
vermakelijk” en “een visueel en artistiek provocatief feest”, 
schreef de Zuid-Afrikaanse pers. De productie won de ene na 
de andere prijs en ook de gelijknamige documentaire van 
filmmaker Dylan Valley deed het goed op internationale 
filmfestivals.

Kaapstad - Amsterdam ! Henegan, geboren en getogen in 
Johannesburg, woont al sinds 2000 in Amsterdam. Ze richtte 
er samen met schrijver / regisseur Kees Roorda The Glasshouse 
op. “Hier in Amsterdam heb ik mezelf weer gevonden. Ik zou 
AFRIKAAPS nooit hebben kunnen maken zonder de werkerva-
ring die ik heb opgedaan in Nederland.” The Glasshouse maakt 
interdisciplinaire, geëngageerde voorstellingen die verhalen 
van deze tijd vertellen. Verhalen die de rauwheid en complexi-
teit van het dagelijks bestaan laten zien. Henegan stond als 
performer in voorstellingen als E21 (2003) en deed de vormge-
ving van meerdere projecten. Als regisseur debuteerde ze bij 
The Glasshouse met de multimedia-performance The Shooting 
Gallery (2005). Een jaar later volgde een Zuid-Afrikaanse 
remake. AFRIKAAPS volgt de omgekeerde route: na de grote 
successen in Zuid-Afrika, maakt de voorstelling dit seizoen de 
oversteek naar Europa.

AFRIKAAPS. Een moderne hiphopera ! “Ik ben gefasci-
neerd door het stigma dat rondom de zwarte Zuid-Afrikaanse 
bevolking hangt, de vooroordelen, de stereotypen. Maar 
doordat ik nu in Nederland leef en Nederlands heb geleerd, 
heb ik een compleet andere relatie met en begrip van het 
Afrikaans gekregen.” Theatermaakster Catherine Henegan 
werkte de afgelopen twee jaar in Kaapstad aan haar voorstel-
ling AFRIKAAPS. In deze moderne hiphopopera herschrijft ze 
de geschiedenis van het Afrikaans. De taal werd jarenlang 
beschouwd als de taal van de blanke onderdrukker. Henegan 
wil het Afrikaans in het heden opnieuw definiëren én laten zien 
hoe swingend, energiek en levend het is. 

Samen met twee jazzmuzikanten, rappers, hiphoppers en 
spoken word poets uit Kaapstad, waaronder Jitsvinger, Blaq 
Pearl en Bliksemstraal, schetst ze de taalkundige en sociale 
ontwikkelingen in de Kaapprovincie. Het resultaat is een 
spectaculaire show waarin raps, documentaire interviews, 
videoclips, breakdancing en muziek, van hiphop en jazz tot 
traditionele Kaapse Klopse en Goema, samenvloeien tot een 
bruisend muzikaal feest. De voorstelling was een enorm succes 
in Zuid-Afrika. “Spannend, boeiend, grappig en onbeschrijflijk 

JOHANNESBURG ~ 
AMSTERDAM

De Stadsschouwburg presenteert AFRIKAAPS van Catherine Henegan en ...have you hugged, 
kissed and respected your brown Venus today? van Robyn Orlin. Een kennismaking met twee 
blanke podiumkunstenaars uit Johannesburg die onverschrokken de confrontatie aangaan met 
de waarheden en de mythen van de complexe politieke en sociale geschiedenis van Zuid-Afrika.
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Speciaal voor de Nederlandse schouwburgtournee is rapper 
Def P aangetrokken. Henegan wil de voorstelling hiermee 
inbedden in de Nederlandse cultuur. Maar ook zonder zijn 
bijdrage raakt AFRIKAAPS. “Uiteindelijk gaat de voorstelling 
over jezelf begrijpen en het creëren van een nieuwe identiteit.” 
Een universeel gegeven.

Robyn Orlins Zuid-Afrikaanse kronieken ! Ook de Zuid-
Afrikaanse theatermaakster Robyn Orlin gebruikt het Westen 
als referentiekader voor haar eigen onderzoek. Orlins dans-
voorstellingen waren eerder al in Amsterdam te zien tijden 
Julidans. Nu stapt de choreografe in de rol van regisseur en 
werkt voor het eerst met een tekstschrijver. Voor Orlin staan 
dans en theater gelijk aan politiek. Toen ze nog in 
Johannesburg woonde, waren haar performances artistieke 
acties tegen de Apartheid. En ook nu ze vanuit haar woon-
plaats Berlijn ‘s werelds grootste theaters bespeelt, blijven 
haar werken ‘gedanste kronieken’ van de Zuid-Afrikaanse 
samenleving. Ze toont de breuklijnen, verkent vooroordelen, 
mixt populaire cultuur met avant-garde en een flinke portie 
zelfspot en behoort ongetwijfeld tot een van Zuid-Afrika’s 
meest controversiële en provocerende choreografen.

Rondreizende circusattractie ! Orlins nieuwste productie 
...have you hugged, kissed and respected your brown 
Venus today? is even politiek geëngageerd als AFRIKAAPS. 
Samen met vijf vrouwelijke performers - vijf Venussen - recon-
strueert ze het historische verhaal van Saartjie Baartman 
(1789-1815), de zogenaamde Hottentot-Venus. Deze slavin uit 
de West-Kaap had, zoals gebruikelijk in de Khoikhoistam, 
enorme billen, lange schaamlippen en dikke lippen. Nadat een 
Engelse scheepsdokter haar naar Europa bracht, werd ze 
begin 19e eeuw een rondreizende circusattractie. Saartjie 
werd als etnografische curiositeit tentoongesteld, seksueel 
misbruikt en wetenschappelijk onderzocht. Dat laatste ging 
zelfs zo ver dat de wetenschapper Georges Cuvier het bewijs 
meende te hebben gevonden voor de “inferioriteit van bepaal-
de rassen”. 

Het verhaal van Baartman staat symbool voor de repressie van 
de Afrikaanse vrouw, maar Orlins werk gaat niet alleen over 
het racistische verleden ten aanzien van de Afrikaanse vrouw. 
Het benadrukt ook de dubbelzinnige representatie en de 
beleving van het vrouwelijk lichaam en haar geslachtsorganen 
in de hedendaagse maatschappij. ...have you hugged, 
kissed and respected your brown Venus today? is een ode 
aan de Zwarte Venus, de vrouw en haar vrouwelijke kracht. 
“Mijn titels zijn dan wel lang, maar ze geven het publiek een 
idee van de verschillende elementen die in de voorstelling 
zitten”, grapt Orlin. 

Artistieke guerrillastrijd ! Orlin en Henegan gaan onver-
schrokken de confrontatie aan met de waarheden en de 
mythen van de complexe, politieke en sociale geschiedenis 
van Zuid-Afrika, waarin vooroordelen, racisme en machtsmis-
bruik centraal staan. Beiden zetten een historisch gegeven in 
een ander perspectief, schetsen een nieuw beeld van het land 
en zijn inwoners en maken het onzichtbare zichtbaar. 

Met name de combinatie van wetenschap en entertainment 
heeft er voor gezorgd dat het Westen de Afrikaanse vrouw (bij 
Orlin) en het Afrikaans (bij Henegan) moreel en intellectueel als 
inferieur beschouwt. Onwetendheid en onjuiste geschiedkun-
dige ‘feiten’ -kennis die in vorige eeuwen gepresenteerd werd 
als de waarheid - resulteert nog altijd in het ‘zwart-wit’ denken. 
Iets wat beide makers intrigeert, helemaal nu Europa hun thuis-
basis is en ze beide samenlevingen van binnenuit kennen.

Met een mix van disciplines - theater, dans, videoprojecties en 
muziek - gaan beide theatermakers de problematiek van hun 
land te lijf, als een guerrillastrijd tegen apartheid, tegen het 
racisme, tegen Westers imperialisme en de ondergeschikte 
positie van de vrouw. Maar niet zonder de nodige zelfspot. 
Orlin: “Het geweldige van Zuid-Afrikanen is dat we aan beide 
kanten van de kleurlijn echt gevoel voor humor over onszelf 
hebben. We zijn niet politiek correct, alles is recht voor zijn 
raap en we houden van zelfspot.” 

Ook Henegan benadrukt dat haar voorstelling geen zware kost 
is, ondanks de missie - het veranderen van de stigma’s rondom 
de zwarte bevolking van Zuid-Afrika - die ze ermee heeft. “Het 
is een geweldige show geworden. Een combinatie van enjoy-
ment, entertainment en edutainment. Ik hoop dat mensen na 
het zien van deze positieve, feestelijke en opbeurende voor-
stelling een ander beeld hebben gekregen van Zuid-Afrika en 
zijn bevolking.” . !

AFRIKAAPS
Catherine Henegan regisseerde een 
hiphopopera over het Afrikaans, 
met Zuid-Afrikaanse rappers, 
muzikanten en woordkunstenaars. 
Zij krijgen versterking van  
nederhopper Def P. “Opwindend en 
provocatief” (The Sunday Times) 
di 4 okt, 20.00 uur

...have you hugged, kissed and 
respected your brown Venus 
today? 
De Zuid-Afrikaanse choreografe 
Robyn Orlin - haar werk was eerder 
in Amsterdam te zien tijdens 
Julidans - maakt een voorstelling 
over Saartjie Baartman, een verhaal 
over vooroordelen, racisme en 
misbruik.
vr 9 (NL première) &  
za 10 dec, 20.30 uur

Halina Reijn

‘Het paradoxale van mijn vak is dat ik 
met het verstrijken van de jaren steeds 
onzekerder wordt,’ zegt actrice Halina 
Reijn. ‘Naarmate ik meer ervaring heb, 
neemt de angst toe. Mijn eerste grote 
rol Ophelia in Hamlet speelde ik zó 
onbevangen, dat kan ik me nu niet 
eens meer voorstellen. Nu sta ik 
vlak voor opkomst te knarsetanden 
tussen de coulissen.’

...

Als dertienjarige zag ze de voorstelling 
Lulu van Wedekind met in de hoofdrol 
Chris Nietvelt als de noodlottig-verlei-
delijke titelheldin. ‘Op een gegeven 
moment had ze wel dertien asperges 
in haar lange, slanke vingers. 
Langzaam liet ze die asperges in haar 
mond glijden,’ herinnert Halina Reijn 
zich. ‘Ze stond bijna naakt op een hoge 
tafel op het podium. Ik dacht toen: dat 
is de top. Chris Nietvelt als Lulu is voor 
mij de oer-actrice. Zij werd mijn idool. 
Ik zag in haar spel het summum van 
techniek, ik bewonderde haar punt-
gave tekstbehandeling, en tegelijker-
tijd was ze heel vrij. Bovendien bezat 
ze humor. En daarnaast is Lulu een 
toonbeeld van tragiek. Die aspecten 
samen zijn voor mij de ultieme voor-
waarden voor een volmaakte voorstel-
ling. Ik hield van haar rauwe emotiona-
liteit. Ik wilde Chris Nietvelt worden.’ 

...

‘Ik was verlegen en bedeesd. Als ik aan 
mijn toneel- en filmhelden dacht, had 
ik het idee dat zij zich in de hemel 
bevonden. Dat is misschien een wat 
overdreven romantische gedachte, 
toch werkte het bij mij zo. Uiteindelijk 
kwam ik erachter dat je alles uit jezelf 

moet halen, of je nu je oma speelt, of 
een dier of een ander mens. Als ik 
goed speel en bereik wat ik wil 
bereiken, dan ben ik volkomen 
gelukkig. Dan kan ik zingen van 
vreugde, dan is het alsof ik met een 
ecstasypil door de straten loop.’ 

...

‘Er is een rauwe speelstijl die dicht bij 
mezelf ligt. En ik beschik als het moet 
ook over een gedistantieerde, docu-
mentaire stijl. Ik trek een rol naar me 
toe. Chris heeft de moed zich het 
podium en de zaal toe te eigenen. De 
theaterzaal is dan haar universum. Ik 
kijk daar met bewondering naar. Ik heb 
de moed niet dat op die manier te 
doen. Daarvoor heb ik teveel schaam-
te. Theu Boermans leerde me bij 
Ophelia dat ik Halina Reijn ben die een 
tekst van Ophelia zegt. Hij bedoelde 
ermee te zeggen dat ik afstand tot mijn 
rol moet bewaren. Omdat ik het 
toneelspelen als iets groots ervaar, als 
een sensatie, loop ik het gevaar 
afgeschilderd te worden als een 
speelbeest. Dat het acteren me te 
makkelijk afgaat. Voor die valkuil heeft 
Boermans me behoed.’ 
Naar eigen zeggen heeft Halina Reijn 
elk jaar zes weken rust nodig. Die 
gebruikt ze om te gaan wandelen en 
om na te denken. Ze zegt van manne-
lijke regisseurs te houden met wie ze 
een ‘intiem muzeschap’ onderhoudt, 
overigens zonder dat zij daarin gekend 
worden: ‘Ik noem mezelf wel eens een 
masochistische muze omdat ik 
andermans toneelideeën uitvoer. In 
die optiek is een actrice een lege huls. 
Zoals ik bij De Trust en 
Theatercompagnie bouwde op 
Boermans, zo verlaat ik me nu op Ivo 
van Hove. Ik ga op in zijn brein. 
Dergelijke mannen wonen op een 

scheepje, en ik wil meevaren. Dat is 
voor mij een totale overgave.’
Over de noodzaak tot rust merkt ze op: 
‘Tijdens het spelen ben ik niet zuinig 
met energie. Ik wil dat alles wat ik doe 
echt is, en om toneelspel “echt” te 
laten lijken moet je een rol spelen met 
alles wat je in je hebt. Waar collega’s 
op de rem gaan staan, ga ik een stap 
verder. Maar ik laat me niet gaan, ik 
verlies me niet in mijn spel, ik houd 
contact met de aarde. Ik kán tijdens 
het spelen niet op de rem gaan staan. 
Dat heeft onder andere tot gevolg 
gehad dat ik na een tournee van Rouw 
siert Electra instortte. Ik heb een jaar 
onbetaald verlof aangevraagd, ben 
naar Los Angeles vertrokken, waar ik 
niemand kende, en heb daar mijn boek 
Prinsesje Nooitgenoeg geschreven. 
Toneelspelen is voor mij een uitput-
tingsslag, ik geef me helemaal. Aan de 
andere kant moet ik beantwoorden 
aan andermans verwachtingen en 
leven in andermans ideeën. Dat is een 
ingewikkelde en zware paradox. 
Shakespeare bedenkt een rol als 
Katherina in Het temmen van de feeks 
of Ibsen bedenkt heldin Hedda Gabler 
die zich dood verveelt en uiteindelijk 
zelfmoord pleegt, en vervolgens 
bedenkt Ivo van Hove daar een 
concept bij. Als acteur of actrice moet 
je dát uitvoeren. Dat is theater in een 
notendop.’

...

Als ik repeteer ben ik voorbereid alsof 
ik oorlog ga voeren. Ivo van Hove is dat 
ook. Dat niet in woorden uitgedrukte 
samenspel is voor mij wezenlijk. Die 
verbinding met een regisseur is in het 
theater de bottom line van het 
kunstenaarschap.

GELEZEN
NAAR HET THEATER

Naar het theater. Acteurs over hun werk  is het 
nieuwe boek van Kester Freriks. Hij volgt al vanaf 
1981 het toneelleven in Nederland en 
Vlaanderen voor NRC Handelsblad. In Naar het 
theater gaat hij op zoek naar het geheim van het 
acteren. Het is een bundeling van nieuwe 
interviews met ruim dertig bekende acteurs en 
actrices. Wij kozen een fragment uit het gesprek 
met Halina Reijn. Naar het theater is o.a. te koop 
in de Theatre Bookshop.
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  We zijn niet politiek  
correct, alles is recht 
voor zijn raap en we  
houden van zelfspot.   
!


