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Werkelijk alles klopte aan deze
vertolking: de technische perfectie,
het geïnspireerde samenspel, het
rijke klankkleurenpalet, de afwis-
seling in sfeer, het stromen van de
muziek. 
Het geldt ook voor Pierrot Lunaire.
Een aangrijpende compositie die
laat horen hoe ver Schönberg was
gekomen in zijn zoektocht naar
een nieuwe muzikale taal. Geen
makkelijke taal, maar het is de
moeite waard om je open te stellen
voor zijn idioom. Alleen al dat
bijzondere Sprechgesang van Pier-
rot Lunaire. 
Ekaterina Levental past het toe op
een volkomen natuurlijke manier.
Zij is een adembenemend treurige

pierrot voor wie je toch bewonde-
ring hebt vanwege de heldhaftige
pogingen niet ten onder te gaan
aan de eigen nachtmerries. 
Met haar perfecte dictie brengt
Levental de gedichten van Giraud
duidelijk over het voetlicht. Staan-
de in een ronde poel van maan-
licht, de rode hakken en hand-
schoenen als bloedvlekken op de
zwart-witte kleding, past ze haar
bewegingen naadloos aan de mu-
ziek aan. Achter haar een groot
scherm waarop wonderlijke, fluïde
beelden de inhoud van de gedich-
ten weerspiegelen.
De teksten zijn prachtig getoonzet
en de musici van New European
Ensemble spelen fenomenaal. Hun
trefzekere vertolking leidt de luis-
teraar door het labyrint aan the-
ma's, motieven, flarden, ritmische
oprispingen die steeds het karakter
van de tekst weergaloos verklan-
ken. Door hun geoliede samenspel
klinken al die fragmenten als een
organisch geheel. 

Schönberg gebruikt het ensemble
van piano, basklarinet, klarinet,
fluit (en piccolo), viool, altviool en
cello als een trommel waaruit hij
naar believen die koekjes kiest die
het best passen bij zijn smaak. Dat
zorgt voor afwisseling in sfeer en
benadrukt de tegengestelde gevoe-
lens waartussen die arme Pierrot -
en ook het publiek - heen en weer
wordt geslingerd. 
Je komt ogen en oren te kort, want
bij al die muzikale rijkdom voegt
Levental haar expressieve choreo-
grafie en beeldende gezichtsuit-
drukkingen. Gevangen in de kleine
ronde lichtspot zet zij een grootse
Pierrot Lunaire neer. Wat een schit-
terende uitvoering.

Ynske Gunning

Aangrijpende Pierrot
Lunaire van Schönberg

Concert
Pierrot Lunaire 2.01. Ekata-
rina Levental & New Euro-
pean Ensemble. Onderdeel
van De 48 uur van... Ge-
zien: zaterdag 16 maart,
Philharmonie Haarlem

Haarlem ✱ Arnold Schönberg, geen
licht verteerbare muziek. Dat geldt
voor zijn tonale, romantische werk
als Verklärte Nacht dat tijdens het
openingsconcert van de 48 Uur van
Mahler en Schönberg een prachtige
uitvoering kreeg door het Neder-
lands Kamerorkest. 

Of eigenlijk is er eerst één man en
komt pas later de tweede aange-
waaid, een duister type met een
zwarte cape over zijn soutane en
een zware bril. Tussen de mannen
ontstaat een lichtelijk absurd ge-
sprek over waar ze vandaan komen
en wat hen drijft. Telkens word je
op het verkeerde been gezet maar
langzaam maar zeker komen er
toch wat gegevens boven water. 

En daarmee de nodige vragen: is
het eigenlijk wel toeval dat die
twee mannen daar tegelijk zijn
beland? Wat is er gebeurd met de
vrouw van de eerste man (Wigbolt
Kruijver), Herr geheten (met twee
rollende rr’s aan het eind)? Waarom
dragen de mannen soutanes over
hun identieke lederhosenoutfit
met kniekousen en roodgeblokt
overhemd? En kent Mess, de twee-
de man (Bert Bunschoten) mis-
schien de verdwenen vrouw van
Herr?
Taal speelt altijd een belangrijke
rol in het oeuvre van Het Volk. Taal
verbindt de mannen, maar laat ook
genadeloos zien hoe slecht de twee
elkaar begrijpen. Of soms: wensen
te begrijpen. Hun taalgebruik is
een mix van archaïsch taalgebruik,

vol ’nochtans’ en ’onweder’, en het
stelselmatig te berde brengen van
clichés zoals ’een verkwikkende
nachtrust reinigt lichaam en geest’.

De personages hanteren vaak een
geheel eigen logica, bijvoorbeeld
wanneer twee grootheden naast
elkaar worden gezet: „Mijn andere
zus is trouwens ook jong overle-
den. En dan heb ik ook nog een
vegetarische nicht.”
Bunschoten en Kruijver zijn mees-
ters op de vierkante millimeter en
ze kennen elkaar van haver tot gort
(om ook maar wat clichés te bezi-
gen, het is aanstekelijk). De taal
van hun zelfgeschreven teksten is
precies en toont het onvermogen
van de mens (en in het bijzonder:
van de man), hun grote oerthema.
Het Vermoeden van Poincaré is
absurdistischer en heeft een donke-
re ondertoon; niet voor niks doet
de vreemdeling met zijn zwarte
cape in het begin aan de Dood

denken. De titel is ontleend aan de
Franse wiskundige en weten-
schapsfilosoof Poincaré (1854-1912),
wiens belangrijkste vermoeden tot
op de dag van vandaag niet is be-
wezen. Een wezenlijk tragisch lot.
Gelukkig is de voorstelling vooral
een feest van herkenning want alle
Volk-thema’s komen weer voorbij,
inclusief, voor de kenners, de nodi-
ge verwijzingen naar eerder werk.
Een mooie toevoeging vormen de
(audio)visuele bijdragen van Mi-
chael Helmerhorst waardoor een
spannende, nieuwe laag ontstaat.
Hun chalet heeft één raam, dat
uitzicht biedt op de vallende
sneeuw, maar ook via videobeelden
de gedachtespinsels van de twee
mannen laat zien en hun woeste
fantasieën.

De taal van Bert Bunschoten (links) en Wigbolt Kruijver toont het onvermogen van de mens. FOTO HANS VISSERS

’Het Vermoeden
van Poincaré’ van
Het Volk

Meesters op vierkante millimeter
Haarlem ✱ Twee heren die voor
onbestemde tijd tot elkaar veroor-
deeld zijn, het is een van de ijzeren
wetten in voorstellingen van Het
Volk. In het geval van hun nieuwe
voorstelling, Het Vermoeden van
Poincaré, gaat het om twee mannen
die zijn ingesneeuwd in een op
5585 meter hoogte gelegen Alpen-
chalet, de ’Gemsenbütel’

Toneel
Het Volk / Het Vermoeden
van Poincaré / Tekst en
spel: Bert Bunschoten,
Wigbolt Kruijver/ Regie en
audiovisuele inbreng:
Michael Helmerhorst/
Gezien: Toneelschuur, 16
maart/ Te zien: aldaar, 19
t/m 23 maart en 12 t/m 14
juni/ IJmuiden, 22 mei/
Tournee: toneelgroephet-
volk.nl.


