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‘Giftig’ stuk van
Tom Lanoye met
lef gespeeld

RecensieRecensie
Froukje Tuinstra-Reitsema

Na vele avonden van kou en regen
was het op de premièreavond van
Blankenberge in Ryptsjerk eindelijk
droog en aangenaamwarm. Een fijne
meevaller voor de spelers van WIG
Producties. WIG staat voor ‘Waanzin
is gewoon’ en daar past het stuk van
de Vlaamse schrijver Tom Lanoye uit-
stekend bij.

Blankenberge gaat over gewone
mensen, maar laat haat en liefde tus-
sen die mensen in uitvergrote vorm
zien. Confronterend? Ja en nee. Door
de gekozen vorm blijf je op een af-
stand naar het gebeuren kijken. Je
bent als toeschouwer niet deelgenoot
en wordt hierdoor behoed voor
schuld en schaamte; de gevoelens
blijvenbij de spelersdie allesdoorma-
ken.

Tryater speelde ruim vijf jaar gele-
den ook een stuk van Lanoye:Diplodo-
cus Deks. Maar daarna heb ik toneel-
spelend Fryslân niet kunnen betrap-
pen op nog een uitvoering van enig
werk van deze schrijver. Jammer,
want Lanoye heeft wel wat te vertel-
len. Hij licht ons eigenmenselijke ge-
drag door en ontmaskert dat met lef,
passie, humor, grofheid en gif.

Het verhaal vanBlankenberge speelt
zich af in een strandtent. Het seizoen
loopt ten einde en de zaken gaan
slecht. Eigenaresse Madame Ver-
plancke wil verkopen, maar de zoon
maakt er liever een dancing van. We
zien als publiek de laatstemomenten

van dat seizoen met als hoogtepunt
het afscheid van het tijdelijke perso-
neel, compleet met optreden van Bri-
gitte (soort bonte avond). Door rancu-
ne, jaloezie, racisme, onverschillig-
heid en niet te vergeten drank loopt
de avond vreselijk uit de hand.

WIG Producties heeft een mooie
locatie gekozen voor Blankenberge.
Grote bergen zand liggen naast het
decor. Als duinen werken ze goed en
ze worden ook heel mooi gebruikt.
Het publiek - zittend op echte stoelen
- zit als het ware op het strand met
zicht opdebrasserie enkanalles goed
in de gaten houden. Er gebeurt veel,
heel veel, en alles wordtmet veel hef-
tigheid gespeeld. Soms is dat wat tè.
Het is net of de spelers de opdracht
kregen: het moet sterker en groter.
De verveling die ze met zijn allen uit-
stralen daarentegen, is - mede door
het vele drinken en roken - heel goed
vormgegeven.

Hebbenwe als publiek een spiegel
voorgehouden gekregen? Ik denk het
niet. Het is meer dat je denkt: ‘ja, zo
kan het gaan. Stom dat mensen zo
doen, vreselijk eigenlijk. Ja, vreselijk.’
Maar dan ga je over tot de orde van de
dag. Omdat de ruwe omgangsvor-
men, de onverschilligheid, de grove
beschuldigingen ons niet hebben ge-
raakt. We zijn als publiek niet mede
verantwoordelijk gemaakt voor wat
zich op het podium afspeelt. Mis-
schien is dat wel een gelukje.

Blankenberge van WIG Produc-
ties, De Vertakking in Ryptsjerk,
65 bezoekers (volle tribune). Nog
te zien op 27 juni, 2, 3 en 4 juli


