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Wat weten wij nou van het Israëlische theater? Weinig tot niets.  Anders dan bijvoorbeeld van de 

Israëlische dans, hebben we van het theater slechts een beperkt beeld. We kennen wellicht de 

indrukwekkende theaterteksten van Joshua Sobol (Ghetto) of, in mindere mate, Hanoch Levin 

(Kroum), voorstellingen van regisseuse Rina Yerushalmi, getoond in het Holland Festival (Hamlet) of 

Festival Noorderzon (The Dybbuk) of de DOGtroep-achtige voorstellingen van de Zik Group Studio. 

Maar deze vertegenwoordigers van een oudere generatie kun je moeilijk representatief noemen 

voor het actuele Israëlische theater. Over wat er nu aan de hand is, bestaat vooral het beeld van 

voorstellingen over het verschrikkelijke verleden óf voorstellingen die gericht zijn op het vermaak van 

het publiek zonder in verbinding te staan met wat er op dit moment in het moderne theater elders 

gebeurt. Tel daarbij onze afkeer op van de sterk nationalistische stromingen die in Israel aanwezig 

zijn en het is duidelijk waarom we weinig behoefte voelen om ons verder in dit theater te verdiepen. 

Toch is dit land met zijn grote problemen een invloedrijke politieke en maatschappelijke factor, ook 

voor Nederland. Een brug slaan via kunst en kunstenaars kan een mogelijkheid bieden om ons 

onvermogen te keren om iets te doen of onze mening te vormen. Terecht gaat in Nederland veel 

aandacht uit naar de samenwerking met en ondersteuning van Palestijnse kunstenaars. Toch zou ook 

een verbinding met Israëlische theatermakers, zeker met een kritische,jonge generatie, een welkome 

aanvulling zijn. 

Crash Course 
In november 2013 kreeg ik een crash course over kritisch, jong, Israëlisch theater. Ik zag 

voorstellingen, ontmoette kunstenaars en werd geïnspireerd  door een grote energie en creatieve 

kracht. Inspirerend omdat ik betekenisvol theater zag, maar ook omdat er veel overeenkomsten zijn 

tussen de Nederlandse en Israëlische situatie als het gaat om de zoektocht naar een nieuwe vorm 

van theater maken. Israel is een land dat, ook intern, sterk onder druk staat en waar het morele 

kompas moeilijk te vinden is. Kunst en kunstenaars zijn er van groot belang om kritische vragen te 

stellen en ruimte te creëren om de dagelijkse realiteit onder de loep te nemen. Deze 

noodzakelijkheid is iets waar wij in Nederland op allerlei mogelijke manieren hard naar op zoek zijn.  

Gevestigde orde 
Ook de positie van een nieuwe generatie theatermakers in het bestel en hun struggle for life is voor 

ons interessant. Zij hebben weinig tot geen mogelijkheden om hun werk te maken. Alle aandacht van 

de overheid en voor een groot gedeelte ook van het publiek gaat uit naar het gevestigde Israëlische 

theater, dat meer dan 70% van de beschikbare middelen gebruikt. Het hierboven geschetste beeld 

van het Israëlische theater wordt vooral door gezelschappen als het Cameri Theater, het Habima 

National Theater of het Gesher Theater bepaald. In prachtige theaters, bezocht door veel publiek, 

spelen zij hun voorstellingen. Voorstellingen, die het beeld bevestigen van ouderwets theater zonder 

enige verbinding met het actuele moderne theater. Zelfs initiatieven om jonge regisseurs te 

betrekken bij hun werk mislukken jammerlijk met voorstellingen die slechts magere kopieën zijn van 

het werk van de oude generatie. Little Man, what now, van het Cameri Theater, is daar een wrang 

voorbeeld van. De jonge regisseur Itay Tiran wordt over de hele wereld gelauwerd als groot en 



veelbelovend acteur en in Israel gepromoot als hét talent voor de toekomst. Als regisseur zou hij er 

verstandig aan doen, zich onmiddellijk te ontdoen van de invloed van dit gevestigde 

theatergezelschap op zijn werk. Het Israëlische theater dat er toe doet, ontwikkelt zich volledig  

buiten de gevestigde orde. En vindt plaats in ruimtes die omgebouwd zijn tot theaters, in winkels of 

garages, op straat of waar dan ook waar mensen bij elkaar komen. Juist die grote scheiding tussen de 

gevestigde orde en het avant-garde theater zorgt voor een, ook voor ons, interessante zoektocht 

naar nieuwe vormen. Hoe creëer je een werkelijke ontmoeting tussen publiek en kunstenaars in een 

winkel, een museum of op straat? Hoe actueel kun je de ervaring van het publiek maken? Welke 

kunstdisciplines staan de theatermakers tot hun beschikking om hun verhaal te vertellen? Het zijn 

vragen die ook de nieuwe generatie Nederlandse theatermakers bezig houden. Voorbeelden van 

belangrijke avant-garde instellingen zijn het Tmu-na Theater in Tel-Aviv, de Hazira Performing Arts 

Arena en de School of Visual Arts in Jeruzalem en het Acco Festival of Alternative Israeli Theater in 

Acco.  

Yonathan Levy 
Saddam Hussein, a mystery play, is de meest indrukwekkende voorstelling die ik in tijden zag. 

Regisseur Yonathan Levy is hét Israëlische talent van nu en van de toekomst en zou met 

onmiddellijke ingang ruim ondersteund moeten worden om zijn werk te ontwikkelen. Waarom? 

Naast het gegeven dat Yonathan Levy net als andere theatermakers zoekt naar het actuele belang 

van zijn werk, getuigt zijn werk van een theatrale wijsheid die slechts weinigen kennen. Net als Peter 

Brook, Ariane Mnouchkin of Johan Simons raakt hij met zijn werk de kern door zich te richten op het 

rituele karakter van het theater. De theatervoorstelling is, volgens hem, een middel om een 

onzichtbare wereld aanraakbaar en voelbaar te maken. Het bijwonen van Saddam Hussein is dan ook 

bijna religieus te noemen, doordat de gezamenlijke ervaring van de acteurs en het publiek sterk is en 

het leven in al zijn facetten raakt. Saddam Hussein lijkt één lang gedicht in twaalf scènes, 

gedeclameerd en gedeeltelijk gezongen door vier acteurs en ondersteund door livemuziek en een 

lichtdecor. Een dwingende choreografie bepaalt elke beweging, elke oogopslag en elke opgetrokken 

wenkbrauw. Saddam Hussein vindt plaats in een bunker in Irak waar Saddam met zijn drie 

dubbelgangers de aanval van George W. Bush afwacht. Hij is wanhopig op zoek naar enige vorm van 

erkenning en vooral liefde en denkt die te vinden bij zijn dubbelgangers. Net zoals King Lear aan het 

einde van zijn leven wanhopig erkenning zoekt, dwingt hij hen van hem te houden. Wanneer het 

kwaad van Saddam gelijk gesteld wordt met het kwaad van George W. Bush, in een telefoongesprek 

schelden zij elkaar de huid vol, wordt het onderwerp van de voorstelling verruimd. De enige uitweg 

die Saddam rest is om de grond in te gaan, daar waar de olie is, de uiteindelijke reden van alle 

ellende. Oom olie, vader olie en moeder olie troosten hem als een baby, waardoor hij uiteindelijk zijn 

schijnbare rust vindt en de aanval van de Amerikanen af kan wachten. Ik zag de voorstelling in een 

theater, maar oorspronkelijk vond hij plaats in een sfeervolle kelder met het publiek op kleden 

rondom de speelvloer. In een land waar de oorlog zo aanwezig is, maar waar ook de Irak-oorlog de 

levens van de mensen heel persoonlijk heeft geraakt (iedereen herinnert zich nog de gasmaskers die 

aangeschaft moesten worden) krijgt deze voorstelling een sterke politieke lading, zonder dat de 

voorstelling heel direct de politiek of de realiteit van Israel als onderwerp heeft. Een meesterlijk 

toegevoegd element in de voorstelling is de humor: de directe verbinding die elke acteur met het 

publiek zoekt om zichzelf te rechtvaardigen levert een groot aantal komische situaties op, waardoor 

de ernst van de situatie zich vermengt met een lichte en hilarische sfeer. Yonathan Levy zelf is 

bescheiden over zijn rol in het theater. Hij is naast theaterregisseur, acteur en dichter vooral leraar 



op een door hem opgezette antroposofische middelbare school in Tivon. Een leraar is hij in hart en 

nieren, zowel in zijn theaterwerk als op school.  

This is the land 
Bijzonder was ook de voorstelling This is the Land – The Zionist Creation Rejects’Salon-Plan B van 

regisseur en auteur Eyal Weiser. De voorstelling is een reactie op de in 2011 uitgeschreven Zionist 

Creation Award, die als doel heeft om kunstenaars te ondersteunen die de Zionistische waarden 

uitdragen. This is the Land is een alternatief ‘festival’ van drie kunstenaars die niet voor deze prijs in 

aanmerking kwamen. In een stijlvol decor wordt het publiek via een, schijnbaar op dat moment, 

geschreven computertekst, ingevoerd in de opzet van het programma: drie ‘pitches’ van  

kunstenaars: een kostuumontwerpster, een fotografe en een musicus. Hoewel niet alle drie even 

sterke presentaties hebben, waant het publiek zich volledig in de realiteit van het gegeven. 

Indrukwekkend was vooral de fotografe die heimelijk een serie over haar eenzame buurvrouw en 

Holocaust-overlevende maakte. De verkoudheid van de kunstenaar nemen we op de koop toe. De 

realiteit van de voorstelling komt heel dichtbij wanneer de musicus zijn familiegeschiedenis inzet om 

té nationalistische uitspraken te doen. De grote verrassing komt echter pas ná de voorstelling. Het 

blijkt dat alles, maar dan ook alles, in scène is gezet, zelfs de verkoudheid van de fotografe, die 

gewoon een actrice blijkt te zijn. Kritische vragen over de Israëlische identiteit, die in de voorstelling 

naar voren worden gebracht, worden zo naar een hoger niveau getild. Door de beïnvloedbaarheid 

van het publiek eraan toe te voegen, wordt het publiek mede verantwoordelijk gemaakt voor dat wat 

de voorstelling aan de kaak stelt. Het werk van Eyal Weiser kenmerkt zich door een werkwijze waarin 

hij realiteit en fictie tot in de kleinste details vermengt. Wanneer ik bekend zou zijn geweest met zijn 

werk zou ik me wellicht minder makkelijk aan zijn illusie overgegeven hebben. Maar ook dan is het 

een stijl die perfect past in onze tijd waarin we proberen om werkelijke ervaringen in het theater tot 

stand te brengen. 

Holocaust 
Van mijn stoel werd ik geblazen door het werk van auteur en video-artiest Natali Cohen Vaxberg. 

Meesterlijk is haar video How would you manage without the Holocaust, waar de Holocaust als 

mooie jonge vrouw de rekening komt vereffenen met de burgers van Israel, want: zonder haar was 

‘dit alles moois niet mogelijk geweest’. Deze brutale, gevaarlijke maar ook komische ingang tot een 

alles bepalend onderwerp in Israel bezorgde haar reële doodsbedreigingen. Natali Cohen Vaxberg is 

een multikunstenaar die vele middelen inzet om haar gewaagde verhaal te vertellen. 

Brug 
Het zou goed zijn, wanneer er initiatieven komen om bijzondere Israëlische theatermakers en hun 

voorstellingen naar Nederland te halen. Want vanuit een persoonlijke verbinding tussen Israëlische 

en Nederlandse kunstenaars en met het Nederlandse publiek liggen er kansen om via de kunst een 

brug te slaan met een land waarmee het op andere niveaus niet zo makkelijk lukt.     

Dennis Meyer                       


