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Lesbisch theater
in Nijmegen
Drie lesbische personages in één theaterstuk!
Van zoiets unieks kun je genieten in Sterren van de Hemel van
Theater Merano in Nijmegen. Met een spetterend feest na de laatste voorstelling.
Een vraaggesprek met actrice Baukje van der Veen.
In drie verhaallijnen, verdeeld over vijftien tragikomische scènes,
zie je hoe de zoektocht naar geluk je leven op zijn kop kan zetten. Je
ziet Trudy, een operazangeres, die noodgedwongen plaatsneemt in
een volks showbizz achtergrondkoortje. Hier krijgt zij tot haar schrik
gevoelens voor een medezangeres. Je ziet Myrna en Hanna, die na een
parade aan donoren en IVF-trajecten eindelijk een kind verwachten - wat
Hanna plots benauwt. En je ziet Mark en Paul, van wie Mark seropositief
blijkt te zijn en vervolgens een uitgaansbeest wordt. Frank Houtappels
schreef het stuk (onder de naam Sterrentrek) in de jaren negentig. Nu
is hij bekend van Koefnoen, ‘t Schaep en Gooische vrouwen. De regie is
in handen van Eric Dechnar. Amateur theaterclub Merano uit Nijmegen
maakt al sinds 1998 toneelstukken met een roze tint. Baukje van der
Veen (37) speelt personage Trudy. In het dagelijks leven ondersteunt ze
als projectleider bij Perspectief de schoolgang van kinderen met een beperking. Eerder had ze banen in de homo-emancipatie. Ze is getrouwd
met Judith.

Vertel, wat is Trudy voor een personage?
‘Ik vergelijk Trudy met sommige topsporters: vanaf de kindertijd met
één ding bezig waardoor er geen tijd is voor liefde of een sociaal leven.
Trudy was een succesvolle, klassiek geschoolde operazangeres, maar
pas na een ongeluk met een paard - waarna ze minder goed kan zingen
- wordt zij bij een achtergrondkoortje voor het eerst verliefd en ontdekt
ze dat ze op vrouwen valt. Ze is een beetje een stuntelige nerd. Ze heeft
nooit gehoord van Gordon en Anita Meyer en schrikt als een koorlid van
de moedermavo een pikant verhaal vertelt over haar backstage avontuur met Herman Brood.’ ‘Op het eind laat ze zich niet meer op haar
kop zitten. Ze heeft een vurige ervaring met een vrouw en daarna, in de
kroeg, knalt ze eruit dat ze op vrouwen valt! Dan was mijn eigen coming out op mijn zeventiende minder spectaculair, toen ik mijn eerste
vriendin kreeg. Trudy en het koortje vormen de vrolijke noot in het stuk.
Op zich had ik ook wel iemand van het lesbische stel willen spelen, die
rollen hebben meer diepgang. Herkenbaar in mijn omgeving: vrouwen
die samen een kind willen.’

Wie zijn de andere lesbiennes in het stuk?
‘Myrna wordt gespeeld door Nicole Honneff die in werkelijkheid hetero is
en Hanna wordt gespeeld door Syl van Bommel die in het echt lesbisch
is en kinderen heeft met haar vriendin en ex-vriendin. De regisseur en de
meeste acteurs zijn homoseksueel. Syl en ik hebben bij de repetities veel
lol wanneer het over vooroordelen gaat. Bijvoorbeeld: ‘Niet met je handen
wapperen, zo praten lesbiennes niet’. Of dat Syl haar kleren van vijftien
jaar geleden uit de kast heeft gehaald: een afritsbroek, bodywarmer en
bergschoenen. Tegenwoordig is ze van de jurkjes. Ook erg grappig was
toen Nicole in spijkerbroek en ruitenbloes zei: ‘Ik voel me inderdaad veel
mannelijker!’ Terwijl het een heel leuk getailleerd bloesje was. In het echt
is er natuurlijk niet zoiets als ‘er lesbisch uitzien’. ‘Nicole is ook ter studie
naar de film La via d’Adèle geweest. Wat vond ze van de film? ‘Ik dacht: Oh
Nicole vindt die ongemakkelijke, lange seksscènes vast vreselijk! Maar ze
vond ze prachtig en voelde zich helemaal niet ongemakkelijk. Blijkbaar ligt
het aan mij en mijn vriendinnen. Nicole had zoiets van: nu weet ik hoe het
is, twee vrouwen kunnen blijkbaar toch heel passioneel zijn.’

Zijn er romances ontstaan tijdens de repetities?
‘Tot nu toe niet, hoewel het makkelijk kan gebeuren. Je zit in je eigen wereldje
met de adrenaline voor een voorstelling en de euforie achteraf. Innig doen met
een lesbische tegenspeelster vind ik wel spannend hoor, dat heb ik logischerwijs totaal niet als ik een stel speel met een homoman. Ik heb mijn huidige
vrouw overigens wel bij de voorganger van Merano ontmoet: een gelegenheidstoneelclubje van homojongerenvereniging Pinkeltje. Maar omdat we
allebei een andere relatie hadden, duurde het nog vier jaar voor we wat kregen.’

Wat kunnen we verwachten van het eindfeest?
‘Op zaterdag 11 januari is er een Closing Night Party in Café Mets.
Publiek is na de laatste voorstelling van harte welkom vanaf 23.00 uur
om met ons het glas te heffen. We zetten de avond voort in stijl en sfeer
van de voorstelling, met een over-the-top versiering, aankleding, muziek en videoclips uit de jaren negentig en bij binnenkomst staat er op
vertoon van je entreebewijs een glaasje bubbels klaar.’

Amsterdam, Ostadetheater zaterdag 4 januari 2014 (20:30 uur) | Nijmegen, Theater Lindenberg, Steigerzaal zaterdag 11 januari 2014
(20:30 uur) | Na afloop: Closing Night Party in Café Mets | Tickets: uitsluitend via www.theatermerano.nl
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De champagne moet nog
ontkurkt om te klinken op het
nieuwe jaar. De voornemens
je heimelijke verlangens na te
jagen en het heel anders te doen
dan vorig jaar staan paraat, om
na oud en nieuw terug te vallen
in oude gewoonten. Ach hoe
mooi. Want sommige waarden
blijven verankerd, zo ook het
feit dat ik het theater zal blijven
bezoeken. Het verward, verrast
en verrijkt. En in deze tijden is
dat mijn nieuwjaarswens voor
alle lezers van Zij aan Zij.
Gelukkig liggen er genoeg
zinnenprikkelende producties
in het verschiet. Waarvan akte.

De bloeiende maagden zijn terug. Na onder meer Lege
Maag en I.N.R.I komen zij dit voorjaar met een nieuwe
voorstelling. Ditmaal brengen zij, wederom op eigenzinnige treffende en niets ontzeggende wijze, de ‘oudste relatie’ ter wereld aan het licht. Alles wat partners
heimelijk voor elkaar verborgen houden wordt door deze
hilarische en virtuoze actrices genadeloos ontmaskerd.
Minou Bosua en Ingrid Wender vormen samen al jaren
een controversieel duo dat op het raakvlak van cabaret
en theater speelt en daarin de scherpe randen opzoekt.
www.bunkertheaterzaken.nl

boeken

Een cavia en
twee moeders

Pieter Feller
Een cavia en twee
moeders is een kinderboek voor
kinderen vanaf een jaar of acht.
We lezen over Sep die net met zijn
twee moeders, Lotte en Maartje, en zijn
cavia Kobus vanuit Amsterdam naar een
kleine provinciestad verhuisd is. Elke
avond vertelt Sep zijn belevenissen van
die dag aan zijn cavia Kobus. Hij vertelt
over zijn vriendinnetje Tibby, over het
Vaderdagcadeau waar ze op school aan
moeten werken en over de postzegelverzameling van zijn overleden opa.
Maar ook over buurvrouw Annemarie,
die nare opmerkingen maakt over zijn
twee moeders, en over Floris uit groep
acht die Tibby een ring geeft en ‘met
haar gaat’. Een cavia en twee moeders is
een vlot geschreven kinderboek. Hoewel
er af en toe wat veel verhaallijnen tegelijk
in de lucht gehouden worden, blijft het
verhaal interessant en goed te volgen.
Het boek is zeer beeldend geschreven
en het kost de lezer geen enkele moeite
om Sep en zijn leefwereld voor zich te
zien. De kleine illustraties van Niels de
Hoog zijn een leuke toevoeging aan het
verhaal. Kinderen vanaf een jaar of acht
kunnen het boek prima zelf lezen, maar
Een cavia en twee moeders doet het ook
vast goed als voorleesboek.

Stormachtig Stil
levensverhalen van roze ouderen
Eveline van de Putte
In Stormachtig Stil komen verschillende lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen aan het woord.
Allemaal vertelden zij hun levensverhaal aan Eveline van de
Putte en zij schreef het voor hen op. Daarmee is Stormachtig
Stil een boek vol unieke verhalen die stuk voor stuk interessant zijn. Het is geen boek om van kaft tot kaft te lezen, het
past beter om af en toe een verhaal te lezen en dit dan rustig
binnen te laten komen. Hoewel de verhalen aanzienlijk langer zijn, lezen ze als een
persoonlijke rubriek uit een tijdschrift. Je krijgt als lezer bijna het gevoel bij de geïnterviewden op de bank te zitten, zo levendig zijn de verhalen opgeschreven.
Stormachtig Stil is een boek vol verschillende verhalen die het allemaal verdienen om
gelezen te worden. Het is waardevol, niet alleen voor mensen die via de zorg met roze
ouderen te maken hebben, maar zeker ook voor de jongere generaties roze mensen.
Zelden kreeg ik zo’n goed beeld van waar mijn vrijheden vandaan komen. Stormachtig
Stil is een boek dat in elke roze boekenkast zou moeten staan. Of eigenlijk zou het op
elke salontafel moeten liggen, want deze verhalen verdienen de aandacht.

top 3

Een vrouw zien

Annemarie Schwarzenbach
Ad. Donker, € 14,90
St. Moritz, Kerstmis 1929: in de lift van
het hotel ontmoet de jonge verteller een
mysterieuze vrouw in witte jas. Hun ogen
ontmoeten elkaar enkele seconden, ze wisselen geen
enkel woord, maar toch: dit moment verandert alles,
wekt een onverzadigbaar verlangen. Een vrouw zien is
een tekst vol verlangen en knetterende erotiek.
Annemarie Schwarzenbach, de elegante in herenkleding
geklede dochter van een miljonair, schreef dit boek op de
prille leeftijd van 21 jaar. Nu eindelijk in het Nederlands
vertaald!

De smaak van ijzer
Elisabeth van Nimwegen
Van Oorschot, € 14,50
In meeslepende stijl wordt in deze novelle
scherp en fijnzinnig de bloei en ondergang
beschreven van een bijzondere vriendschap tussen twee jonge vrouwen op de toneelschool.
Fanny en hoofdpersoon Marie hebben een symbiotische
band, die balanceert tussen vriendschap, liefde en haat.
Als Marie succes krijgt op de opleiding, maar Fanny juist
wordt afgewezen, komt hun complexe relatie zwaar
onder de druk te staan. Fanny dwingt Marie tot een
onmogelijke keuze. Debutant Van Nimwegen is een
schrijftalent dat we in de gaten moeten houden – deze
ijzersterke novelle smaakt absoluut naar meer.

De Verleiding
Yvonne Rombout
Boekscout, € 17,95
Heerlijke lekker-weglees-roman over de
keurig (met een man) getrouwde Kim, die op
een avondje alleen naar de kroeg gaat. Daar
raakt ze aan de praat met de bloedmooie
Marina die haar onbewust verleidt en haar meeneemt
naar huis. Kim beleeft een nacht om nooit te vergeten.
Zo leert ze de vrouwenliefde kennen en haar leven zal
nooit meer hetzelfde zijn.
Deze boeken kun je bestellen bij boekwinkel
Savannah Bay www.savannahbay.nl
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Sabine van den Berg
Wissel vertelt het verhaal van Ada,
de dochter uit een gezin waarvan de
vader plots besluit als vrouw verder
te willen leven. Ada heeft grote
moeite met de verandering die haar
vader doormaakt. Ze moet niets
hebben van die vrouw met enorme
hakken en de vreemde geur die
in niets meer op haar vader lijkt.
In een poging om grip te krijgen
op de situatie, vertelt Ada haar
jongere broertje Otto een verhaal
over een trein. De machinist
is hun vader, hun moeder zit
geblinddoekt naast hem en zij, Otto en Ada, proberen door
de trein bij hun ouders te komen. Deze treinverhalen worden
afgewisseld met Ada’s observaties van hun veranderende
gezinsleven.
Op zich zijn dit interessante ingrediënten voor een verhaal,
maar in Wissel komt het helaas toch niet goed uit de verf. We komen als lezer te weinig
te weten over Ada als persoon en dat maakt het lastig om sympathie voor haar te
krijgen. Doordat we van haar alleen maar horen hoe naar de situatie is en hoe egoïstisch
haar vader zich gedraagt, blijft ze een nukkige puber in een moeilijke situatie in plaats
van een herkenbaar meisje dat zich wanhopig probeert aan te passen aan de veranderingen. Het treinverhaal is leuk bedacht, maar de vergelijkingen met het dagelijkse
leven van Otto en Ada liggen er zo dik bovenop dat alle spanning verdwijnt. Hoewel het
gegeven van een dochter die beschrijft hoe haar vader een vrouw wordt interessant is
geeft Wissel helaas een te eenzijdig beeld om echt te boeien.
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In DIVA DIVA’S brengt meester-entertainer Sven
Ratzke de songs van de grote diva’s van de jaren
zestig weer tot leven. ‘The most classy decade
of the last century’, met iconische vrouwen en
prachtige liedjes. Een tijdperk waarin glamour,
persoonlijkheid en eigenzinnigheid opgaan in kunst.
Een combinatie die Ratzke op het lijf is geschreven.
Alle diva’s schrijden voorbij en besparen je hun
pikante details niet. Van de waanzin en seks tot de
chihuahua’s en champagne. Ratzke voorziet zijn
liedjes van een nieuwe, muzikale gloed in nauwe
samenwerking met pianist en arrangeur Charly
Zastrau. Een wervelende avond waarin muziek en
show versmelten. www.kikproductions.nl
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GARE DU NORD
Aan de hand van 55 tracks wordt voor het
eerst een representatief carrièreoverzicht
geboden van de Nederlands-Belgische
jazzband Gare Du Nord, die twaalf en een
half jaar geleden debuteerde met de Europese hitsingle Pablo’s Blues. De uitgave bevat, naast tracks van de acht
regu-liere albums uit de periode 2001-2012, acht niet eerder verschenen
tracks, waaronder de nieuwe single Sea Of Love. De box bevat daarnaast
een uitgebreid boekje met track-voor-track-commentaar van de makers.
Gare du Nord behaalde gouden en platina platen met albums als Sex ‘N’
Jazz, waaraan internationale grootheden als Marvin Gaye en Paul Carrack
meewerkten. Met 300.000 verkochte albums in Nederland, groeide de
band uit tot een vaste waarde op de concertpodia. Voor 2014 zijn onder
meer een uitgebreide tournee en een nieuw album gepland.

muziek

KADEBOSTANY KOMT IN
JANUARI MET POP COLLECTION
Als trotse en glorieuze ambassadeurs van een
nieuw poptijdperk presenteert Kadebostany op
20 januari 2014 haar langverwachte album Pop
Collection. Een zeer divers album dat episch, toegankelijk, simpel maar doeltreffend en intrigerend
is. Het bevat een verzameling kleurrijke tracks die
de grenzen van de popmuziek opzoeken en overschrijden. Soms delicaat, dan weer onheilspellend, maar altijd beklijvend houdt de stem van
de enigmatische diva Amina de nummers samen. Nummers die bestaan
uit voortstuwende elektronica, nerveuze gitaren, drijvende baslijnen,
hoorns en fragiele pianopartijen. Pop Collection is een progressief album
dat een nieuwe definitie geeft aan de term ‘popmuziek van nu’.

HET MOOISTE VAN SHAFFY
VERZAMELD OP RAMSES 80
Sinds de jaren zestig maakte Ramses
Shaffy furore in Nederland met liedjes als
Sammy, Wij Zullen Doorgaan, Pastorale,
Laat Me en Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach,
Werk en Bewonder. Hij zou dit jaar tachtig
zijn geworden en ter ere daarvan zijn op
vier cd’s nu de tachtig beste en mooiste liedjes van Ramses Shaffy
bijeengebracht.

THE MAGIC OF DISCO
The Magic Of Disco roept herinneringen op aan de
magische jaren van de disco, het catchy glamour
genre dat opkwam in de jaren zeventig en tachtig.
Op deze 4CD-box vind je de bekendste disco-hits,
maar er staan ook minder bekende nummers
op die eveneens de moeite waard zijn. Op Magic
Of Disco staan maar liefst tachtig nummers, waaronder hits van Chic,
Earth Wind & Fire, Kool & The Gang, The Jacksons, Diana Ross, Sister
Sledge, Hot Chocolate, The Village People en Donna Summer.
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breget lewis

tekst DEES SEEGERS

Ze is uitgeroepen tot ‘beste zangeres van
Nederland’. Ze staat tot ver over de grenzen met
de bekendste artiesten op de grootste podia en
betoverde haar publiek tijdens haar uiterst
succesvolle theatertours . Ze schitterde als
Maria in het televisiespektakelstuk The Passion
en wordt alom geroemd als een vocaal fenomeen
met een prachtige carrière. Maar pas nu, op haar
nieuwe album, heeft ze haar stem gevonden.
‘Ik wilde liedjes met inhoud, een cd met de waarheid’, zegt Berget Lewis, die de songs voor haar
titelloze, tweede album zelf schreef. Emotionele
ballads, dampende rock & soul stampers en
alles daartussenin leveren een opwindend album
op. Zeer persoonlijk, openhartig, goudeerlijk en
muzikaal onovertroffen, is dit de plaat die Berget
Lewis altijd al heeft willen maken. ‘Ik ben zo trots
op deze cd. Ik heb echt het gevoel dat ik mezelf
heb gevonden en dat dit is wie ik wil zijn.’

Er was eens…
Het tweede seizoen van de sprookjesserie Once Upon a Time is net
afgelopen. De serie, waarin de sprookjeswereld en de echte wereld op
een bijzondere manier in elkaar verweven zijn geraakt, was al populair
onder lesbische kijkers vanwege bad ass vrouwelijke personages.
In tegenstelling tot de prinsessen en jonge meisjes in sprookjesverhalen, zijn de vrouwen in Once Upon a Time niet slechts
eendimensionale personages, maar hebben ze hun eigen
geschiedenis en zijn ze bovendien niet te zwak om zelf te
vechten of hun leven vorm te geven.
Het is nu wachten tot bekend wordt wanneer seizoen 3 wordt
uitgezonden. Hierin zullen we meer te weten komen over de
gevoelens van Mulan (ja, die uit die Disneyfilm) voor haar reisgenote
Aurora (Doornroosje). Mulan lesbisch? Duh!

tv
en web
series
Ellen produceert serie
Ellen DeGeneres produceert Players, een nieuwe serie, geschreven door de lesbische Nina Fiore die zich zal afspelen in
de jaren dertig, de Golden Age of Hollywood. Om de dood van
haar zus te wreken reist een jonge vrouw af naar Hollywood
waar ze opgeslokt wordt in de Hollywood star-making machine, en deelgenoot van het schijnhuwelijk van een bekende
filmsterwordt?. Ook produceert Ellen samen met Lauren
Graham (bekend van Gilmore Girls) de adaptatie van het
door de laatste geschreven boek Someday, Someday Maybe.

Nieuwe serie Open in ontwikkeling
Ryan Murphy, het brein achter Glee, werkt aan een
pilot voor een nieuwe serie met de titel Open. De serie
zal een moderne en provocatieve benadering zijn van
seksualiteit en relaties. Bevestigde namen zijn onder
andere Anna Torv en Jennifer Jason Lee, zij zullen
een stel spelen in een langdurige vaste relatie.
De yoga-instructrice Windsor (Torv) ontmoet een
vrouw waarmee ze ondanks haar relatie met Holly (Lee) onmiddellijk
een bijzondere band voelt. Dit belooft, samen met de beschrijving
van de serie, een spannend verhaal te worden.

Pretty Little Liars is dankzij

nu
ook in Nederland te volgen, na een aantal succesvolle seizoenen in
Amerika. Als het lichaam van Alison Dilaurentis een jaar na haar verdwijning gevonden wordt, worden haar vier overgebleven vriendinnen
Emily, Aria, Spencer en Hannah geconfronteerd met een mysterieuze
stalker die schuil gaat onder de naam
‘A’. In Amerika is Pretty Little Liars al
halverwege seizoen vier, en is het vijfde
al gepland. In seizoen één ontdekt Emily
haar lesbische gevoelens dankzij het
nieuwe buurmeisje Maya. Zij is in het huis
van de vermoorde Allison komen wonen,
waar Emily ook gevoelens voor blijkt te
hebben gehad.
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Cloudburst

tekst SANNE SIMONS

De humoristische feelgoodfilm Cloudburst komt
in januari uit op dvd, maar draaide tijdens de Roze
Filmdagen al in Amsterdam. Cloudburst vertelt het
verhaal van de Amerikaanse Stella en Dot die al 31
jaar samen zijn. Dot is bijna blind en haar dochter ziet
haar het liefst in een verpleeghuis wegkwijnen. Alles
om te voorkomen dat Dot samenleeft met haar grote
liefde: de eigenwijze cowgirl Stella. Natuurlijk slaan
de twee levensgenieters vervolgens op de vlucht.
Ze reizen af naar Canada en pikken onderweg een
jonge lifter op. Het levert een film vol romantische en
grappige situaties op. Dus heb je zin in een avondje
romantiek op de bank? Alleen al door het liefdevolle
maar humoristische gevit op elkaar van Stella en Dot
is deze film een verzekerd succes.

Duur: 93 minuten
Regisseur: Thom Fitzgerald
Hoofdrollen: Olympia Dukakis,
Brenda Fricker, Ryan Doucette
In januari 2014 op dvd verkrijgbaar

film

Out There

In de documentaireserie Out There (2013) onderzoekt de Engelse cabaretier Stephen Fry de beleving van homoseksualiteit in alle uithoeken van
de wereld. Hoeveel is er veranderd sinds de eerste Gay Prides werden georganiseerd met een paar honderd man? Van de VS en Latijns Amerika tot
het uiteinde van Rusland en India: Fry voelt er beleidsmakers en ervaringsdeskundigen aan de tand. In de documentaire komen er veel verschillende
verhalen naar voren en iedereen stapt Fry even eerlijk tegemoet. Omdat hij
zelf ook homoseksueel is, laat het onderwerp hem niet koud. Het verhaal
van één Afrikaanse vrouw is wel erg schokkend: de vrouw werd op jonge
leeftijd verkracht als ‘correctie ‘ op haar lesbische levensstijl. Aan dit voorval

hield ze HIV en een zwangerschap over. De serie tilt de homo-emancipatie
naar een globaal niveau en is een must see voor iedereen met interesse in
dit onderwerp.
Stephen Fry ken je misschien nog van zijn open brief aan het Olympisch
Comité met de oproep om de Winterspelen in Rusland dit jaar een halt toe
te roepen, vanwege de ernstige schending van de homo/mensenrechten
aldaar. De twee afleveringen van Out There (totale duur twee uur) zijn onder
andere terug te zien op de website van de BBC en op YouTube.
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