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Avonduren: achter de schermen bij
Claudia de Breij
Avondklok? De Volkskrant weet wel raad met de stille avonden.

Proxy_Joris Proxy_Henquet •  25 april 2021, 17:57

Claudia de Breij in de documentaire ‘Claudia de Breij – ‘Hier zijn wij’ van regisseur Suzanne Raes. ©NTR
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Het is een mooi trendje in documentaireland: cabaretiers die zich achter de schermen
laten volgen. Afgelopen twee jaar verschenen er al intieme portretten van Freek de
Jonge, Stefano Keizers en Jochem Myjer. Het leverde memorabele taferelen op, zoals de
woede-uitbarsting van Stefano Keizers vlak na zijn première in Den Haag, of
perfectionist Jochem Myjer die na zijn show in Carré van slag is omdat de avond niet
goed genoeg is verlopen.

Claudia de Breij kan nu ook worden toegevoegd aan het rijtje, al blijft zij de rust zelve,
op een enkele welgemeende vloek na. Want De Breij moet wel een tegenslag incasseren:
haar nieuwe, in coronatijden gemaakte voorstelling Hier ben ik wordt een dag voor de
geplande première in Carré in Amsterdam stopgezet, als premier Rutte op 12 oktober
een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown a�ondigt. Filmmaker Suzanne Raes volgde de
repetities bij De Breij thuis in Utrecht en de try-outs van Hier ben ik, een muzikale
cabaretvoorstelling over het leven van revuester Heintje Davids (1888�1975).

De Breij kwam het levensverhaal van Heintje Davids op het spoor na het ontvangen van
de Louis Davidsring, een onderscheiding die kleinkunstenaars aan elkaar doorgeven, en
die Herman van Veen in 2015 aan De Breij gaf. De ring was ook een periode in het bezit
van Heintje Davids, de jongere zus van cabaretier Louis Davids. 

Heintje kwam uit een Joods artiestengezin, maar toen zij het podium op wilde, zei haar
vader dat ze ‘te dik en te lelijk’ was. Heintje gaf niet op en brak in de jaren dertig door
als variétéster. In de oorlog dook ze onder en na afloop keerde ze terug op het toneel.
Ook na haar officiële afscheid in 1954 bleef Heintje steeds een comeback maken, het
‘Heintje Davids-effect’.

In de documentaire zit interessant archie�eeld van Heintje, een innemende performer
met grote bril die vol plezier haar hits We gaan naar Zandvoort al aan de zee of Draaien
altijd maar draaien staat te zingen. In de drang die Heintje had om de bühne op te gaan,
om te laten zien dat zij er mag zijn, vinden zowel de Breij als haar twee muzikanten veel
herkenning. Raes interviewt De Breij over haar beweegredenen en vraagt hetzelfde aan
muzikanten Michelle Samba en Abdelhadi Baaddi.

Ondanks de door corona gehavende tournee behoudt de documentaire een goed
humeur, en toont de film de lol van het creatieve proces en de lust van de artiesten om
op te treden. Het is te hopen dat de voorstelling alsnog in Carré in première kan gaan. 
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N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Recensie Film

Claudia de Breij moet huilen als ze over
Heintje Davids praat
Documentaire In Claudia de Breij – Hier zijn wij wordt Claudia de Breij
gevolgd bij het maken van haar nieuwe voorstelling ‘Hier ben ik’, die nog
voor de première moest worden geannuleerd.

Ron Rijghard 23 april 2021 om 16:02 Leestijd 2 minuten

‘Heintje Wat?” De reactie van muzikant Adbelhadi Baaddi bij het horen van het plan
van Claudia de Breij om een voorstelling te maken over zangeres Heintje Davids is
goed voor te stellen. De naam van Heintje Davids staat weliswaar voor eindeloos vaak
terugkomen na een afscheid, in een stapeling van comebacks, maar wie zij was weten
nog weinig mensen, een halve eeuw na haar dood.

Adbelhadi Baaddi en Claudia de Breij in de de documentaire Claudia de Breij – Hier zijn wij van
Suzanne Raes.
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Claudia de Breij – Hier zijn wij, een documentaire van Suzanne Raes, toont het
maakproces van de voorstelling Hier ben ik. Daarbij komt goed tot uiting hoe artiesten
omgaan met de onmogelijkheid om op te treden in het afgelopen coronajaar: de
verbazing, het vloeken, de berusting en ontreddering. „Toen het begon, dacht ik: Ja,
dag! Ik ga pas weer optreden als er een vaccin is”, zegt De Breij. „Ik ga niet voor zo’n
zaaltje staan pruttelen. Daar ben ik helemaal van teruggekomen.”

Goedgebekte dame
De documentaire vertelt ook het verhaal van Heintje Davids (1888-1975), van wie
fraaie archie�eelden te zien zijn, met optredens en interviews. Daarop is een
goedgebekte dame te zien, die weet hoe ze van zich af moet bijten. Ze heeft iets
brutaals, zegt De Breij en dat vindt ze ontroerend: „Dat ze zelf weet wat ze waard is.”
Dat was tegen de klippen op, want haar vader vond haar ongeschikt voor het
familietheater, met broers Louis (die een beroemd artiest werd) en Hakki en zus Rika,
omdat ze te dik en te lelijk zou zijn. Ze moest maar dienstmeid worden, zien we haar
zelf zeggen.

Lees ook:
Interview met Claudia de Breij over haar voorstelling
‘Teerling’: „Je moet toch beter willen zijn dan je bent?”

Dat je mag zijn wie je bent – waar in essentie al het werk van De Breij over gaat – is dus
ook in de voorstelling over Heintje Davids het devies. „Heintje is mijn Paard van
Troje”, zegt de cabaretier zelf. „Ik wilde een keer niet een ‘Claudia vertelt hoe de
wereld in elkaar zit’-voorstelling maken. Minder gelijkhebberig.” Het publiek mag
deze keer aan de hand van het leven van Heintje zelf een conclusie over deze tijd
trekken.

Raes treft de emotionele kant van De Breij wanneer deze het niet droog houdt bij dat
leven van Davids; als het gaat over de in de oorlog vergaste broer en zus en als ze ze
zingt ‘Met mij komt het wel goed’. Dan schiet ze vol en kan niet verder. Het enige dat
helpt is veel spelen, weet ze, net zo lang totdat niet zij, maar het publiek ontroerd
raakt. „Claudia heeft zich zo ingeleefd in die personages. Het is bijna therapie”,
verklaart haar muzikante Michelle Samba.

Terugkomen
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De aandacht voor haar twee jonge begeleiders, Samba en Baaddi, is een prettig aspect
van deze documentaire. Ze krijgen de kans over zichzelf te vertellen en ondanks hun
nuchtere en ontspannen manier van spreken tonen ze een ernst die naadloos aansluit
bij het idealisme van De Breij.

Climax van de documentaire is dat de première een dag ervoor door de
coronamaatregelen wordt verijdeld. Een voorstelling waarvan je genoeg te zien krijgt
om te wensen dat hij alsnog in de theaters komt. Samba maakt de bijbehorende grap
al bij het nieuws over het niet verder kunnen spelen: „Het is allemaal voor het verhaal.
Anders kunnen wij ook niet terugkomen.”

De documentaire Claudia de Breij – Hier zijn wij, een productie van Docmakers in
coproductie met de NTR, regie Suzanne Raes, wordt uitgezonden in Het Uur van de Wolf.
Maandag 26 april, NPO 2, 20.30 uur.

●●●●●
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Tranen van Claudia de
Breij voor Heintje
Davids: meekijken bij de
show die er nooit kwam
Mike Peek 22 april 2021, 13:15

Plus

Een voorstelling met Broadwayallure moest het worden. Claudia
de Breij parkeerde de actualiteit om een programma te maken
over het werk en leven van Heintje Davids. Ze zag dansers voor
zich en een weelderige showtrap. Tot het maart 2020 werd en de
tournee op losse schroeven kwam te staan. In Hier zijn wij legt
Suzanne Raes de repetities vast, de onzekerheid, maar vooral de
link tussen Davids en de mensen die haar verhaal vertellen.

Raes is bekend van de documentaire Nog eentje dan, waarin ze
Jochem Myjer volgde tijdens zijn laatste serie voorstellingen van
Adem in, adem uit. Ze wist Myjers strijd, een hoofd dat wil
optreden, een lijf dat daar niet meer tegen bestand is, uitstekend
te vatten.

Abdelhadi Baaddi en Claudia de Breij in 'Hier zijn wij'. BEELD NTR
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bijdehante dame
Hier zijn wij is misschien nog wel beter. Wie Heintje Davids niet
kent, wordt dankzij prachtig archiefmateriaal onmiddellijk
verliefd op haar. Een stoere, bijdehante dame die flink wat
obstakels moest overwinnen. Ze werd door haar beroemde broer
Louis te dik en lelijk bevonden voor een rol in de familieshow. Ze
kwam er uiteindelijk toch. Op eigen kracht.

Zie daar de link met De Breij, maar ook met haar muzikanten
Michelle Samba en Abdelhadi Baaddi. Ooit leek een
podiumcarrière niet voor hen weggelegd. Baaddi’s ouders
kwamen naar Nederland om hun kinderen een beter leven te
geven. De jonge Abdelhadi koos vervolgens voor een onzekere
carrière in de dans- en muziekwereld. Baaddi moest, om zijn eigen
woorden te gebruiken, wel ‘gek in zijn hoofd’ zijn. De Breij zelf
wilde per se cabaretière worden, maar geen impresariaat was
geïnteresseerd. Ze werd bovendien afgewezen voor de
Kleinkunstacademie.

Geen vluchtwegen
Raes besteedt veel tijd aan het ontroerende verbond tussen de drie
artiesten. De Breij mag dan het uithangbord zijn, achter de
schermen kun je nauwelijks van een rangorde spreken. Sterker: in
de meeste scènes lijken Samba en Baaddi te waken over De Breij,
die tijdens de repetities steeds weer in tranen uitbarst als de
Tweede Wereldoorlog aan bod komt. Heintje wist die als enige lid
van haar gezin te overleven.

De Breij (die een sweater draagt met ‘Lil Heintje’ erop) heeft een
mooie verklaring voor haar emoties. In het dagelijkse bestaan zijn
er genoeg manieren om gevoelens te onderdrukken. Een mailtje
tikken. Een boodschap doen. Op het podium heb je die
vluchtwegen niet.

Er is een tweede, diepere verklaring, die als rode lijn door de
documentaire loopt. Haar familie hield Heintje Davids uit het
theater, daarna werd ze door de nazi’s bijna vermoord om wie ze
was. Die dreiging is niet verdwenen. Of zoals De Breij het zegt: “Er
zijn mensen bereid jou in een vrachtwagen met onbekende
bestemming te duwen.” Om geaardheid, a�omst of idealen. Om
identiteit.

Toch weer op de planken
Als Raes vraagt om zichzelf met steekwoorden te omschrijven,
geven De Breij en Baaddi de antwoorden die je mag verwachten.
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Samba omzeilt de hokjes slim: “Ik ben de zomerzon. Ik ben de zee.
Ik ben er gewoon.”

Fraai is daarnaast de ontrafeling van Davids’ bijdrage aan de
Nederlandse taal. Ze ging meermaals met pensioen om toch weer
op de planken te verschijnen, wat het ‘heintjedavidseffect’ is gaan
heten. Voor Davids was het misschien wel de manier waarop ze
met haar trauma omging. Nooit écht afscheid kunnen nemen
omdat je dat al te vaak hebt moeten doen.

Nog even dit…

Nieuwe tijden vragen om een gids waar je op kunt vertrouwen en die je energie geeft. Het
Parool biedt een onafhankelijk journalistiek geluid vanuit de hoofdstad, de plek waar
Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdamse krant met een een
verbindende rol in de stad. Of het nu over de coronacrisis gaat of de woningmarkt, de
kwaliteit van eten of Ajax. Het Parool schrijft erover, met verstand van zaken en zonder enige
terughoudendheid. Kritisch, helder en open van geest. 
 
U leest Het Parool al voor maar 1,20 per week.

MEER INFORMATIE

Als abonnee inloggen

Dagelijkse nieuwsbrief
Ja, ik wil elke dag het laatste nieuws vanuit Amsterdam ontvangen.

Inschrijven

Uw e-mailadres

Hier zijn wij 
Met: Claudia de Breij, Michelle Samba en Abdelhadi Baaddi 
Regie: Suzanne Raes 
Te zien: maandagavond 26/4, 20.25 uur, NPO 2

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.parool.nl/fs-b8a9d30e
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.parool.nl/ts-b8a9d30e&via=parool&text=Tranen%20van%20Claudia%20de%20Breij%20voor%20Heintje%20Davids:%20meekijken%20bij%20de%20show%20die%20er%20nooit%20kwam
mailto:?subject=Tranen%20van%20Claudia%20de%20Breij%20voor%20Heintje%20Davids:%20meekijken%20bij%20de%20show%20die%20er%20nooit%20kwam%20&body=https://www.parool.nl/es-b8a9d30e
whatsapp://send?text=Tranen van Claudia de Breij voor Heintje Davids: meekijken bij de show die er nooit kwam  https://www.parool.nl/ws-b8a9d30e
https://www.parool.nl/tag/kunst-cultuur-en-entertainment
https://www.parool.nl/tag/kunst-en-entertainment
https://www.parool.nl/tag/heintje-davids
https://www.parool.nl/tag/claudia-de-breij
https://www.parool.nl/tag/abdelhadi-baaddi
https://www.parool.nl/tag/baaddi
https://www.parool.nl/tag/michelle-samba
https://www.parool.nl/tag/suzanne-raes
https://www.parool.nl/auteur/mike-peek
https://www.parool.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=hp&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=SUBSCRIBE_IN_ARTICLE_BOTTOM_%2B_606c4cd71ad190650c326d17_A&content_id=8a9d30e&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fkunst-media%2Ftranen-van-claudia-de-breij-voor-heintje-davids-meekijken-bij-de-show-die-er-nooit-kwam~b8a9d30e%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fkunst-media%2Ftranen-van-claudia-de-breij-voor-heintje-davids-meekijken-bij-de-show-die-er-nooit-kwam~b8a9d30e%2F&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax
https://www.parool.nl/login?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fkunst-media%2Ftranen-van-claudia-de-breij-voor-heintje-davids-meekijken-bij-de-show-die-er-nooit-kwam~b8a9d30e%2F&dpg_source=hp&dpg_content=SUBSCRIBE_IN_ARTICLE_BOTTOM
https://www.parool.nl/kunst-media


DoCumEntAirE

HiEr ZiJn WiJ

metClaudia de Breij, Michelle Samba

en Abdelhadi Baaddi

regie Suzanne Raes

te zien26/4, 20.25 uur, NPO 2

Een voorstelling met Broadway -
allure moest het worden. Claudia de
Breij parkeerde de actualiteit om een
programma te maken over het werk
en leven van Heintje Davids. Ze zag
dansers voor zich en een weelderige
showtrap. Tot het maart 2020 werd
en de tournee op losse schroeven
kwam te staan. In Hier zijn wij legt
Suzanne Raes de repetities vast, de

onzekerheid, maar vooral de link tus-
sen Davids en de mensen die haar
verhaal vertellen.

Raes is bekend van de documentai-
re Nog eentje dan, waarin ze Jochem
Myjer volgde tijdens zijn laatste serie
voorstellingen van Adem in, adem
uit. Ze wist Myjers strijd, een hoofd
dat wil optreden, een lijf dat daar niet
meer tegen bestand is, uitstekend te
vatten.

Hier zijn wij is misschien nog wel
beter. Wie Heintje Davids niet kent,
wordt dankzij prachtig archiefmate-
riaal onmiddellijk verliefd op haar.
Een stoere, bijdehante dame die flink
wat obstakels moest overwinnen. Ze
werd door haar beroemde broer
Louis te dik en lelijk bevonden voor
een rol in de familieshow. Ze kwam er

uiteindelijk toch. Op eigen kracht.
Zie daar de link met De Breij, maar

ook met haar muzikanten Michelle
Samba en Abdelhadi Baaddi. Ooit
leek een podiumcarrière niet voor
hen weggelegd. Baaddi’s ouders kwa-
men naar Nederland om hun kinde-
ren een beter leven te geven. De jonge
Abdelhadi koos vervolgens voor een
onzekere carrière in de dans- en
muziekwereld. Baaddi moest, om
zijn eigen woorden te gebruiken, wel
‘gek in zijn hoofd’ zijn. De Breij zelf
wilde per se cabaretière worden,
maar geen impresariaat was geïnte-
resseerd. Ze werd bovendien afgewe-
zen voor de Kleinkunstacademie.

Geen vluchtwegen
Raes besteedt veel tijd aan het ont-
roerende verbond tussen de drie
artiesten. De Breij mag dan het uit-
hangbord zijn, achter de schermen
kun je nauwelijks van een rangorde
spreken. Sterker: in de meeste scènes
lijken Samba en Baaddi te waken over
De Breij, die tijdens de repetities
steeds weer in tranen uitbarst als de
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Bart van Zoelen
AMSTERDAM

De Amsterdamse Bij-
leveldschesluis is
morgenavond op tv
te zien als ‘een ver-
borgen rivier’ in
hartje stad. Het is
alsof ze door een
grot gaan, zegt
Menno Bentveld in
BNNVara-serie Wa-

terman. “Door de krochten van Amsterdam.”
Zijn bootje vaart onder de Waag en de Nieuw-
markt door om 140 meter verderop weer boven
de grond te komen. 

Bentveld is er nog altijd vol van. “Onder de
Nieuwmarkt door terwijl boven ons hoofd de
fietsers en de voetgangers voorbijraasden.” De
opnames hadden heel wat voeten in de aarde. In
het afgesloten 400 jaar oude gewelf komt alleen
af en toe iemand voor inspectie. “Er is gemeten
of er niet te veel stilstaande lucht was. Anders
hadden we een zuurstoffles meegekregen.”

Aandacht voor deze mysterieuze doorgang
was voor Waternet wel iets om over na te den-
ken. Je wilt zwemmers en roeiers niet op een
idee brengen. “Het is unheimisch, 140 meter in
het stikdonker,” zegt hydroloog Maarten Oubo-
ter, die Bentveld op sleeptouw nam. Een vitale
schakel in de Amsterdamse waterhuishouding
komt nu in de schijnwerpers. “Iets wat er altijd is
en nooit wordt gezien.”

In de overvolle binnenstad wordt makkelijk
vergeten dat het stroomgebied van de Amstel in
het IJ zijn water kwijt moet, voor een deel via dit
gewelf. Ook houdt de Bijleveldschesluis al eeu-
wen het water buiten, zeker toen de stad nog in
open verbinding stond met de Zuiderzee. Wa-
terman toont de stalen deuren die de overkluis-
de gracht bij hoog water kunnen afsluiten.

Enorme schoonheid
Ouboter roemt de grachten als ‘functioneel erf-
goed’. “Het is geen stilstaand museumwater,
niet voor de bühne, het is voor het echie. Dat
geeft het een enorme schoonheid.” Bentveld
keek zijn ogen uit: “Dat systeem van honderden
jaren oud. En dat we geen dag zonder kunnen.”

Bentveld en regisseur Geertjan Lassche leggen
het beeldend uit. Als het gaat over de extra stort-
buien door klimaatverandering, worden Bent-
veld en Ouboter gefilmd als het regent dat het
giet. In een oud huis, van boven tot onder veran-
kerd voor een nieuwe fundering, doen ze het ge-
vaar van verzakkingen door droogvallende hou-
ten palen uit de doeken.

Eerder behandelde Waterman met al even
prachtige beelden de droogte in Brabant en het
oprukkende zout in de akkers van Zeeland.
“Dan willen we ook een tractor zien met een gro-
te stofwolk,” zegt Bentveld. “We maken een pro-
gramma dat sfeer wil creëren en de kijker mee-
neemt in een beeldverhaal.”

Hij heeft ontzag gekregen voor het in de loop
der eeuwen ontwikkelde systeem waarmee Ne-
derland het water zijn wil oplegt. Vanwege kli-
maatverandering is het dansen op een dun
koord, blijkt uit de serie. Dat geldt zeker ook
voor de stad die droger wordt, heter en met meer
stortbuien. De vierdelige reeks roept de vraag op

Waterman Serie over functioneel erfgoed

Voor de BNNVara-serie Waterman verdiepte Menno Bentveld
zich in het water van Amsterdam. Over een verborgen rivier van

140 meter lang voer hij onder de Nieuwmarkt door. 

Smoorverliefd op
gevaarlijk water

De Breijs tranen voor
Heintje Davids

Tweede Wereldoorlog aan bod komt.
Heintje wist die als enige lid van haar
gezin te overleven.

De Breij (die een sweater draagt met
‘Lil Heintje’ erop) heeft een mooie
verklaring voor haar emoties. In het
dagelijks bestaan zijn er genoeg

manieren om gevoelens te onder-
drukken. Een mailtje tikken. Een
boodschap doen. Op het podium heb
je die vluchtwegen niet.

Er is een tweede, diepere verklaring,
die als rode lijn door de documentaire
loopt. Haar familie hield Heintje

→ Abdelhadi Baaddi en Claudia de Breij.  FOTO NTR
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Onze kort-door-de-bochtgids 
van alles wat mooi en lelijk is. 
Jan Pieter Ekker

Smaakmatrix

HIGHBROW

LOWBROW

Nederlands
bekendste cultuur-
paus Albert Verlinde
gaf het startsein voor
de cultuurcampagne
‘Mooier dan ooit’.

Terschellings Oerol
gaat voor de tweede
keer niet door.

Hugo de Jonge
was er natuurlijk
bij, toen in Leiden
de eerste 
prik met het
Janssen vaccin
werd gezet.
Zonder mond-
kapje.

Boudewijn de
Groot (76) stopt
na 56 jaar met
optreden.

Het dagboek van
Anne Frank is
hertaald in 
eenvoudig
Nederlands.

Het Koelhuis op het
Centrale Marktterein
is nu een stads -
monument.

De koning was
op inspectiebij
het Songfestival:
“We mogen heel
trots zijn op wat
hier allemaal
gebeurt”.

De boekhandels worden
woensdag symbolisch
heropenddoor o.a.
Daphne Deckers en
Özcan Akyol. 

Rachel Hazes onthulde
opnieuw dat ze op haar
vijftiende voor het eerst
seks had met André
Hazes (34). Ze paste toen
op zijn kleine jongen.

De versuikering van
de NPO: in Show -
colademoeten
BN’ers inschatten of
een voorwerp van
chocola is.

Ferry Doedens twijfelt of de 18+-website
Only Fanswel echt iets voor hem is.

Sylvie Meis laat weten
dat ze nog steeds
getrouwd is.

Op de Ringdijk is een
500 meter lange ode
van rapper Sef aange-
bracht. 

Terrassen dicht?
De Hema verkoopt
blikjes tompouce-
bier.

Pep Guardiola vroeg zich af
waarom het zo succesvolle
Ajax niet was gevraagd voor
de Super League.

Guy Pearce gaat
zijn eega Carice
van Houten
regisseren in 
de psychologische
thriller Poor Boy.
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hoe lang dit nog vol te houden is.
“We maken niet een serie die wil verontrusten,

maar we mogen ons zeker zorgen maken,” zegt
Bentveld. Hij wil de kijker bewust maken van de
waterkringloop, ook in het drukke, toeristische
centrum van Amsterdam bijvoorbeeld. “Ieder-
een wil wat: hier een terrasboot, daar een woon-
boot, daar een botel. Er wordt van alles in het
water gelegd, maar dat kan ertoe leiden dat het
water zijn weg niet kan vinden.”

Over de Bijleveldschesluis zegt Ouboter bij-
voorbeeld: “Stop je dit dicht, dan verzuipt Am-
stelland.” Overdreven? Het is smakelijk verteld,
zegt hij terugblikkend, maar in de kern is het de
waarheid. De Amstel kent meer wegen naar het

IJ, onder meer via de Nieuwe Herengracht en
buiten de binnenstad om, of desnoods door de
Oudezijds Kolk. “Maar het knelt steeds meer. Je
moet dat water openhouden.” Bij natte periodes
kunnen de waterstanden achter in het stroom-
gebied van de Amstel hoog oplopen als het wa-
ter te langzaam wegloopt. In 1957 stond men in
Aalsmeer en Uithoorn met zandzakken klaar.
“Als Amsterdam meer weerstand geeft, klotst
daar het water over de dijk.”

Pompen defect
Ook de deuren in de Bijleveldschesluis zijn geen
overbodig overblijfsel uit het verleden, al was
1998 de laatste keer dat ze zijn gesloten. Toen
was november buitengewoon nat en liep het
peil in het IJ snel op. Met de sluisdeuren dicht
maalt gemaal Zeeburg Amsterdam en Amstel-
land toch droog, maar dan richting IJmeer. 

Ook het afgelopen jaar heeft Waternet vijf tot
tien keer gereedgestaan om de sluis dicht te
gooien. In de zeesluis bij IJmuiden waren twee
van de zes pompen die het water via het Noord-
zeekanaal afvoeren naar de Noordzee buiten
bedrijf. In het IJ liep het waterpeil snel op. “We
zijn een aantal keer vlakbij geweest. Steeds viel
het net mee en dachten we: als díé bui gevallen
was…”

Door klimaatverandering zal Amsterdam va-
ker terugvallen op de eeuwenoude kustbescher-
ming, verwacht Ouboter. “Dat gaat belangrijker
worden als het vaker hard regent. En door de
zeespiegelstijging worden we meer afhankelijk
van pompen die kunnen falen.”

Waterman 3, morgen, NPO 2, 20.20 uur.

Davids uit het theater, daarna werd ze
door de nazi’s bijna vermoord om wie
ze was. Die dreiging is niet verdwe-
nen. Of zoals De Breij het zegt: “Er 
zijn mensen bereid jou in een vracht-
wagen met onbekende bestemming
te duwen.” Om geaardheid, afkomst
of idealen. Om identiteit. 

Toch weer op de planken
Als Raes vraagt om zichzelf met
steekwoorden te omschrijven, geven
De Breij en Baaddi de antwoorden die
je mag verwachten. Samba omzeilt
de hokjes slim: “Ik ben de zomerzon.
Ik ben de zee. Ik ben er gewoon.”

Fraai is daarnaast de ontrafeling
van Davids’ bijdrage aan de Neder-
landse taal. Ze ging meermaals met
pensioen om toch weer op de plan-
ken te verschijnen, wat het ‘heintje-
davidseffect’ is gaan heten. Voor
Davids was het misschien wel de
manier waarop ze met haar trauma
omging. Nooit écht afscheid kunnen
nemen, omdat je dat al te vaak hebt
moeten doen.
Mike Peek

‘Er wordt van alles in het
water gelegd, dat kan
ertoe leiden dat het water
zijn weg niet kan vinden’



De DocUpdate (26 april 2021), met o.a Dick Maas, Claudia de Breij, undercover op MySpace, Rock Against Racism en de
geschiedenis van het Nederlandse fascisme

De DocUpdate <helmut-boeijen@getrevue.co>
Ma 26-4-2021 07�00

Aan:  marliekehoepman123@hotmail.com <marliekehoepman123@hotmail.com>

 
 

De DocUpdate
26 april · Editie #202 · Bekijk online

de wekelijkse documentairenieuwsbrief voor Nederland en
Vlaanderen

Anita en Andrés zijn verliefd en willen trouwen. Hij, een voormalige
womanizer, is haar steun en toeverlaat. Als haar vader overlijdt, troost
Andrés haar liefdevol. ‘De dood is niet echt’, zegt hij zalvend,
denkend aan zijn eigen ouders. ‘Zolang we hen in ons hart houden.’
Andres straalt rust uit. Levenswijsheid. Op een gegeven moment zie
je als kijker niet meer dat hij het Syndroom van Down heeft.

Dat en nog veel meer in De DocUpdate, de wekelijkse
documentairenieuwsbrief voor Nederland en Vlaanderen. Ditmaal:

1.   De Dick Maas Methode: bijzonder amusante portret van de dwarse
Nederlandse filmmaker die grote publieksfilms als Flodder en
Amsterdamned maakte

2.   Claudia de Breij – Hier Zijn Wij: ‘Claudia die vertelt hoe de wereld in
elkaar zit’ neemt even een adempauze en vindt, samen met twee
muzikanten, via Heintje Davids toch weer een persoonlijk en actueel
thema

3.  Why Did You Kill Me?: die vraag zet een zoektocht naar de
moordenaar van de 25-jarige Crystal Theobald in gang, waarbij een
undercoveractie op MySpace uiteindelijk een sleutelrol speelt

4.   Allen Tegen Allen: regisseur Luuk Bouwman akkert de complete
stamboom van Bruin Nederland door, met allerlei splinterpartijen die
gezamenlijk de historie van het vaderlandse fascisme vormen

5.   Life In Color: Sir David Attenborough gaat op zoek naar hoe dieren
kleur gebruiken om te imponeren, sjansen en bedriegen
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2. Claudia de Breij – Hier Zijn Wij (maandag 27 april,
om 20.25 uur, op NPO2)

Hans Peter van Veldhoven

‘Claudia die vertelt hoe de wereld in elkaar zit’ had even behoefte aan
adempauze. In Heintje Davids (1888-1975), de rasartieste die maar geen
afscheid kon nemen, vond ze haar ‘paard van Troje’. En in multi-
instrumentalist Michelle Samba en deejay/human beatboxer Abdelhadi
Baaddi ontdekte Claudia de Breij trouwe kompanen. Ook om gezamenlijk
de Corona-periode, waarin ze alle drie een schrijnend optreedtekort
opliepen, enigszins gezond door te komen.

In Claudia de Breij – Hier Zijn Wij (50 min.) documenteert Suzanne Raes
hoe het drietal zich leven en werk van Davids, telg van een befaamde
Nederlandse artiestenfamilie, eigen probeert te maken. Dat lijkt in eerste
instantie vooral spielerei. Totdat ze toch, voor een klein publiek, mogen
gaan spelen. Sterker: Carré wacht. En dan worden het sleutelen aan en
doorleven van de voorstelling, die voor De Breij toch dichterbij komt dan
gedacht, ineens een zaak van, nou ja, levensbelang.

‘De familie Davids was een Joodse familie’, vertelt ze tijdens de muzikale
familievoorstelling Hier Ben Ik. ‘Dat had ik helemaal niet verteld, want het
maakt toch eigenlijk ook niet uit. Het maakt nooit uit wat je bent. Totdat je
het van andere mensen niet mag zijn, toch?’ De oversteek naar haar eigen
leven is dan snel gemaakt. ‘Je bent gewoon verliefd op iemand. En dan
zegt iemand dat dat niet mag. Dan ben je in één keer een homoseksueel.’
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Zo gaat deze voorstelling behalve over de onverbeterlijke revuester ook
over Claudia de Breij zelf en haar muzikale partners, voor wie ‘spelen’
niets minder dan noodzaak is. Raes brengt die behoefte en het
bijbehorende proces treffend in beeld in een achter de schermen-docu,
die is doorsneden met Heintje Davids-fragmenten. En als de voorstelling
dan echt staat, gooit Corona weer roet in het eten.

KIJK HIER: Claudia de Breij - Hier zijn wij
WWW.2DOC.NL – Deel

3. Why Did You Kill Me? (Netflix)

Netflix

Op het social mediaplatform MySpace zoekt Angel contact met Jokes.
‘Hou je van me?’ wil ze van hem weten. ‘Dat weet je toch?’ antwoordt hij.
‘Zeg het dan’, probeert ze hem uit te dagen. Hij gaat overstag: ‘Ik hou van
je.’ Stap voor stap werkt Angel vervolgens toe naar de belangrijkste vraag
die ze nog voor hem heeft: ‘Waarom heb je me vermoord?’.

Het is een intrigerende opening voor de true crime-documentaire Why Did
You Kill Me? (84 min.) van Fredrick Munk. Het vervolg mag er eveneens
wezen: Belinda Lane, de moeder van het slachtoffer, reconstrueert met
behulp van een maquette en speelgoedautootjes wat er op die fatale 24
februari 2006 is gebeurd met ‘Angel’, de 24-jarige Crystal Theobald.

De witte Ford Expedition van William ‘Jokes’ Sotelo heeft daarin in elk
geval een prominente rol gespeeld. Maar wie heeft de fatale schoten
gelost? En welke rol speelt de 5150-bende, die al enige tijd de dienst
probeert uit te maken in Riverside, een voorstad van Los Angeles?
Moeder Belinda gaat, met de hulp van een handig nichtje, undercover op
MySpace.

Met het nodige kunst- en vliegwerk weet ze informatie te verzamelen over
wat er met Crystal kan zijn gebeurd en wie daarin waarschijnlijk een rol
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VRIJDAG 23 APRIL 202114 HET PAROOL

→ Suzanne Raes (Utrecht 1969) maakte documentaires over onder anderen 
Jochem Myjer, De Dijk, Boudewijn de Groot en de olympische zwemmers. 
Maandag wordt haar documentaire Claudia de Breij: Hier zijn wij uitgezonden 
in Het Uur van de Wolf, 20.25 uur, NPO 2.

Breukel
Fotograaf Koos Breukel portretteert
kopstukken uit de kunstwereld 
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Altijd kippenvel bij
beeld Heintje Davids
JACOB HAAGSMA

AMSTERDAM Heintje Davids, de ar-
tieste die geen afscheid kon nemen,
is onderwerp van de nieuwe voor-
stelling van Claudia de Breij – afge-
broken wegens corona. Daar gaat
de documentaire Hier zijn wij over.

Hier ben ik heet de voorstelling die
Claudia de Breij in hoog tempo
schreef en voorbereidde. Het was
vorig jaar, corona had alles stilge-
legd en ze werd er gek van, niet kun-
nen optreden. Dus ging ze freewhee-
len in haar safe cave, het keldertje
van haar werkruimte, bekend van
haar gelijknamige televisiepro-
gramma.

Al snel haalde ze beatboxer Abdel-
hadi Baaddi en multi-instrumenta-
liste annex Friezin-om-utens met
Congolese wortels Michelle Samba
erbij, uit haar band. Met het uitzicht
op een reeks voorstellingen afgelo-
pen zomer en najaar, toen er weer
even wat kon in de theaters.

Suzanne Raes, filmmaker die
wachtte op een gelegenheid om De
Breij te volgen, stond erbij en zag
hoe Hier ben ik vorm kreeg en bruut
werd gestopt.

,,Ik wilde eigenlijk een grote
show”, zegt Claudia de Breij in het
begin van de film. ,,De hele orkest-
bak vol, en dans. Veel dansers. Een
grote Broadway-show, met Heintje
Davids als middelpunt.”

Het werd een heel kleinschalige
show, maar nog steeds rond Heintje
Davids (1888-1975). Zus van de be-
roemde kleinkunstenaar Louis Da-
vids. Mocht van haar vader eigenlijk
niet het toneel op wegens te dik en te
lelijk, mocht van de Duitsers eigen-
lijk niet leven wegens Joods. Broer
Hakkie en zus Rika werden ver-
moord in Sobibor (Louis overleed in
1939). Dan zijn de regels ‘Hier ben ik
/ Ik mag er zijn’, uit het titellied, geen
lege regels.

Maar je moet jonge artiesten als
Baaddi en Samba, en hun generatie-
genoten, wel uitleggen wie Heintje

Davids was. ,,Het ziet er superoubol-
lig uit”, zegt Michelle Samba in de
fllm na een fragment van Davids.

Tegen de krant: ,,Ja, earst wie it ge-
woan in opdracht. Mar troch de lock-
down hie ik de tiid om my deryn te
ferdjipjen. Fia Google Afbeeldingen
kaam ik op Sobibor út, en ast dan dy
foto’s sjochst en dy nammen lêst en
dy ferhalen... Hertferskuorjend, ja,
ferskriklik.”

Ze had het op school wel gehad,
die verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. ,,Mar ik wist der net
in soad fan, ik koe my net echt ynlib-
je. Hearst wol: ‘dit moatte wy net
dwaan’, mar wat dan krekt net? Ast
yn sa’n persoan dûkst, en dat ferhaal
aktearrest en dêr muzyk oer mak-
kest, dan begrypst it better.”

De Breij, Baaddi, Michelle met
haar Congolese achtergrond: ,,Wy
binne net de meast gongbere Neder-
lanners. Ik tink dat dat ús ek tichter
by it ferhaal bringt.”

,,Dat zijn geen drie witte mannen.
Het was ook de zomer van Black Li-
ves Matter”, zegt filmmaakster Raes,
die in diezelfde periode zo dicht op
het wordingsproces stond. En dat re-
soneert mee in de voorstelling, zag
ze. ,,Iedereen mag er zijn, iedereen
heeft recht op die plek. Het is goed
dat ook andere perspectieven een
plek krijgen.”

Heintje Davids is een van de wei-
nige mensen met een naar haar ver-
noemd effect: steeds weer terugko-
men na een aangekondigd afscheid.
De oorlog, de verschrikkingen van
twee jaar onderduiken en de brute
moord op haar naasten: het is wel
duidelijk waarom ze zo slecht was in
afscheid nemen.

Raes: ,,Ze mocht er niet zijn, ze

verloor broer en zus, ze zat twee jaar
ondergedoken in de meest afschu-
welijke omstandigheden, erger kan
haast niet. En ineens mocht ze weer
het podium op. Die beelden heb ik
wel honderd keer teruggezien, al-
tijd kippenvel. Dan snap ik wel dat
je geen afscheid kunt nemen, en
door wilt gaan tot je erbij neervalt.
Dat is tragisch, maar ook heel mooi.
Veerkracht, dat is het woord.”

Veerkracht, dat zal ons ook door
de coronatijd helpen. ,,Corona is
heel erg een factor in dit verhaal”,
zegt Raes, ,,deze film moet je niet
nog een jaar op de planken laten lig-
gen.”

Michelle Samba heeft de stilte
van de lockdown goed benut. ,,Alles
wat yn myn holle siet moast derút.
Op papier. Dat ha ik op wol tûzen
post-its skreaun, myn hiele hûs wie
ien grutte post-it. Echt hiel fijn, doe
koe ik wer fierder.” En verhuizen,
van Groningen naar Amsterdam.

Van huis uit is ze slagwerker.
Voor de oudejaarsconference van
De Breij in 2019 leerde ze basgitaar
spelen en daar zijn intussen cello en
piano bijgekomen èn ze maakte de
orkestrale stukken voor deze voor-
stelling, ,,It wurdt hieltyd mear”,
zegt ze, ,,dat hat altyd al sa west.”

En niet alleen qua instrumentari-
um. Michelle maakte de visuals
voor De Breijs televisieprogramma
Safe Cave, schildert, schrijft poëzie
en verhalen, heeft nog het r&b-pro-
ject F.U.N.C., is bezig met een pro-
ject voor Zuidelijk Toneel en een
voor Dox, werkt met een dichter,
geeft les in Brussel, wil gaan filmen
en documentaires maken. Dat mag
er zijn.

,,Alles wat ik oant no ta dien ha
sjoch ik as ien grutte staazje. Wat ik
op skoalle (ze is afgestudeerd aan de
Academie voor Popcultuur in Leeu-
warden, red.) net leard ha, lear ik no.
As ik in fout meitsje, sjoch ik dat as
kolleezjejild.”

De documentaire Hier zijn wij is

maandag te zien op NPO2, 20.30 uur

‘Deze film moet je
niet nog een jaar
op de planken
laten liggen’

Beeld uit Hier zijn wij: Abdelhadi Baaddi, Claudia de Breij en Michelle Samba. FOTO NPO
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Altijd kippenvel bij
beeld Heintje Davids
JACOB HAAGSMA

AMSTERDAM Heintje Davids, de ar-
tieste die geen afscheid kon nemen,
is onderwerp van de nieuwe voor-
stelling van Claudia de Breij – afge-
broken wegens corona. Daar gaat
de documentaire Hier zijn wij over.

H
ier ben ik heet de voor-
stelling die Claudia de
Breij in hoog tempo
schreef en voorbereidde.

Het was vorig jaar, corona had alles
stilgelegd en ze werd er gek van, niet
kunnen optreden. Dus ging ze
freewheelen in haar safe cave, het
keldertje van haar werkruimte, be-
kend van haar gelijknamige televi-
sieprogramma.

Al snel haalde ze beatboxer Abdel-
hadi Baaddi en multi-instrumenta-
liste annex Friezin met Congolese
wortels Michelle Samba erbij, uit
haar band. Met het uitzicht op een
reeks voorstellingen afgelopen zo-
mer en najaar, toen er weer even wat
kon in de theaters.

Suzanne Raes, filmmaker die
wachtte op een gelegenheid om De
Breij te volgen, stond erbij en zag
hoe Hier ben ik vorm kreeg en bruut
werd gestopt.

,,Ik wilde eigenlijk een grote
show”, zegt Claudia de Breij in het
begin van de film. ,,De hele orkest-
bak vol en dans. Veel dansers. Een
grote Broadway-show, met Heintje
Davids als middelpunt.”

Het werd een heel kleinschalige
show, maar nog steeds rond Heintje
Davids (1888-1975). Zus van de be-
roemde kleinkunstenaar Louis Da-
vids. Mocht van haar vader niet het
toneel op wegens te dik en te lelijk,
mocht van de Duitsers niet leven
wegens Joods. Broer Hakkie en zus
Rika werden vermoord in Sobibor
(Louis overleed in 1939). Dan zijn de
regels ‘Hier ben ik / Ik mag er zijn’,
uit het titellied, geen lege regels.

Maar je moet jonge artiesten als
Baaddi en Samba, en hun generatie-
genoten, wel uitleggen wie Heintje

Davids was. ,,Het ziet er superoubol-
lig uit”, zegt Michelle Samba in de
film na een fragment van Davids.

Tegen de krant: ,,Ja, eerst was het
gewoon een opdracht. Maar door de
lockdown had ik alle tijd om me erin
te verdiepen. Via Google Afbeeldin-
gen kwam ik op Sobibor uit en als je
dan die foto’s ziet en die namen leest
en die verhalen... Hartverscheurend,
ja, verschrikkelijk.”

Ze had het op school wel gehad,
die verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. ,,Maar ik wist er niet
veel van, ik kon me niet echt inleven.
Je hoort wel: ‘dit moeten we niet
doen’, maar wat dan precies niet? Als
je in zo’n persoon duikt, en dat ver-
haal acteert en daar muziek over
maakt, dan begrijp je het beter.”

De Breij, Baaddi, Michelle met
haar Congolese achtergrond: ,,Wij
zijn niet de meest gangbare Neder-
landers. Ik denk dat dat ons ook
dichter bij het verhaal brengt.”

,,Dat zijn geen drie witte mannen.
Het was ook de zomer van Black Li-
ves Matter”, zegt filmmaakster Raes,
die in diezelfde periode zo dicht op
het wordingsproces stond. En dat re-
soneert mee in de voorstelling, zag
ze. ,,Iedereen mag er zijn, iedereen
heeft recht op die plek. Het is goed
dat ook andere perspectieven een
plek krijgen.”

Heintje Davids is een van de wei-
nige mensen met een naar haar ver-
noemd effect: steeds weer terugko-
men na een aangekondigd afscheid.
De oorlog, de verschrikkingen van
twee jaar onderduiken en de brute
moord op haar naasten: het is wel
duidelijk waarom ze zo slecht was in
afscheid nemen.

Raes: ,,Ze mocht er niet zijn, ze
verloor broer en zus, ze zat twee jaar
ondergedoken in de meest afschu-
welijke omstandigheden, erger kan
haast niet. En ineens mocht ze weer
het podium op. Die beelden heb ik
wel honderd keer teruggezien, altijd
kippenvel. Dan snap ik wel dat je
geen afscheid kunt nemen en door
wilt gaan tot je erbij neervalt. Dat is

tragisch, maar ook heel mooi. Veer-
kracht, dat is het woord.”

Veerkracht, dat zal ons ook door
de coronatijd helpen. ,,Corona is
heel erg een factor in dit verhaal”,
zegt Raes, ,,deze film moet je niet
nog een jaar op de planken laten lig-
gen.”

Michelle Samba heeft de stilte van
de lockdown goed benut. ,,Alles wat
in mijn hoofd zat moest eruit. Op pa-
pier. Dat heb ik op wel duizend post-
its geschreven, mijn hele huis was
een grote gele post-it. Echt heel fijn,
toen kon ik weer verder.” En verhui-
zen, van Groningen naar Amster-
dam.

Van huis uit is ze slagwerker. Voor
de oudejaarsconference van De Breij
in 2019 leerde ze basgitaar spelen en
daar zijn intussen cello en piano bij
gekomen én ze maakte de orkestrale
stukken voor deze voorstelling, ,,Het
wordt steeds meer”, zegt ze, ,,dat is
altijd al zo geweest.”

En niet alleen qua instrumentari-
um. Michelle maakte de visuals voor
De Breijs televisieprogramma Safe
Cave, schildert, schrijft poëzie en
verhalen, heeft nog het r&b-project
F.U.N.C., is bezig met een project
voor Zuidelijk Toneel en een voor
Dox, werkt met een dichter, geeft les
in Brussel, wil gaan filmen en docu-
mentaires maken. Dat mag er zijn.
,,Alles wat ik tot nu toe gedaan heb,
zie ik als één grote stage. Wat ik op
school (ze is afgestudeerd aan de
Academie voor Popcultuur in Leeu-
warden, red.) niet geleerd heb, leer ik
nu. Als ik een fout maak, zie ik dat als
collegegeld.”

De documentaire Hier zijn wij is maan-

dag te zien op NPO2, 20.30 uur

‘Deze film moet je
niet nog een jaar
op de planken
laten liggen’

Beeld uit Hier zijn wij: Abdelhadi Baaddi, Claudia de Breij en Michelle Samba. FOTO NPO



Claudia de Breij in tv-documentaire: ‘Ik doe pas gek
met publiek erbij’
Gisteren om 20:00 door Esther Kleuver

„Behalve thuis bij mijn gezin ben ik nergens zo mezelf als op het podium”, bekent
Claudia de Breij, die voor de tv-documentaire ‘Hier zijn wij’ gevolgd werd tijdens het
maken van de familievoorstelling ‘Hier ben ik’ over Heintje Davids.

 Plus-artikelen zijn exclusief voor abonnees van De Limburger. Verder lezen?

Verder lezen?
V 1 04 k l j dit tik l

Claudia de Breij bleek met Heintje Davids haar passie voor het theater en een ijzeren doorzettingsvermogen
gemeen te hebben.
Afbeelding: Hans-Peter van Velthoven

https://interactief.limburger.nl/optiext/optiextension.dll?ID=vHKFpHoqHvwbLF3QmZjUV7n5MvyznePu2dysNu27WByNcMuWOIqZFZyJ2jFawD1CJxEoHSCsYEDL%2BVQ7zEKvvC&platform=www&goto=/cnt/dmf20210423_93430752&source=paco-deeplink
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Neuroosjes

oor de productie van een kilo rundvlees is vijf-
tienduizend liter water nodig. Het is een bizar
cijfer, hoe vaakje er ook over leest (ik hoorde

het vorige week weer eens bij de eerste aflevering
vatWaterman, ook de komende zondagen nog op
NPO 2).

Tsja, dat water. "\y'an wie is het water eigenlijk?'
woeg Menno BenWeld in de W-reeks aan Ernest de
Groot van Waterschap Aa en Maas. We zagen de twee
even daarvoor door het beekdal varen, waar de mais
welig tierde. 'Als je de waterstand omlaag brengt, kun
je deze gronden prima benutten voor maisteelt,'zei
De Groot. En later: 'Eigenlijk is het water van ons
allemaal, en daarmee heb je ook het grootste pro-
bleem te pakken. [...] Wie ontfermt zich daarover?'

Ik zou denken: de Waterschappen. Dáár zitten
immers mensen namens ons allemaal te praten
over waterbeheer, over bijvoorbeeld het openzet-
ten van een sluis, ofhet droog laten vallen van een
beek We kunnen het algemeen bestuur (een soort
gemeenteraad) deels kiezen - ongeveer de helft van
de stemgerechtigden deed dat in 2O19. Wel curieus:
een deel van de zetels wordt buiten deze procedure
om toegewezen aan belangenorganisaties als LTO
&oeren) of Kamervan Koophandel (bedrijven). Alsof
werkgeversorganisatie VNO-NCW alvast tien zetels in
de Tweede Kamer kan claimen. Bij de samenstelling
van de waterschappen is zoiets dus doodnormaal.

Vorig jaar werd een commissie ingesteld die pleitte
voor een einde aan die vaste stoelen - rfiat weer tot
protest leidde van al die belanghebbenden. Je zou het
ook kunnen doen in de lijn die jurist Laura Burgers in
deze gids bepleit: een vaste plek bij het algemeen
bestuur voor de natuur zélf. Een zetel voor de bossen,
een voor de meren. Ik moest eerlijk gezegd ook wen-
nen aan haar ideeën, maar het stuk op pagina 18 geeft
te denken: 'Door de natuur eigen rechten te geven,
verheffen we die natuur van een (gebruiks)object tot
een subject, een drager van rechten,'zegt ze in het
stuk. In onder meer Colombia en Nieuw-Zeeland gaat
het al een tijdje zo, dus zo maf als het klinkt is het
niet. Aardig ideetje voor de komende waterschaps-
verkiezingen, op 15 maart 2O23? Sowieso een groot
uitroepteken bij die datum, want de waag wat wij in

de toekomst aan moeten met
ons wat€r wordt ieder jaar
nijpender. En als u dat
niet gelooft : kijk Water-
rnan dan even terug.

t

a . 2 4
Snock-

mqsters

a-

EN VERDER

p . 2 6
PowXed

. rÉ ' f  * '

p . 5 2
Film vqn
de week

*Í- =rt

Roy.va n.Vi lsteren@bn nvara. nl





DOOR DOLF JANSEN BEELD BOB BRONSHOFF

Tot de lockdown roet in het
eten gooide, speelde

de voorstelling Hier ben iK over de joodse
coboretiere Heintje Dovids. Dolf Jonsen

ondervroeg De BreU over de donkere dogen
von toen en ook een beetje von nu.



i n te rv iew

Het leek me leuk om het, begin
april, met Claudia te hebben over
nieuw leiderschap, over Kaag,
over Tjeenk Willink die ze al op
twitter voorstelde als informa-
teur lang voordat de politiek zo
ver was, en over het maken van
cabaret in deze rare (en soms
donkere) dagen. Toen zag ik de
documentaire Hier zijn wij van
Suzanne Raes, waarin ze Claudia
volS tijdens de totstandkoming
van haar voorstellingHinr ben
ik, en begreep ik dat ons gesprek
ook over die voorsteling zou gaan.
Claudia maakte de voorstelling
een jaar geleden, met Michelle
Samba (een vrouw die desnoods
bas speelt op een cello) en Abdel-
hadi Baaddi (een man in het
schemergebied tussen Kanye
en Jody Bernal); een voorstel-
ling over Heintje Davids, over er
mogen zijn (en steeds weer terug-
komen, ook).
Een ontroerende documentaire
vond ik het, door het onderwerp
- oorlog en Jodenvervolging zijn
nooit ver weg -, door de paralel-
len met het nu die niet benoemd
worden maar er wel steeds zijn,
door de worsteling die het maken
van een voorstelling eigenlijk
altijd is, en door het uiteindelijk
nauwelijks kunnen spelen van-
wege corona.

De eerste woorden van de film
ziin het doorjou uitgesproken
Ífier ben ik / en ik mag er rijn.
Hoor ik daar Hein$e Davids, of
toch Claudiade Breij? Beiden.
Het is makkelijker om dingen te
zeggen als Heintje Davicls dan als
mezelf, Ik speel in de voorstelling
ook niet echt Heintje Davids. Het
is dus niet Heintje of Claudia, die
zin is eigenlijk een soort credo
voor iedereen. Ik wilde een voor-
stelling maken, zodat iedereen
die in de zaalzít zou kunnen den-
ken: dit gaat ook over míj. Watje
aÍkomst, geslacht, leeftijd of voor-
keur ook is, het rnaakt niet uit.

Het moet voor iedereen gelden.

Je zegt ergens in de film over
die tijd, tljdens en na de oorlog,
'het kan over deze tijd gaan,
over dit land en nu, en over din-
gen die wij zien gebeuren, maar
dat hoeft niet. Heb je gewoon
een mooie avond.'
Als je er nu naar kijkt, als
maker, hoe belangrijk is het
dan voorje dat mensen ook zien
dat het over nu gÍrat, over racis-
ten in ons parlement, over IIon-
garije waar regenboogvlaggen
worden vertrapt, over LHBTI-
vriie zones, over het buitenslui-
ten van mensen? Ik denk dat je
als publiek alles wat de maker
erin heeft gestopt meekrijS, ook
als je je er niet bewust van bent.
Dat klinkt misschien een beetje
als een tovenaarsleerling, medi-
cijnmannerig...

...sjamaan de Bre{i. Ja, het is
ook een beetje a spoonfuU of
sugar makes the medi.cine go
doun. Ook al zou nu dat kwartje
niet bij iedereen vallen, misschien
dat zo'n voorstelling toch iets in
gang kan zetten, waardoorje fas-
cistische mechanismen herkent
wanneer je ze in het eeht ziet. En
die letterlijkheid van het hier en
nu. dat heeft ook niks artistieks

IIEÍ UUR VAI{ DE
w0tt
MMNDAG,
NPo 2,20.30

Documentaire
waarin regisseur
Suzanne Raes de
totstandkoming
van de in lockdown
ontwikkelde
voorstelling 'Hier

ben ik', van Claudia
de Breij volgt.

en gaat veel verder dan wat ik
ervan vind. AIs ik die beelden uit
Hongarije zie'vind ik daar niet
iets van', nee dan ontplof ik, dan
ben ik woedend en bang en bijna
overstuur! Het verhaal van Hein-
tje Davids is zo van belang omdat
je je als publiek eerst met haar
gaat identificeren, en dan ziet wat
haar overkomt. Maar ik zou dat
in andere tijden ook zo hebben
geschreven, het is namelijk van
alle tijden.

Het buitensluiten, het voelen
dat voorjou wordtbepaald ofje
er wel of niet mag zijn? Ja, dat
is van alle tijden. En jij en ik heb-
ben bijna onze hele leven gedacht
dat dat iets van het verleden was.

Dat kunnen we herdenken en
dat is het zo ongeveer. Ja, en nu
zie je over de hele wereld dat het
niet iets van vroeger is, dat gelijk-
waardigheid en democratie en
rechtsstaat zaken zijn waarje elke
dag voor moet vechten, en dan
het liefst verbaal.

Heinqie kreeg letterlijk te horen
'jii bent te dik en te lelijk'. 'Jij

bent te dik en te lelijk voor op
het toneel', en dat zei haar eigen
vader hè. Het is ook niet dat
iemand op Twitter dat riep.

Je hád nog niet eens Twitter.
Rare tijd was dat. Waar wonden
ze zich dan over op?

En hoe deden ze dat dan?
Moestje dan opjebalkon gaan
staan en iets schreeuwen?
Maar goed, dat was heel hard
en direct en weselijk, wat zii
te horen kreeg. Heb jij je ooit
zo gevoeld? Oh zeker. En dat
hoefde niemand te roepen, ik kon
dat mezelf heel goed wijsmaken.
Echt letterlijk te dik en te lelijk
voor toneel. Als ik het podium
opkwam en ik zag twee mensen
nog snel iets tegen elkaar zeggen

'Eurtcn-
sluiten is
von olle
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dan dacht ik nooit dat ze zeiden
'leuk hè, dat we kaarten heb-
ben', maar'jezus mina, wat ziet
die eruit in het echt'. Altijd heel
negatief over mezelf totdat Paul
va^n Vliet een keer tegen me zei
'wil je je vanaf nu realiseren dat
al die mensen echt moeite heb-
ben gedaan voor een kaartje, die
willen daar echt zijn.'Die mensen
zijn er niet om te zien hoe kutje
bent, maar waarschijnlijk omdat
zeje heel goed vinden.

Wat Heintje Davids ook zei,
was dat ze wist wat ze kon: zin-
gen, vertellen, mensen aanhet
lachen maken, en ze wist ook
zeker dat de mensen haar wil-
den. Die kant ken ik natuurlijk
ook, anders gaje dat podium niet
op. Gek hè, ik kan dat ook niet
helemaal duiden, maar het heeft
met elkaar te maken, dat je het
negatiefste én het positiefste kan
geloven. Ik denk zelfs datje die
strijd nodig hebt om dit te willen
doen. Als je alleen maar denkt

vaR GIDS - 17 - 20t1
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Utrecht, l3 maart
1975. Cabare-
tier, columnist,
liedjeschrijver,
televisiemaker

1997 Radio 1: SIVIti
United

2002 Eerste
theaterprogramma
De wilde frisheid

2OO3 VAM 3FM:
Claudia d'r op

2003 ïelevisie-
debuut met V/4R/4
laat (met Dolf
iansen)

2009: schrijvers-
debuut: Krijt nou
tieten!

2011: columnist
van de VÁRÁf,rds.

2015 Kreeg na
Heintje Davids, l/\lim
Kan en Herman van
Veen uit handen
van de laatste de
Louis Davidsring

2016 en 2019
0udejaarsconÍe-
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Ze woont met paÍt-
ner Jessica en twee
zoons in Utrecht

Cloud io  de  Bre i j

'ik ben niks waard' durfje dat
podium niet op, en alsje alleen
maar denkt'ik ben fantastisch'
dan benje niet om aan te gluren.
Maar als de laatste voorstelling
voor de zomer, of, zoals nu, voor
een lockdown, niet loopt dan voel
je je maanden kut.

Wij hebben dus het voordeel
datwe elke vólgende avond
onszelf kunnen bewijzen: ik kan
hetwel. J4 ja! Het is ook aldd:
hoe ging het vanavond? Dat is
wat we hebben, dat is wat we zijn
en nu hebben we al heel lang die
avond niet. Ik heb trouwens wel
geleerd dat het niet gaat om je
hoogste piek, maar dat je in, zeg
maar, je daluren toch minimaal
een 7 haalt. Dat is wel iets dat je
kunt leren.

In de film valthet makenvan de
voorstelling samen met het hele
pandemieverhaal: wel spelen,
niet spelen, toch wel weer spe-
len. De Rutte-persconferentie
sneed als hetware letterliik
doorje voorstelling. Alsje het
Bijlmerpark Theater binnen-
loopt voor de eerste try out zeg
je: 'Het is 6 maanden, 3 weken,
5 dagen en 14 uurgeleden dat
ik in het theater was'. Dat is
wel een zin van een verslaafde,
toch? Zijn wij er als makers
cold turkeyeruit getrapt en zit-
ten we nutrillendtewadrten op
ons volgende kunsqie? Tegenjou
kan ik wel zeggen: ja, dat is echt
zo. Ik ben nu heel veel muziek
aan het maken, neem een album
op en doe dattv-programmaSqfe
caoe.Maar dal is eigenlijk metha-
don, ik zit te wachten op cocaine
(schaterlach).

Of net wat hier verkrij gbaar
is? Het enige tegengif, net als
bij andere verslavingen, is datje
thuis gelukkig bent. Ik heb een
evenwicht gevonden toen het
echt cold turkey was, maart vorig +
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jaar. Ik was echt heel somber, dat
was wel een gevecht. Je bent zo
gewend aan dat adrenalineshot,
het contact met de zaal en dat is
met niks anders te vergelijken.

In de documentaire zegje:
'Eindvan de zomerloop ik
altit'd een beetje vast. Dan roept
Jessicageef die wouw een podi-
um!'Ja, dan kan ik mijn ei niet
kwijt. Laatst hadden we wienden
op bezoek - ik bedoel één wiend
- en dan wordt er gevraagd'hoe is
het met jou, Clau, hou je het nog
een beetje vol?' Dan kan ik vertel-
len wat ik aan het doen ben en
dat dat leuk is, en dat ik het echt
fijn vind veel thuis te zijn met de
jongens, maar als ze dan door
gaan wagen moet ik echt ophou-
den, want als ik aan lege zalen
denk * d.atzal jij ook hebben -
dan ben ik gewoon verdrietig, dat
is zo pijnlijk. Maar het komt wel
terug! We moeten gewoon dat
vaccin, en dan ben ik nóg blijer
dat ik dit vak heb.

Wij waren in februari met
Spijlcers-. in de Leidse Schouw-
burg en ik was echt ontroerd
toen ik dat podium opliep en
die prachtige (lege) zaal zag.
Weet jij nog watje voelde toen
in het Bijlmerpark Theater?
Ik was ook geroerd. Ik realiseer
me dat ik ditvakben gaan doen
en dat het me gelukt is, maar dat
voelt tegelijkertijd nog steeds een
beetje als valsspelen op het leven.
Als Carré zegt:'j1j hoort hier te
staam', dan denk ik nog steeds:
dat droomde ik als kind, maar
dat kan toch niet echt waar zijn?
Ik zei laatst nog tegen Jessica:
als ik nu iets doe wat lijkt op op
een podium staan en spelen, dan
voelt het alsofik tegen de acht-
jarige Claudia zeg: 'kijk dan, dit
is je leven geworden'. Dat je naar
jezelf kijkt en denkt'waaat?!'Ik
ben dat optreden nooit normaal
gaan vinden.
Door te spelen maakje connectie

'No dot
voccin ben

mel dit vokl'
met mensen. Het zit in je herse-
nen in hetzelfde gebied als een
wiendschap aangaan, of liefde
vinden. Dat je weet dat in die zaal
iedereen zich even niet alleen
heeft gevoeld, dat heb ik altijd
fantastiseh gevonden. En dat is
echt wat we nu missen.

Je zegt: op het podium voelje
echt watje voelt, in het dage-
lijks leven kunje dingen weg-
stoppen. Met spelen helemaal
niet. Ikval met spelen meer
samen met mezelf. Terwijl het
toch spelen is, denkt de niets-
vermoedende lezer, het is toch
doen alsof. Hoe kan dat? waag
ik namens die lezer. Ik denk dat
ik een betere acteur ben in het
dagelijks leven dan in de zaal. Op
het podium hóefje helemaal niet
te spelen. Door onderzoek met
autisten weten ze dat heel veel
hersencapaciteit wordt gebruikt
voor beleefdheden en doen wat er
van je verwacht wordt.

Bij ons? Ja

Bij mensen die niet in het spec-
trum zitten? Mensen die niet-
erkend in het spectrum zitten.

Da's in mijn geval de perfecte
omschrijving. Al die hersen-
ruimte gaat op aan je normaal

Cloud io  de  Bre i

gedragen. En dat hebje op het
podium allemaal niet nodig, dus
heb ik daarveel meer ruimte om
waarachtig mezelf te zijn, niet
bezig zijn met iets zeggen en me
afi'ragen wat die en die groep
ervan vindt. Dan bereik je veel
meer de essentie van wie je bent.
Ik voel ook vaak op het podium
pas waar ik echt kwaad over ben,
of waar ik echt verdrietig van
wordt.

Daaraan rakend, ik zag je
ontroering als het gaat over
Hakkie en Rika, de broer en
zus van Heintje Davids. Wat
gebeurt er dan metje? Het heeft
volgens mij met identificatie te
maken. Zes miljoen joden is een
abstractie, maar al die plekken
waar zij speelde - Lochem, het
Oude Luxor - daar spelen wij
ook, we kennen die kleedkamers.
Ik leefde met haar dat leven
mee, en dan komt de oorlog, dan
duiken haar broer en zus niet
onder, en zijn het een beetje mijn
broer en zus geworden die naar
Sobibor worden weggevoerd. Als
nu iemand tegen je zou zeggen:
'ik heb nog maar twee familiele-
den, want de rest is weggevoerd
en vermoord' dan denk je what
thcfuclc, wat vertel je mij over je
leven?! Maar voor een hele gene-
ratie was dat een gegeven. Ik ben
zo betrokken geraakt, en dat is
denk ik wat je ziet.

Veel mensen denken b{j Hein-
qie Davids aa"n de artiest die
afscheid nam maar steeds weer
terugkwam. Ik realiseer me,
door de documentaire en door
Claudia's voorstelling, dat het
volstrekt logisch is dat iemand
die er op zoveel manieren niet
mocht zijn steeds terugkwam.
Wantze mocht erwélzlin. Fen
zin uit de voorstellingbliift in
mlin hoofd rondzingen: 'Het

maakt niet uit watje bent, tot-
datje hetvan andere mensen
nietmagziin.' €

ry
'lk kan enorm
genieten van Bed
and brealíast.
In de 0udejaars
van 2019 had ik
het erover. Vooral
over hoe heeÍlijk
hetero het is.
En dat vrouwen
nooit autorijden
- sindsdien zie ik
vaak mannen 0p
de pasagiers-
stoel.ïoeval? lk
denk het niet.
Iussen Íunsf en
kitsch, lk vertrek,
De rijdende
ÍecifeÍ en "andere
bejaardendingen"
kijk ik ook graag.
Allemaal mensen
die zich druk
maken oveÍ zaken
waar ik me niet
druk over maak.
[n zij maken zich
\|/eer niet druk over
de dingen tl,aaÍ
ík me druk over
maak.0p Netflix
gaat het bij mij
tussen Pose en
fhe politician!
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met beelden van een mistig
moeras en de tekst'Deze frlm
was een afsfudeerproject maar
werd nooit voltooid. Dit is de
eerste keer dat de beelden open-
baar worden gemaakt.'Die vorm
maakt de serie, die met een mys-
terieus moeras en mismaakte
wezens toch al behoorlijk
creegry is, nog een stukje span-
nender. De pseudodocumen-
taire over een moordlustige,
bovennatuurlijke entiteit is
natuurlijk niet nieuw. Het
bekendste voorbeeld is de found
fo otage-frlm The BIaír Witch
Project uit 1999, waarin een paar
studenten in de bossen van
Maryland op zoek gaan naar de
mythische Blcirwitch.
Die referentie is de makers van
Zuipkeet natuurlijk ook niet
ontgaan. 'Tijdens het ontwikke-
lenvanZuipkeef viel het term
Blair witch weleens,' vertelt
Michel Sluysmans van Toneel-
groep Maastricht, die samen
met Servé Hermans de regie van
de serie verzorgt.'Dat nooit eer-
der uitgebrachte materiaal is
een heel spannende maniervan
vertellen.'Maar dat was niet de
enige reden w aarom Zuipke e t
volledig verteld wordt door
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Documentaire over r
arrestatie van de zo0
de beruchte drugsba
EI Chapo, die tot een
geweldsexplosie leid

Theweekly
> VERONtCA, 22.20-22.50 Ul

JJ rr lijkt een abc'tje. D
I I Mexicaanse autoritei
hebben een inval gepland
Ovidio Guzmán López, de
van de beruchte drugsbar<
Chapo, op te pakken in de
caanse stad Culiacán. Het 1
om Guzmán López - net al
der zijn vader- uit te lever,
Amerika. Zijn locatie is bel
het arrestatieteam staat kli
wat kan er misgaan?
Veel, blijkt uit The NewYor.
Time s' We ekly-afl evering'E
po's Son: The Siege of Culla
over de totaal uit de hand 1
pen arrestatie. De documer
begint met triomfantelijke
den van de arrestatie, maal
besmuikte glimlach van Gr
López spreekt dan al boek<
De pion lijkt gevallen, zijn

Sannes camerabeelden. Sluys-
mans: 'We wilden graag een
spannende serie maken. Veel
van de serie is duister en speelt
zich's nachts af, en daar leent
dit p o int- of+ i ew-schieten zich
goed voor. De schrijvers hebben
toen bedacht dat Sanne op de
filmacademie zit en al haar hele
Ieven filmde, zodat we het ver-
haal op die manier konden ver-
tellen. Maarpoint of view was

ook een snelle manier van
draaien. Veel van de dialoog
was niet uitgeschreven, maar
kwam al improviserend tot
stand. Ook omdat we veel
jonge, onervaren acteurs had-
den, was dat lekker spelen voor
hen.'Als het aan de makers ligt,
blijft de serie niet in Venray;
ze hopen Zuipkeef te kunnen
verkopen aan het buitenland.

IRIS BOUMAN

Sofre Porro, lsabel
DlafeÍla, Benno
Geurts, Roslta
Segers,lean
Ramaekers en
HareimAhriied

13.45-16.00 (ARr$Amanda *r
F 201 8. Van Mikhaël Hers. Met o
cent Lacoste, lsauÍe Multrier, St
Martin, Ophélia Kolb en Marianr
Basler. 'Vaak denk ik dat het me
pijn doet dan haar,'verzucht d€
ge voormalige flierefluiter Davi
cent Lacoste) als hij vertelt over
leven met zijn zevenjarige nich'
Amanda (debuut lsaure Multrie
begint als een lieflijke klucht ro
zorgeloze peÍsonages in Parijs,
dert in een diep emotioneel dri
over verlies na de dood van Am
moeder. Wie zorgt voor wie? W
leeft wat? Het feit dat ze omkw
de terroristische aanslag op de
clan in november 2015 - die ovr
buiten beeld blijft - geeft het gr
drama nog meer onalledaagse
gang. Sterk en oprecht drama,;
vals sentiment.

zle ook vprcglda,nl/cln.me

r- _,


	64a7bf2cd4a684d754e986d040c37f98aa59bc6b06796d1b6ae5dfeb65254846.pdf
	99de2cecc9bbc8e388c61f9998b4df672d301bb0fac9343d90f85dd1e1002757.pdf
	bfde8d6e7255798798585026ac3ce2b1134b861c94440af8ba3beec3019bfe10.pdf
	8646c3e29a21acfd40478837247ed5731004e3dcb152010a131a9b75986a0e3e.pdf
	bfde8d6e7255798798585026ac3ce2b1134b861c94440af8ba3beec3019bfe10.pdf

	d274b5ee2852a39191e0a4bc7f24d9ca036194e2e6346da85895463163a02add.pdf
	99de2cecc9bbc8e388c61f9998b4df672d301bb0fac9343d90f85dd1e1002757.pdf


