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Mattheus Passie in Idea: zang, Latijns-Amerikaanse muziek en een vleugje humor

‘Deze nieuwe versie is heel toegankelijk’
De tango en de Matthäus Pas-
sion van Johann Sebastian Bach 
gaan goed samen. Dat bewijzen 
theatermaker Jan Rot en Tango 
Extremo met een eigentijdse ver-
sie. ‘Tangomuziek is passie en de 
Matthäus Passion is ook passie.’ 
Die woorden komen van Rot. Hij 
vertelt tijdens de voorstelling het 
verhaal over de lijdensweg van Je-
zus. Een serieuze show met zang, 
Latijns-Amerikaanse muziek en 
een vleugje humor.

Ruim negen jaar geleden maakte 
theatermaker Jan Rot een Neder-
landse vertaling van Bach’s Mat-
thäus, waarmee hij door het land 
toerde. Deze variant bleef niet on-
opgemerkt. 
De Zee Theaterproducties zag een 
andere versie van de Matthäus Pas-
sie voor zich en benaderde Tango 
Extremo om een Latijns-Amerikaan-
se versie te creëren. Daarbij wilde 
het productiebedrijf ook dat Pearl 
Jozefzoon aan de eigentijdse versie 
meewerkte.
‘In eerste instantie was ik niet heel 
erg enthousiast,’ bekent Tanya 
Schaap, violiste en artistiek leider 
van Tango Extremo. 
‘De Matthäus Passion van Bach is 
zo’n monument. Daar ga je niet zo-
maar aan sleutelen. Veel mensen, 
en dan zeker in de klassieke wereld, 
hebben daar een duidelijke mening 
over. Ik dacht: wat halen we nu op 
onze hals?’

Belangrijkste delen
Toch stortte het tango-ensemble zich 
op de bewerking en het arrangeren 
van de klassieke versie. Dit onder 
leiding van arrangeurs Wim War-
man en Ben van den Dungen (te-
vens saxofonist van Tango Extremo). 
‘Daar zijn we maanden mee bezig 
geweest,’ laat Tanya weten. 

Toneelvereniging De Rietpluim klaar voor Boerenbont en rode lampjes

‘Voor de leden is spelen als ademen’

 z De leden van De Rietpluim die in Boerenbont en rode lampjes spelen.

Toneelvereniging De Rietpluim 
staat twee keer per jaar vier avon-
den op de bühne. ‘Dat is meer 
dan de meeste toneelverenigin-
gen doen; vaak wordt er maar 
één keer per jaar iets gebracht.’ 
Voor de voorstelling in april heb-
ben de leden van de toneelver-
eniging minder tijd, maar ‘voor 
onze leden is spelen als ademen.’

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 
spelen de leden Boerenbont en rode 
lampjes, een klucht geschreven door 
Carl Slotboom. 
De Rietpluim kiest bewust voor twee 
voorstellingen per jaar. ‘Twee stuk-
ken geeft meer mensen de kans om 
mee te spelen. Ben je in het aprilstuk 
niet uitgekozen om mee te doen, 
dan heb je in november weer een 
kans,’ vertelt Franca van Dalen, re-
gisseur van De Rietpluim.
De keuze voor het toneelstuk is iets 
wat afhangt van verschillende fac-
toren.
‘De keuze voor een toneelstuk is 
geen sinecure. We lezen met een 
aantal mensen soms wel dertig tot 
veertig toneelboekjes vóór we een 
goed stuk te pakken hebben. Welk 
stuk het wordt is afhankelijk van 

het aantal mensen dat graag mee 
wil doen, het verhaal zelf uiteraard 
en ook de locatie waar het stuk zich 
afspeelt. Als laatste kijken we naar 
de rekwisieten: past het decor op 
ons podium in De Rank? Boerenbont 
en rode lampjes scoorde op alle pun-
ten goed.’

Boeren en hoeren
De Rietpluim speelt alleen maar blij-
spelen en kluchten. ‘Voor een avond 
lekker hard lachen ben je dus bij 
ons aan het juiste adres. Boerenbont 
en rode lampjes gaat dit keer over 
boeren en hoeren.’ Het concept van 

De Rietpluim is bekend. De toneel-
vereniging speelt altijd kluchten of 
blijspelen. Hoe weet zij toch iedere 
keer volle zalen te trekken?
‘Kluchten en blijspelen zijn niet al-
tijd vernieuwend. We proberen wel 
veel af te wisselen qua locatie waar 
iets zich afspeelt en niet te ‘bele-
rende’ stukken te kiezen. Na een 
mindere periode lijkt het ook als-
of er weer wat meer nieuwe stuk-
ken geschreven worden. Waarmee 
we het verschil proberen te maken 
is het decor, de communicatie en 
natuurlijk het spel. We doen sinds 
een paar jaar meer op social media 

(Facebook en Twitter), hebben de 
programmaboekjes en de posters 
vernieuwd. Qua spel proberen we 
natuurlijk altijd te verbeteren. De 
ene keer is dat op het vlak van stil 
spel, de andere keer op het vlak van 
snelheid van spelen. Ook proberen 
we vaak wat actuele grapjes in de 
tekst te verwerken.’ 

Rolverdeling
Zoals eerder geschreven speelt de 
vereniging twee toneelstukken per 
jaar. Op die manier krijgen alle le-
den kans om te spelen. 
Bij iedere klucht wordt gekeken 
welke speler het beste bij een rol 
past. Franca van Dalen: ‘We probe-
ren stukken te kiezen waarin zo veel 
mogelijk mensen die mee willen spe-
len ook mee kunnen spelen. Soms 
is dat niet mogelijk en moeten er 
mensen afvallen. Over het algemeen 
heb ik al wel een vrij goed idee wie 
welke rol zal passen. Hierbij let ik 
op het type dat gespeeld moet wor-
den (jong, oud, boers, etcetera) en 
op het type speler (goed van volu-
me, tekstvast, minder tekstvast en-
zovoort) Twijfel ik, dan kan het zijn 
dat twee mensen tijdens de eerste 
leesrepetitie voor één rol moeten le-
zen en baseer ik daar mijn keuze op. 
Uiteraard proberen we iedereen zo 
veel mogelijk te laten spelen.’

Voorpret
Sinds november zijn de leden druk 
bezig met repeteren. Naarmate de 
speeldatum in de buurt komt, loopt 
de spanning op. ‘We repeteren eerst 
in De Rank. Na verloop van tijd ver-
huizen we naar de IJsbaan, omdat 

 
‘Voor een avond 

lekker hard 
lachen ben je 

bij ons aan 
het juiste adres’

daar het decor kan worden opge-
bouwd zodat we daarin kunnen  
oefenen. De woensdag vóór de voor-
stelling hebben we generale repeti-
tie in De Rank. Hiervoor bouwen 
we ons eigen podium op, dat de rest 
van het jaar onder de vloer van De 
Rank ligt. Daarna zijn we ook echt 
wel aan spelen toe, hoewel de zenu-
wen zelfs bij spelers die er al vanaf 
het begin bij zijn toch altijd weer 
opkomen vlak voor de voorstelling,’ 
vertelt de regisseur. Zij vervolgt: ‘De 
Rietpluim is een hele leuke, gezelli-
ge club. We maken zo’n voorstelling 
dan ook echt samen. Alle rekwisie-
ten worden door onszelf bij elkaar 
gezocht, de prijzen voor de loterij 
achteraf worden door leden gekocht 
en we gaan samen op kledingjacht 
en doen onze eigen grime. Er is dus 
heel veel voorpret.’ 

Over de 
voorstelling

Boerenbont en rode lampjes 
is op vrijdag 17 en zaterdag 
18 april te zien in De Rank. 
De voorstelling begint om 
20:00 uur. De zaal gaat een 
uur eerder open. In de pauze 
worden loten verkocht.
Kaarten kosten € 9,50 en zijn 
verkrijgbaar bij Ada Egbers, 
Veenbesstraat 426, tel. 06 – 
54 255 873 en Henk Hagen, 
Lange Brinkweg 25, tel. 06 – 
34 424 114). Kijk op www.
rietpluim.nl voor meer infor-
matie.

‘Het is veel werk. De versie van 
Bach duurt drie uur en dat is veel 
te lang voor theater. We hebben nu 
een voorstelling van twee keer 55 
minuten.’ Bij het arrangeren hield 
het ensemble rekening met de be-
kende delen uit het oratorium. ‘De 
belangrijke delen, de krakers uit het 
originele stuk, zitten sowieso in deze 
versie verwerkt.’ 
Vorig jaar was het voor het eerst dat 
Jan Rot, Tango Extremo en Pearl Jo-
zefzoon in de theater stonden. Jan 
Rot vertelde het verhaal en zong en-
kele stukken. ‘We ontdekten toen dat 
we een klassieke stem misten.’ 
Dit seizoen werd die klassieke stem 
gevonden in de persoon van Job Hu-
batka. Sinds begin van deze maand 
staan dus totaal verschillende mu-
zikale- en theaterkwaliteiten op het 
podium. 
‘We zijn allemaal totaal verschillend. 
Jan is een echte theatermaker, Pearl 
zit meer in de gospelhoek en Job is 
super klassiek. In het begin was dat 
even wennen. Iedereen heeft zo zijn 
eigen ideeën, maar die verschillende 
invalshoeken versterken de voorstel-
ling. Het is een wisselwerking. Je 
leert van elkaar.’
Het is hard werken voor de artiesten. 
Sinds begin maart toeren zij door het 
land en bijna dagelijks treden zij op. 
Van Steenwijk rijden ze naar Mid-
delburg en van Emmeloord rijden 
ze weer naar het Brabantse Nuenen. 
‘We zitten nu ongeveer op de helft. 
Het aftellen is begonnen,’ zegt Tan-
ya. Het is een intensieve periode 
voor het theatergezelschap en de 
artiesten rijden letterlijk kriskras 
het land door. Hoewel het een ver-
moeiende periode is, geeft het vio-
liste Tanya ook kracht. 
‘Het voordeel is dat ik veel zeker-
der ben geworden. We spelen op 
een avond heel veel noten en in het 
begin is het spannend of het alle-

 z In Idea is volgende week De Mattheus Passie te zien, een eigentijdse versie met een Latijns-Amerikaans sausje. Van links 
naar rechts: Alessio Bruno, Ben van den Dungen, Tanya Schaap, Carlos Matos (in Soest speelt pianist Rob van Kreeveld), 
Pearl Jozefzoon, Job Hubatka, Jan Rot en Hans van der Maas. 

maal goed loopt.’ De reacties op de 
voorstelling zijn positief, laat Tanya 
weten. ‘Laatst waren we in Arnhem 
waar een behoorlijk klassiek pu-
bliek zat. Dan is het spannend wat 
de mensen ervan vinden, maar stuk 
voor stuk waren ze enthousiast.’  

Soest
Volgende week donderdag doet het 
gezelschap Soest aan. Het is één van 
de laatste voorstellingen (de laatste 

is op tweede paasdag). Tanya heeft 
zin om weer in Idea neer te strijken. 
Tango Extremo stond begin januari 
ook op de Soester bühne. 
‘Ik denk dat het Soester publiek deze 
versie zeker kan waarderen. Het is 
een geheel nieuwe versie, maar die 
niet afdoet aan de Matthäus Passi-
on. Het is geen gekke parodie, geen 
musicalversie, maar een variant met 
respect voor de muziek van Bach. 
Vorige week stonden we in Tivoli 

in Utrecht. Een stoer motortype ver-
telde dat hij drie keer had gehuild. 
Deze versie is heel toegankelijk en 
met hier en daar een knipoog,’ zegt     
Tanya tot slot.
De Mattheus Passie met Tango Ex-
tremo, Pearl Jozefzoon, Job Hubatka 
en Jan Rot  is op donderdag 2 april 
te zien in Theater Idea. 
De voorstelling begint om 20:15 uur. 
Kijk voor kaartjes op www.ideacul-
tuur.nl.


