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■■■■ Blok 1 Gijsbrecht van Amstel

■■■■ Tekst 1 Samenvatting van het verhaal

Het toneelstuk speelt zich af in de kerstnacht van het jaar 1304. De stad Amstelredam
wordt dan al een jaar belegerd door de Kennemers en Waterlanders. Als het stuk begint
heeft de vijand onverwacht het beleg opgeheven. Door een list weet een aantal soldaten
toch de stad binnen te komen, verstopt in een schip. ’s Nachts openen deze soldaten de
poorten om de rest van de troepen binnen te laten. Zij maken zich op gruwelijke wijze
meester van de stad en de nietsvermoedende burgerij, die zich klaarmaakt voor het
kerstfeest. Als de vijand de burcht de Amstel bereikt, waar kasteelheer Gijsbrecht zich te
vuur en te zwaard wil verdedigen, smeekt diens vrouw Badeloch hem te vluchten.
Gijsbrecht weigert, maar de engel Rafaël daalt neer uit de hemel om Badelochs bede
kracht bij te zetten. De engel voorspelt hen dat Amsterdam in volle glorie zal herrijzen uit
haar as. Met vrouw en kinderen ontvlucht Gijsbrecht de brandende stad.

Eerste bedrijf:
De vijand heeft zojuist het beleg opgeheven. Gijsbrecht spreekt in een lange monoloog zijn
dank uit voor de vrede die is weergekeerd. De abt Willibrord van het Karthuizerklooster
buiten de veste bevestigt dat de vijand inderdaad verdwenen is. Een gevangene, Vosmeer,
laat Gijsbrecht vervolgens in de val lopen. Hij stelt hem voor een schip met hout, dat de
vijand inderhaast heeft achtergelaten, binnen de poorten te halen. Het bedrijf besluit met
een rei1) Amsterdamse maagden, die hun vreugde uiten over de vrede.

Tweede bedrijf:
De Amsterdamse burgers maken zich op om naar de nachtmis2) te gaan. De list is gelukt:
het schip met hout is binnengehaald en als de mensen in de kerk zitten zal de vijand de
Haarlemmerpoort innemen. Het bedrijf sluit met een rei van edelen die naar de kerk
gaan en Gods lof zingen.

Derde bedrijf:
Gijsbrechts vrouw Badeloch heeft zich verslapen voor de nachtmis. Ze ontwaakt uit een
gruwelijke droom die de ondergang van Amsterdam voorspelt. Een priester komt melden
dat deze voorspelling is uitgekomen. Gijsbrecht rukt met zijn mannen op naar de Dam
om kerk, raadhuis en markt te behouden. Het bedrijf besluit met een rei van Clarissen3),
die zich onthutst tonen over de goddeloze listige overval in de kerstnacht.

Vierde bedrijf:
In het Clarissenklooster bereiden de nonnen met bisschop Gozewijn zich voor op de
dood. Gijsbrecht komt om hen te redden, maar zij willen niet vluchten. Intussen wacht
Badeloch thuis ongerust op haar man. De stad staat in brand en als Gijsbrecht de
Amstelburcht bereikt dwingt de vijand hem het kasteel over te geven. Hij weigert en wil
dat Badeloch en hun kinderen vluchten. Maar zij wil niet scheiden van haar man.
Het bedrijf besluit met een rei van edelen met een ode4) op de huwelijkstrouw.

Vijfde bedrijf:
Gijsbrecht moet kiezen of hij zijn burcht tot het eind toe zal verdedigen en sterven in de
strijd, of zal vluchten met zijn gezin. De engel Rafaël verschijnt en gebiedt hem uit naam
van God zijn erf te verlaten. Hij belooft hem echter:
Al legt de stad verwoest, en wil daarvan niet ijzen:
Zij zal met groter glans uit as en stof verrijzen
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noot 1 rei: koorlied of koortekst, gezongen of gesproken door een groep acteurs

noot 2 nachtmis: rooms-katholieke eredienst die in de kerstnacht wordt opgedragen

noot 3 Clarissen: kloosterzusters (nonnen) van de orde van de heilige Clara

noot 4 ode: lofdicht
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■■■■ Tekst 2

„Kunt u ook nog acteren? André van Duin is leuker!” riep een boze meneer vanaf het
eerste balkon naar een acteur die een guitig patertje speelde in De Gysbreght van Vondel.
„Kop houden!” kreeg hij als antwoord van een al even opgewonden standje in de zaal.
Even leek het erop dat de nieuwjaarspremière van Toneelgroep Amsterdam zou uitlopen
op een echte rel. Maar helaas. De meneer op het balkon hield zich verder koest en de rest
van het publiek ook. Het liet De Gysbreght aan zich voorbijgaan en haalde het
slaaptekort van oudejaarsnacht in. (…)
Verder blijft de Gysbreght een saai stuk, waarmee je geen kant op kunt. Je kunt het
spelen zoals het ruim drie eeuwen lang gespeeld is. Of je kunt het van allerlei opsmuk en
commentaar voorzien zoals Swarte deed. Maar nooit levert het een leuke toneelavond op.
Laat er maar weer een flinke laag stof op De Gysbreght neerdalen.

uit: HP/De Tijd, 11 januari 1991, Recensie van De Gysbreght door Toneelgroep Amsterdam
onder regie van Rieks Swarte, door Hein Janssen

■■■■ Tekst 3

Het moet met de Nederlandse hypocrisie te maken hebben dat dit land niet in staat is met
zijn geschiedenis om te gaan. Dat geldt ook voor Amsterdam, toch duidelijk een stad die
het meer van haar historie dan van een toekomst moet hebben. Maar ook in Amsterdam
is het verleden morsdood, tenzij er geld aan valt te verdienen. Zolang er genoeg toeristen
op af komen worden de grachten niet gedempt. (…) Maar een theatertraditie van meer
dan drie eeuwen, daar heeft niemand iets aan. In 1968 werd de traditie stopgezet jaarlijks
omstreeks Kerstmis Vondels treurspel Gysbreght van Aemstel te spelen. Dat had niets te
maken met toneelvernieuwing of de actie Tomaat (die pas een jaar later zou
plaatsvinden). De Nederlandse Comedie, die toen de Stadsschouwburg bespeelde, had
gewoon genoeg van elk jaar weer dat verplichte nummer.
Het leek logisch. Waarom een traditie handhaven omwille van de traditie? (…) En toch,
zou een stad niet iets hebben aan een heel klein stukje gezamenlijk literair erfgoed? Ik ben
nog als jongetje van twaalf meegenomen naar de Gysbreght. Ik begreep er niet veel van,
maar heb er wel een levenslange liefde voor Vondel en zijn verzen aan overgehouden.

uit: De Groene Amsterdammer, 24 augustus 1994, Gysbreght van Aemstel is niet dood, door
Max Arian

■■■■ Tekst 4 

Amsterdam van nu: verbaal begaafd, meelevend, agressief, vrolijk, brutaal en veelkleurig.
Ik denk dat het een heel visuele versie gaat worden, met muziek en veel lichamelijke
activiteit. En wat we natuurlijk ontzettend graag willen, is het publiek laten zien dat het
stuk nog wel degelijk een rol speelt, omdat het over dingen gaat die ons ook bezighouden.
Liefde en broedermoord en burgeroorlog, om maar wat te noemen.

uit: interview met Cox Habbema, Uitkrant, januari 1995, Voorbeschouwing
Gijsbrechtvoorstelling onder regie van Margrith Vredegoor
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■■■■ Blok 2 La Création du Monde

■■■■ Tekst 5 Scenario

a Langzaam gaat het doek op. Het toneel is donker. In het midden van het toneel zien
we een massa van ineengestrengelde lichamen: de chaos die voorafgaat aan de
schepping. Drie reuzengodheden, heersers van de schepping, bewegen traag langs de
rand van het toneel. Zij houden beraad, draaien rond de vormeloze massa en uiten
magische bezweringen.

b Een boom begint langzaam te groeien, wordt hoger en hoger. Zodra een van zijn
zaden in de aarde valt groeit er een nieuwe boom. Wanneer een van de boombladeren
de bodem raakt wordt dit blad langer, zwelt op, trilt, begint te lopen en wordt een dier.
Een olifant hangt tussen hemel en aarde, er is een schildpad, een krab. Apen laten zich
behendig naar beneden glijden. Met elk nieuw dier wordt het toneel meer verlicht.

c Elk schepsel, danser of danseres, maakt zich langzaam los uit de massa en doet een
paar passen. Ze sluiten zich aan bij een rondedans die geleidelijk sneller wordt. In de
kring van dansers ontstaat een opening. De godheden spreken weer bezweringen, de
massa in het midden vibreert. Een reusachtig been verschijnt, ruggen schokken, een
harig hoofd wordt zichtbaar, armen strekken zich uit. Twee torso’s richten zich op: dit
zijn man en vrouw, ze kijken elkaar aan, herkennen elkaar.

d Het mensenpaar voert een dans van verlangen uit en vervolgens een paringsdans.
Vormloze wezens die nog achtergebleven waren komen in beweging. Het zijn
waarzegsters, tovenaars en medicijnmannen. Zij voegen zich in een steeds hectischer
rondedans. Dan bedaart de dans, wordt kalmer, gecontroleerder en dooft uit. De kring
valt uiteen in kleinere groepen. Het paar staat apart en verliest zich in een kus, die hen
wegdraagt als op een golf. Dan is het lente.

■■■■ Tekst 6 

„Al in de jaren voor de productie van dit stuk (La Création du Monde) was Börlin
geïnteresseerd in inheemse dansen. In 1919 had hij voor zichzelf een solodans gecreëerd
met de titel ’Sculpture Nègre’. Vanaf dat moment was hij steeds bezig met het plan een
negerballet te creëren (…).
In de choreografie was een aantal nieuwe elementen aanwezig: dansers bijvoorbeeld die
goden voorstelden en zich voortbewogen op stelten, anderen die de rol van dieren hadden
en zich voortbewogen op handen en voeten.”

uit: Cyril W. Beaumont, Complete Book of Ballets, 1951

■■■■ Tekst 7 

„Het ballet wist wel de aandacht van het publiek te trekken (…). Léger was opgetogen:
„Zover kan het moderne toneel gaan; we hebben de middelen om het te doen.
Het publiek zal volgen (…). Ik wil hier eer doen toekomen aan Rolf de Maré, directeur
van de Ballets Suédois, die als eerste persoon in Frankrijk moedig genoeg was om toe te
stemmen in een voorstelling, waarin alles wordt gedaan met machinerie en het spel met
licht, waarin geen menselijk silhouet het toneel bevolkt, en aan Jean Börlin en zijn
gezelschap, die veroordeeld zijn tot de rol van levend toneelbeeld.”

uit: Nancy Van Norman Baer, Paris modern: the Swedish Ballet, 1920–1925, 1995
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■■■■ Blok 3 Fotografie en beeldende kunst

■■■■ Tekst 8

„I always wanted to do a movie of a whole day in Edies life. But then, that was what I
wanted to do with most people. I never liked the idea of picking out certain scenes and
pieces of time and putting them together, because then it ends up being different from
what really happened – it’s not like life, it seems so corny. What I liked was chunks of time
all together, every real moment… I only wanted to find great people and let them be
themselves and talk about what they usually talked about and I’d film them for a certain
length of time and that would be the movie…”

„Ik heb altijd al een film willen maken van een hele dag uit Edie’s leven. Maar dat wilde
ik bij de meeste mensen wel. Ik hield niet van het idee om er bepaalde scènes en
tijdsdelen uit te halen en die dan samen te voegen, want dan komt er iets anders uit dan
dat wat er echt gebeurde – het lijkt niet op het leven, het ziet er zo flauw uit. Wat ik leuk
vond waren hele stukken tijd aan elkaar, elk echt moment… Ik wilde alleen maar
geweldige mensen zoeken en ze zichzelf laten zijn en laten praten waar ze altijd over
praten en ik zou ze een bepaalde tijdsduur filmen en dat zou de film zijn.”
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