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Regisseuse, actrice en schrijfster Daphne de Bruin. 

Door Wijbrand Schaap 

A MERIKA IS ALLES. De Ameri
kaanse droom is ieders droom 

en wordt in Hollywood gemaakt. 
Maar niemand ziet het verschil 
meer tussen tussen de Ameri
kaanse droom en de Amerikaanse 
werkelijkheid. Als je het even niet 
ziet zitten, pak je een gun en knal je 
een paar mensen neer. Als je 
trouwt, bestaat je relatie uit louter 
hoogtepunten. De saaie passages 
knip je eruit. Disney yoor de meis
jes en Tarantino voor de jongens: 
als het eng of vervelend wordt, 
draai je de camera weg. 

Daphne de Bruin (35), actrice, 
regisseuse en schrijfster, vindt het 
tijd voor een stuk over Amerika. 
De dochter van Yvonne Groene-
veld, oprichtster van het Utrecht
se cabaretpodium Het Werfthea-
ter, brengt nu met Think Big: Min
nie Mouse for President haar 14de 
stuk uit, na het succesvolle Hofle
veranciers. 

Morgen gaat deze coproductie 
vanCrowingUpin Public en InDe-
pendance in Arnhem in première. 
Het is een duet voor een schoon
maakster en een nachtwaker in 
een verlaten wolkenkrabber. Think 
Big: Minnie Mouse for President 
jaat over alles waar we Amerika 
/oor mogen bedanken: McDo-
lald's, Nike sportschoenen en het 
;eladen machinegeweer waarmee 

Disney vertelt 
geen sprookjes 

ieder probleem uit de wereld te 
helpen is. En natuurlijk Disney. 

Minnie Mouse president van 
êen wereldmacht? „Waarom 
niet?" Daphne de Bruin laat het lo
gisch klinken: 

kelijkheid bestaat niet meer. Ik ben 
nog nooit in Amerika geweest, 
maar ik zou zo de weg kunnen vin
den in New York. Omdat ik hetvan 
de tv ken. Ik weet hoe Amerikanen 

taiïTiïÏÏ* Regisseuse Daphne de Bruin haalt 

open." En als je te oud bent voor 
Disney kun je terecht bij Tarantino 
en consorten voor de oplossing 
van je problemen: grof geweld. De 
film Natural Bom Killers heeft al 

geleid tot min

enorm veel. Ze 
is charmant, 
ziet er goed uit 
en heefteen enorme aanhang. Als 
er één vrouw is die aan alle eisen 
voldoet voor het presidentschap 
iszij hetwel. Datzeeen cartoonfi
guur is, is geen probleem: je ziet 
het verschil toch niet." De Bruin 
redeneert door waar anderen op
houden. 

Haar logica is minder vreemd 
dan op het eerste gezicht lijkt. 
„Het verschil tussen film en wer-

de Amerikaanse mythe onderuit 
denken omdat ik naar Jerry Sprin 
ger en Oprah Winfrey kijk. Ik wee 
hoe Amerikanen zich voelen om 
dat ik hun hamburgers eet. Ameri 
ka is een mythe en iedereen doe 
zijn best om die in stand te hou 
den. Walt Disney vertelt geen 
sprookjes, maar zegt precies wat 
iedereen daar vindt: als je hard 
werkt en aardig bent liggen alle 
mogelijkheden tot succes voor je 

stens twee 
moordpartijen, 
waarin het film
scenario in 
werkelijkheid 

vrij exact werd gevolgd. De Ameri
kaanse regering denkt er nu ge
heel in stijl over om geweld in 
films aan banden te leggen. Het 
geweldsprobleem denkt men dus 
op te lossen door de verbeelding 
ervan te verbieden. De buurtwa-
penwinkel waar zonder veel moei
te een machinegeweer te koop is, 
blijft ondertussen gewoon open. 

De Lewinsky-affaire is volgens 

Foto Michael Kooren 

De Bruin ook een mooi voorbeeld 
van Amerikaanse verwarring. Het 
verhaal van de lelijke, dikke sta
giaire in het Witte Huis die de pre
sident mag verleiden is een mo
derne versie van Assepoester, die 
zelfs als zodanig in de media werd 
benoemd. De Bruin: „Tot en met 
de boze stiefzussen die telefoon
gesprekken afluisteren aan toe." 

Toch is Daphne de Bruin geen 
tegenstander van de Amerikaanse 
hegemonie: „Het geeft ook een 
enorme verbondenheid, toch? Als . 
ik in Surabaja een McDonald's 
binnen kan lopen, doe ik dat gelijk: 
gezellig. Even thuis. Het ziet er 
daar hetzelfde uit als de McDo
nald's hier om de hoek, en je 
wordt er even vriendelijk be
diend." We hoeven van haar geen 
politiek, anti-imperialistich pam
flet te verwachten. Wel een vlot ge
schreven stuk met veel citaten uit 
films en een boel humor. En één 
Hillary Clinton-grapdie ik nog niet 
kende. Het is een veelbelovende 
tekst, kortom, die eindigt met een 
onverwachte Nederlandse bijdra
ge aan de mediagekte. Inderdaad. 
Big Brother. 

Think Big, Minnie Mouse for Presi
dent doorCrowmg Up in Public. Re
gie: Paul Feld. Première 12-n, 
Schouwburg Arnhem. Tournee t/m 
5-2-2000. 
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Amerikaanse droom van Growing Up In Public 

Poldermodel is zo gek nog niet 
Arnhem 

Staande aan de rand van een duize
lingwekkende hoogte zijn er men
sen die de neiging krijgen om te 
springen. Het decor van 'Think 
Big; Minnie Mouse for President' 
wordt gedomineerd door een reus
achtige foto van een Amerikaanse 
straat met wolkenkrabbers. De op
name is gemaakt vanaf de top van 
een van die kantoorkolossen. Het 
verkeer ver beneden lijkt op nietig 
speelgoed. 

In figuurlijke zin hebben de twee 
personages, een werkster en een 
veiligheidsbeambte in een van die 
kantoorcomplexen, zin om de 
sprong naar beneden te maken. Ze 
voelen zich kansloos, mislukt en 
miezierig in dit land van 'Think Big' 
en van de tot vervelens toe aange
haalde 'onbegrensde mogelijkhe
den'. 
Gelukkig voor hen is er nog Walt 

Disney met zijn sprookjesfiguren, 
zijn er showfilms vol romantiek en 
glamour, zijn er de onverschrok
ken helden op de tv. Daar trekken 
zij zich aan op; daar identificeren 
zij zich mee. Als troost en om de 
harde werkelijkheid naar hun 
hand te zetten. MonicaLewinskyis 
daarom in de ogen van de werkster 
een variant van Assepoester die in 
Bill Clinton de prins ziet, die haar 
tot prinses kan verheffen. Logisch 
dat zij op zijn seksuele avances in
gaat. 'Waarom past mij dat glazen 
muiltje niet?' roept de werkster op 
een gegeven moment in een men
geling van wanhoop en woede uit. 
Met de erotiek is het voor het twee
tal eveneens droeviggesteld. De ro
mance tussen hen wil maar niet 
vlotten, ondanks het navolgen van 
allerlei liefdesuitingen en schoon
heidsidealen waarmee de Ameri
kaanse samenleving via reclame en 
de amusementsindustrie met bak
ken wordt overgoten. 

Daphne de Bruin en Marcel Faber 
lopen met Minnie en Mickey Mou-
se-oortjes op hun hoofd, zo sterk 
hebben ze zich vereenzelvigd met 
de wereld van Walt Disney. Terwijl 
zij s'taat te soppen en te stofzuigen 
en hij zijn rondes doet spreken ze 
hun gefrustreerde gedachten en ge
voelens uit. Maar tegelijkertijd ver
plaatsen zij zich in die instant 
droomwerkelijkheid van een als 
goddelijk en paradijselijk opgehe
melde Amerika. 
Ze dansen met elkaar als twee Hol-
lywood-sterren; onoverbrugbare 
meningsverschillen worden met 
wapens beslecht als in een door-
sneegewelddadigeactiefilm. Voor
al Daphne de Bruin, die het stuk 
ook heeft geschreven, brengt het 
tragi-komische en het satirische 
dat de voorstelling in zich draagt 
met de lichte toets van een parodie 
op de American Dream geinig en 
schalks totuitdrukking. MarcelFa-
ber laat mter in ernst en droog-ko-

misch spel het zielig-lachwekken-
de van zijn personage zien. 
De door Paul Feld geregisseerde 
'Think Big; Minnie Mouse for Pre
sident' bij zijn eigen Growing Up in 
Publiciseenonderhoudende voor
stelling, verscherpt met ettelijke 
stekeligheden. Het stuk zet geluk
kig niet aan tot een fatale wan-
hoopssprong. Het leert je wel in
zien dat ons Poldermodel eigenlijk 
nog helemaal niet zo gek is, on
danks de veramerikanisering van 
onze samenleving. Misschien juist 
omdat dit model niet in de ban is 
van de drijfveer 'Think Big!' 
Max Smith 

'Think Big; Minnie Mouse for Presi
dent' van Daphne de Bruin. Regie: 
Paul Feld. Vertolkers: Daphne de 
Bruin en Marcel Faber. Coproductie: 
Growing Up In Public/ Independance. 
Première: Oude Foyer Schouwburg 
Arnhem, 13 nov. Uitgebreid op tour
nee, o.m. Huis a/d Werf Utrecht, 23 
t/m 2 7 nov. 



Schoonmaakster droomt 
weg bij Lewinsky-affaire 
Visurstgiiirifl: Think bi«, Wiirie Mouse tbr President'. Takst Diphac da Bruin, Regie: 
Jaul Feld. Spel: Osafcne da Brun en Meresl Feter. Geiten: 11/11 Setiouwbllfj ARN
HEM Htrhalinjea: 17 i/m 21/11 era 11 en 13/11 Schouwburg ARNHEM, 1/12 Kumrtnuii 
VEU>, 1/12 042 NUMEGEN. 9/12 Gioanf APELDOORN, 10/12 Gniitpoerttheeter DOETIN-
CHFM, 14/12 HanielMf ZUTPHEKI. 18712 Bouwkunde DEVENTER. 

De nachtwaker zit wijdbeens 
op. zijn stoel. Voor hem. op 
haar knieën, 2it de schoon
maakster. Ze beweegt de tuit 
van de stofzuiger langzaam 
omhoog langs de binnenkant 
van zijn been. 
Zoals ik het hier beschrijf is 
het wellicht smakeloos. Maar 
in de voorstelling waar deze 
scène uit afkomstig is - Think 
big: Minnie Mouse tbr presi
dent geschreven en gespeeld 
door actrice Daphne de Bruin -
ligt dat anders. Even tevoren 
heeft De Bruin de affaire van 
Monica Lewinsky en Bill Clin-
ton naverteld als eer. moderne 
versie van het sprookje van 
Cinderella. Monica, Bill en Cin-
derella. ze schemeren de toe
schouwer nog voor het inner
lijke oog, wanneer De Bruin in 
de rol van schoonmaakster de 
tuit van de stofzuiger langs het 
been van acteur Marcel Faber 
beweegt. 
Het is een van betekenis zwan
ger moment, een tikje plech
tig en ritueel zelfs, totdat de 
stofzuigerslang'zich vastzuigt 
in de uniformbroek van de 
nachtwaker en de scène een 
vreemde wending krijgt. De 
nachtwaker kan blijkbaar niet 
tegen het gekietel. Hij staat op 
en probeert de slang onhandig 
van zijn been te schudden. 
Hoe 20U je 'Think big: Minnie 
Mouse for president', een co
productie van InDependance 
en Growing up in Public, kun
nen beschrijven zonder on
recht te doen aan de gelaagd
heid van de tekst en de voor
stelling? Het decor is sober De 
plasric stoelen doen denken 

aan een kantoor of overheids
gebouw In dat katoor of over
heidsgebouw dweilt Daphne 
de Bruin, gehuld in zo'n lelijk 
gekleurd, nylon schortje de 
vloer en ondertussen droomt 
ze weg bij haar eigen versie 
van de Lewinsky-aitaire; In 
plaats van Think big\ had de ti
tel ook 'Dream big' kunnen lui
den. 

De schoonmaakster waant 
zich in een wereld die nooit de 
hare zal zijn, een wereld van 
publieke figuren, wier intieme 
handelingen door de media 
schaamteloos worden beschre
ven en versmolten tot een pu
bliek sprookje. De eenzame en 
door het leven ontnuchterde 
schoonmaakster herkauwt en 
verwisselt de beelden, iconen, 
en erotische prikkelingen van 
de massacultuur en projec
teert haar opwinding op de toe
vallig aanwezige nachtwaker. 
De Bruin schreef een mooie en 
dichterlijke tekst die door Paul 
Feld degelijk werd geregis
seerd. De juiste belichting, de 
juiste muziek en voor het even
wicht de juiste grap; tekst, re
gie en de tragisch-koddige 
speeltrant van de acteurs ma
ken deze voorstelling droom
achtig licht. 
De enige kritiek die je zou kun
nen hebben, is dat deze voor
stelling af en toe net iets te 
veel te raden overlaat. Op die 
momenten ontbreekt een hel
der, dramatisch gebaar en dat 
is jammer want De Bruin, Feld 
en Faber maakten een bijzon
dere voorstelling, 

PETEk NIJENHUIS 
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I Marcel Faber en Daphne de Bruin in 'Think big: Minnie Mouse for President', 
FOTO: REYN VAN KOOLWIJK 

Minnie Mouse en de bloopers 
„Ook al hen jc maar een ge-

woontje, het glazen muiltje 
past ook aan jouw voetje." De 
Amerikaanse droom in één 
zinnetje samengepakt door 
schrijfster/actrice Daphne de 
Bruin. 

Van Assepoester naar Moni-
ca Lewinsky is het maar een 
kleine stap in 'Think big: Min
nie Mouse for President', De 
Bruins nieuwe stuk. 

Duizelingwekkend 
Zelf heeft ze er van die zwar

te Minnie Mouse-oortjes uit de 
strip bij opgezet, zoals ook te
genspeler Marcel Faber die 
draagt: zij als schoonmaakster, 
hij als nachtwaker in een dik 
Amerikaans kantoor. Ze staan 
in een duizelingwekkend de
cor: een straatbeeld in New 
York gezien vanaf een wolken
krabber. 

Voorstel l ing: 'Think big: 
Minnie Mouse for Presi
dent'; tekst: Daphne de 
Bruin; regie: Paul Feld; spel: 
Daphne de Bruin, Marcel 
Faber; decor: Catharina 
Scholten; co-productie: 
Growing up in Public en In-
Dependance; gezien: 
Schouwburg Arnhem. 

Tegen die achtergrond heb
ben De Bruin en Faber een 
stripachtige voorstelling ge
maakt, waarin ze de vaste be
standdelen van de Amerikaan
se cultuurmythe luchtig aan
raken. Met als overkoepelen
de vaststelling, voor zover die 
er is, dat de Disneyland-illusie 
en de „werkelijkheid" steeds 
meer samenvallen. En dat het 
treurige aan leven is, dat we 
ons niet kunnen beperken tot 
alleen de hoogtepunten, maar 

dat we ook „de hele teringzooi 
erbij krijgen" die in een beetje 
film buiten beeld blijft. 

Hoe humorvol het stuk van 
Daphne de Bruin ook is, en 
hoe aantrekkelijk zij en Mar
cel Faber ook spelen, 'Minnie 
Mouse' is geen vederlichte 
kost. De tekst is compact, bela
den met beelden, en vergt een 
hoge mate van oplettendheid 
wil je er genoeg touw aan vast 
kunnen knopen. Want ook in 
dit opzicht vallen stuk en the
ma samen: we worden zo 
doodgegooid met indrukken 
en over-informatie dat ver
warring ons deel is. Want zon
der televisie en zonder herha
lingen weet je niet waarnaar 
je zit te kijken, oreert Daphne 
de Bruin. En aan relaties kun 
je maar beter niet beginnen, 
zolang we de bloopers er nog 
niet uit kunnen snijden. 

Peter Liefhebher 
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De ideale droom kent geen slechte scènes 
THEATER 
Think Big: Minnie Mouse for President 
door Indepence & Growing up in Pu
blic. 12 november, Schouwburg Arn
hem. Herhaling t/m 21/11. Tournee. 

Dag aan dag dweilt ze dit kantoor. 
Het moet minstens op de hon
derdste verdieping liggen, want 
het uitzicht op de autoweg bene
den - een gigantische foto die de 
hele achterwand beslaat- is 
hoogtevreeswekkend. In haar jas-
schort, op lompe sportschoenen, 
is ze een van die no future girls, 
een voorbeeldige Cinderella, ver
geefs dromend van glamourjurken 
en limousines. 

Maar we zijn in Amerika waar 
de mogelijkheden onbegrensd 
zijn: ook voor sloofjes valt er soms 
een prins uit de hemel. En al is het 
dan een slaperige nachtwaker, be
hangen met guns die haar agres-

sief ten dans vraagt, het is beter 
dan niets. Vol verwachting ver
ruilt ze haar gympen voor zilveren 
schoentjes en trekt ze haar decol
leté naar beneden. Zijn reactie is 
ongegeneerd gegaap. 

Dat gapen gaat soepel over in 
een loom country-nummer waar
in die opengesperde mond een 
meesterlijke gimmick wordt. 
Geestige invallen genoeg in Think 
big: Minnie Mouse for President, 
en al die vondsten zijn door regis
seur Paul Feld behendig aan el
kaar gelast. Onophoudelijk verke
ren we in de wereld van Monica 
Lewinsky, Hillary, Hamburgers, 
Route 66 en Bambi. 

Een van de meest verrassende 
momenten in de voorstelling zit 
aan het begin en bestaat puur uit 
beeld. De nachtwaker komt op, 
saxofoonklanken playbackend op 
een machinegeweer. Valt de 

mondharmonica in, dan zet hij de 
revolver aan zijn mond. Een beet
je wapperen met de rechterhand 
en de illusie is volmaakt. 

Assepoes en Nachtwaker funge
ren als leidraad. Om beurten heb
ben ze een nummer, een liedje, 
een monoloog. En een plots aan
doenlijke pas-de-deux waarin zij 
doddige sprongetjes maakt en hij 
haar schouderhoog optilt. Het zou 
wel wat kunnen worden tussen 
die twee. Maar zij kapt het rigou
reus af: 'Laten we het maar niet 
doen. We kunnen de slechte scè
nes er niet uitsnijden.' 

Dit is het land van de perfecte 
droom, het uiterlijk wordt letter
lijk gladgestreken, het vaderland 
is een paradijs vol overvloed en de 
president is echt. 'Geen acteur. 
Geen personage. Gewoon Bill. 
Billy.' Maar het is ook het land 
van het individu. Komt daarom 

een dialoog in de tekst nauwelijks 
voor? Of is dat geen opzet en was 
de schrijfster zelf ook bang voor 
een slechte scène? 

Daphne de Bruin schreef de 
tekst van deze vierde productie in 
de reeks die inzette met Hofleve
ranciers. In elke aflevering neemt 
Growing up in Public een ander 
thema op de korrel. Na het ko
ningshuis volgden massatoerisme, 
sportverdwazing en nu dus Ame
rika. Zo'n onderwerp wordt luch-
tigjes geparodieerd, op het cabare
teske af. 

Maar hoe verbeten Marcel Fa-
ber ook scheldt op de wereld en 
hoe geestig De Bruin haar Asse-
poesterrol ook speelt met een ge
zicht waarop naïviteit, verwonde
ring en moederlijke zorg elkaar 
afwisselen, de tekst had venijniger 
gekund. Zeker tegen het eind. 

Marian Buijs 
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Minnie Mouse 
geeft leven zin 
Voorstelling: Think big: Minnie 
Mouse for president door 
Growing up in Public en 
Independance. Tekst: Daphne de 
Bruin. Regie: Paul Feld. Decor: 
Catharina Scholten. Spel: Daphne 
de Bruin, Marcel Faber. Gezien: 
12/11 Schouwburg Arnhem, 
aldaar: 17 t/m 21/11. Tournee: 
23/11 t/m 5/2. Reserveren: (030) 
2761220/(026)37207 80. 

Door NOOR HKLLMANN 
De foto die de hele breedte van de 
speelvloer beslaat is vanaf grote 
hoogte genomen en toont een ty
pisch New-Yorks straatbeeld: im
mense wolkenkrabbers, in de diep
te een verkeersader met veel gele 
taxi's. De twee acteurs voor het de
cor staan, zo lijkt het, boven op één 
van de gebouwen en kunnen ieder 
moment omlaag storten - het is 
een duizelingwekkende sensatie 
die wee in de knieën maakt. Dat de 
afgrond slechts decor is, wordt la
ter op een ontnuchterende manier 
benadrukt als de mannelijke ac
teur plotseling een tot dan verbor
gen gebleven deur in de achter
wand opent en door de foto heen 
loopt. 

In Think big: Minnie Mouse for 
president wordt de illusie telkens 
hardhandig verstoord. Daphne de 
Bruin die de tekst schreef en in de 
voorstelling naast Marcel Faber 
optreedt, roept een wereld op 
waarin schijn en werkelijkheid 
over elkaar schuiven. Het is een si
tuatie die doet denken aan de ver
menging van fictie en werkelijk
heid in de door haar gemaakte 
lunchvoorstelling Wake up Betty 
Boop! waarin het gelijknamige 

stripfiguurtje tot leven komt. 
In Think big is het echter net om

gekeerd. Voor de nachtwaker en 
de schoonmaakster in een leeg 
kantoor is de realiteit tweede
rangs, de dingen krijgen pas waar
de en betekenis door de televisie. 
Zelf zien ze er met hun Mickey 
Mouse-oren uit als bewoners van 
Disneyland - de maakbare Ameri
kaanse droomwereld waar ook 
„the no future girls" een passend 
glazen muiltje vinden. Het Witte 
Huis is het sprookjeskasteel dat 
hen tot Cinderella kan omtoveren, 
zoals Monica Lewinsky die daar 
haar prins 'Bül Charming' ont
moette en voor hem haar rokje 
heeft opgetild. 

In deze als striptheatervoorstel-
ling geafficheerde coproductie van 
Growing up in Public en Indepen
dance toont Daphne de Bruin ook 
de keerzijde van de Amerikaanse 
Droom: de Amerikaanse werke
lijkheid waarin iemand opeens zijn 
machinegeweer op scherp stelt en 
mensen neermaait. In de korte scè
nes die elkaar als cartoonplaatjes 
opvolgen, schakelt regisseur Paul 
Feld van Hollywood-romantiek en 
zwijmelende duetten naar harde 
agressie en ontluisterende banali
teit. 

Think big is opgebouwd uit frag
mentarische losse scènes. Het is 
een springerige, enigszins warrige 
voorstelling die telkens toch weer 
charmeert door de directheid van 
de tekst en de geestigheden ervan, 
door de haat-liefde gevoelens erin 
voor alles wat Amerikaans is en 
vooral ook door het spel van Faber 
en De Bruin dat heen en weer 
schiet van luchtig, naar melancho
liek, naar geëxalteerd. 



Amerikaanse dromen 
niet geheel duidelijk 
ThinK big: Minnia Mouse for 
President door Independance en 
Grauving up in public. Tekst: Dapbne 
ce Bruin. Spat: Dapnne de Bruin en 
Marcel Fabjr. Regie: Paul Feld. 
Gezien: gisteravond (première), 
Ouoe Foyei, schouwburg Arnhem. 
Nog te rien aldaar- vanavond en 17 
t/m 21 november: 1 december in Velp: 
8 december in Nijmegen; 9 december 
in ApeWaorr; 10 december in 
Dcetinchem; 11 december in 
Cutsmborg; H december in Zutohen; 
10 en 11 januari in Arnhem; 2C januari 
in Enschede. 

DoorSUZANNE HOENOERDAAL 

Think big is ongetwijfeld een 
leuke voorstelling, maar ook 

moeilijk te doorgronden. Het 
lijkt een voorstelling die oor
spronkelijk zeven keer langer 
was en waar toen, zoals elke 
rechtgeaarde auteur behoort te 
doen, de schaar in is gezet. Kill 
your darlings, heet het. wanneer 
je met bloedend hart de prach
tigste dingen moet schrappen, 
omdat ze het ritme versturen of 
te veel van het goede zijn. 
Ik weet niet of het zo gegaan is, 
maar het ziet ernaar uit dat au
teur Daphne de Bruin gediscipli
neerd heeft zitten wegstrepen tot 
ze een versie overhield die voor 
haar volmaakt helder was, maar 
voor het publiek niet meer hele
maal. Er zitten vast nog 'darlings' 
in. daar niet var., maar het ge
heel is wat warrig geworden. 

Het kan ook omgekeerd zijn ge
gaan: er was een wat dun ideetje 
dat werd opgeklopt tot geheim
zinnige hoogte. Hoe dan ook, ik 
zou de voorstelling nog een paar 
keer moeten ?r.en om de waar
heid te doorgronden. 
Tegen een schitterende foto-
achtergrond is een schoonmaak
ster in de weer. Er doet zich ook 
een nachtwaker voor. Vanu:t 
twee monologen ontstaat een 
toenadering. Waar het om gaat is 
dat de twee .Amerikaanse burgers 
zo geïndoctrineerd zijn door het 
Amerikaanse denken, dat ze in 
een, door films voorgeschreven 
cliché-wereld leven. Dezelfde 
bron als waar wij onze cliché-
beelden over Amerika vandaan 
halen. Ue wereld van Disney, van 
hamburgers en van ongekende 
mogelijkheden 

Heel veel herkenbaars dus, maar 
nogal van de hak op de tak sprin
gerig. Een woordenspel waarbij 
de man en de vrouw met hun 
Micky Mouse-oonjes geen men
sen worden, maat tweedimen
sionale stripfiguren blijven. 
Dat is wat ik nader zou willen be
studeren. Wat ontgaat me? Wat 
hebben schrijfster, speler en re
gisseur nou precies te vertellen? 
Want ik vermoed een onder
stroom die zich maar niet laat 
grijper.. Zijn er teveel darlings 
vermoord of vergis ik me? Of is 
het gewoon een soort grappig 
bla-bla met een hoop pretentie? 
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Daphne de Bruin in 'Think Big; Minnie Mouse for President'. 
FOTO: REYN VAN KOOLWIJK. 

'Think Big; Minnie Mouse for President' 

Pikzwarte analyse 
van een samenleving 
UTRECHT - Van 23 t/m 27 november 
isinHuisa/d Werf de nieuwe voorstel
ling van liet Utrechtse theatergezel
schap Growing Up in Public te zien: 
Think Big; Minnie Mouse for Presi
dent, geregisseerd door Paul Feld met 
in de hoofdrollen Daphne de Bruin 
(die de tekst schreef) en Marcel Faber. 
Think Big; Minnie Mouse for Presi
dent is een striptheatervoorstelling 
waarin het Amerikaanse denken cen
traal staat. Op een planeet waar 
McDonald's restaurants, Nike sport
schoenen, Disney-merchandising en 

Coca Cola de bindende elementen 
tussen de werelddelen zijn, is,fictie 
aan de macht. Een man en een vrouw 
zoeken tussen de brokstukken van 
hun videocollectie wanhopig naar een 
bron van inspiratie, het begin van tota
le liefde of het absolute einde. 
In Think Big staat de spraakmakende 
Monica Lewinski-affaire model voor 
een desastreuze verhouding tussen 
een nachtwaker en een schoonmaak
ster. Het stuk geeft een pikzwarte an
alyse van een samenleving op de rand 
van de 21 ste eeuw. 
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schoonmaakster van een carrière a la Monica Lewinsky. l^*WJrM \ i''»**** 
In'Om de Macht'kruipt schrijver/regisseur Niek Barendsen I • mÈfa - £ • • \ f.'Y4*^ 

in de huid van een gevallen dictatorpaar. jjfö H f * ,<ƒ, ,-P/ 

Al!e aandacht is gericht 
op de winnaar. Voor de 
verliezer is geen plaats. 

Falen mag niet. 
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rhink big! 
Macht moet, koste wat kost 

ttr 
rtn 

"Het beeld van de gevaarlijke dictator intrigeert me, the manyou 

love to hate, een man die zo'n schoft is dat je ervan kunt genie

ten," aldus Niek Barendsen, schrijver en regisseur van het stuk Om 

de macht. Hij liet zich voor zijn 'even gruwelijke als grappige 

sprookje' inspireren door Ceaucescu, Imelda Marcos en de deca

dente, wrede keizer Nero. Barendsen: "Ik denk dat de zucht naar 

macht voortkomt uit angst en ik heb gekozen voor een rare figuur 

die zijn angst alleen kan bezweren door zijn macht te vergroten." 

Tot het volk zich tegen hem keert. Op dat moment begint de voor

stelling. De dictator wacht met zijn vrouw op de helikopter die 

hen het land uit moet brengen. Barendsen vroeg zich af wat er 

zich heeft afgespeeld in de hoofden van Honecker, Fara Dibah en 

Ceaucescu vlak na het verlies van hun macht. 

Barendsen, schrijver en coördinator voor het televisieprogramma 

Klokhuis van de NPS, schreef eerder de familievoorstelling Kleine 

Sofie en Lange Wapper. Hij zag in de hoofdrolspelers Elsje de Wijn 

en Hans Leendertse het ultieme dictatorpaar en besloot zijn tekst 

dit maal ook zelf te regisseren. "Ik had ideeën voor een stuk met 

deze twee grote komische talenten en wilde nu eens het hele pro

ces meemaken." In hun monumentale paleis omringd door foto's 

en cadeaus van alle groten der aarde kijkt het paar terug op 

gelukkiger dagen. De vrouw is realistisch, ziet dat alles verloren is 

en vraagt zich alleen nog af wat ze straks aan zal trekken. De man 

blijft krampachtig geloven in de held die de propagandamachi

ne van hem gemaakt heeft. Niet alleen in zijn eigen land, maar 

ook daarbuiten. "Ceaucescu volgde een zogenaamd eigen koers 

ten opzichte van Moskou en was een graag gezien staatshoofd 

in het Westen," zegt Barendsen." 

Ook dat intrigeert me: Hoe is het mogelijk dat hij, en met hem 

Mao en Castro en al die anderen, zoveel mensen zand in de ogen 

heeft gestrooid?" Even denkt hij na en vervolgt: "Idealisme gaat 

doorgaans gepaard met het heilig vuur en juist dan wordt 

het link." 

Assepoester Monica Lewinsky 

Ook Paul Feld regisseert een stuk waarin het thema macht aan 

bod komt, zij het op een geheel andere manier. "In Think Big; 

Minnie Mousefor President is de fictie aan de macht," zegt Daphne 

de Bruin, auteur van de co-productie van Growing Up in Public en 

InDependance. In een reeks tragi-komische scènes zien we hoe de 

levensloop van een schoonmaakster en een nachtwaker, en zelfs 

de mate waarin ze zich geslaagd voelen of mislukken, gedicteerd 

wordt door de fi lm. Daphne de Bruin: "Vroeger was er nog enige 

vorm van verzet tegen de Amerikaanse invloed, nu bepalen 

McDonald's, Nike en Coca Cola onze smaak en worden we opge

voed met openhartige talkshows en Disney-films waarin de 

droom werkelijkheid wordt." 'Ik wil geen relatie met je,' zegt de 

schoonmaakster in het stuk tegen de nachtwaker. 'Dan kunnen 

we de slechte scènes er niet uitknippen.' De twee bevinden zich in 

een verlaten wolkenkrabber in New York en spiegelen zich aan de 

wereld van de Amerikaanse f i lm. De Bruin speelt zelf de schoon

maakster. "Ze zien niet eens meer het verschil tussen fictie en 

werkelijkheid. Monica Lewinsky is voor hen de Assepoester, de wat 

ongelukkige stagiaire die via het Witte Huis doorstoot naar de 

Prins aan de top en opeens wereldberoemd wordt. Dus waarom 

zouden zij daar niet naar streven? Ondanks de wat minder goede 

afloop, heeft Lewinsky de sterrenstatus bereikt." Paul Feld: "Het 

bereiken van de macht is tegenwoordig een obsessie. Het glazen 

muiltje past ook aan jouw voetje, is de gedachte. Macht moet, 

koste wat kost. De samenleving vindt dat je het uiterste uit je 

mogelijkheden moet halen. Net als in de Disney-wereld is alle 

aandacht gericht op de winnaar. Voor de verliezer is geen plaats. 

De grauwe werkelijkheid past niet in het plaatje van het ideale 

leven. Je mag vooral niet falen. Maar je moet aan zoveel eisen vol

doen dat dat onvermijdelijk is. Een perfect leven bestaat niet. Het 

gevolg? De mensen worden dusdanig gehersenspoeld, dat ze het 

geluk uit hun handen laten vallen." 

tekst > Angela Dekker 

Linker pagina: Daphne de Bruin en Marcel Faber in 'Think Big' > foto's Rcyn van 

Koolwi|k Links Elsje de Wijn en Hans Leendertse in 'Om de macht' 

> foto Anj3 Robertus 

Bellevue > 4 t /m 23 januari (beh za en ma): 'Om de macht' met 

Elsje de Wijn, Hans Leendertse en Laurens Fernhout 

De Brakke Grond > 25 t /m 29 januari: 'Think Big; Minnie Mouse 

for President' door Growing up in Public en InDependance 
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Spijt van de 
nose-job 

'Toen ik high-school afrondde, ik 
was zeventien, mocht ik kiezen: een 
nieuwe auto of een nose-job. Ik 
koos voor mijn neus. Ik heb hem 
recht laten zetten. Best wel mooi 
geworden, vind je niet? Toch heb ik 
spijt. Ik had voor liposuctie moeten 
kiezen, daar had iknu veel meer aan 
gehad. Maar ja, als je zeventien bent, 
denk je niet op lange termijn.' 
Een korte overpeinzing van de 
vrouw in de voorstelling Think Big; 
Minnie /Mouse for President van de 
theaterfirma Growing up in Public. 
Geïnspireerd door de affaire-Le-
winksy wilde toneelschrijfster 

Daphne de Bruin als gedesillusioneerde schoonmaakster 

Daphne de Bruin het Amerikaanse 
denken centraal stellen in haar 
nieuwste stuk.'Amerika is een my
the en iedereen doet zijn best die 
in stand te houden,' stelt de schrijf
ster. In die mythe kan iedereen zijn 
eigen dromen beleven: ook de 
schoonmaakster en de nachtwaker 
die de hoofdrol spelen in Think Big; 
Minnie Mouse for President. De man 
en de vrouw (gespeeld door Mar
cel Faber en Daphne de Bruin) be
leven een liaison, waarbij beiden het 
meer van de fantasie dan van de 
werkelijkheid moeten hebben. Af
wisselend zingen ze een liedje,spre

ken ze de zaal toe om soms toch 
ook nog maar eens samen te dan
sen: zij in schort, hij in zijn militaris
tische bewakingspak. 
Dialoog is er nauwelijks en van een 
spannende ontwikkeling is al hele
maal geen sprake. De scènes zijn 
vooral losse flarden die meer en 
minder geslaagd aan elkaar zijn ge
monteerd. De kracht van de tek
sten van Daphne de Bruin ligt in de 
stijl. Die is helder, met korte zinnen 
en vaak rake en soms zeer grappi
ge observaties. Dat bleek ook uit 
het stuk Hofleveranciers dat ze eer
der schreef. Bovendien is De Bruin 

waarschijnlijk degene die het beste 
haar eigen teksten kan brengen op 
toneel. Ze doet dat overtuigend, 
met flair en een losheid die al haar 
karakters iets vanzelfsprekends 
geeft: of ze nu koningin Wilhelmina 
is (zoals in Hofleveranciers) of een 
wat gedesillusioneerde schoon
maakster, zoals nu in Think Big. Een 

Opzij 
januari 2000 

multi-talent dus, dat gekoesterd 
moet worden. 

Growing up in Public speelt (als sa
menwerkingsproject met theaterwerk
plaats InDependancej Think Big; 
Minnie Mouse for President tlm S 
februari door het hele land. Info: 030-
2761220. 
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TONEEL • INTERVIEW 
JOWI SCHMITZ 

'Think Big; Minnie Mouse for president' 
door Independance/Growing up in Pu
blic. Tekst: Daphne de Bruin. Regie: Paul 
Feld. Spel: Daphne de Bruin, Marcel Fa-
ber. 14 en 15 januari Toneelschuur; aan

vang 20.30 uur. 

Een schoonmaakster en een 
nachtwaker werken in een wol
kenkrabber. De schoonmaak
ster heeft zich zo vereenzelvigd 
met haar heldin Assepoester, 
dat ze gelooft dat de nachtwa
ker de prins moet zijn waar ze 
op wacht. Ook al is die prins 
een gewelddadige man die ge
weldfilms als het grootste goed 
beschouwt. Assepoester kan 
niet begrijpen waarom de prins 
haar niet komt redden, in het 
sprookje doet hij dat immers 
ook? Heel even lijkt een ont
moeting tussen de twee te lei
den tot een romantisch duet, 
maar de werkelijkheid blijkt een 
stuk grimmiger dan de fictie. 

Daphne de Bruin van toneel
groep Growing up in Public 
schreef, in co-productie met 
theatergroep InDependance, 
Think Big; Minnie Mouse for 
president. In de voorstelling 
speelt ze de rol van de schoon
maakster. Het stuk gaat over de 
invloed van het Amerikaanse 
denken, over oppervlakkigheid 
en een totaal gebrek aan indivi
dualiteit. Een vreselijk treurig 
uitgangspunt, maar zo extreem 
dat het grappig wordt. De 
Bruin: ,,Het begon ermee dat ik 
Hofleveranciers maakte, een 
stuk over de koninginnen van 
Nederland, heel knus en Hol
lands. Het andere uiterste leek 
mij Amerika, waar alles zo snel 
en onpersoonlijk geregeld is. 
Toen kwam die Monica Le-
vvinsky affaire, als symbool van 
de Americain Dream; een lelijk 
eendje dat eindigt als de min
nares van de machtigste man 
van Amerika. Die twee ideeën 
wilde ik met elkaar combine
ren. Zo'n Lewinsky, die precies 
weet uii te leggen hoe het zo 

gekomen is, en toch geloof je er 
geen bal van. Alsof ze heeft le
ren praten door veel naar Jerry 
Springer shows te kijken, en 
niets zelf heeft bedacht." 

„Ik ben gaan schrijven met 
als inspiratiebron Disney, het 
Amerikaanse denken en de ver
amerikanisering van Neder
land. Met het eindproduct ben 
ik naar regisseur Paul Feld ge
stapt. Op dat moment word ik 
actrice; ik vertrouw Paul volle
dig, en laat het schrijven los. 
Zo'n tekst schrijven is hetzelfde 
als het maken van een afbak-
stokbrood; de regisseur creëert 
het eindproduct." 

„Growing up in Public be
staat uit vier schrijvers/theater
makers. We helpen elkaar met 
de verschillende producties, 
door bij elkaar te regisseren, te 
acteren, of door advies te ge
ven. Eigenlijk is onze samen
werking één groot gesprek. On
ze gemeenschappelijke basis 
ligt in het gebruik van mythi
sche verhalen. Verhalen die ie
dereen kent. Daarnaast zijn we 
geëngageerd. We denken na 
over doping in de sport, ge
weld, aan de hand van actuele 
gebeurtenissen worden er stuk
ken gemaakt. We willen het niet 
hebben over de versplintering 
van dingen, maar over de een
heid die mensen bindt. Ik be
doel, in Think Big is er wel el
lende, maar de bindende factor 
is toch het geloof in een betere 
wereld. Daar zit een dualiteit in; 
aan de ene kant kan het prettig 
zijn te geloven in sprookjes over 
een beter bestaan, aan de ande
re kant is het geheel opgaan in 
oppervlakkigheid beangstigend. 
De vier leden van Growing up 
in Public benoemen zaken die 
mensen aanspreken. Humor is 
daarbij belangrijk, humor ver
bindt de mensen, en het is lek
ker en relativerend om met zijn 
allen om hetzelfde te lachen. Ik 
ben tegen die heiligheid op het 
toneel, ik bedoel, ik zeg ook 
maar wat." 
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Zwartgallig theater over onze ondergang 
We leven in een doorge
slagen kapitalistische 
maatschappij, zegt thea
termaker Daphne de 
Bruin van Growing up in 
public. Een toneelstuk 
over Amerikaanse in
vloeden en hoe dat 
slecht afloopt. 

Door MONIQUE HAMMINK 
ARNHEM - Walt Disney is aan 
de macht en Minnie Mouse pre
sidentskandidate. De nieuwe 
voorstelling van de Utrechtse 
theaterfirma Growing up in pu
blic in samenwerking met het 
Arnhemse InDependance heet 
Think Big; Minnie Mouse for pre
sident. De zwartgallige stripthea-
tervoorstelling speelt zich af in 

New York, waar de moralistische 
Disney-sprookjes die altijd goed 
aflopen, de Amerikaanse samen
leving in de greep houden. 
De twee hoofdpersonen, een 
schoonmaakster en een nacht
waker, zijn verslaafd aan het Dis-
ney-gevoel. 's Nachts werken ze 
in een wolkenkrabber en probe
ren ze te ontkomen aan de leeg
heid van hun bestaan. Ze begin
nen een desastreuze liefdesrela
tie. 
Daphne de Bruin schreef de tek
sten en neemt een van de hoofd
rollen voor haar rekening. „De 
personages zijn karikaturen, ze 
maken geen ontwikkeling door. 
Ook al denken ze er zelf anders 
over. Ze projecteren hun gevoe
lens op anderen en zijn geobse
deerd door het Assepoester
sprookje. Ze leven hun leven als 
een film, met 'mis-takes en bloo-
pers', en ze blijven steken in het 
sprookjesdenken." 

Think Big; Minnie Mouse for pre
sident is een kritische voorstel
ling over de ondergang van onze 
maatschappij als gevolg van 
Amerikaanse invloeden. Een be
vlogen De Bruin: „De Ameri
kaanse cultuur heeft een grote 
invloed op onze samenleving. 
Wij laten de verharding van onze 
maatschappij zien en het ex
treem individualisme als gevolg 
van die invloed. We leven echt in 
een doorgeslagen kapitalistische 
maatschappij." 
Actrice De Bruin is gefascineerd 
door de VS. Zelf is ze er nog nooit 
geweest. „Het is echt een land 
waar je een uitgesproken beeld 
van hebt", aldus de actrice, „ik 
vind het fenomeen First Lady 
ook zo opmerkelijk. Vrouwen die 
achter de schermen opereren en 
een enorme invloed uitoefenen. 
Maar nooit de totale macht in 
handen hebben. Verder komt de 
hele santenkraam aan clichés 

over de VS voorbij. Het Vrijheids
beeld, de wolkenkrabbers en 
Minnie Mouse als handelsmerk." 

Monologen 
Daphne de Bruin schreef de tek
sten voor deze voorstelling in 
eerste instantie als monologen. 
Later zijn ze tot een geheel sa
mengebracht. „Door de harde 
montage en de directe teksten is 
het zeer expressief', meent ze. 
„Het zijn bijna gedichten", voegt 
regisseur Paul Feld eraan toe. 
„Samengebalde emoties en asso
ciatieve gedachten die elkaar 
voortdurend overlappen. Hier
door is het een scherpe voorstel
ling die heel dichtbij komt. Dat is 
ook wat wij willen als theaterma
kers. Het is een uitdaging om 
dicht op de huid te zitten." 

Samenwerking 
Think Big; Minnie Mouse for pre
sident is het vierde samenwer

kingsproject van Growing up in 
public en InDependance. Eerder 
verschenen De Hofleveranciers 
van Daphne de Bruin in 1996, De 
kampioenenweek en Zandkoorts 
van Paul Feld in 1998. Paul Feld 
regisseerde ook al deze voorstel
lingen. „Wat ons bindt, is dat we 
beide gericht zijn op nieuw Ne
derlandstalig repertoire", zegt 
hij. „Daarmee halen we automa
tisch de actualiteit in huis." 

Think Big; Minnie Mouse for presi
dent, try-outs in de Oude Foyer van 
de Schouwburg Arnhem. Première 12 
november. Verder: Arnhem 13 no
vember, en van 17 t/m 21 november. 
1 december in Kunsthuis 13 in Velp, 8 
december 042 Nijmegen, 9 december 
Podium Gigant te Apeldoorn, 10 de
cember het Gruitpoorttheater te Doe-
tinchem, 11 december De Fransche 
School Culemborg, 14 december De 
Hanzehof Zutphen, 10 en 11 januari 
de Kleine Zaal Schouwburg Arnhem. 
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Discussie sluit succesvolle productie Think Big; Minnie Mouse for President' af 

Met Verdisneysering' loopt 't niet zo'n vaart 
Duor RIJK VAN ROTTERDAM 

ARNHEM • Met de 'verdisney
sering' van de samenleving 
loopt het In Nederland zo'n 
vaart nog niet. Deze conclu
sie viel althans gisteravond 
te trekken uit de forumdis
cussie onder auspiciën van 
de Theatersalon In de 
café-foyer van Schouwburg 
Arnhem. De als thema gestel 
de term werd niet eens gebe
zigd. En met wat ermee werd 
bedoeld, 'veramerikanise
ring', valt het volgens de des
kundigen ook wel mee 

De discussie weto gehouden 
na afloop van de laatste voor
stehing van Think Big; Minnie 
Mouse tor President' van Dap-
he de Bruin (tekst) en Paul Feld 
(regie) Deze coproductie van 
IriDepeiidance en Growlng Up 

In Public ging tijdens liet lltera-
tuurtestivai De Wintertuin in 
november in Schouwburg Arn
hem in première en leverde 
een succesvoile tournee langs 
Nederlandse theaters op. 
De voorstelling gaat uit van de 
Mnnira Lpwinskï-affaire, speelt 
zich af in een New Yorkse wol
kenkrabber en geeft aan de 
hand van een bij voorbaat tot 
mislukken gedoemde romance 
tussen een nachtwaker en een 
schoonmaakster een cynische 
analyse van de hedendaagse sa
menleving. 
Die analyse houdt volgens de 
theatermakers De Bmin en Fa 
beren acteur Marcel Faber 'ver
disneysering' in. De overige fo
rumleden, de aan de Universi 
teit Maastricht verbonden filo
soof Rein de Wilde, hoofddo
cent Amerikaanse geschiede
nis aan de Universiteit Nijme

gen tl.ii.jy Beekelaar en 
ca ba rerierJscltrijverMarcel Ver-
reek haden daar zo hun kantte
kenineen bij. 
De Wilde; ,,Als je van de ene 
cultuur naar een andere kijkt, 
zie je altijd cliché's, (n een voor
stelling als deze mag dat wel, 
maar in het algemeen bestaat 
het risico dat je er niet verder 
mee komt. Als wij naar een 
praatshow van Jcrry Springer 
op tv kijken, wil dat nog niet 
zeggen dat we alles over Ameri
ka komen te weten. Dal zou 
hetzelfde zijn als Amerikanen 
die Wiilibrord Ftéquin zien en 
dan zeggen dat zode Nederlan
ders zijn." 
Ven eek: ..Je kunt het vergelij
ken met iemand die door ten 
dennenbos loopt en zegt dat 
het wel shampoo lijkt." 
Beekelaan ,,De Amerikaanse 
invloed in Europa gaat net zo 

ver als wij willen en geen stap 
verder. Ce Amerikanen welen 
bijveelbeeld heel goed, dat wij 
op zaken als seks en drugs een 
heel andere kijk hebben dan 
zij. Bovendien hebben Ameri
kanen weer hun dichébeelden 
van Europeanen Het is soms 
krankzinnig niet hoeveel 
egards je in Amerikaanse krin
gen wordt ontvangen, alleen 
omdat je een Europeaan bent. 
Ze denken dat wij allemaal 
Rcmbrandrjes of Van Coghjes 
zijn.'" 
De Wilde; „Wat ze in de Ver
enigde Slaten een eeuw eerder 
hadden dan wij zijn open bibli
otheken. Ze hebben er ook ge
kozen burgemeesters Van dat 
soort Amerikaanse invloed zou 
ik hier graag wat meer willen 
hebben" 
Feld benadrukte, dat de voor
stelling niet HET beeld van de 

Amerikaanse samenleving wil 
geven, maar een persoonlijke 
visie van de makers. 
De Bruin: ,.Ik heb het stuk niet 
geschreven als een aanklacht 
Ik ben zelfs nog nooit in Ameri 
ka geweest Wat mij juist daar
om zo fascineert is dat je er 
door fi hns en televisie toch een 
heel gedetaileetd beeld ervan 
hebt gevormd. In dat beeld zit 
een interessante dualiteit. Aan 
de ene kant is er een veilig 
sooit romantiek, aan de ande
re kant een beangstigende o p 
perviakkigheid als het gaat om 
het uiten van gevoelens. Dat is 
overigens niet iets typisch 
Amerikaans, Itci gaat voor de 
hele Westerse samenleving op 
Ik heb hel stuk in New Yoik ge
situeerd om ie zien hoe je met 
een beeld kunt omgaan van 
een land dat je helemaal niet 
kent" 
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Regisseur Paul Feld over striptheatervoorstelling: 'Werkelijkheid is leuk om theater mee te maken' 

Monica Lewinsky alias Minnie Mouse 
Door RIJK VAN ROTTERDAM 

ARNHEM - Je hoeft er nauwelijks hoogtevrees voor te hebben 
om een lichte duizeling te voelen als je over de nog lege speel-
vloer in het decor kijkt van 'Think Big; Minnie Mouse for Presi
dent'. Maar de werkelijkheid is volgens regisseur Paul Feld nog 
duizelingwekkender. 

Vanaf een wolkenkrabber kijk 
je in de diepte naar een drukke 
verkeersader. je moet er met 
aan denken dat je in werkelijk
heid zo op een torenhoge rand 
zou staan zonder balustrade of 
enig ander houvast. De realiteit 
is altijd erger dan een reproduc
tie ervan. Theatermaker Paul 
Feld speelt graag met die ge
dachte, ook als het gaat over illu
sies van mensen en hun werke
lijke leven. 

Dat Monica Lewinsky in inter
views nog steeds over haar ver
liefdheid op Bill Clinton praat. 
Dat het echtpaar Clinton het 
doet voorkomen alsof hun hu
welijk nergens onder heeft gele
den. Feld kan zich erom ver
kneukelen. •,,De werkelijkheid 
is leuk om theater'over te ma
ken. Al verzin je het nog"SSrSgek, 
de werkelijkheid is altijd absur
der. Een theatermaker moet 
dan ook in het groot denken. 
Amerikaans, met een knipoog 
vanaf een wolkenkrabber. Het is 
toch ongelooflijk dat de Clin-
tons, twee mensen die aan het 
hoofd staan van de machtigste 
natie ter wereld, hun positie 
handhaven door het in stand 
houden van een droom!" 
In 'Think Big: Minnie Mouse for 
President' gaat het over de om
gekeerde wereld. Over mensen 
die geloven dat het werkelijke 
leven is zoals je het in films en 
televisiesoaps ziet. Mensen die 
zich letterlijk mislukt voelen 
omdat hun leven niet zo is als 
dat van hun idolen, hun sterren. 
De personages zijn een nachtwa

ker en een schoonmaakster in ,, 
een gigantisch kantorenge- >• 
bouw. Met hun leven gaat het.; 
bergafwaarts, maar beiden gelö-^ ' 
ven ze dal hei ooit goed komt 
Het zal zelfs die nacht aUemiar-
nog goed komen. Voor v-deJ, 
schoonmaakster zal dej'.'.eersfej|j^ 
man die ze die nacht tegenkdrrit5>,' 
de prins van haar dromen zijrr'.'j^ 
Het is de nachtwaker. Ze dansen 
een euforisch klassiek duet op 
muziek van Prokovjev. maar le
ven nochtans volledig langs el
kaar heen, op filmische muziek-
arrangementen van Frans van 
Deursen. 

Betty Boop 
De titel 'Think Big: Minnie 
Mouse for president' waan al 
twee jaar rond in theaterland. 
Hij komt van Daphne de Bruin, 
die enkele jaren geleden de suc
cesvolle lunchvoorstelling 'Bet
ty Boop' schreef. Ze speelde zelf 
in theater Bellevue te Amster
dam het stripfiguurtje in con
frontatie met de tekenaar die 
haar bedacht. 'Think Big' kan in 
het verlengde hiervan worden 
gezien. 

De nieuwe voorstelling is de 
vierde coproductie van de 
Utrechtse theaterfirma Gro-
wing Up in Public en het Arn
hemse theaterproductiehuis In-
Dependance, geregisseerd door 
Feld, met De Bruin in een hoofd
rol en een decorontwerp van Ca-
thanna Scholten. De eerste was 
'De Hofleveranciers' van De 
Bruin over drie generaties ko
ninginnen, de tweede 'De Kam-
pioenenkweek' van Feld over de 

• Paul Feld (rechts) regisseert Daphne de Bruin en Marcel Faber in het duizelingwekkende decor van 'Think Big; Minnie Mouse for President', de 
nieuwe productie van Growtng Up In Public en ïnDependance. (Foto Marianne Stevens) 

teloorgang van een in handen 
van de farmaceutische industrie 
gevallen atlete en de derde 
'Zandkoorts', ook van Feld met 
toerisme als thema. 
Feld: ..Als vervolg op 'De Hofle

veranciers' wilde Daphne een 
voorstelling maken over drie 
Amerikaanse presidentsvrou
wen: Jacky Kennedy, Bctty Ford 
en Nancy Reagan. Maar toen 
kwam de Lewinsky-affaire. wat 

Daphne op het idee bracht iets 
met het Disney-gevoel te ma
ken. Toen is die titel met Minnie 
Mouse al gekomen. In 'Betry 
Boop' was het een stripfiguur 
die het slachtoffer werd van een 

bepaalde manier van denken 
van haar creator. In de interpre
tatie van Daphne is Monica Le
winsky gedreven door het Dis-
ney-sprookje 'Cinderella'. Het is 
een satire op het onderbewuste 

van Amerikaanse vrouwen, dat 
je ook als gewoon schoonm.iak-
stertje een verhouding kunt krij
gen met de hoogste man van 
het land.' 

Cartoonoortjes 
'Think Big; Minnie Mouse for 
President' wordt, analoog aan 
de titel, gekenschetst als een 
striptheatervoorstelling. De spe
lers lopen inderdaad mei car
toonoortjes op en met dertien 
korte scènes is de voorstelling 
als uit plaatjes opgebouwd. De 
eigenlijk gedachte is evenwel 
dat door de zaak Clinton-Lewins-
ky een 'plat' denken is ontstaan. 
Feld: „Het is een soort sjabloon 
denken. Het gaat helemaal niet 
meer over wat die mensen pre
cies voelen. Het is een soort 
stripverhaal. De stelling van 
Daphne is dat het Amerikaanse 
denken niet meer los is te zien 
van het Disney-denken en dat 
van 'feel good stories'. De perso
nages m het stuk zijn verslaafd 
aan goede aflopen en aan Dis-
ney-films. De' grootste ' kritiek 
die ze op zichzelf hebben is dat 
ze niet in staat zijn de 'bloopers' 
hun eigen leven te halen. Hun ei
gen leven is eigenlijk een heel 
slechte B-film. Dat is een tra
gisch gevoel." 
De Amerikaanse setting van het 
geheel geldt voor Feld als een 
metafoor voor het moderne Ne
derlandse denken. ..Het is flauw 
om het als iets typisch Ameri
kaans te bestempelen. Het heeft 
ook alles met 'Paars' denken te 
maken. Daar zou je toch ook 
hoogtevrees van krijgen?" 

Toneelproductie Growing Up In 
Public/lnOependance: Think Big: Minnie 
Mouse lor President'. Te zien: 3 t/m 13. 17 
l/m 21/11 en 10 en 11/1 Schouwburg ARN
HEM, 1/12 Kunsthuis 13 VEIP, 8/12 0<2 NIJ
MEGEN. 9/12 Podium Gigenl APELDOORN. 
10/12 Giuitpoomheetei OOETINCHEM. 
14/12 0e Hamehof ZUTPHEN. 18/12 Thealer 
Bouwkunde DEVENTER. 
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