
Petrus Regout 

Door Theatergroep Het Vervolg
(Aan deze voorstelling heeft Inez Wolters meegewerkt maar deze is niet onder de vleugels van
InesInez ontstaan)

  

Een muzikale theatervoorstelling over een geroemd en verguisd industrieel. 
Tekst: Erik Ward Geerlings
Regie: Hans Trentelman
Choreografie: Inez Wolters

  

Uit de pers:
Achter hoge, verlichte ramen staan vier figuren rondom het sterfbed van de ‘pottekeuning' en
prevelen het Onze Vader. Daarboven rouwen zijn vrouw en zijn zonen, maar beneden gooit een
arme arbeider baldadig stenen tegen de muur, scheldend op die rottige tiran van een Regout.
En daar ligt gelijk de kiem: een geliefd pionier, maar tegelijk verguisd door de ‘pottemennekes'
die zich doodwerken voor een mager loon. Die twee beelden wringen, en daarmee wordt hij dan
ook geconfronteerd. Niet Petrus staat klaar bij de hemelpoort om hem te ontvangen, maar een
nar wacht hem op en dwingt hem de balans van zijn leven op te maken.

  

Terwijl dreigende muziek klinkt, schuift de nar luid een grote, ijzeren poort open waar oranje
licht en grote rookpluimen uitkomen: het is de oven van zijn eigen porseleinfabriek waar menige
arbeider gestorven is. De nar blijft hem confronteren met allerlei voorvallen. Getoond wordt hoe
zijn zonen ruziën bij zijn sterfbed, maar ook momenten uit zijn achterliggende leven komen
voorbij: hoe hij driftig Wedgewood wil overtreffen, hoe hij vit op zijn arbeiders, hoe blij hij wordt
van borden zonder ‘pukkelkes'.

  

Schrijver Erik-Ward Geerlings heeft op die manier een spannend stuk geschreven dat een
geloofwaardig en genuanceerd mensbeeld schetst van een man die slechts erkenning wenst.
Hans van Leipsig weet als Regout die schakering uitstekend in zijn spel door te voeren. Met
rechte rug stapt hij rond, zelfingenomen en waardig, maar langzaamaan wordt zijn mond
kleiner, zijn houding kwetsbaarder. Ook de andere rollen worden sterk ingevuld: Mieneke
Bakker zet een elegante en gedienstige echtgenote neer en Bram de Win switcht moeiteloos
van de ziekelijke zoon Edouard naar de sarrende nar. Ook Rob van Gestel weet als
ongeschoren en kreupel ‘pottemenneke' op een spannende manier over zijn lot te vertellen.
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Het spelen van dit stuk over de ‘God van Maastricht' op zijn eigen heilige grond is een mooi
gebaar, maar dat niet alleen. De personages, bijna allemaal in witte kledij, verzinken bijna in de
immense grootte van deze lege en donkere hal en dat toont de kleinheid van de mens ten top.
Hun schaduwen groeien murenhoog in deze ruimte, maar wanneer ze daadwerkelijk zelf
tevoorschijn komen, stellen ze niks voor. Als vanzelf doet de historische locatie denken aan de
mensen die hier de hitte van de ovens tarten. Ook de taal dompelt de toeschouwer onder in de
vorige eeuw. Geerlings heeft namelijk gekozen voor een negentiende-eeuws taalgebruik, al
komt dat niet overal goed uit de verf: vaak klinkt het gekunsteld en onnatuurlijk.

  

Evengoed heeft het ook iets sprookjesachtigs, net zoals de drie witte engelen die als nimfjes
ronddansen alsof ze zweven. De muziek geeft dan weer een werelds karakter aan de
voorstelling: niet alleen geeft ze een dramatische spanning mee aan het stuk, maar zorgt ze
ook voor die gemoedelijke Limburgse sfeer wanneer de muzikanten optreden als een ware
fanfare. Die wisseling van werkelijkheid en magie heeft regisseur Hans Trentelman fraai
uitgevoerd waardoor de spanning geen enkel moment verloren gaat.

  

Voor een betere afsluiting van het theaterseizoen had het Maastrichtse gezelschap niet kunnen
zorgen. Trouw aan haar wortels vormt deze sobere en serene voorstelling niet alleen een
eerbetoon aan Petrus Regout, maar ook aan zijn stad Maastricht en Limburg in het algemeen.

  

(uit: www.theatercentraal.nl  2007)
Voor meer informatie, kijk op:  www.hetvervolg.nl
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