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Overdonderende vorm verslaat verhaal
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V
erblufte reacties, opwin-
ding, bewondering, tot
aan de oer-Groningse
conclusie dat het niet

tegenviel: zoiets had het publiek
niet verwacht. ,,Dit ga ik doorver-
tellen aan iedereen die ik tegen-
kom.”

Je kunt niets minder dan bewon-
dering hebben voor de ambitie en
het doorzettingsvermogen van
kunstenares/theatermaakster/
producente Geke Hoogstins uit
Eext. Voor hoe ze tegen de stroom
in (corona-uitstel) alsnog haar
voorstelling NOORD heeft weten te
realiseren in een hal van Hotel Van
der Valk in Zuidbroek. Op een
schaal en met een investering die
je niet zo heel vaak tegenkomt.

Ze wist voor de financiering van
het ‘Theaterspektakel’ (ondertitel)
een respectabele reeks partners aan
zich te binden. Hoogstins blijft
gewoonlijk dan ook net zo lang
doorpraten tot ze een ‘ja’ heeft. Tot
en met het programmaboek kun je
zien dat er niet op een dubbeltje is
gekeken (wat overigens ook van de
kaartkopers wordt gehoopt). En dat
‘ja’ weet ze vast te houden ook. Van
de cast, muziek en crew die vóór de
coronacrisis zijn begonnen, is vrij-
wel niemand afgehaakt. Een veel-
zeggende loyaliteit.

De Drentse wil dat het goed
komt met aarde en mens. Dat is de
basis van al haar theaterprojecten,
vanuit haar tuin in Eext via het
Rensenpark in Emmen nu naar de
het grootste van allemaal in die
hal. ,,Ik krijg wel eens reacties van
‘jij altijd met je klimaat’”, verwees
ze vooraf tegenover de genodigden
naar de onmiskenbare boodschap
in haar werk. Niet getreurd. ,,Daar-
bij wil ik dat we niet naar elkaar
wijzen. We moeten de problemen
sámen oplossen. Ik hoop jullie
daarvan iets mee te geven.”

Het is niet inderdaad niet heel
ingewikkeld om die boodschap in
NOORD te ontdekken. Dit is het
verhaal van het Groningse meisje
Menke (Esmee de Boer) die als
Dagblad van het Noorden-bezorg-
ster een vriendschap heeft opge-
bouwd met de oude boer Tjeert
(Albert Secuur). Bij een aardbeving
verdwijnt hij met boerderij en al
van (of in) de wereld en volgen we
Menkes gedachtewereld in een
fanatieke zoektocht tot in het bin-
nenste van de aarde.

Ze komt zelf uit een gezin waar-
van het huis is geteisterd door de
gaswinning. Vader (Piet van Gogh)

zit apathisch in zijn stoel te mid-
den van ordners vol zinloos geble-
ken correspondentie, terwijl de
dodelijk vermoeide moeder (Miran-
da Bolhuis) wat loopt te redderen.
De opstandigheid van jongste
dochter Eefke (Renée Wiersma)
helpt daar niet bij. Menke wordt
bijgestaan door haar mede-geolo-
giestudent Sjoerd (Nick Kamerling)
en half om half door de aanvanke-
lijk arrogante journalist Frank (Abel
Leemans), waaruit een halfbakken
liefdesverhaaltje ontspruit.

Verhaaltje. Zo komen we bij het
punt van kritiek. De vormgeving is
zo kolossaal en indrukwekkend dat
het verhaal, waarin de red-de-aarde
boodschap onvermijdelijk (want als
drijfveer) is verwerkt, daar mager
tegen afsteekt. Er is niet voldoende
balans tussen knallende vormge-
ving en het gespeelde verhaal op
die immense speelvloer, tegen dat
halfronde, tientallen meters brede
en zaalplafondhoge projectie-
scherm.

Ook dramaturgisch kun je er wat
van vinden. De journalist is bang
om wat met die bevingsellende te
doen. Maar waarom? Hij wil ’t maar
niet vertellen, ook niet in een trek-
kerige scène met Menke. Een stren-

ge en foute ‘gebiedsambtenaar’ is
al te zeer een parodie (wél geestig
gespeeld door alweer Bolhuis) om
die angst te rechtvaardigen. Zo nu
en dan zijn scènes te lang gerekt.
En dan valt die kleine bezetting
weg tegen de omgeving.

Zo legt de inhoud het af tegen…
ja, tegen de rest. Want de muziek,
speciaal geschreven voor deze
productie is fenomenaal, met spe-
ciale attentie voor gitarist Christof
Bauwens (Onderdendam) die alles
uit de kast mag trekken. En zijn
kast is goedgevuld. De dans, van
vijf bij Lucia Marthas opgeleide
danseressen, dikwijls ganzen uit-
beeldend, past prima.

De zang is bij al die verrassende
liedjes bij de hele cast overtuigend.
Van Bolhuis, De Boer en Wiersma

hoeft dat niet te verbazen, maar
Secuur verrast de meute. In een
weinig optredend bandje en onder
de douche doet hij dit vast vaker,
maar ook voor zo’n groot publiek
blijkt hij ineens sterk voor de dag
te komen. In toch bepaald niet
eenvoudige registers. De uitstraling
en humor die hij zijn boer mee-
geeft ontroeren de tribune sowieso.

Maar hoofdbestanddeel van het
geheel is ontegenzeggelijk de vorm,
die meer nog dan het verhaal de
aardelievende boodschap onder-
steunt. Er komen zelfs levensgroot
recente publicaties langs over de
Limburgse waterellende. Die pro-
jecties zijn gigantisch en imposant.
Zoals ineens het Groningse Hoof-
station opduikt. En zoals de schijn-
baar in de zeespiegelstijging ver-

drinkende Menke in onderwater-
beelden wordt gered door een
waternimf (danseres Milou Zuur-
veld), in een overigens te lang
doorgetrokken scène. En dan dat
geestige ontvoeringsfilmpje.

Dit alles komt na de grote aard-
beving, die wordt gestut op een
overdonderend kabaal dat door de
hal trekt, verwijzend naar het sen-
surround-effect uit de rampenfilm
Earthquake (1974) dat de zaalstoe-
len deed trillen.

Verder zijn er mooie witte wie-
ven-achtige rookeffecten. Linksbo-
ven in het projectiescherm is de
seismografische meetkamer inge-
richt van Sjoerd, rechtsboven staat
de band – het ziet er gelikt uit.
Maar dat een geprojecteerde Sjoerd
met een hoofd van tien meter hoog
ons rechtstreeks nog eens vertelt
dat we het allemaal sámen moeten
doen in de wereld, trekt je echt de
helemaal voorstelling uit.

NOORD is kortom qua vorm,
beeld en muziek inclusief zang een
indrukwekkend spektakel, met
sterke individuele prestaties, in een
verhaal dat in dienst van de bood-
schap kleintjes en moeizaam voort-
gaat. Dit laatste deerde het publiek
totaal niet. Het werd in zijn en-
thousiasme ook nog hoorbaar
gestimuleerd door een groepje
jongeren, als een soort ‘claque’. Dat
is de term voor een geselecteerde
groep bezoekers die vooral in het
19de-eeuwse Frankrijk werd ingezet
om het publiek met zo nu en dan
stevig applaus aan te jagen.

Zoals het project dat als totaal is,
klonk ’t heel sympathiek.

ERIC NEDERKOORN

Hoe dan ook is er
sterk acteerwerk,
supermuziek, zang
die verrast, goede
dans en knallend
projectiewerk

Boer Tjeert (Albert Secuur) en zijn Aafke (Miranda Bolhuis) in een late hereniging. FOTO’S JAN MENSES

Menke (Esmee de Boer) gedragen door danseressen.


