
07  september  2015 , pag.  42

Betovering op Groningse prairie
RECENSIE
HÄNDE HOCH COWBOY!
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Gebeurtenis: voorstelling ‘Hände
Hoch, Cowboy!’ door Culturele Projec-
ten Hoogeland Tekst: Jan Veldman
Muziek: Ennio Morricone Productie:
Gerrie Jonker Regie: Lies van de Wiel
Met: Nanette Edens, Mads Witter-
mans, Wouter van Oord, Dick Stoppels
e.v.a. Arrangementen: Marc Kaptein
Vormgeving, kostuums: Freja Roelofs
Solomusici: Oosterman, Gertie Bruin-
,Van der Tol en Demydczuk Fanfare:
Jan Werkman, dirigent Locatiemana-
ger: Jan Zijlstra Gezien: 5/9 Warffum,
Aviko/Rixona terrein Publiek: 150
(vol) Nog te zien: 11, 12 en 13/9

JACQUES J D’ANCONA

De vondst alleen al: een
aardappelwestern… Sug-
gestief als de hel, met die
beelden van het gruwe-

lijk suïcidale Groninger landschap,
dat in onze termen niet te boek
staat als ‘platteland’, maar als ‘hoo-
geland.’ Honderden meters diep
kijken we uit op de velden; een

wijds, natuurlijk decor dat gedach-
teloos, maar onherroepelijk func-
tioneert voor actiescènes van een
locatievoorstelling. De wind is van
decembergraniet, de temperatuur
12,5 graden en het regent niet
steeds. Première van Hände Hoch,
Cowboy! Vrij, zeer vrij naar de wes-
tern Once upon a Time in the West
van Sergio Leone.

Twee broers leven op deze Gro-
ninger prairie in een afgedankte
caravan. Vreemde jongens? Eigen-
lijk niet, een beetje rusteloos op
zoek naar rust. Maar er is wel wat
mee. Hun motto zegt dat ze voor
niets en niemand uit de weg gaan.
Misschien zijn ze daarom gek op
die film op hun tv-schermpje, van-
zelfsprekend met de naargeestige
Duitse tekst in een nagesynchroni-
seerde versie. Ze verbouwen aard-
appels met verplichte levering aan
meneer Attema. Een patser met een
afzichtelijke knalrode sportwagen,
die het spul elke dag laat halen met
een trekker. Hij heeft een kunstje in
petto.

Jan en Job zijn zich daarvan nog
maar half bewust, als een vrouw
hun leven binnendendert, een stoel
pakt en een kop koffie bestelt. Ze is
niet van de kerk, komt niet collecte-

ren en haalt de spanning binnen.
Het type Claudia Cardinale is ze
geenszins. Desiree heet ze en ze
lijkt op hun moeder. Daar wordt
het niet eenvoudiger van, temeer
omdat ze bij de broers een pro-
bleem constateert.

Dan is het spel op de wagen en
we treffen het. Jan Veldman heeft
van zichzelf zijn beste vorm ge-
leend voor de teksten en regisseur
Lies van de Wiel realiseert de sug-
gestieve enscenering in flarden van
zwevende dialogen, afgezet tegen
filmisch gemonteerde verwijzingen
naar het originele concept. Een
gedisciplineerd werkende ploeg
amateurs levert de actie. Zwijgend,
tekstloos en mooi uitgelicht, terwijl
het fanfareorkest met steun van
een ingebouwd kwartet professio-
nals de historische muziek van
Ennio Morricone er onder plaatst.

Een combinatie van ideeën en
vondsten, ook in de vorm van
rollend materieel. Het werkt, zoals
het toegaat bij een onontkoombare,
vreemde betovering. Met aan de
kop een prachtige Wouter van Oord
als Job en de sterke Mads Witter-
mans als Jan. Nanette Edens is de
vrouw die het mysterie treffend
effectief annuleert.


