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N ee, autobiogra-
fisch is het niet,
lacht Jan Schur-
gers. „Maar er ko-
men in een boek

altijd wel dingen die je zelf hebt
meegemaakt. Dat gaat heel on-
bewust. Maar de hoofdpersoon
is een fictief personage. Hij heeft
erge dingen meegemaakt. Door 
allerlei omstandigheden gaat het
helemaal niet goed met hem.”
En of het aan het eind van het
boek goed met hem gaat, moeten
we maar raden. De laatste zin 
luidt: ‘Morgen moet ik voorko-
men’. Ben je daar als lezer een-
maal aanbeland, heb je in velerlei
flashbacks meegekregen wat de 
hoofdpersoon aan levenserva-
ringen heeft. Lieve hemel! Geen 
wonder dat hij aan de drank is ge-
raakt.
Gaandeweg licht Schurgers tip-
jes van de sluier op. „Alles wat hij
meemaakt, heeft invloed op zijn
karakter. Bijna alles verklaart
waarom hij is wat hij is.” Vooral
het dodelijk ongeluk van zijn zus-

je is van invloed. Schurgers: „Hij 
worstelt ermee. Ben ik dat schuld?
En dat is precies wat zijn moeder
hem verwijt. Moet je nagaan. Hij is 
een jongetje van een jaar of vijf, zes 
als zijn zusje onder de trein komt. 
Waar het mij om gaat: wat vind je 
van gebeurtenissen uit iemands
jeugd terug in zijn karakter of zijn
gedrag? Ben je altijd verantwoorde-
lijk voor wat je doet? Het is voer voor
psychologen. Ik beschrijf alleen de
verschijnselen. Ik laat conclusies 
aan de lezer over.”

Dieren
Dieren spelen een belangrijke rol in
het boek. De hoofdpersoon, zoon
van een slager, werkt zelf in een
slachterij. Schurgers: „Ik wilde een 
verhaal schrijven over iemand die in
een slachterij werkt. Ik kom zelf uit
een bakkersfamilie. Dieren dood-
maken gaat vaak op een wrede ma-
nier. Wat zijn dat voor mensen die
dat doen, vraag ik me af in het boek.
Terwijl de hoofdpersoon het niet 
eens klaar krijgt een kever te ver-
trappen.”

Ik hoef mijn voet maar enkele centime-

ters te verplaatsen om hem te verplet-
teren, maar ik kan het niet. Het beestje
heeft recht op leven, op een voortbe-
staan in de vrije natuur. Zijn bestaan 
mag niet afhankelijk zijn van een toe-
vallige ontmoeting met mij. In dat ge-
val zou zijn leven hier eindigen, nu op 
dit moment, na een simpele voetbewe-
ging. Het lijfje zou ingedrukt worden, 
even kraken en geplet worden tot de 
dikte van een munt. Er zou enige tijd 

een vlekje op de stoep zijn en over een
week is alles van de aardbodem ver-
dwenen. Alsof die kever nooit bestaan
heeft. Zal het mij ooit ook zo vergaan?

De passages over het slachten zijn 
heel beeldend geschreven. „Om de 
lezer te laten voelen hoe het is. Le-
zers die dagelijks vlees op hun bord
hebben, zonder aan dieren te den-
ken”, zegt Schurgers.

Sprookje
Het boek bevat een sprookje dat de 
moeder van de hoofdpersoon ver-
telt. Het gaat over een vrouw met 
twee prachtige kinderen. Ze laat die
even alleen en dan komen verschil-
lende dieren langs die hen bewonde-
ren. Maar de olifant slokt ze op. Ze 
worden door hun dappere moeder
gered.„Dat is een moeder die door
het vuur gaat voor haar kinderen”, 
zegt Schurgers. „In tegenstelling 
tot de moeder van de hoofdper-
soon.”
Zo zijn er meer fragmenten die la-
ten zien dat de man, die aan het be-
gin in een witte kamer uit een deliri-
um ontwaakt - Het pilletje van de dok-
ter doet me goed. Ik voel niets, zie niets

denk niets en wil geen drank - ge-
mankeerd is door gebeurtenis-
sen van vroeger. Net als zijn Duit-
se moeder trouwens. Ze heeft
drie broers verloren, gesneuveld
in de oorlog.
De hoofdpersoon kan heel goed 
opschieten met zijn opa. Schur-
gers: „Dat zijn dan weer fijne din-
gen om te schrijven. Ik heb zelf
een kleinkind, een meisje van 
zes. Maar de hoofdpersoon krijgt
een speelgoedtrein van opa. Een
beetje een ongelukkig cadeau, 
omdat zijn zusje onder een trein 
is gekomen. Daar windt moeder 
zich over op, ze gooit het cadeau
in de prullenbak. Zelf legt de 
hoofdpersoon die link niet.”
Het boek heeft elementen van 
een thriller. Wat heeft die man 
gedaan? Heeft hij schuld aan het
lot van zijn ouders?
Morgen moet hij voorkomen.
 
Jan Schurgers - De witte kamer, Uitgeve-
rij Leon van Dorp, 184 blz. ISBN
9789079226344. Prijs 17,50 euro.
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Morgen moet ik voorkomen
De witte kamer. Zo 
heet de nieuwe 
roman van Jan 
Schurgers uit 
Valkenburg. Je zou 
het een thriller 
kunnen noemen.

Jan Schurgers: „Ik laat conclusies aan de lezer over”.  FOTO JOHANNES TIMMERMANS
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Omslag van het boek.  

Frank Lammers zal de voorstelling
Geheimen van De Herdgang gaan re-
gisseren. Die musical zal 1 en 2 sep-
tember in het Philips Stadion in 
Eindhoven worden uitgevoerd als 
eerbetoon aan de clubiconen Harrie
van Kemenade en Harry van Raaij. 
De voorstelling gaat over voetbal-
club PSV en zit boordevol anekdo-

tes over topsport en maakt het be-
lang van Harrie van Kemenade en 
oud-voorzitter Harry van Raaij 
voor de club duidelijk.
„Frank Lammers is de aangewezen
persoon om de regie te voeren als fa-
natieke PSV supporter”, laat pro-
ducent Sander Eckhardt van Het 
Nieuwe Theater uit Eindhoven we-
ten. Scriptschrijver Lucas de 
Waard praat momenteel met alle
geledingen van de club.

MUSICAL

Frank Lammers bij PSV
EINDHOVEN
DOOR ONZE VERSLAGGEVER

Frank Lammers. 

De Vlaamse regisseur Waut Koe-
ken (41) is vanaf vandaag de nieu-
we intendant van Opera Zuid.
Koeken werkte de afgelopen ja-
ren al voor een aantal Europese 
operahuizen, zoals het Staats-
theater Nürnberg en het Grand
Théâtre van Luxemburg.
Bij Opera Zuid regisseerde hij al 
tweemaal: Offenbachs Barbe-
Bleue in 2011 en vorig jaar Pucci-

ni’s La Bohème. „Opera spreekt
ons hart en ons hoofd aan, en 
raakt ons in het diepste van ons 
mens-zijn en tot de kern van dat
mens-zijn behoort verbeeldings-
kracht, die ons met onszelf, met
elkaar en met de wereld ver-
bindt. Precies die verbeeldings-
kracht behoort tot de grote troe-
ven van Opera Zuid”, reageert
Koeken op zijn benoeming.
Waut Koeken volgt Miranda van
Kralingen op die vorig jaar na 
12,5 jaar stopte bij Opera Zuid.
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Koeken naar Opera Zuid
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Marc-Marie blijft een ouwehoer in optima forma
Een cabaretier die het over een gier-
zwaluw heeft en een verjaagde duif,
over een vrouw die met haar vagina
kan vuurspuwen, over of de nasi die
een van zijn toeschouwers deze 
avond heeft genuttigd nu wel of niet
met saté en atjar was aangekleed, 
over de zweverige Japanse organi-
seergoeroe Marie Kondo, over het 
hoge parenclubgehalte van Het Fa-
miliediner-presentator Bert van 
Leeuwen en over toen hij zichzelf 
met poep insmeerde tijdens het 
douchen omdat hij na toiletbezoek
vergeten was goed af te vegen.
Nee, Marc-Marie Huijbregts (52) is
niet zo’n geëngageerde theaterman
die zijn publiek bij de hand neemt en

vertelt hoe de mensen de wereld 
moeten zien in deze barre tijden.
Die politiek kleur bekent, die de gro-
te thema’s duidt. Wil je dat, dan
moet je maar naar een andere caba-
retier. Veel meer is de voorstelling 
Getekend een verzameling absurde
anekdotes. In de theaterzaal zitten 
bij Huijbregts voelt alsof je bij hem
thuis op visite bent en hij op zijn ge-
mak tussen het inschenken van de 
koffie en het opdienen van een wor-
stenbroodje of andere Brabantse 
lekkernij vertelt wat hij deze week 
weer allemaal heeft meegemaakt. 
Het blijft ook een roddeltante, want
hij haalt weer vals met zichtbaar ge-
not een vakgenoot door het slijk. 

Eerder was Lenette van Dongen 
aan de beurt, toen die zei dat zij hem
graag eens in een musical zou willen
zien. „Ik zei: ik zou jou wel eens
graag opgebaard willen zien.” Deze 
keer moet de ‘pedante’ Ivo Niehe
het ontgelden.
Toch heeft deze voorstelling wel de-

gelijk een diepere laag dan grappen
en grollen. Het is niet oppervlakkig-
heid troef. De anekdotes in Getekend
vertellen tussen de regels door dat
als Huijbregts zichzelf had mogen
tekenen, hij zeker weten andere ka-
raktertrekken uit zijn viltstiften 
had laten komen. Oh, dan had hij
knap willen zijn, slanker, groter,
schaamtelozer. Anders toch in ie-
der geval. Want nee, hij is nog altijd
niet dol op zichzelf. Verre van. Zelfs
al die volle zalen krijgen hem er niet
van overtuigd dat hij geliefd is bij 
een groot publiek, tegenwoordig 
ook in België dankzij zijn tv-optre-
dens daar. Sterker - en dat is best 
treurig - Huijbregts schaamt zich 

voor zichzelf. Die harde woorden 
vallen pas aan het eind van de voor-
stelling, maar maken van Getekend 
wel meer dan een avondje moppen 
tappen. „Ik ben het levende bewijs
dat je niet van jezelf hoeft te houden
om van iemand anders te houden”,
zegt hij tot besluit van de avond.
Het siert de Brabander dat hij zo 
kwetsbaar durft te zijn. Het zouden
zomaar woorden kunnen zijn uit
zijn dagboek. Of die hij uitspreekt op
de sofa van een psycholoog. Toeval-
lig zit er deze avond in Maastricht
eentje op een van de eerste rijen, zo
ondervindt hij. Wellicht dat zij een-
op-een nog wel een adviesje voor
Huijbregts in petto heeft.

DOOR RUUD MAAS

Gezien: Marc-Marie Huijbregts - 
Getekend

In: Theater aan het Vrijthof (1-2)
Nog te zien 

in:
De Maaspoort Venlo (16-3) 
en Theater Heerlen (29-4)

Dat schrijft het stadsbestuur van
Maastricht aan de gemeenteraad.
Het symfonisch orkest gebruikt het

podium van André Rieu die dan be-
zig is met zijn reeks Vrijthof-concer-
ten. Op 10 juli staat geen show van 
de violist gepland. 
Het concert wordt gehouden ter ere
van het 25-jarig bestaan van het 
Theater aan het Vrijthof. West Side
Story – Live with Orchestra combi-
neert de met Oscars overladen en 
gerestaureerde filmversie met een 
live-uitvoering van de muziek van

Leonard Bernstein. Daaraan wer-
ken honderd musici mee. De film - 
een vrije bewerking van het verhaal
van Romeo en Julia dat zich afspeelt
in New York - wordt geprojecteerd
op schermen op het podium en rond
het plein.  
De gemeente Maastricht geeft toe-
stemming voor het concert ‘vanwe-
ge de bijzonderheid en de internati-
onale allure van het project en de

positieve uitstraling naar de (eu)re-
gio’. 
Manager Pierre Rieu bevestigt dat
philharmonie zuidnederland ge-
bruikmaakt van het podium van zijn
vader. „André heeft zelf nog in het
vroegere LSO gespeeld, dus hij kon 
dit verzoek natuurlijk niet weige-
ren. We steunen het van harte. Het 
is voor ons ook wel leuk dat we een
keer lekker achterover leunend

naar ons podium kunnen kijken.” 
Theater aan het Vrijthof en philhar-
monie zuidnederland stellen „op dit
moment nog niet meer toe te kun-
nen voegen aan deze informatie om-
dat beide partijen druk doende zijn
om dit bijzondere project verder 
vorm te geven”. „We hopen over on-
geveer een maand zover te zijn dat 
we alle ins en outs aan kunnen kon-
digen.”

MUZIEK

Philharmonie speelt ‘West Side Story’ op Vrijthof 
MAASTRICHT
DOOR RUUD MAAS

Philharmonie zuidnederland 
speelt 10 juli op het Vrijthof bij 
de vertoning van de film West 
Side Story live de muziek.  

John Endlich zocht een manier 
om een waardevolle 17e-eeuwse 
collectie zilveren miniaturen op-
vallend te presenteren. Het Am-
sterdamse antiquariaat bedacht
een poppenhuis waarin alle mini-
aturen een plek vonden. 
Het poppenhuis is gemaakt van 
een linnenkast. „Die kast is rond
1700 gemaakt. Het gaat om de
ombouw, waaruit de legplanken
zijn weggehaald. De kamers van 
het poppenhuis zijn ingericht
met Kangxi-porselein, zeven-
tiende-eeuws damast en glas en 
acht pentekeningen van de laat 
zestiende-eeuwse Haarlemse 
kunstenaar Cornelis Claesz van
Wieringen”, vertelt Dick Endlich
van het antiquariaat. De op-
brengst van het poppenhuis 
wordt naar verluidt geschat 
rond de 1,75 miljoen euro en 
wordt te koop aangeboden tij-
dens de kunstbeurs Tefaf, vol-
gende maand in Maastricht.
De hele inrichting van het pop-
penhuis is uitgevoerd op basis 
van de kennis van de geschiede-
nis van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden die in de

zeventiende eeuw haar Gouden
Eeuw kende. „Zo is al het damast af-
komstig van een servet uit die tijd”,
vertelt Endlich, „zoals de dames uit
die tijd het linnengoed van een pop-
penhuis ook uit een servet haalden.”
Poppenhuizen werden in de zeven-

tiende eeuw veelal ingericht met zil-
veren miniaturen. De kamers van
dit poppenhuis zijn rijk uitgerust, er
staan maar liefst 200 17e eeuwse
Nederlandse zilveren miniaturen 
in. Miniaturen uit deze eeuw zijn 
zeer zeldzaam, vele van de stukken

die in dit huis staan, zijn zelfs uniek.
Bijna de helft van de exemplaren
schitterde in 2011 op de tentoonstel-
ling XXSmall, poppenhuizen en meer
in miniatuur in het Gemeentemuse-
um Den Haag. Het antiquariaat in 
een toelichting op de website: ‘Er 

zitten vele unieke objecten bij die
zelfs niet in museale collecties te
vinden zijn. Alle miniaturen zijn
in hun soort van de hoogste kwa-
liteit en originaliteit.’
De Tefaf vindt plaats van 10 tot en met 19
maart in het MECC in Maastricht.
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Zilvercollectie in poppenhuis
Het Amsterdamse 
antiquariaat John 
Endlich biedt op de 
aankomende Tefaf een 
poppenhuis aan met 
uitsluitend 
zeventiende-eeuwse 
zilveren miniaturen.

Eén van de kamers met zilverminiaturen, linnengoed in de kast en een pentekening aan de muur.  FOTO JASMIJN TOLK


