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Wij hebben 64 toneelteksten gelezen en besproken. Dat is een respectabel aantal en 
vergelijkbaar met het vorige seizoen. We hebben gelachen, gevloekt, gesmeekt, gedreigd en 
het ene na het andere steekhoudende argument over de tafel gegooid. Kortom: wij zijn niet 
over een nacht ijs gegaan. Vooral omdat wij grote eerbied hebben voor het vak van de 
toneelschrijver. En het belang van een betekenisvolle en goede toneeltekst als basis voor 
een voorstelling met nadruk onderschrijven. 
Het zal niet verbazen dat binnen die 64 teksten een grote variëteit bestond. Het ging 
regelmatig over de dood. Monologen en persoonlijke verhalen kwamen veel voor. De 
Vlaamse inzendingen waren vaker meer poëtisch en abstract, de Nederlands inzendingen 
meer gerelateerd aan maatschappelijke en sociale vraagstukken. We lazen ook een aantal 
prachtige toneelbewerkingen van boeken. 
Het belangrijkste wat ons is opgevallen is dat de teksten die zijn aangeleverd voornamelijk 
afkomstig zijn uit een homogene groep (man en wit). Hoe komt dat? We kunnen er alleen 
maar naar gissen. Wij doen hierbij een oproep aan álle toneelschrijvers en 
theaterproducenten om hun theaterteksten op te sturen. 
Wij hebben gekozen voor vier genomineerden. Elke tekst neemt zijn eigen plek in, heeft zijn 
eigen kwaliteit en samen vormen zij een mooie staalkaart van wat het afgelopen seizoen aan 
kwaliteitsvolle toneelteksten is geschreven. Wij bekronen er straks slechts één. Echter, deze 
nominatie is ook een bekroning en een waardering voor ieder afzonderlijk werk.
Op alfabetische volgorde: 
A Seat at the Table van Nima Mohaghegh en Saman Amini
‘Metafoor’. ‘Personage-opbouw’. ‘Meerlagig’. En vooral een ‘complexe structuur’. Het zijn 
woorden die de kwaliteit van een theatertekst lijken aan te geven. Soms echter moeten de 
dingen gewoon gezegd worden zoals ze zijn, recht voor zijn raap. Ook in het theater. Omdat 
het anders niet gehoord en niet herkend wordt. En dát doet A Seat at the Table van Nima 
Mohaghegh en Saman Amini ontstaan in samenwerking met Ward Kerremans, Yannick 
Jozefzoon en Werner Kolf. 
In A Seat at the Table worden verschillende gebeurtenissen beschreven waarin mensen 
(mannen in dit geval) met een cultureel diverse achtergrond telkens weer, bewust of 
onbewust, gestigmatiseerd en buitengesloten worden. Flauwe grappen in de trein, het niet 
goed willen uitspreken van onbekend klinkende namen, bakerpraatjes over zwarte mensen 
zonder blikken of blozen proberen te bewijzen, altijd weer zich moeten verantwoorden voor 
wat anderen gedaan hebben, de racial freeze van Humberto Tan, etc. etc. 
Als dat je hele leven gebeurt, dan doet dat veel met je en bepaalt je leven. 
Dat wordt vooral duidelijk in de scènes waarin de zwarte dertiger Kwame, aankomend vader 
met een witte vriendin, in gedwongen therapie is, omdat hij een witte man geslagen heeft. 
Zijn scènes met de therapeut Robin vormen de rode draad in de tekst. Bedoeld om Kwame’s 
woede te doorbreken komen zijn gevoelens en meningen onverhuld tegen de therapeut en 
ook tegen het witte publiek naar buiten: ‘Ik haat je wanneer je mij over mijn bol aait. Wanneer 
je me aanspreekt met yo yo yo whats up. …. Ik haat je wanneer ik een winkel in loop en je 
gelijk achter me aan loopt. Of als je mij als een dief ziet, terwijl ik aan het verhuizen ben.’ In 
de laatste scène bekent Kwame dat hij, ondanks zijn trots op en liefde voor zijn kind, niet 
uitkijkt naar de geboorte van zijn zoontje maar er eerder bang voor is: ‘Ik wil niet dat mijn 
kind gebogen over straat loopt terwijl witte kinderen rondrennen alsof hun vader de 
burgemeester van de stad is. Waarom zou ik hem dit aan doen? Het is egoïstisch. Welke 
zieke vader brengt nou zijn kind op deze donkere, sombere, oneerlijke, onrechtvaardige 
wereld?’
A Seat at the Table (de term wordt tegenwoordig vaker gebruikt om te ageren tegen 
uitsluiting) wordt doorsneden met poëtische liedjes, die de recht-voor-zijn-raap stijl van de 
scènes een diepere laag meegeven. Deze teksten geven de mogelijkheid om even afstand 
te nemen en na te denken over wat er nu gebeurt: ‘Soms denk ik dat ik de pijn niet/ meer kan 
verdragen van binnen weet/ ik dat ik voor dit leventje gemaakt ben/ Eerste stap is erkennen 
van het hebben van een probleem/ Het is onvindbaar als de tranen van een walvis in de zee.
A Seat at the Table voelt als een mokerslag, die juist door zijn directheid hier en nu van groot 
belang is om gelezen, gehoord en gezien te worden.        



Als vrouwen vrienden zijn van Hannah van Wieringen
Als vrouwen vrienden zijn is een ode aan de vriendschap tussen twee vrouwen. Twee 
vrouwen, woonachtig in de grootstad (Amsterdam) spreken elkaar elke maand een maal op 
dinsdagmiddag. Op verschillende plekken en met verschillende middelen: in het café van het 
museum, de foyer van een theater, een bankje buiten, via face-time of via een email, in een 
elektrische auto of op de velden in Zeeland. Ze hebben aan een half woord genoeg om 
elkaar te begrijpen en te ondersteunen. In een lichte, humoristische stijl ontvouwt zich in het 
hoofd van de lezer/toeschouwer het leven van deze twee vrouwen. Niet dramatisch. Want 
waarom moet het altijd over grote conflicten gaan en niet gewoon over dóórleven, samen 
doorleven. Lichte rode draden ontvouwen zich wanneer een van de twee verliefd wordt of 
wanneer de ander een tijd in Berlijn gaat wonen. Maar belangrijker dan de verhaallijnen is 
het samen doorleven van deze twee vrouwen in al zijn alledaagsheid. Hun verbondenheid 
wordt mooi weergegeven wanneer zij beide in een huisje in Zeeland logeren en uitkijken over 
de kleigronden en de grijze luchten. 
J. Vandaag ben je wel heel stil. / EM Ja. / J Vanwege? / EM Vanwege./Alles. / J Alles./ 
Waarvan akte.
De dialogen van Als vrouwen vrienden zijn worden halverwege onderbroken door een lange 
litanie van ‘Wat als…’, afkomstig van beide vrouwen, als een monologue interieur. 
‘Wat als we hadden gezegd: en nou is het genoeg /…/Wat als ik ‘ik ben blij dat ik geboren 
ben’ op mijn arm had laten tatoeëren voor mijn moeder/…../Wat als kwetsbaarheid de ware 
aard der dingen is/…’
Deze monoloog tilt de tekst op en geeft het een diepere laag. Niet alleen de licht 
humoristische ontmoetingen maar ook de onderhuidse verlangens en teleurstellingen spelen 
een rol.  
Het taalgebruik kenmerkt zich door soberheid en alledaagsheid. Er wordt geen woord teveel 
gezegd en wat er gezegd wordt, is herkenbaar voor het leven in de stad. Juist dat maakt dat 
de tekst fijn speelmateriaal is voor de actrices én dat er voor de lezer/toeschouwer veel 
ruimte overblijft om een eigen verhaal te vormen. 
J Ik moet even aan jou vast, want ik heb geen slot, of althans, niet vindbaar. / EM Ja, doe. Ik 
sta daar. / J Oh man, ik kan wel een emmer water op. Of over me heen, ook goed./ EM Hoe 
was Athene?
Of:
IX Schiphol Airport / EM Hee daar ben je! / Oh. / Wat. / Oh liefje. / Hee joh. / J (huilt 
onbedaarlijk)
Het lijkt zo eenvoudig, dertien ontmoetingen schetsen met een schijnbaar lichte en 
alledaagse toon over het leven van deze twee vrouwen en hun vriendschap. Niets is minder 
waar. 
Komt op/Gaat af van Nico Boon
Tijdens het lezen van Komt op/Gaat af zochten wij naar hoofd- en bijzaken. Het werd een 
intrigerende zoektocht naar betekenis en onderlinge samenhang. We vonden de 
verbindende schakel bij het personage die de verschillende verhalen aan ons vertelt. Zoals 
vele van zijn jongvolwassen generatiegenoten had dit personage het gevoel ‘niet te leven. 
Niet echt. Niet ‘ten volle’.’ Zijn zoektocht naar een richting, om grip te krijgen en om zich te 
kunnen verhouden tot zijn directe omgeving, tot toevallige gebeurtenissen en tot grote 
maatschappelijke bewegingen is de rode draad die de speler van deze vertelling tot leven 
dient te brengen. Komt op/Gaat af geeft uiteindelijk geen antwoord. De zoektocht zelf is het 
verhaal en de voorstelling, zoals de titel ons ook vertelt, een intermezzo in ons eigen 
bestaan. Wat de auteur ons in ieder geval mee wil geven via de goudvis/de verteller: ‘To be 
without a story, Is to be lost in the vastness of a world, That spreads in all directions, Like 
arctic tundra.’ Op zoek gaan naar de verhalen achter de gebeurtenissen is de sleutel tot de 
zin van ons bestaan. 
In Komt op/Gaat af speelt fotografie en de relatie die beelden hebben op onze werkelijkheid 
een belangrijke rol. Zij zijn een handvat om verhalen op te sporen, om gebeurtenissen vast 
te leggen, op zoek naar achtergronden en motieven. Precies zoals ook de verteller doet via 
een precieze poëtische optekening in ragfijne bewoordingen en oogstrelende 
omschrijvingen. Ook de dood neemt een prominente plaats in, niet zozeer vanuit angst maar 
vanuit een fascinatie hoe daarmee om te gaan.



 De toneeltekst heeft een sterk biografisch element, dat voortkomt uit de performance-
achtergrond van de schrijver. Tevens wordt de tekst expliciet als materiaal aangeboden, als 
‘een aantal delen die in verschillende volgordes kunnen worden gespeeld.’ Op het toneel 
zorgt dit voor een persoonlijk verhaal en een kleine afstand tussen de zoektocht van de 
verteller en de toeschouwer. 
Komt op/Gaat af is een innovatieve en intrigerende toneeltekst die de lezer meeneemt in een 
zoektocht naar verhalen achter beelden en gebeurtenissen met als (misschien wel nooit te 
bereiken) doel: te leven, écht, en ten volle.          
The Wetsuitman van Freek Mariën
Freek Mariën gebruikt in The Wetsuitman zijn kwaliteiten als toneelauteur om een belangrijk 
maatschappelijk en sociaal onderwerp van deze tijd, de vluchtelingencrisis, invoelbaar te 
maken en vanuit verschillende perspectieven te belichten. 
De tekst start als een Scandinavische politieserie bij het onderzoek naar de herkomst van 
een aangespoeld lijk in een wetsuit aan de kust van Noorwegen. Als in een slapstick zoeken 
verschillende personages naar aanwijzingen wie de overledene is en waar hij (of zij) 
vandaan komt. De humor van het begin biedt een fundament om de inhoud van de tekst, die 
gaandeweg steeds serieuzer en meer indringend wordt, goed tot zijn recht te laten komen. 
De zoektocht naar aanwijzingen wordt verbonden met de zoektocht van de acteurs naar hun 
personage; voor het publiek een extra stimulans om zich actief te verbinden met dat wat er 
gaat komen. 
Niet de politie maar de journaliste Annette Nilsen blijft vasthoudend op zoek naar de 
waarheid, wanneer blijkt dat ook in Nederland een lijk in een wetsuit is aangespoeld. Want: 
‘Als wij elke dode vluchteling/Moeten onderzoeken/Zijn we met niks anders meer bezig’, 
zoals een politieman later in het onderzoek verwoordt. 
Hoewel de journaliste in het vervolg van de tekst voortdurend toegesproken wordt door de 
personages en haar acties de handeling bepalen, is zij zelf niet aanwezig op het toneel. Het 
publiek kijkt en luistert vanuit haar perspectief. Het publiek dat met diezelfde 
vasthoudendheid op zoek gaat naar de waarheid: wie was de wetsuitman? 
Een ritmisch gecomponeerde scene, vanuit de verschillende standpunten van de 
personages, speelt zich af in het kamp in Calais. De illegale vluchteling doet er alles aan om 
naar de overkant te komen. De vluchteling die een verblijfstatus kreeg in het Verenigd 
Koninkrijk, nu even terug is als tolk, wordt nergens geaccepteerd en ziet alleen zijn 
vermoorde en verkrachte dochter in een put, de reden waarom hij met zijn gezin Syrië 
ontvluchtte. De hulpverlener die met veel goede bedoelingen de grenzen tegenkomt met wat 
hij kan bereiken. En de verkoper van wetsuits die erover klaagt dat de toeristen niet meer bij 
haar kopen omdat de vluchtelingen in haar winkel schuilen. 
Hartverscheurend is het als we in Syrië bij de ouders en broer van de wetsuitman komen. De 
wetsuitman krijgt een naam: Neimat. Neimat studeerde, iedereen zag hem graag en hij was 
een goede zwemmer. Hij kon niet anders dan vluchten, maar ‘je moet je geen zorgen maken’ 
verzekerde hij zijn moeder door de telefoon. En zo neemt deze tekst ons van de kust van 
Noorwegen via Nederland en Calais mee naar Syrië, het land waar de wetsuitman geboren 
en getogen is en zijn familie woont.  
De taal in The Wetsuitman is strak en ritmisch geschreven, met elke keer een specifieke 
aanpassing in woordgebruik wanneer het een nieuw personage betreft. De schets van de 
personages via de dialogen is kernachtig: de onzekere stagiaire Magnussen, die in 
Noorwegen het meeste werk verzet, de lesbische uitbaatster van de strandbar die een 
voorbeeld is van de Nederlandse vrijgevochtenheid, de nijdige persverantwoordelijke van de 
producent van de wetsuits die elke verantwoordelijkheid afschuift of de puberachtige broer 
van Neimat, die zijn broer ontzettend mist. Het is aan de lezer/toeschouwer om het verhaal 
achter de personages aan te vullen. 
Freek Mariën heeft niet alleen de vluchtelingencrisis invoelbaar gemaakt met deze tekst. Hij 
heeft hem ook een naam gegeven: Neimat.   
We hebben mooie teksten gelezen, prikkelende teksten, teksten die schuren en bevragen. 
Het was lastig om vier daarvan te nomineren, laat staan om de uiteindelijke laureaat te 
kiezen. Hoe maak je een keuze tussen teksten die onvergelijkbaar zijn? We hebben elkaar 
ook in de laatste fase het vuur aan de schenen gelegd, doorgevraagd, nieuwe argumenten 
aangedragen. Om uiteindelijk, unaniem, te kiezen voor die ene tekst. 



Met groot genoegen maken wij de laureaat van de Toneelschrijfprijs 2019 bekend:
Nima Mohaghegh % Saman Amini met A Seat at the Table  
       


