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Expositie Glaser in Kamp Vught

Ik kan best
iemand vergeven,
maar als het over
alle grenzen gaat, is
het voor mij klaar

Amstelveen Q Naar aanleiding van
het boek ’Dansen met de vijand’
wordt er binnenkort niet alleen
een expositie over het leven van
Roosje Glaser in Nationaal Monument Kamp Vught geopend.
Woensdag gaat ook de gelijknamige muziektheatervoorstelling in
première in de Amstelveense
Schouwburg.
In 2012 resulteerde het in eerste
instantie in 2010 op kleine schaal
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(Anne Wil Blankers in Margriet)

gekmakend’

Verhalen

Transportmiddel
In alle drie de verhalen speelt
een rivier een belangrijke rol: de
rivier als transportmiddel (voor
twee houtvlotters, baas en
knecht), als twistpunt (tussen
een katholieke en een protestantse familie) en als wrekende
nemesis. In ’Fleuve sauvage’, het
kortste en mooiste verhaal van
de drie, zijn we getuige van de
eenzame kanotocht die een
gemankeerd acteur maakt over
een riviertje in Frankrijk. Driessen laat ons meekijken in zijn
gedachten. Binnenkort zal hij
Banquo spelen in ’Macbeth’.
Want de hoofdrol, die hem volgens hemzelf toekomt, is zelden
of nooit weggelegd geweest voor
hem.

Martin Michael Driessen: ’Rivieren’. Uitg. Van
Oorschot, €17,99
QQQQQ

Driessen publiceerde inmiddels
al vier boeken, maar echt bekend
is hij nog steeds niet. Als er
rechtvaardigheid bestaat, zou
’Rivieren’ hem nu eindelijk de
roem moeten brengen die hij
verdient.

Amuze

Tim Knol zingt
in Westerbork
Westerbork Q Tim Knol brengt
op 4 mei een eerbetoon aan de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De singer-songwriter
levert een muzikale bijdrage
tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.
Tim speelt de nummers ’Don’t
lose heart’ en ’When the roses
bloom again’, maakte Herinneringscentrum Kamp Westerbork
gisteren bekend.
Bij het Nationaal Monument
Westerbork worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog elk jaar herdacht. In het
programma spelen kampoverlevenden en jongere generaties
een belangrijke rol. Ooggetuigen
vertellen ’s middags op 4 mei
hun verhaal, ’s avonds is er onder meer een stille tocht.

Adams boycot
Mississippi

Alcoholist
Hij is alcoholist en de dokter
heeft hem gewaarschuwd: stoppen of sterven. Als hij besluit te
stoppen ,,zou hij zich er ook aan
houden. Anders zou hij elk
zelfrespect verliezen en te gronde gaan.’’ Hij werpt zijn fles
whisky in het water, maar de
rivier beslist anders. Waarna een
finale volgt van Shakespeareaanse allure, dramatisch en komisch
tegelijk.

Regionaal
Algemeen

De expositie is te zien van 14 april t/m
8 januari 2017. Info: nmkampvught.

Sonja de Jong

Hij is, net als de meeste van zijn
personages, een man van weinig
woorden, regisseur en schrijver
Martin Michael Driessen (1954).
Ook ’Rivieren’, een bundeling
van drie lange verhalen, is bescheiden van omvang. Maar wat
weet Driessen veel te zeggen in
zo’n kort bestek.
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uitgegeven boek van Paul Glaser in
Best al in de amateurtheateruitvoering ’Oorlogstuig’, met tientallen
figuranten en voertuigen. De theaterproductie van Janke Dekker
Producties (o.a. ’Willem Ruis’) is
kleinschaliger, met originele Polygoonbeelden en authentiek filmmateriaal van Roosje Glaser zelf.

Veel gezegd met
weinig woorden

Martin Michael Driessen.
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Biloxi Q Bryan Adams weigert op
te treden in de Amerikaanse
staat Mississippi. De zanger
heeft zijn concert in Biloxi afgezegd vanwege nieuwe regelgeving in de staat die vrij spel
geeft om homoseksuelen te
discrimineren.
„Ik kan niet optreden in een
staat waar bepaalde mensen hun
burgerrechten wordt ontzegd
vanwege hun seksuele geaardheid”, schrijft Adams op zijn
website. Hij hoopt dat zijn actie
helpt de omstreden wet terug te
draaien.
De Canadese zanger is niet de
enige die concerten in de Verenigde Staten afzegt vanwege
omstreden regelgeving. Bruce
Springsteen haalde een streep
door een optreden dat hij zondag zou geven in North Carolina. Die staat nam een wet aan
die voorschrijft dat transgenders
alleen nog naar de wc van hun
originele sekse mogen.
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