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Paula Bangels,
12 januari 1967: geboren te Sint-Truiden, België. 1992: afgestudeerd aan
het Koninklijk Conservatorium Brussel, als Meester in de Dramatische
Kunst. 1995: Who’s Afraid of Virginia
Woolf - Malpertuis, Tielt. Regie: Dirk
Tanghe. 1998: Hij en Zij - De Paardenkathedraal. Regie. 1999: zet eigen jongerengezelschap Domenica

Theater
ACHTERGROND POLDERPAVILJOENS
f Vervolg van pagina V3
Niet alleen bewoners, ook de media
waren vol lof. Blogs werden volgeschreven met enthousiaste reacties. Architectuurcriticus Tracy
Metz noemde in NRC Handelsbald
de Gecekondu zelfs het beste architectuurproject van het jaar.

Crowdfunding
Een piepklein gebouw. Gemaakt
van tassen á 1 euro per stuk. Demontabel en recyclebaar. Dat er niettemin prachtig uitziet en waar mensen dolenthousiast van worden.
Dat geeft te denken, zeker nu de
bouw zich geconfronteerd ziet met
een dubbel probleem: de economische én de klimaatcrisis. Zou het
niet mogelijk zijn om ‘permanente’
architectuurprojecten ook voor
een lager budget, en tegelijkertijd
milieuvriendelijker te realiseren?
‘Wij merken in elk geval dat opdrachtgevers met andere ogen naar
dit soort projecten gaan kijken’,

Villa Escamp

zegt Heinsman. ‘Ze zien dat ze bij
wijze van spreken geen wolkenkrabber hoeven te bouwen om aandacht te trekken.’ Maar wat de architect zelf vooral leerde van de Gecekondu, is ‘dat mensen enorm gretig zijn om met de stad aan de slag
te gaan. Als je ze de kans maar
geeft.’
Architect Wouter Valkenier is het
daar helemaal mee eens. Hannekes
Boom, het horecapaviljoen dat hij
voor vijf jaar op de Amsterdamse
Dijksgracht bouwde, samen met
Gijs de Waal en Pim Evers, is misschien wel het beste bewijs. ‘Het hele project is gebaseerd op co-creatie’, aldus Valkenier. ‘We zijn samen
met omwonenden en de gemeente
in een grote loods gaan zitten, met
thermoskannen koffie en koekjes.
En dan maar brainstormen. De eerste vraag was waar we het geld voor
het project vandaan moesten halen.’ De oplossing: crowd-funding.
Deelnemers konden een aandeel
van 1.000 euro kopen en kunnen
dat nu voor 1.250 euro als bartegoed verzilveren.
Het gebouw werd vervolgens in
elkaar getimmerd met bouwafval.
De gevels zijn afkomstig van een
opgedoekte strandtent, het dak is
geïsoleerd met afgedankt verpakkingsmateriaal, de keuken komt
uit een gesloopt bejaardentehuis
en de bar is gemaakt van oude deuren. Het aangrenzende terras, overbouwd met steigerbuizen waarover camouflagenetten zijn gedrapeerd, doet enigszins denken aan
het feestterrein van een studentenvereniging. Is dit eigenlijk nog wel
architectuur, vraag je je af als je ervoor staat.

Maar de vraag is of dat uitmaakt.
De door kunstenaars beschilderde
picknicktafels zitten, sinds de opening op 1 juli, dag in dag uit bomvol. Er komen mensen eten en drinken, er meren bootjes aan, er treden bands van het naastgelegen
conservatorium op, er worden festivals georganiseerd. De gemeente,
die de prijsvraag voor de tijdelijke
inrichting van het terrein organiseerde, is dik tevreden.

Overdekte tuin
‘Wat hier gebeurt is belangrijker
dan hoe het eruitziet’, zegt architect Valkenier. ‘Maar dat betekent
niet dat er niet over de vormgeving
is nagedacht. We hebben goed gestudeerd op de compositie, met
het paviljoen aan de ene kant, direct daaraan de beschutte, overdekte tuin en een steiger met vuurplaats in het water. Dat bepaalt de
ervaring, en het functioneren van
deze plek. Hoe de bar er precies uitziet, vind ik voor dit project min-
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der relevant.’
Daarbij speelt natuurlijk ook dat
Valkenier het gebouw voor slechts
enkele tienduizenden euro’s realiseerde. Dat vraagt om een ander
soort creativiteit dan bij een regulier bouwproject. ‘Het lijkt misschien doodsimpel nu het er staat,
maar we hebben werkelijk alles zelf
moeten regelen. De financiering,
de bouwvergunningen, de loods
voor de opslag voor de bouwmaterialen, de materialen, de website.
Bij dit soort projecten moet je als
architect achter de tekentafel vandaan komen, anders krijg je niets
van de grond. Het draait vooral om
doen. Samen doen.’
Ook architecten Anton Visser en
Hedwig Heinsman erkennen dat
het maken van een experimenteel,
tijdelijk en dus goedkoop paviljoen
een extra inspanning van de architect vergt. Tegelijkertijd, zo blijkt
uit het enthousiasme waarmee de
architecten vertellen over hun
werk, geeft het een enorme kick om
je architectonische fantasieën werkelijkheid te zien worden.
‘We doen het in de eerste plaats
voor ons eigen plezier’, zegt Hedwig Heinsman. ‘Bouwen is zo’n
traag proces, het duurt vaak wel vijf
á tien jaar voordat een ontwerp
daadwerkelijk gebouwd is. Bij een
paviljoen zie je veel sneller resultaat. Het levert direct nieuwe inspiratie op. En dat is volgens mij ook
precies wat het huidige succes van
de pop-uppaviljoens bepaalt. In deze economisch slechte tijden zijn
mensen de grote ver-van-mijn-bedplannen beu. Met de bouw van tijdelijke paviljoens gebéurt er eindelijk weer wat.’ KH

actrice en regisseur
op in de Paardenkathedraal. 2001:
Midsummernightsdream – Paardenkathedraal. Co-regie met Dirk Tanghe. 2003: 4 Mannen - Paardenkathedraal (Barry Atsma, Louis van Beek,
Herman Bolten en Paul Disbergen).
Regie. 2006-2009: Workshops,
masterclasses Theater o.m. aan de
HKU; afstudeerbegeleiding. 2008 :

Nachtwake - Paardenkathedraal
(nominatie Theo d’Or voor Katrien
Debecker). Regie. 2008: Closer –
Paardenkathedraal. Regie. 2009:
richt De Spelerij op. 2010: Mathilde Theater Zeelandia Middelburg (nominatie Louis d’Or voor Louis van
Beek). Regie 2011: Belgische première Othello van De Spelerij. Regie.
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Beulen

Ze is veelzijdig
en Vlaams –
regisseur Paula
Bangels. Nu ook
in Nederland.
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‘Wat
ik wil,
is dit’

Paula Bangels in het decor van haar laatste voorstelling Pee:

‘Je kunt niet zeggen: ik kan niet creatief zijn want ik krijg geen geld. Het ligt niet buiten jezelf.’

r klinkt luid gestommel, en opeens, in een fractie, zie je Pee door de caravan stuiteren, van de
ene kant naar de andere. Onwillekeurig schieten alle andere acteurs in de lach. Het is een gek
ogenblik in de voorstelling, die met dit slapstickmoment lekker wat lucht krijgt. Het stuk heet ook
Pee, naar zijn titelheld, een eigenzinnig mannetje dat –
tot onbegrip van zijn familie – de afzondering zoekt in
een oude caravan. De repetities zijn in volle gang, er
wordt nog gezocht en geïmproviseerd, de sfeer is geconcentreerd. ‘Daar word ik gelukkig van. Van een goede repetitie’, zegt regisseur Paula Bangels.
We spreken in de Verkadefabriek in Den Bosch, waar
Bangels aan het werk is. Pee, van de jonge schrijfster Anna van der Kruis, gaat maandag in première, in het Theaterfestival Boulevard. Productiehuis Brabant ondersteunt de productie en vroeg Bangels voor de gastregie.
Het is de eerste van een reeks voorstellingen waarmee de
44-jarige Vlaamse terug is in Nederland. ‘Ik wil graag ook
hier weer zichtbaar zijn’, zegt ze. ‘Dat moet nu gaan lukken.’ Na Pee staan in Nederland op het programma: een
herneming van de succesvoorstelling Mathilde, Wie is er
bang voor Virginia Woolf met Linda van Dyck en Victor Löw,
en de Nederlandse première van haar Othello.
Het rijtje weerspiegelt meteen de veelzijdigheid van de
regisseur: ze staat graag op festivals, deinst niet terug
voor een grote vrije productie en heeft sindskort een eigen gezelschap De Spelerij waarvan Othello de eersteling
is. Er ging een periode van veel werken en organiseren
aan vooraf, en dat was nodig: Paula Bangels (44) had behoefte aan een clean break, na de legendarische jaren van
opkomst en ondergang met De Paardenkathedraal, het
gezelschap van Dirk Tanghe in Utrecht.

Ze kwam in 1997 met Tanghe mee, als actrice. Stond in
zijn Virginia Woolf, en zette op zijn aandringen haar eerste stappen als regisseur. Het geroemde Midsummernightsdream deden ze samen; ze maakte er goedlopende
voorstellingen als Nachtwake, Bedrog en Closer. In 2009
viel na veel (ook zakelijk) geharrewar het doek.
‘Ik wilde vooral Dirk niet opvolgen – als dat al gekund
had. Ik moest afronden, wegwezen en opnieuw beginnen. Een sabbatical nemen en nadenken: wat wil ik nu eigenlijk? Heb ik dit gedaan omdat het met Dirk zo goed
werkte? Ben ik in hart en nieren regisseur? Of wil ik liever in een schoenwinkel gaan werken?
‘Maar na drie weken op de bank boekjes lezen wist ik
het eigenlijk al: ik kan niet anders dan alles zien in de
context van theater. Je ziet iemand zitten, je denkt: dat is
die-en-die uit dat stuk. Of je hoort muziek, en je denkt aan
een scènewisseling. Alles bleef theater.’ Een oude wens
kwam terug: Othello. ‘Toen dacht ik: maar dan wil ik ook
mijn eigen zin doen en niet aankloppen bij een gezelschap. Dan richt ik m’n eigen club op. De Spelerij. Ja!’
‘Enfin, hoe begin je daaraan. Geen idee. Ik wist er niks
vanaf, hè. Wij kwamen vroeger in een zaal, en die was uitverkocht, en dat was logisch en die affiches hingen daar,
en dat was logisch en iedereen wilde ons zien en dat was
heel normaal. En dan sta je er ineens zelf voor. Subsidie
aanvragen, stichting oprichten. De subsidie hebben we
niet gekregen. Het potje bleek al grotendeels leeg. Maar
dat weet je veel later pas, als de voorstelling geprogrammeerd is en de acteurs klaarstaan. Wat nu? Sponsoring!
‘Ik weet dat het een heel gevoelig punt is nu in Nederland, met de kortingen op kunst. Maar ik heb het gevoel
dat kunstenaars in Vlaanderen allemaal al veel langer bezig zijn de eigen boontjes te doppen want er is gewoon

geen geld, nooit geweest, voor cultuur – en iedereen is er
toch altijd mee bezig. Inmiddels ben ik bezig een optimale financieringsvorm te ontwikkelen. Zo heeft De Nationale Loterij – als sponsor – haar logo op de affiches, maar
daarnaast geef ik training aan medewerkers van dat bedrijf. Ik heb geen zin om te vragen: alsjeblieft, ik ben een
arme kunstenaar, mag ik iets van jou?’
Ze maakt heel uiteenlopend theater. ‘Ik vind het fijn
dat ik niet hoef te kiezen. Maar mensen die mij al langer
volgen, herkennen wel een Paula-stijl. Bij mij ontstaat
een voorstelling vanuit improvisatie. Alles komt uit de
acteurs. Die stimuleer ik en die stuur ik , ik zet ze op een
rij en ik regel het verkeer en dan komt er een voorstelling
uit. Daar zit een riedel muziek in, en vaak doe ik iets onverwachts met de vorm. Ik vertrek altijd vanuit realistisch spelen, en dan ergens weet ik: (houd adem in): nú
moeten jullie allemaal een kwartslag draaien. Dat komt
op in een repetitie, dat is mijn handtekening. Van te voren een concept bedenken, zoals Dirk, dat doe ik niet.’
Over haar nieuwste voorstelling zegt ze: ‘Pee heeft zich
teruggetrokken, maar zijn familie accepteert het niet, en
dringt hem ieder jaar een verjaardagsfeestje op. Vreselijk
voor iedereen eigenlijk. Er komt niks op gang. Geen gesprek, geen dynamiek, ooooh, het lukt maar niet. Ook
grappig, hoor. Herman laat de mensen lachen in het begin. Ik denk: doe maar, lach maar. Het zal je wel vergaan.
Maar het is beslist niet loodzwaar, het is geen Ibsen of Norèn. Wel herkenbaar, en voor een festival heel geschikt.’
Een heel ander verhaal is dan Virginia Woolf met Victor
Löw en Linda van Dyck. ‘Ik heb ze nu een paar keer ontmoet, Linda van Dyck regisseert alles, ook hoe ik moet regisseren. Ik vind dat wel leuk, waarom zou zij geen diva
mogen zijn? Vooralsnog heb ik er geen probleem mee,
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het stuk was haar voorstel. Ik weet dat er met argusogen
naar gekeken wordt, maar ik vind het spannend. Het kan
iets nieuws opleveren als ik me straks met hen bemoei.’
Dat was ook de achterliggende gedachte bij Othello.
‘Dat stuk moest eens door een vrouw gedaan worden! Al
dat mannelijk geneuzel, kom op! Het is een liefdesverhaal, hoor jongens. Bij mij is dat leger weg, en Cyprus als
plaats van handeling heb ik ook geschrapt. Want dat vind
ik belangrijk: ik wil universeel theater maken, voor – ook
jonge – mensen van hier en nu. Ik wil het terugbrengen
naar de essentie, mijn essentie. Manipulatie laten zien, laten zien dat iemand zijn vrouw vermoordt en dat de omgeving dat wel best vindt! Dat vind ik zó van deze maatschappij, van het nu. Ik heb alle personages voortdurend
op toneel, ze kijken naar wat er gebeurt en ze doen niks.
Ik wil universele thema’s , tijdloos, plaatsloos.
‘En ik wil theater maken voor volle zalen. Dat betekent
niet per se laagdrempelig toneel. Hou op met die hokjesflauwekul. Je kunt Othello even ontoegankelijk maken als
toegankelijk. De stukken die ik graag wil doen zijn nou
eenmaal veelal gezinsdrama’s, liefdesdrama’s. Ik ga geen
zware Schwab brengen. Laat dat nu toeval zijn, dat dat
echt niet in me zit. Ik hoef geen enkele concessie te doen.’
‘Natuurlijk is er theater dat geen volle zalen trekt, natuurlijk zijn er productiehuizen nodig, als je dat ontkent,
slaat de balans door naar de andere kant. Maar je kunt
niet zeggen: ik kan niet creatief zijn want ik krijg geen
geld. Het ligt niet buiten jezelf. Je uitgangspunt moet
zijn: wat wil ik, waar word ik gelukkig van? Van een goede
repetitie. Van een volle zaal. Van De Spelerij. Een voorstelling, een ploeg. Een ervaring voor mensen. Zodat ze achteraf een wijntje drinken, omdat ze even moeten bekomen.’

Paula Bangels in Nederland
Pee, van de jonge toneelschrijfster
Anna van der Kruis en gezelschap
De zon schijnt niet in uw tv. Theaterfestival Boulevard Den Bosch, 8 t/m
13 augustus.
festivalboulevard.nl
Pee
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Wie is er bang van Virginia Woolf,
van Edward Albee. Hummelinck
Stuurman Theaterbureau. Première
18 februari in de Leidse Schouwburg. Tournee t/m 12 juni.
hummelinckstuurman.nl
Mathilde Foto
Ben van Duin

Mathilde, of: Hoe een Zeeuws Meisje
een levend kunstwerk werd, gespeeld door Louis van Beek/ Theaterproductiehuis Zeelandia. Te zien
op Zeeland Nazomer Festival, 27 augustus t/m 3 september. Daarna
tournee van 21 oktober t/m 21 januari 2012; theaterzeelandia.nl

Othello, van William
Shakespeare door Bangels’ eigen gezelschap
De Spelerij. Beleeft volgend seizoen zijn Nederlandse première.
Othello Foto Bart Van Der
wallisfinkers.nl
despelerij.be
Moeren

aast het snoezige Brabantse huisje
met de weelderige tuin waar ik
vaak verblijf bevindt zich een nóg
snoeziger huisje, met een nóg weelderiger tuin. In die tuin zit Ernestine. Ze kan niet lopen, ze is doof, dement, ze weegt amper 40 kilo en ze draagt een luier. Ze is bijna
100. Maar ze zit daar toch maar in het zonnetje, met mooi wit
haar en een nog steeds knap gezicht, tussen de bloemen, poezen, kippen, het paard, de bok en het hondje, dat óók al stokoud
en doof is.
Ze drinkt de hele dag wijn. Die is verdund, maar dat weet ze
niet. De kinderen van het piepkleine dorpje weten allemaal precies hoeveel water er bij de wijn moet, als ze Ernestine een glaasje inschenken. Ernestine wordt met grote toewijding verzorgd
door haar dochter Michelle en schoonzoon Jack, kunstzinnige
intellectuelen uit Amsterdam, uitgeweken naar wat ze zelf spottend ‘de groene hel’ noemen. Gezellige lui, die hun randstedelijk
cynisme bekwaam weten te combineren met deze bewonderenswaardige vorm van mantelzorg.
Tot zover de idylle, want Ernestine gedraagt zich allerminst als
een dankbaar oudje. Integendeel, ze zit de hele dag te vloeken en
te tieren. ‘Beulen! Beulen! Ze maken me kapot! Vuile krengen!
God, kom me te hulp! Haal me hier weg!’ Het klinkt alsof ze gefolterd wordt, en daarvan is beslist geen sprake, in die zonnige
tuin, met die lieve mensen om haar heen. Ernestine wil dood, en
dat kan ik me goed voorstellen. Ze heeft een lang, leuk leven gehad: nu is ze kinds, ze weet niet meer wat ze zegt, haar oude lichaam doet overal pijn, en voor elke kleinigheid is ze afhankelijk van anderen.
‘Je gaat gauw dood hoor, moeder…’, zegt Jack telkens troostend, terwijl hij haar lekkere hapjes voert. Ze knikt maar zo’n
beetje. ‘Het kan elk moment afgelopen zijn’, verzekeren Jack en
Michelle me telkens , onderwijl het oudje vertroetelend. ‘Het is
een kwestie van dagen. Een weekje, hooguit.’
Dat zeggen ze al jaren, maar Ernestine gáát niet dood. Het
vloeken in de tuin (‘…beulen! beulen!...’) is vertrouwd gaan klin-

‘Je gaat gauw dood
hoor, moeder’, zegt
Jack telkens
troostend

ken. Omdat ik hier zo vaak mijn vrije dagen doorbreng, associeer ik het gejammer, vermengd met Michelles pianospel (Scarlatti-sonates, waar ik veel van houd) inmiddels met gezelligheid
en vakantie. ‘Plink plonk tiedeliedelie….Beulen! Beulen!...tiedeliedelie…ze maken me kapot!....’
Als Ernestine een knappe man ziet, leeft ze even op. ‘Je neemt
me mee hè?’, vleit ze de potige thuiszorgverpleger die haar
’s avonds komt wassen en in bed leggen. En dan, met een schalks
lachje: ‘Als je maar niet náást me komt liggen…’ Maar zodra hij
zijn hielen gelicht heeft begint het gescheld weer. ‘…beulen…
beulen!’ ‘Als ze dood is, maak ik er een ringtone van’, zei Jack
laatst handenwrijvend. ‘Het is een kwestie van dagen. Een weekje, hooguit.’ En, sussend, tegen het tierende oudje: ‘Ja moeder, je
gaat heus gauw dood…’ Waarna hij haar geduldig een haring
voert, in kleine stukjes.
Die mensen moesten een medaille krijgen. Maar daar zitten ze
niet op te wachten. Ze wachten op de dood. De oude ook. Het is
alleen de vraag of iemand die met smaak haring eet, spoedig
sterven zal.
Ik vrees eigenlijk van niet.
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