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Musical ‘Doe
Maar!’ gaat over
de zitzak van de
jaren tachtig

Feit en fictie
over het raad-
selachtige leven
van Henry II Fix

Eerbetoon aan
r e i s s ch r i j v e r
Ryszard Kapus-
cinski
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Edward Albee over schrijven, acteren, regisseren en theater

‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ maakte Edward Albee in
1962 op slag beroemd. Een nieuwe versie gaat morgen

in Nederland in première. Zijn andere evergreen ‘In
wankel evenwicht’ wordt nu ook gespeeld. Op bezoek bij

de 78-jarige toneelschrijver in Washington op. „Ik wil
personages voor een probleem plaatsen.”

K E S T E R  F R E R I K S

Afrikaanse film-
maker Sissako
klaagt IMF en
Wereldbank aan
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Aan de wandel
met Adriaan
van Dis in het
andere Parijs
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To n e e l Inter view

Rintje wil niet
naar de tandarts
op de kinderpa-
gina

PA G I N A  2 4

Edward Albee
(1928) schreef
meer dan dertig
to n e e l s tu k ke n
en bewerkingen
van romans en
korte verhalen
voor theater.
Een selectie.

19 5 9 The Zoo Story; eenakter voor
twee mannen op een parkbank;
afgewezen in New York, première
uiteindelijk in Berlijn.
19 6 0 The Sandbox; op het toneel
zien we een reusachtige zandbak;
groteske aanval op gezinsgeluk.
1961 The American Dream;
in surrealistische scènes doden
ouders een kind dat niet voldoet
aan hun verwachtingen.
1962 Who’s Afraid of Virginia
Wo o l f ? ; Albee’s doorbraak;
negatieve ontvangst bij première
maar meteen een wereldwijde hit.
1964 Tiny Alice; raadselachtige,
steenrijke vrouw schenkt twee
miljard dollar aan de katholieke
ke rk .
1966 A Delicate Balance; slechts 132
uitvoeringen na de première, toch
een Pulitzer Prize.
19 8 1 Lolita; naar Nabokovs roman;
slecht ontvangen, mogelijk de
oorzaak van de tijdelijke dip in
Albee’s carrière.
19 9 1 Three Tall Women;
autobiografisch stuk over zijn
p l e e g m o e d e r.
20 02 The Goat, or Who Is Sylvia?;
Geslaagde architect wordt verliefd
op een geit. ‘Vreemdste ervaring
sinds jaren’, aldus de criticus in
Broadway Reviews.

S T U K K E N  VA N

E D W A R D  A L B E E

S P E L E R S  E N  R E G I S S E U R  O V E R

D E  E L F D E  ‘ V I R G I N I A  W O O L F ’

Who’s Afraid of Virginia Woolf?
gaat morgenavond in de Leidse
Schouwburg in première. Sinds de
eerste Nederlandse uitvoering in
1964 door de Nederlandse Come-
die is dit de elfde versie.

Gerardjan Rijnders (57) regisseur:
„Ik beschouw Who’s Afraid of Vir-
ginia Woolf? als een klassiek stuk,
en regisseer het op die manier. Dat
betekent: tekstgetrouw en uitgaan
van de intenties van de schrijver. Ik
plaats het stuk aan het slot van de
jaren vijftig, de tijd dat de pil nog
niet bestond. Het decor is strak,
helder en abstract. We gebruiken
niet meer dan twee banken en een
bel. Die laatste is belangrijk. Onze
Wo o l f wordt een muzikale voor-
stelling, snel en flitsend gespeeld.
We gaan uit van de vertaling die
Gerard Reve maakte voor de Ne-
derlandse Comedie.”

Olga Zuiderhoek (60) als Martha:
„Eerst speel ik Martha als een
vrouwelijke Archie Bunker en ik
eindig als Medea, de jaloerse
vrouw die haar kinderen doodt. Ik
zie het stuk als een tragikomedie.”

Porgy Franssen (49) als George: „Ik
maak van de tekst een bombarde-
ment. Het is een kwestie van niet
te stoppen verbaal geweld. Er is
geen tijd om na te denken.”

Eline ten Camp (25) als Honey: „Ik
ben in 2005 afgestudeerd aan de
Toneelacademie Maastricht. Honey
zie ik als een degelijk meisje dat
haar best doet haar eigen truttig-
heid te doorbreken. Ze smult van
de spanning tussen Martha en Ge-
orge. Ze is zeker geen slachtoffer
van George. Ze stookt de huwelijk-
se strijd op.”

Ruben Brinkman (26) als Nick: ,,Ik
zie Nick als de belichaming van de
ideale schoonzoon, de golden boy
van de Amerikaanse droom. Hij is
briljant van geest, soepel en spor-
tief van lichaam. Maar geleidelijk
komen er scheuren in deze vol-
maaktheid.” (KF)

I
n de ogen van de Amerikaanse toneel-
schrijver Edward Albee verschijnt een
flits. „Ja, ik ben de jongen die aan het
slot van Who’s Afraid of Virginia Woolf?
het telegram brengt met de bood-
schap dat hun zoontje is gestorven.”

Albee (1928) zit in een hotelsuite in Wash-
ington. ’s Avonds speelt in het Kennedy Cen-
ter for the Performing Arts zijn beroemdste
stuk met Kathleen Turner als Martha en Bill
Irwin als George.

„Als jongeman verdiende ik mijn geld
met allerlei baantjes”, zegt hij. „Een daar-
van was het rondbrengen van telegrammen
van Western Union. Dat was in Westside

New York. Ik doorkruiste de straten te voet.
Ik heb daar het belangrijkste geleerd dat een
toneelschrijver zich kan wensen: mensen
observeren in schokkende momenten van
verdriet. Ik bracht vooral de death notices
rond. Bijna iedereen maakte het telegram
open waar ik bij stond. Dan was ik getuige
van een uitroep als: ‘Our son is dead.’

„De crux van Virginia Woolf is dat Martha
en George helemaal geen zoon hebben,
maar ze hebben met elkaar afgesproken dat
ze in hun verbeelding wel een zoon bezit-
ten.”

Er is nauwelijks een gezelschap in de wereld
dat ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ niet op
het repertoire neemt. Hoe ervaart u dat?
„Ik ben altijd beducht voor verregaande in-
terpretaties van regisseurs die denken dat
zij belangrijker zijn dan de schrijver. Als ie-
mand Virginia Woolf in het zestiende-eeuwse
Engeland wil situeren, dan zou ik dat bij-
voorbeeld niet goedkeuren. Het stuk hoort
in de jaren vijftig thuis en speelt in een uni-
versiteitsstad in New England. Ik ben be-
schermd door copyright.”

U wilde vanaf uw vroegste jeugd schrijver
zijn. Wat bracht u naar de toneelkunst?
„Ik ontdekte op mijn veertiende dat ik een
slecht dichter was en een nog slechter ro-
manschrijver. Toen besloot ik te kiezen voor
het toneel. Theater is de enige literaire vorm
die het visuele combineert met het auditie-
ve. Voorwaarde is wel dat de voorstelling een
getrouw beeld biedt van de intenties van de
schrijver: ik wil terugvinden wat ik in ge-
dachten heb. Een toneelstuk schrijven is een
poging tot communicatie.”

Kortgeleden ging in Nederland uw stuk ‘In
wankel evenwicht’ in première. Een echtpaar
dringt het huis van een bevriend stel binnen.
Ze eisen de slaapkamer op. In uw stuk blijft
de deur gesloten. Nu brengt de regisseur dit
tweetal in de slaapkamer in beeld.
„Vertel eens, wat ziet de toeschouwer?”

Albee kijkt verwachtingsvol en gespannen.
De rollen zijn even omgedraaid. Ik vertel
wat ik bij Theatergroep Carver in de regie
van Mirjam Koen heb gezien: Harry en Edna
zijn in het blauwzwart gekleed. Ze voeren
een stil spel op in de slaapkamer en dekken
hun bed met een donkere deken.

Langzaam glijdt er een schaduw over Al-
bee’s gezicht.

Na een korte stilte zegt hij: „Dat klinkt als
symboliek. Ik ben bang dat de regisseur
zichzelf te veel als een onafhankelijk kun-
stenaar heeft gezien, en dat is een regisseur
uiteindelijk niet. In geen van de vele versies
van In wankel evenwicht die ik ken, komt zo’n
ingreep voor.

„Mijn methode van werken is eenvoudig:
ik zie een toneelstuk voor me, ik schrijf op
wat ik hoor en zie. Ik luister naar Martha als
ze ruziet met George, ik zie Harry en Edna
achter de de deur van die geheimzinnige
slaapkamer verdwijnen. Dan gaat die deur
op slot. In theatraal opzicht is dat spannend.
De toeschouwer vraagt zich af wat er achter
gebeurt. Dat raadsel moet een raadsel blij-
ven: geef het geheim van een toneelstuk niet
p r ij s. ”

Is de plot van een toneelstuk belangrijk voor
u?
„Nee, ik bedenk nooit plots. Ik bedenk per-
sonages en vervolgens ga ik na in welke pro-
blemen zij verwikkeld raken. In mijn vroeg-
ste jeugd zag ik mijn eerste toneelstukken.
Ik vond het fascinerend. Het was net het
werkelijke leven, maar dan uitvergroot. Ik
houd ervan personages telkens weer, scène
na scène, voor een probleem te plaatsen. Bij-
voorbeeld het doodstelegram in Vi r g i n i a
Wo o l f of het binnendringende echtpaar uit
In wankel evenwicht. De slaapkamer die zij be-
trekken behoort toe aan de dochter, Julia.
Dan komt de vraag: hoe reageert zij daarop?
Met woede, haat? Of berust ze in het nood-
lot? Zo werkt een tragedie.”

U bent het ‘gelukkige weeskind’ genoemd.
Klopt dat?
„Kort na mijn geboorte meldde mijn moe-
der me aan bij een instituut voor adoptie in
Manhattan. Ik was nog geen twee weken
oud. Het enige dat ik weet is dat mijn werke-
lijke moeder Louise Harvey heet en dat ik op
12 maart 1928 in Washington DC ter wereld
kwam. In de papieren staat dat mijn vader
‘wegliep en zowel moeder als kind alleen
a ch t e r l i e t ’ en dat hij ‘op geen enkele manier
bijdroeg aan de opvoeding’ van de baby. Ik
zal nooit weten wie mijn biologische ouders
zijn. Ik zou het willen, want ik heb tal van
vreemde trekken.

„En ‘gelukkig’ zei u...? Ach, ik ben welge-
steld opgegroeid, ik kreeg uitmuntend on-
derwijs, we hadden een vakantiehuis aan

zee, ik reed paard, ik ging naar theater, las
boeken. Mijn eerste toneelstukken, zoals
Het verhaal van de dierentuin (The Zoo Story) en
Virginia Woolf, hadden al snel overweldigend
succes. Maar gelukkig? Nee. Mijn ouders
waren kil. Mijn vader was gevoelsarm. Kijkt
u maar eens naar de echtparen in mijn to-
neelstukken, dan weet u voldoende. Ik heb
een goed geheugen, niet voor namen en
jaartallen, wel voor visuele indrukken, ge-
sprekken die ik ooit heb opgevangen, ru-
z i e s. ”

Uw achternaam is Albee. Heeft u overwogen
uw moeders naam aan te nemen? Dan zou u
als Edward Harvey door het leven kunnen
gaan.
„Dit heeft nog nooit iemand me zo direct ge-
vraagd.” Albee zwijgt even. „Maar u mag die
vraag stellen, want mijn biografie behoort
tot het open domein. Mijn pleegouders
heetten Albee en ze noemden mij eigenlijk
Edward Albee III, want ik werd vernoemd
naar grootvader Albee I die aan het hoofd
stond van een keten van vaudeville-theaters.
Na de dood van mijn tweede moeder in 1989
kreeg ik de adoptiepapieren onder ogen. Pas
sinds dat ogenblik weet ik dat zij Harvey
heette. De naam Edward had ik toen al; die
is door haar gekozen. Ik heb contact gezocht
met het adoptiebureau, maar dat geeft niets
prijs. Ik kon mijn naam niet meer verande-
ren.

„Ik moet toegeven dat ik mijn leven lang

heb gehoopt dat een vrouw naar me toe zou
komen met de woorden: ‘Ik ben je echte
m o e d e r. ’ Dat is nooit gebeurd. Vroeger kon
ik wel huilen als ik hoorde van kinderen en
hun werkelijke ouders, nu niet meer. En nog
altijd is er het raadsel of mijn moeder wel
Harvey heette. Zij kan die naam best hebben
verzonnen.”

U bent zelf regisseur en u bemoeit zich verre-
gaand met de opvoering van uw toneelstuk-
ken. Hoe is dat gegaan met de verfilming van
‘Virginia Woolf’ met Elisabeth Taylor en Ri-
chard Burton?
„Na afloop zeiden ze dat ze een leuke tijd
hadden gehad. Meer niet. Just a good time.”

Ze stelden geen vragen over hun rollen?
„Nee, en dat is beter ook. Speel wat er staat,
maak het niet te symbolisch en zeker niet te
psychologisch. Er staan woorden in de tekst
die iedereen kan begrijpen. Er wordt veel te
veel onzin beweerd over mijn stukken. Ik
werd eerst een ‘absurdist’ genoemd omdat
The Zoo Story een keer in een avond werd ge-
speeld met Krapp’s laatste band van Samuel
Beckett. Ik vond dat aanvankelijk een bele-
diging. Mijn toneelwerk gaat over reële
mensen met bestaande angsten. Daar is he-
lemaal niets absurdistisch aan. Wie dat zegt,
haalt de angel van de werkelijkheid uit mijn
t h e a t e r. ”

In Washington speelt nu een Broadway-versie

van ‘Virginia Woolf’, met Kathleen Turner en
Bill Irwin. U bent ooit in het anarchistisch
theatercircuit van ‘off- off-Broadway’ begon-
nen en pleitte voor kleine theaters die niet
door het kapitaal worden geregeerd. En nu
Broadway.
„De grootste bedreiging voor het theater is
de macht van het geld. Musicals trekken een
groot publiek, maar de kwaliteit is vaak ho-
peloos. Kassucces en diepgang gaan niet al-
tijd samen. Ik vind dat dilemma onver-
draaglijk. Turner en Irwin zijn beiden voor
hun rol bekroond. Ze zijn kostbaar. Als
schrijver wil je de beste acteurs voor je stuk.
In het Kennedy Center is plaats voor bijna
duizend mensen. Het is telkens uitverkocht.
Maar ik vind de zaal te groot. Who’s Afraid of
Virginia Woolf? is een intiem toneelstuk voor
niet meer dan twee- of driehonderd toe-
schouwers. Elke toeschouwer moet kunnen
denken: dit stuk wordt alleen voor mij ge-
speeld, ik ben getuige van een gepantserd
gevecht over liefde en dood tussen vier men-
sen, dat ik eigenlijk niet mag zien. Zo ver-
ging het mij tijdens het schrijven: wat ik zag
en hoorde, wilde ik liever niet zien en horen.
Toch overkwam het me.”

Om kwart voor acht ’s avonds stroomt de
zaal vol. Albee staat achterin bij de licht- en
geluidstafel. Een tengere verschijning in on-
opvallende kleding die hem te ruim valt. De
gordijnen schuiven open. Het decor is van
een realisme dat ik in Nederland nooit heb
gezien: overvolle boekenkasten, donker-
bruin meubilair, een erker met kamerplan-
ten, flessen vol toneelwhisky in een serveer-
b o y.

Dan komen Turner en Irwin op en vergeet
ik meteen dat stoffige decor. „What a dump!”
roept Turner en de voorstelling krijgt de
kracht van een om zich heen grijpend vuur.
Zij: een tijgerin die gromt en klauwt en ook
tederheid zoekt. Hij: een nerveuze man die
een gemeen spel met het ingebeelde dode
kind gaat spelen.

Na afloop zegt Albee: „Het was een nauw-
gezette uitvoering. Vol humor, slechtheid
en spanning. Het is een thrill.”

‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’ door Hum-
melinck Stuurman Theaterbureau. Première: 27/1
Leidse Schouwburg. Tournee t/m 19/5. Inl.:
w w w . h u m m e l i n ck s t u u r m a n . n l
’Wankel evenwicht’ door Theatergroep Carver in
samenwerking met Onafhankelijk Toneel. Tour-
nee t/m 7/4. Inl.: www.theatergroepcarver.nl

Ik bedenk
per sonages,
geen plot

Edward Albee in 1963, Greenwich Village, Manhattan, New York foto Bettmann/Corbis
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Fe l ve r / C o r b i s

Ruben Brinkman, Porgy Franssen, Eline ten
Camp en Olga Zuiderhoek in de ‘Virginia Woolf’
van Gerardjan Rijnders foto Ben van Duin


