lassen tijdens het spel beurtelings 
enkele door hen solo gezongen evergreens in. 
die aansluiten op de thematieken. Het door 
Daphne de Bruin vertolkte Love for salc on
dersteunt de gedachte dat „seks binnen onze 
maatschappij een handelsobject geworden is. 
Aan de ene kant keur je porno af, maar je ziet 
toch dat als er ergens een pornoboekje rond
slingert bijna iedereen daarin begint te blade
ren. Sommige mensen huren een pornovidco 
als stimulans en voorbeeld om op een fijnere 
manier seks met elkaar te hebben. Die dub
belheid in onze moraal frappeert me." 
Al haar stukken zijn geënsceneerd door Paul 
Feld. regisseur toneelschrijver en artistiek lei
dervan Growing Up In Public. Buiten het lo-

Daphne de Bruin (rechts) en Bruun Kuijt in Chez Salomé. (Foto Reyn van Koolwijk) 

neel is hij eveneens haarvastc partner. ,,Ik 
vind het nog altijd prettig mei hem samen te 
werken. 

In de loop der jaren hebben we bij het maken 
van voorstellingen een eigen jargon en eigen 
codes ontwikkeld. Ik heb niet het gevoel: o 
jee, mijn man zit me te regisseren, of dat hij 
mij anders regisseert dun de overige medespe
lers. Wc nemen het werkproces wel mee naar 
huis. Hel gebeurt vaak, dal we beiden de hele 
nacht over hel stuk blijven discussiëren. Wan

neer we 's ochtends wakker worden dan wil 
het gesprek na het goede morgen meer dan 
eens weer snel gaan in de trant van: die scène 
had je eigenlijk zus en zo moeten doen." 
In de stukken die Daphnede Bruin heeft ge
schreven, zoals Dolly Parion is Dcad en Wake 
Up Belty Boop, sluipen erdiverse problema-
tieken in die specifiek mei vrouwen van doen 
hebben. In het recente Darwins Daughter 
heeft ze het bijvoorbeeld over de vour heden
daagse vrouwen dubbel zo moeilijke keuze-
lussen moederschapen carrière. 

,,Ik ben een vrouw, dus zo vreemd is het niet 
dat ik dergelijke thema's aanstip. Nu al. of 
nog even wachten met kinderen krijgen, is 
voor mij persoonlijk een groot dilemma. Ik 
ben 31. Het wordt dus tijd om te kiezen. Een 
kind hebben lijkt me heel leuk. maaraan de 
andere kant ben ik nog zo lekker bezig met 
voorstellingen maken, meispelen L'II lesgeven 
op de toneelschool. Met Els Lcijscn heb ik in 
Darwins Daughtergesiaan. Allebei hadden 
wc dezelfde gedachte, dat als de reeks voor
stellingen achter de rug was, we dan zouden 
weten welke keuze we moesten doen Ik sta 
nu nog steeds te twijfelen." 

2e weerspreekt dat ze wat je noemt echte 
vrouwenslukken maakt, in de trant van 

feministisch of vooral geschikt voor vrouwen. 
,,De directe drijfveer om te schrijven is niel 
omdat ik perse bepaalde zaken aan de orde 
wil stellen. Ik schrijf en maak voorstellingen 
vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij al
lerlei gebeurtenissen van nu. Hel is vaak voor 
mezelf een methode om er achter te komen. 
waarom mij dat nou zo interesseert ol bezig
houdt." 

Daphnede Bruin is in Nederland geboren. 
maar ze heeft een Indische achtergrond. Haar 
moeder Yvonne Groencvcld, die het Wert-
theater in Utrecht beheert, is Indisch. Op haar 
zestiende is haar moeder van het toenmalige 
Nederlands-lndië naar Holland gerepa
trieerd. Voor Daphne de Bruin, dochtervan 
gescheiden ouders, is die Indische tijd daad
werkelijk tempo docloe. ,.lk voel me loiaal 
Nederlandse. Ik houd me niet bezig met het 
Indische cultuurgoed. In het ouderlijk iiuis 
ben ik wel zwaar christelijk opgevoed, maar 
totaal niet Indisch. We spraken daar nauwe
lijks over. Afgelopen zomer ben ik voor het 
eerst in Indonesië geweest. Veel van mijn oom 
en vooral van mijn oma herkende ik in de ge
dragingen van de mensen daar. maar ik had 
geen moment hei gevoel van: ja, hier liggen 
mijn wortels." 

Artistiek bloed heeft ze van haar moeder. ..Ik 
ben met theater opgegroeid. Het is dus niet zo 
vreemd, dat ik reeds als klein meisje op hei lo-
neel wilde staan. Ik hebeen studie omgangs 
kunde gedaan, waarmee je docent maat
schappelijk werk kunt worden. Maar ik was 
snel weer bekeerd. Twee maanden na die stu
die ben ik de regie-opleiding in Amsterdam 
gaan volgen. Daar heb ik Paul leren kennen 
Vanaf het derde jaar zijn we samen gaan 
werken." 
..Ik heb vroeger veel met mensen uu decaba-
rethoek gewerkt en voorstellingen gegeven ir. 
het Utrechtse. Met Bruun Kuijt en |ohn Buijs-
mati die nu ook in Salomé meespelen, en mei 
bijvoorbeeld Mark van de Veerdonk heb ik 
cabareteske voorstellingen gemaakt mei mu
ziek en humoristische scènes" 
Humor is nog even kenmerkend voor haar 
voorstellingen, zo ook in Salomé. ..Hei is 
niel. omdat ik zo'n lolbroek ben. Ik bedenk 
geen grappen tijdens het schrijven. Meestal 
ben ik blij verrast als mensen schik hebben in 
bepaalde scènes, want ikzelf houder niet van 
om van die loodzware stukken te maken." 

Voorstelling Chei Salomé door Growing Up In Pu 
bl i t . Utrechtse School, Boorstraat. Utrecht, di 4 •> 
wo 5 apr(try-outs). do 6 apr (première), vr 7, ia E 
ma 10. di 11, wo 13 en do 1 3 apr. Daarna op reis. 
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Chez Salomé legt 
treffend de dubbele 
seksuele moraal bloot 
Utrecht 

Nadat zij eerst haar vader uit 
wraak heeft gedood, besluit Sa
lomé zich ten einde raad op te 
hangen. Voordien heeft ze al het 
een en ander meegemaakt. 
Reeds vanaf de kinderjaren 
moest ze zich aan incest onder
werpen, ze is getuige van een sa
distische lustmoord op haar ba
by en dwong de vader haar tot 
prostitutie. 

De Eperincest-affairerond Yo-
landa diende voor Daphne de 
Bruin als basisgegeven bij het 
schrijven van het stuk Chez Sa
lomé. 
Voorts.liet ze zich inspireren 

door het bijbelverhaal over Salo
mé en Johannes de Doper. Naar 
haar inzicht is er sprake van een 
niet geheel zuivere sensualiteit 
tussen Salomé en haar stiefvader 
Herodes Antipas enerzijds, en 
tussen Salomé en Johannes de 
Doper anderzijds. Ook hier heb
ben een verkeerde machtsuitoe
fening en manipulatie dramatis-
che.gevolgen. 

Mechanismen 
De door Paul Feld geregisseerde 
voorstelling toont onder meer 
aan dat slachtoffers van dergelij
ke mechanismen in een zodani
ge positie kunnen worden gema
noeuvreerd dat de grens tussen 
schuld en medeplichtigheid 
moeilijk te trekken is, en dat de 
gedupeerden indien zij de kans 
daartoe krijgen op hun beurt uit 
een vorm van verdediging, ver
gelding of opportunisme het zo 
intens de ander proberen te over
heersen en te manipuleren. 
Daphne de Bruin speelt Salomé 

als een onschuldig kindvrouwtje 
met toch een zeker erotisch raffi
nement, wat onder meer spreekt 
uit de korte meisjesjurk die ze 
aanheeft. 
Haar vader/Herodes, vertolkt 

door Bruun Kuijt, is het stereoty
pe van een patserige souteneur 
met grote ringen aan zijn vingers 
en met van die pronkerige lak
schoentjes aan. 
Hij verwent zijn dochter op al

lerlei manieren om haar van lie
verlee te verleiden en haar tegen 
grof geld te laten hoereren met J. 

de Doper. Die politieman heeft 
iets lachwekkends in zijn op
zichtige militante uniform, maar 
hij is zich er ergerlijk van bewust 
dat hij uit hoofde van zijn functie 
een autoriteit is. 
Daar maakt hij op een onbe

schofte en boosaardige manier 
misbruik van. Zijn voorliefde 
voor sado-masochistische seks 
wordt hilarisch weergegeven 
met behulp van pepermuntjes 
die hij wulps in Daphne's mond 
propt, of die hij in haar bijzijn en 
kruipend over de vloer met zijn 
gehelmde hoofd in gruzelemen
ten beukt. 
1 7 1 

Vulgair 
De dubbele moraal die wij er op 
nahouden wordt in dit stuk 
eveneens blootgelegd. Velen 
verwerpen pornografie als sme
rig en vulgair, maar daar wordt 
desondanks dik geld aan ver
diend als gevolg van de giganti
sche klandizie. 
Love for sale zingt Salomé op 

een gegeven moment heel droef
geestig, daarmee aangevend dat 
seks tegenwoordig alom en in de 
meest vreemde varianten te 
koop is. 

Dit 'ranzige familiedrama', zo
als de Utrechtse groep Growing 
Up in Public de voorstelling ken
schetst, maakt treffend de dub
belheid duidelijk die we hebben 
ten aanzien van sensationele 
kwesties. 
Velen hebben de Eper incest-af-

faire met belangstelling ge
volgd, niet uitsluitend omdat ze 
zo met het lot van Yolanda zijn 
begaan, maar evenzeer omdat 
het met (verboden) seks van 
doen heeft. 
Om reden spreekt ook het bij

belverhaal Salomé ons nog altijd 
aan, tot in operavorm aan toe. En 
daar wijst Chez Salomé onver
bloemd nog eens op, zonder mo
ralistisch te zijn. 

MaxSmith 

Voorstelling: 'Chez Salomé' van 
Daphne de Bruin. Regie Paul Feld. 
Growing Up In Public i.s.m. Theater 
a/d Werf Produkties en het Amphi-
theater. Première Utrechtse School, 
6/4. Verder daar te zien op: 7/4, 
8 /4,10/4,11/4,12/4en 13/4. 
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Uit de kluiten gewassen Salomé is 
erotisch nachtclubdanseresje ^X'p 
Voorstelling: Chez Salomé, van 
Daphne de Bruin, door Growing 
Up in Public. Regie: Paul Feld; 
spel: Daphne de Bruin, Bruun 
Kuijt, John Buijsman. Gezien: 
Utrechtse School, Boorstraat 10, 
Utrecht. T/m 13/4 aldaar; 
tournee t/m 12/5. 

Door ANNERIEK DE JONG 
Bij de ingang van de" Utrechtse 
School staat, op een zilveren 
schaal, het hoofd van Johannes de 
Doper. Een appetizer voor het 
hoofdgerecht. In de zaal wacht 
Salomé, die het hoofd van deze 
onbenaderbare geliefde eiste in 
ruil voor wat danspasjes in een 
omlijsting van zeven sluiers. 

Daphne de Bruin herschreef 
het bloederige bijbelverhaal tot 
een al even gruwelijk drama. In 
Chez Salomé is Johannes de Do
per getransformeerd in een poli
tieman, Herodes heeft de gedaan
te aangenomen van een pornoko
ning en Salomé is een nachtclub
danseresje. Is de erotjsche relatie 

tussen Herodes en Salomé in de 
Bijbel al verdacht, in de theater-
produktie hebben we te maken 
met de meest walgelijke vorm van 
incest. Salomé is Herodes' oogap
pel, zijn dochter, zijn kapitaal. 
Hij maakt haar zwanger en laat 
de vrucht niet aborteren, want, 
bedenkt hij samen met agent J. 
de Doper, seks met zwangere 
vrouwen zou weleens een trend 
kunnen worden. De beide heren 
weten precies hoe ze aan het 
meisje kunnen verdienen en ze 
weten zich gesteund door de wet. 

Incest, corruptie, geweld en in
triges: deze voorstelling leeft door 
slechtigheid. Regisseur Paul Feld 
houdt van macaber theater, dat 
bleek al uit An der schonen blau-
en Donau, een zelfgeschreven 
drama over een Weense dienst
meisjesmoordenaar. Ook dit keer 
zijn we in een grotesk spookhuis 
beland. De strop waarin Salomé 
zich verhangt (verhangen wórdt?) 
blijft steeds prominent in beeld. 
Daaromheen staan een paar Ro
meinse zuilen, waarop zich lugu

bere schaduwen aftekenen. Ver
dachte objecten worden met een 
zaklantaarn beschenen, net als in 
een goedkope thriller. Johannes 
de Doper is een diender in een 
bloedrood uniform, die privé en 
tijdens kantooruren van SM-pla-
gerijtjes houdt. En Herodes, een 
pooier behangen met goud, woon
de tot voor kort in een pulpfilm 
zonder cultstatus. John Buijsman 
en Bruun Kuijt spelen deze rollen 
hilarisch; het zijn dolgedraaide 
neurotische baasjes die ook over 
zangtalent blijken te beschikken. 

De enige die wat bezinning in 
deze kermisdrukte brengt is 
Daphne de Bruin, een flink uit de 
kluiten gewassen Salomé in een 
lief kort jurkje. Haar tekst is poë
tisch, haar verschijning ook - tot
dat ze zich ontpopt als wreekster. 

Chez Salomé doet hier en daar 
denken aan het hardhandige thea
ter van Alex d'Electrique. Maar 
dat is toch wilder, anarchistischer 
en griezeliger dan het in wezen 
moralistische verhaaltje van Paul 
Feld en Daphne de Bruin. 



Seksueel misbruik 
als ranzige pulp 

t h e a t e r 

UTRECHT - 'Chez Salomé' heet 
de nieuwste produktie van de 
Utrechtse theatergroep Grow-
ing up in Public en, inderdaad, 
de bijbel heeft titel en perso
nages geleverd. Salomé, Hero
des en Johannes de Doper tre
den op in wat een misdadige 
thriller wordt genoemd met i 
incest als delict, wraak als mo
tief en een afgehakt hoofd op 
een zilveren schaal als uit
komst. 

De belofte van dat afgehakte hoofd 
wordt overigens niet ingewilligd en 
oók anderszins heeft schrijfster 
Daphne de Bruin zich tal van vrijhe
den veroorloofd. Vanwege het the
ma en voor het gemak is Salomé tot 
bloedeigen dochter van Herodes 
Antipas gebombardeerd. Want in
cest met een achternicht/stief-
dóchter valt natuurlijk wat moeilij
ker te verkopen, zeker in de sfeer 
van pulpfiction, die regisseur Paul 
Feld tot de typische kenmerken van 
een Growing up in Public-voorstel-
ling wenst te rekenen. 
Aan die voorwaarde voldoet 'Chez 

Salomé' absoluut. De pulpsfeer 
hangt als een vette groezeldeken 
over de voorstelling. Incest en ver
krachting worden er aangeboden 
als een goedkoop variéténummer 
en uiteraard speelt het spul zich af 
in een decor (Enno Welgemoed) vol 
fallussymbolen. Meteen al in de eer
ste monoloog van de in een knal
rood Uniformjasje gestoken Agent J. 
de Doper -jawel - mag deze met een 
zaklantaarn onder het rokje van Sa
lomé constateren: 'Ja, ze is maagd.' 
Ja, dat is humor, waar Feld gek op 
zegt te zijn. 

Mijn gevoel van humor liet me al erg 
snel in de steek. Gêne kwam ervoor 
in de plaats. Bij het idee om het 
Salomé-verhaal met het thema sek
sueel misbruik te verbinden had ik 
me op voorhand wel iets kunnen 
voorstellen. En zeker gezien Daphne 
de Bruins voorlaatste stuk 'Darwins 
Dochter' had ik op een scherpe sati
rische pen gerekend. Ten onrechte? 

Agent De Doper 
Nu werd de tekst in de persmap 
bijgeleverd en kon ik donderdag
avond na de première in De Utrecht
se School constateren, dat deze be
ter materiaal bevatte dan de voor
stelling deed vermoeden. Toegege
ven, De Bruin is met haar inspiratie
bron heel wat minder intelligent 
omgesprongen dan in 'Darwins 
Dochter' - Johannes de Doper als 
Agent en Herodes als pornokoning 
illustreren op zijn minst een slappe 
poging om het een beetje eigentijds 
te maken - maar ze kan schrijven en 
de tekst kan bepaald venijniger 
geïnterpreteerd worden. 

Misschien moet De Bruin eens een 
andere regisseur voor haar werk 
zien te interesseren. Met alle res
pect voor de acteurs Bruun Kuijt 
(Herodes) en John Buijsman (Agent 
J. de Doper), die Felds aanpak voor
treffelijk invullen inclusief lepe blik
ken van verstandhouding naar het 
publiek, De Bruins eigen spel - zij 
speelt Salomé - heeft een onder
toon, die haar vertolking zo nu en 
dan aan de ranzigheid weet te ont
trekken. Feld en zij zitten artistiek 
niet op dezelfde golflengte. Durf ik 
te stellen. 

Hanny Alkema 

Utrecht t /m 13-4, Amsterdam 18/29-4, 
Haarlem 10+11-5, Groningen 12-5. 
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Daphne de 
Bruin (rechls) 
en Bruun Kuijt 
in 'Chei 
Sa lomé': 
Te hard, 
Ie grotesk, Ie 
cynisch en Ie 
lachwekkend 
om vrouw-

.delijk 

Folo: Reyn 
van Koolwjjk 

Banaal, irritant maar ook 
hartverwarmend 'bijbelverhaal' 
De Eper incestaf fa i re was een onnavo lgbaar ve rvo lgve rhaa l i n 

te veel delen en met te veel opinies van een breed scala 

' deskund igen ' dat voor z i jn b ronnen aangewezen was op 

mat ig ge ïn formeerde media. Voer voor een fictief p u l p v e r h a a l 

over een incestueuze vader /dochter re la t ie , een seksclub aan 

huis en een c o r r u p t e , seksbeluste po l i t i e func t ionar i s . Teks t 

schr i j fs ter en act r ice Daphne de B r u i n van het Ut rechtse 

gezelschap G r o w i n g up in Publ ic combineer t in Chez Salomé 

de incestaf fa i re met de bi jbelse figuren Herodes A n t i p a s - de 

vader, Salonié - diens dochter , en Johannes de Doper - de 

co r rup te , seksbeluste pol i t ieagent wiens hoofd moet r o l l en . 

-MARIA AARTS-

Hcrodes Antipas ia de menig 
toegedaan dat de vrouw als ge
bruiksvoorwerp een heel eigen 
gebruiksaanwijzing heeft. Z i jn 
dochter Salomé bracht hi j daar
om al vanaf jonge leeftijd de 
kneepjes van het sekspoczenvak 
bi j . Voor de theorie gebruikte 
hij boekjes en - leergierig als 
Salomé was - sloop de praktijk 
er al doende vanzelf in. Omdat 
Herodes zo vr i jgevig is, laat hij 
ook anderen de vruchten pluk
ken van zi jn geslaagde opvoe

dingsmethode. Tegen betaling. 
Zo komt z i jn dochter ook op 
materieel vlak niets te kort. 
Antipas is een rechtgeaarde 
pooier. Plat, poenig, seksistisch, 
en zeer onsympathiek, nee zelfs 
afstotelijk. De andere typetjes 
in Chez Salomé nodigen al 
evenmin uit tot identif icatie: 
Salomé is een in microjurk je 
gehuld, Betty Booperig, leeg-
en warhoofdig schepsel met ge
affecteerde maniertjes dat - hoe 
kan het ook anders - voorname
li jk is ingesteld op behagen. En 
agent J. de Doper is een aan de 

letter van de wet verslaafde mo
toragent wiens gezicht coniinu 
schuil gaat onder een motor
helm en achter een vliegeniers-
zonnebri l. Een corrupte diender 
die geen weerstand kan bieden 
aan Herode»' 'steekpenning' 
Salomé - ook al slinkt die uit 
haar bek! Bi j hem is Salomé 
dus aan het verkeerde adres als 
z i j haar vader wi l aangeven we
gens seksuele exploitatie en 
hem verantwoordeli jk stelt voor 
acht il legale abortussen. 

Vieze dingetjes 
Hoe grimmig dit ook allemaal 
klinkt en hoe rauw en ranzig het 
taalgebruik van de twee heren 
ook is, met die geplaagde Salomé 
krijg je niet echt meelij. Daar
voor is het allemaal té hard. té 
grotesk, té absurd, tè cynisch, tè 
vrouwonvriendelijk en lè lach
wekkend. En daarvoor zitten er 
te veel geslaagde msecrach in 
de pulp-ficlion tekst van Daphne 
de Bruin (die zelf Salomé speelt). 
Kolder met een licht filosofisch 
tintje en platitudes wisselen el
kaar a f i n een moordend Freek de 

Jonge-tenipo Hierdoor, en door 
de geringe mogelijkheid lot iden
tificatie blijven de spelers te al
len tijden acteurs. Drie verklede 
peuters die tussen de schuif
deuren poep- en piesachligc ver
haaltjes opdissen en vieze (maar 
schiiierend getimede) duigeijes 
doen mei spuug en stukgebeten 
pepermunijcs. Vaak banaal, soms 
irritant - vooral in het begin (het 
is even wennen!) maar ook han-
veroverend komisch. Vooral 
John Buijsnian (agent J. de 
Doper) krijgt de slappe lachers 
op zi jn hand als hij eensklaps 
met een draai van honderd gra
den de betrouwbare 'oom agent' 
gaal uithangen en met vertede
rende danspasjes en dito wuif-
beweginkjes de liefste versie van 
'Just call me and l ' l l be around' 
zingt. 

Dergeli jke onvoorspelbare wen
dingen zi jn de kreiilen in de 
soms wal ie gevulde pap van 
Chez Salomé 

'Clicz Salomo* is lui vrijdag 14 
april u zien in de Utrechtse 
School 
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Overdadig leed van Salomé slaat dood 
THEATER 

Chez Salomé van Daphne de Bruin 
door Growing Up in Public. Regie: 
Paul Feld. In De Utrechtse School. Te 
zien in Amphitheater Amsterdam 
t/m 29 april. Tournee. 

Herodes Antipas ziet niet wat het 
probleem is. Toen Salomé een jaar 
of negen was, liet hij zijn dochter 
wel eens plaatjes zien uit zo'n mor
sig boekje. Daarmee probeerde hij 
haar uit te leggen hoe en waarom 
die afgebeelde lichamen kronkel
den. Op een dag besloot Herodes 
het voor te doen, tenslotte is- de 
praktijk leerzamer dafi honderden 
boeken bij elkaar. Daar lagen ze 
dan, papa en zijn meisje, samen in 
bed. 'Ik dwong haar niet, helemaal 
niet, het is gewoon zo gekomen.' 

Aan het slot van Chez Salomé 
steekt Salomé haar vader dood. 
Agent Johannes de Doper, in deze 
Salomé-versie de lachende derde, 

arresteert de vrouw wier blik as
grauw is geworden, na te zijn betast 
door zoveel grijpgrage handen. 
Wulps is Salomé allang niet meer, 
voorgoed beschadigd is zij wel. Nog 
voordat De Doper naar in de boeien 
kan slaan, knoopt zij zichzelf op. 

Voor agent De Doper is dit een 
hard gelag, want ook hij heeft zich 
talloze malen uitgeleefd op Salomé, 
toen( zij werkzaam was in het bor
deel van haar vader. Voor tweehon
derd piek mocht De Doper bij Salo
mé 'door de. achterdeur naar bin
nen, zonder jas'. 

Incest, verkrachting, onvrijwilli
ge prostitutie en opgedrongen abor
tussen; tekstschrijver Daphne de 
Bruin heeft voor Chez Salomé heel 
wat registers geopend. Teveel regis
ters eigenlijk, want zoveel leed sa
mengeperst in een dik uur toneel 
slaat dood, hoe licht ook gebracht. 
Ëen jonge, onschuldige vrouw te
genover twee bruten van kerels, dat 

is als de grondslag van een drama 
een brede, maar doodlopende weg. 
Zeker wanneer de psyche van de 
personages onzichtbaar blijft. 

Regisseur Pauj^ Feld heeft de 
overdaad nog' gróter gemalk't 'döór 
te gokken op éen enscenering die 
dan weer cabaretesk, dan weer als 
een thriller oogt. De acteurs hebben 
van Feld de vrijheid gekregen om 
door de tekst te buitelen, een gebaar 
waarvan vooral John Buijsman als 
agent J. de Doper gretig gebruik 
maakt. Dat maakt hem soms tot een 
aandoenlijk groot kind dat zijn 
speeltje maar niet kan vinden, vaak 
ook holt de acteur zichzelf voorbij. 
Op die momenten verwordt de 
agent tot een blaaskaak die in schril 
contrast staat met Salomé en Hero
des, door Daphne- de Bruin en 
Bruun Kuijt bijna aarzelend ge
speeld. 

Chez Salomé levert niet meer op 
dan een paar kwinkslagen en een 

fraai slotbeeld. Voor het overige 
hebben tekstschrijver De Bruin en 
Feld teveel vertrouwd op de samen
voeging van drie verweesde,,bijbel
se figuren met een op de Eper inces-
taffairè gems'piréétcl plot. Die werk
wijze schetst een stereotiep3!? "ÜTf 
goede en slechte personages be
staande wereld,' terwijl juist de 
grens tussen zinnelijkheid en per
versiteit hartverscheurend kan zijn. 

Ronald Ockhuysen 

• CHINA De tentoonstelling China 's 
verre verleden in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam heeft 115.000 bezoe
kers getrokken. Afgelopen maan
dag was de presentatie van ruim 
honderd archeologische vondsten 
uit de Zuidchinese provincie Hu-
nan voor het laatst te zien; Veel 
belangstelling was er vbor het bron
zen zwijn uit de 12e eeuw. voor 
-Christus en voor de objecten uit het 
graf van de markiezin van Dai. , 

\/t>ll<&Ls*n<t /f hlSs 



Terug naar Jolanda 
Zoals Amerika zich op dit moment blind staart op de O. J. Simpson-
processen, zo was Nederland ooit in de ban van een ondoorzichtig 
familiedrama met fatale afloop. Epe. Het lijkt alweer erg lang geleden 
dat het hoofd van de blonde Jolanda dagelijks de krantenpagina's en het 
televisiescherm vulde. Is dat echt zo lang geleden, of hebben we dat 
hoofd zo snel mogelijk vervangen door dat van pakweg Jomanda? Bijna 
dezelfde naam, net zo'n vreemd verhaal dat het publiek verdeelt in 
gelovers en niet-gelovers, maar iets minder dicht bij huis. 

Af en toe sijpelt er nog wat informatie door over Jolanda. Maar dat is 
nooit genoeg aanleiding voor de media om de hele zaak nog eens 
overhoop te halen. Wat doen we dan eigenlijk intussen met al die 
gruwelijke ontboezemingen waar we indertijd ademloos naar hebben 
zitten luisteren? Waar slaan we ze op, de afgrijselijke beelden die 
Jolanda heeft opgeroepen toen ze publiekelijk beschreef wat haar is 
overkomen? Vergeten 
mensen die beelden, of 
worden ze opgeslagen in 
het onderbewuste van 
de luisteraars? 

Zo lang journalisten 
achter het nieuws 
aanrennen, zijn het de 
kunstenaars die dit soort 
informatie blijven 
herkauwen. Die de 
beelden waar we niets 
mee kunnen of die we 
niet wilden zien, 
proberen te verwerken, 
samen met de 
informatie die al wel is 
verteerd. In de poppen
kast voorstelling Ons 
geheim (geschreven 
door Stichting Bilwet) 
zag ik afgelopen zomer 
voor het eerst de 
centrale figuren uit de 
Eper incest affaire terug. 
Jolanda was opgesplitst 
in twee alter ego's: een 
mannelijke vechtjas en 
een lief meisje dat alleen 
nog in de onschuld van 
dieren geloofde. En dat 
terwijl haar moeder 
door een varkenspop 
werd gespeeld. 

In ChezSalomé, een 
theaterstuk dat n e Salome (foto: Reyn van Koolwijk) 

geschreven is door Daphne de Bruijn, wordt de geschiedenis van Jolanda 
verweven met het bijbelse verhaal van Salome. De Bruijn maakte tot nu 
toe meerdere voorstellingen waarin met vrouwbeelden wordt gevochten. 
In haar stukken Wake Up, Betty Boop! Dolly Parton is dead en 
Darwins dochter speelde zij telkens een vrouw die beklemd raakt tussen 
het beeld dat zij van zichzelf heeft en het beeld dat anderen van haar 
hebben. Die worsteling zie je ook in Chez Salome, maar in deze 
voorstelling (geregisseerd door Paul Feld) is de toon grimmiger en 
verontrustender. 

Net als bij Ons geheim van Stichting Bilwet krijgt in ChezSalomé het 
verhaal van Jolanda een ritueel karakter. Nu gaat het echter niet om de 
moeder, maar om de vader. De erotische verbintenis tussen vader en 
dochter, die bij normale (?) mensen bij het opgroeien van het kind in 
geciviliseerde banen wordt geleid, is hier op drift geraakt. Salome is 
verstrikt geraakt in het proces van volwassen worden - Growing Up in 
Public is niet alleen de naam van de groep waar Daphne de Bruijn deel 
van uitmaakt, het is ook wat Salomé/Jolanda in deze voorstelling 
probeert te doen. Ze is klein meisje, minnares en hoer tegelijk; Herodes 
is vader, minnaar en pooier tegelijk; en de derde persoon in deze rituele 
dans is agent J. de Dooper. Er is nauwelijks onderscheid tussen dader en 
slachtoffer, maar omdat Salome het aanzien heeft van een onschuldig 
meisje, voel je het meest met haar drama mee. Dat gevoel komt pas op 
het einde van ChezSalomé, als je lang heen en weer bent geslingerd in 
de grove omslagen die deze voorstelling maakt. De drie acteurs maken 
hun personages in musical-scènes tot sentimentele verleiders, om ze het 
volgende moment te laten verkillen tot wrede sadisten. Salome eist 
uiteindelijk niet het hoofd van de agent, maar dat van haar vader. Maar 
haar overwinning is geen triomf, en in een beklemmend einde laat zij 
zien dat het drama ook haar de kop heeft gekost. 

MARIJN VAN DER JAGT 

Te zien tot en met 29 april in Amsterdam in het Amphitheater, tel: 020-6168942; 
10 en 11 mei in de Toneelschuur in Haarlem, tel: 023-312439; en 12 mei in Het 
Kruithuis in Groningen, tel: 050-125645. 
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