
E
enontbijtzaal ineen
hotel inEssenopde
ochtendvandepre-
mièrevanDestille
kracht. DecrewvanTo-
neelgroepAmsterdam
zit aan tafel, enRob

Malasch (68) is erook.Koningvanhet
Amsterdamsemargetheater inde ja-
ren tachtig, voormalig theaterrecen-
sent, succesvolgaleriehouderennu,
indezeproductienaarde romanvan
LouisCouperus: edelfigurant.Hij
speelt eenvandebediendenvande
Indische regentRadenAdipati Soerio
Soenario, een tekstloze rol.
Meteenbroodje indehand loopt

hijnaarVanHoveenzegt,meteenuit-
gestrekengezicht: ‘Ivo, ikhebergiste-
rennaderepetitieheelgoedoverna-
gedacht,maar ikbenernietuit. Zal ik
me latenopmakenals eenThaise la-
dyboy,met felrode lippen, rozewan-
getjes envalsewimpers, of, omhet
nogactueler temaken, alsZwarte
Piet?’WaaropVanHovehemverbijs-
terdaankijkt enzegt: ‘Als jij het in je
hoofdhaaltommake-upoptedoen
ophet toneel, sleur ik je erpersoon-
lijk vanaf.’
Bulderende lach inzijnAmster-

damseappartement. Beroepsprovo-
cateurMalasch isnet teruguit Essen,
endeeerste recensies zijnbinnen.
‘Trouwwasheel enthousiast.DeVolks-
krant ietsminder.’

Een botsing tussen teksttoneel
en performance, noemde Hein
Janssen het in deze krant. Wat
zou Rob Malasch hebben
geschreven als hij nog
recensent was geweest? U

ging in de jaren tachtig nogal
nietsontziend te werk.
‘Ik zal je een leukvoorbeeldgeven.Na
afloopvandeeerste lezingvanDe
stille krachtkwameenactricenaarme
toe,hoeheet ze, ikmoetevenhetpro-
grammaboekjeerbij zoeken:Marieke
Heebink.Die zei: ‘Jehebtmenamijn
allereerste rol zodegrond ingeboord
dat ikbijnanietmeerhet toneelop
durfde.’Nou ja!HetwasPlatonovvan
Tsjechov, eenvoorstellingvanvier
uur;na tweeuurwas ikeralhelemaal
klaarmee. Ikhebgeenwoordvanhet
hele stukverstaan.’

Maar hoe zou u deze De stille
kracht hebben gerecenseerd?
‘Watkan ikzeggen? Ikbenonderdeel
vanhetgeheel.Het is eenspectacu-
laire voorstelling,dat staatbuiten
kijf.Maarhetblijft toneel-toneel. Je
moetervanhouden.’

Hetbegonmeteen telefoontje van
castingdirectorHansKemna, twee
maandengeleden. ‘Popje,’ haddiege-
zegd, ‘mag ik jewatvragen?’Of hij au-
ditiewildedoenvoorDestille kracht.
HetbleekgeenprobleemdatMalasch
geen tekstkononthouden.Ookniet
dathijnietkonacteren.VanHove,
zijnoverbuurman,hadmeteenge-
zegd: jebentdoor.

Hoe komt iemand die het
toneelwereldje een burgerlijk
bolwerk noemde …
‘Hahaha.’

…. en in zijn hoogtijdagen zei
‘niet van plan te zijn zoete
broodjes te bakken met de

leiding van een repertoire-
gezelschap’, bij Toneelgroep
Amsterdam terecht?
Serieus ineens: ‘Ja, zokanhet lopen.’

Een instituut waar u vroeger
tegenaan zou hebben
geschopt.
‘Maarwelkeoudemanvan68wordt
nogvoorzoietsgevráágd?Danschijn
jeer tochnog toe tedoen.’

InhetAmsterdamvande jaren tach-
tig zettehijmetzijnperformance-
voorstellingende toneelwereldop
zijnkop. ‘Ikwas in staatmeteensi-
naasappelschil eneenelastiekje een
voorstelling temaken.’ Theman in the
raincoat, Thephotographer,Dionysos in
’90,Kafka ist immergut. ‘Opzettelijke
klunzigheidenvisuelepoëziewisse-
lenelkaaraf indit zoveelsteongrijp-
barewerkstukvanRobMalasch’,
schrevenderecensenten,of: ‘RobMa-
laschhadweereenseenacteuropge-
duikeldmethersenletsel.’Mochthet
nu lijkenalsof hijniet serieuswerd
genomen–datwasweldegelijkhet
geval.Hijwerkte samenmetPhilip
Glass, RobertWilson, LaurieAnder-

son. Thephotographer, eenopdracht
vandekoningin,werdopgevoerd tij-
denshetHollandFestival.
Hetwaseenandere tijd, erkenthij.

‘Als ikhet tijdvondvoor ietsgroters
belde ikgewoonmetdedirecteurvan
Carréenzei ik: ‘Alsu indeagenda
kijktwelkedagennogvrij zijn, komik
welmeteenvoorstelling.’Geen idee
waardieovermoestgaanenmetwie
ikzougaanwerken,maardat vonden
zegeenprobleem.Zoietshoef jenu
nietmeer in jehoofd tehalen.’
Vergelijkdat eensmethoeheterbij

ToneelgroepAmsterdamaantoegaat:
‘Dat isgeen toneelfamilie,maareen
bedrijf vanhonderdmandatheel
strakwordtgeleid. Zewerkenzichal-
lemaaldepleuris. Ikhebechtbewon-
deringvoordiemensengekregen.’

Hoe was het om door Ivo Van
Hove geregisseerd te worden?
‘Ivoheeft zichweinigmetde figuran-
tenbemoeid,datdeed JanVerswey-
veld,de scenograaf.Het enigedat Ivo
tegenmeheeftgezegdwas: ‘Jemoet
aanwezigafwezigzijn.Dusben ikeen
bediendedieknikt enbuigt, en intus-
sendenkt: gaatumaar lekkeruw
gang,mijn tijdkomtnogwel.
Hij is zelf geboren inhetvoormalig

Nederlands-Indiëalskindvan Indi-
scheouders. In 1954vluchttehetge-
zinMalaschnaarNederland.Vaderen
moederenzeskinderengedropt in
Middelburg,netnadewatersnood-
ramp.Hetontheemdzijnkenthij
heelgoed. ‘Ikbenzodisplacedalswat.
Als lijfsbehoudheb ikmealtijdheel
superieuropgesteld. Ikdacht: als er
gediscrimineerdmoetworden,doe ik
het zelf wel.’

Hoe Indisch voelt u zich?
‘Ikbenopgegroeid ineen fantasti-
sche familie,maarhetwaseen Indi-
schegoudenkooi vangezelligheiden
lekkerehapjes, zwaarendrukkend. Ik
hebdaarbewustafstandvangeno-
men.Maarhetgekke is:hoeouder ik
word,hoemeeraffiniteit ikkrijgmet
het Indische.’

Kleineeigen inbrengvanMalasch in
eenvoorstellingwaarindeNederlan-
dersuiteindelijkhethoofdmoeten
buigenvoordestillekrachtvande in-
landsebevolking:dathijhet tafella-
ken, eenNederlandsevlag, opeenge-
gevenmomentzóopvouwtdathetde
Indonesischevlagwordt,duszonder
deblauwereepstof. ‘Ikprobeeraltijd
een conversationpiece te creëren, iets
waarovermensengaanpraten. Indie
kleinehandelingzit eenvooruitwij-
zingnaardeonafhankelijkheiddie
decennia later zouwordenuitgeroe-
pen.’
Volgend jaarwilhij zíjnversie van

Destille krachtbrengen.Gewenste lo-
catie: deStadsschouwburg.Gewenste
cast: ‘Deacteurswaarmee iknuspeel.
Maardie zullenwel tedrukzijn.’ En
voorwiedenktdathetallemaalmo-
dern, abstract enonbegrijpelijk
wordt: ‘Datdus juistniet. Ikhouervan
mezelf te verrassen.Dushetwordt
eenaangenaamsoortmusical.Met
eengamelan,wayangpoppen, en
mooiemensen. EnPhilipGlass vraag
ikvoordemuziek.’

De Stille kracht, Toneelgroep
Amsterdam, vanavond in deAm-
sterdamse Stadsschouwburg,
voor speellijst: tga.nl
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AlsberoepsprovocateurgingRobMalasch
tekeer tegenhet ‘burgerlijkebolwerk’
theater. Tothijwerdgevraagdvooreen
figurantenrolbij ToneelgroepAmsterdam.
‘Danschijn je er tochnog toe tedoen.’
DoorKarolien Knols Foto Linda Stulic

Theater
INTERVIEW ROB MALASCH

RobMalasch

‘Het blijft
toneel-toneel’

‘Zewerken zich allemaal
de pleuris. Ik heb echt
bewondering voor die
mensen gekregen’

MetDe stille kracht schreef Louis
Couperus in 1900 een visionaire ro-
man over Nederlands-Indië, over
de botsing tussen Oost enWest,
tussen de Nederlandse kolonisator
en de Indische cultuur, over de on-
mogelijkheid de Europese bescha-
ving in de tropen vol te houden.

De stille kracht: ‘Op Java noemen
ze het ‘dat waar je niet over
spreekt’. Het is overal, het schuilt in
de grond, sist in de vulkanen, het
komt aanwaaien, het rolt aan met
de donder, het zweeft van ver uit
de horizon over de eindeloze zee…’
De stille kracht die de Nederlanders

tegenwerkt staat symbool voor
demysterieuze Javaanse cultuur
en het onafwendbare verzet tegen
de Nederlandse overheersing, dat
minder dan vijftig jaar na het ver-
schijnen van de roman zou leiden
tot de onafhankelijkheid van Indo-
nesië.

De stille kracht


