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Recens i e

Door Bert Jansma

Zeg de naam van schrijver 
George Orwell en je zegt 
‘1984’, het beroemde boek 
waarin ‘Big Brother’ ons 
allemaal in de gaten hield. 
Een paar jaar eerder (1945) 
publiceerde Orwell ‘Ani-

mal Farm’ en dat was een geheel anders 
gekleurde satire op dictatoriale systemen, 
en dan vooral op het Marxisme van Stalin 
c.s. Orwell was links, had nog in de Spaanse 
Burgeroorlog tegen Franco meegevochten, 
maar had zich niet – zoals zovele Britse in-
tellectuelen uit Oxford en Cambridge – min 
of meer tot het communisme bekeerd. Voor 
Marx had hij begrip, maar ná Lenin was het 
allemaal goed fout gegaan. In ‘Animal Farm’ 
koos hij voor de allegorie als vorm en ver-
plaatste hij zijn visie op de verwording en 
corrumpering van ideeën over vrijheid en 
gelijkheid naar een boerderij waar de die-
ren de rol van de mens overnamen. Theater 
Branoul haalde het van de boekenplank en 
maakte er op een speelse manier een thea-
tervertelling van.

Toen Orwell’s boek uitkwam, belandde 
het in de boekhandels (door de titel en die 
beestenboel) bij de kinderboeken. Het ver-
haal gaat dat Orwell toen persoonlijk bij 
rijen boekhandels is langsgegaan om zijn 
pijnlijke satire naar de stapel van de seri-
euze literatuur te verplaatsen. Anno 2018 
vertelt ‘Animal Farm’ ons historisch niets 
nieuws meer. De functie van Leon Trotsky 
en Stalin’s afrekening met hem, het zit ook 

in deze theaterversie, maar alleen wie de ge-
schiedenis kent, hérkent. Bij Branoul is het 
te doen om het afglijden van systemen zelf, 

macht die in onderdrukking kan verande-
ren, leiders die legitiem naar voren komen, 

maar eenmaal in een machtspositie opeens 
altijd gelijk hebben. En die wetten en regels 
tot in het absurde veranderen om dat gelijk 
te hóúden. Een proces dat altijd en overal 
kan plaatsvinden. Mits er ‘Napoleons’ zijn 
(zoals de varken-dictator hier), mits er ‘ge-
lovers’ zijn, meelopers, profiteurs en genoeg 
dommekrachten om de kar te blijven trek-
ken. Van al die karaktertrekken herken je 
iets bij de beestenboel van Branoul.

Werkmanshemd
‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren 
zijn meer gelijk dan de andere,’ is de kernre-

gel van Orwell. In haar bewerking en regie 
heeft Manon Barthels een wat bredere basis 
onder het gegeven geschoven en ze begint 
met het niets, God en de schepping. Met 
grappig verbeelde scènes uit het paradijs 
waar het al niet helemaal goed ging. De vijf 
acteurs van Branoul spelen de rollen van de 
beestpersonages zonder maskers of andere 
poespas, maar alleen in werkmanshemd. Ze 
houden even een naambordje omhoog (mag 
wat duidelijker zijn) als ze ‘beest’ zijn, ze 
zijn tegelijk mede-vertellers van het verhaal. 
Rond Bob Schwarze die het publiek met een 
vervaarlijk knor- en piepgeluid de wereld 
van de varkens binnenbrengt. Acteur Roe-
land Drost illustreert tussendoor vanachter 
de piano enkele scènetjes met mooie jazzy 
akkoorden en levert, wanneer chaos op de 
boerderij toeslaat, een wilde ‘boogiewoogie’.
Er gebeurt dus veel op die minimale vier-
kante metertjes van het Branoul-podium, 
inclusief projectie van videobeelden en 
zang (het hier hymne-achtig getoonzette 
‘Beasts of England’). Het is een van de char-
mes van Branoul dat dat allemaal kán, het 
heeft het gevaar in zich dat er een te grote 
brokkeligheid ontstaat ten koste van de 
helderheid. ‘Animal Farm’ is zowel een aan-
genaam spitse voorstelling als een klein dis-
cussiestuk. En vooral leuk omdat het, tussen 
de vaak emotionele literaire hoogvliegers 
die Branoul brengt, een bijna cabareteske 
theatertoon raakt.

Branoul Producties, ‘Animal Farm’, t/m zondag  
20 mei, Theater Branoul. Meer informatie:  
www.branoul.nl
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Branoul speelt Orwell’s politieke allegorie
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Werkmanshemden in plaats van maskers. | Foto: Kitty van Delft

H 
et Haags Historisch Mu-
seum heeft zijn collectie 
uitgebreid met een waar-

devol tegeltableau van de beken-
de porseleinfabriek Rozenburg. 
Het is een groot tafereel (2 bij 3 
meter) dat de fabriek zelf toont.  
“Dat maakt het heel bijzonder,” 
zegt Hans Gramberg, woord-
voerder van het museum. “Het 
tableau was dus niet voor de 
verkoop bedoeld. Het was ooit 
ingemetseld bij de ingang van 
een pand aan de Parkstraat, waar 
zich een toonzaal van de fabriek 
bevond.” 

De voorstelling geeft volgens 
Gramberg ‘een ietwat geïdeali-
seerd inkijkje’ in de Rozenburg-
fabriek waarbij verschillende fases 
van het maakproces in beeld zijn 
gebracht. Na de opheffing van 
Rozenburg in 1916 is het ingemet-
selde tableau achtergebleven in 
de voormalige toonzaal. Toen het 
pand in 1971 werd gesloopt, kwam 
het tableau in particuliere han-
den. Slechts één keer eerder was 
het voor het publiek te zien: op de 

grote Rozenburg-tentoonstelling 
in het Gemeentemuseum Den 
Haag in 1983. 

Het museum kon het tableau 
aankopen met steun van het 
Sebastiaan Genootschap. Dat on-
dersteunt het Haags Historisch 
bij het verwerven, behouden en 
presenteren van erfgoed voor een 
breed publiek. Van het genoot-
schap zijn onder meer Haagse 
ondernemers lid. Het museum 
toont het tableau vanaf 25 april 
in de vaste opstelling.

Het onlangs verworven tegeltableau van de firma  
Rozenburg. | Foto: Haags Historisch Museum 

Ligthart directeur 
Theater Rotterdam
W 

alter Ligthart (1955) wordt algemeen direc-
teur van Theater Rotterdam. Hij volgt Melle 

Daamen op die anderhalve week geleden onver-
wachts na anderhalf jaar opstapte bij Theater Rot-
terdam, de fusie van het Ro Theater, het Productie-
huis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. 
Ligthart was tot voor kort de directievoorzitter van 
Het Nationale Theater. Hij was medeverantwoor-
delijk voor de totstandkoming van Het Nationale 
Theater (de fusie van de  Koninklijke Schouwburg, 
het Theater aan het Spui en het Nationale Toneel in 
2017). Per 1 april nam hij bij het Haagse theaterinsti-
tuut afscheid. Toen al liet hij weten ‘zijn kennis en 
expertise te blijven inzetten voor de culturele sec-
tor in Nederland’.  Ligthart vervult zijn directierol 
samen met Ellen Walraven (artistiek directeur) en 
Bert Determann (directeur bedrijfsvoering).

Walter Ligthart. | Foto:  PR
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