Nina Spijkers bij Toneelschuur Producties: Het temmen van de feeks

‘Het meest seksistische stuk ooit
Vrouwenrollen door mannen en mannenrollen door vrouwen. Dat is Het temmen van de feeks in
de handen van regisseur Nina Spijkers. De hoogste tijd voor een gesprek.
Waar is het idee vandaan gekomen om dit stuk te doen?
‘Het is een diepe wens van me om met Shakespeare te werken, want ik ben een fan, en heb dit nog
nooit gedaan. De voorbije jaren ben ik me erg bewust geworden van het feit dat ik een vrouwelijke
regisseur ben – terwijl ik me beschouwde als ‘one of the boys’. Mijn kijk op vrouwen is veranderd
door bewegingen als Time’s Up en MeToo. Ik voelde woede bij me opkomen vanwege het
systematisch misbruiken en onderdrukken van vrouwen. En Het temmen van de feeks is een van de
meest seksistische stukken ooit geschreven - dus dat leek me uitermate geschikt om daar vragen bij
te stellen, het langs de meetlat van het heden te leggen.’
Je kende het stuk, de tekst toch al wel?
‘Ik was zestien toen ik het voor het eerst zag maar heb het intussen vaker gezien. Ik werd altijd heel
ongemakkelijk als ik ernaar keek, vooral naar het einde. Want in de slotmonoloog worden
onmogelijke dingen gezegd over vrouwen en over de verhouding tussen man en vrouw. Wat je vaak
als reddingsboei ziet is dat die monoloog wordt uitgesproken met een cynisch ondertoontje, zo van:
ze is heus niet getemd hoor. Maar oorspronkelijk is het wel zo bedoeld, als: lekker om het vrouwtje
eronder te hebben en kijk eens hoe goed dat is gelukt. Er worden in het stuk echt gruwelijke dingen
gezegd over vrouwen, en andersom over mannen trouwens ook.’
Waarom zou Shakespeare dat dan zo opgeschreven hebben?
‘In zijn tijd mocht je je vrouw rechtmatig in elkaar slaan. De vrouw had een totaal minderwaardige
positie in de maatschappij. Vrouwen hadden geen stem, heel extreem. Ze mochten bijvoorbeeld ook
niet het toneel op, alle rollen werden gespeeld door mannen, ook de vrouwenrollen. Vrouwen
hadden maar één plek, en dat was thuis. Ik denk dat het stuk vanuit een compleet andere tijdsgeest
is geschreven, een tijd dat er martelwerktuigen bestonden voor vrouwen opdat ze niet meer kónden
spreken, gereedschappen waar ze hun tong in moesten steken en waar spijkers doorheen gingen
omdat ze waren opgekomen voor zichzelf.’
Je hanteert een omkering van rollen. Waarom?
‘Roeland Fernhout speelt feeks Katherina en Astrid van Eck doet Petruchio. Nog steeds is Katherina
bij mij een vrouw, maar dan wel gespeeld door een man. Daardoor komen de manvrouwverhoudingen opeens onder een loep te liggen. Het is een manier om niet aldoor hardop
vraagtekens te laten doorklinken bij de ideëen van Shakespeare. Een grap krijgt zo opeens een heel
andere lading. En het leek me de enige manier om het stuk in het hier en nu nog te kunnen spelen.’
Wordt het zo niet al te kluchtig?
‘Niet als je de rollen serieus blijft nemen. Je hebt het hier trouwens eigenlijk over twee stukken, wat
mij betreft. Je hebt de plotlijn rond Bianca en haar vrijers, en die van Katherina en Petruchio. Die
laatste lijn voelt voor mij meer aan als een tragedie dan een komedie.’
Hoe gaat het er straks uitzien op toneel?
‘De mannen krijgen korsetten, borsten, heupen. Bij de vrouwen worden de tieten weggedrukt en zij

krijgen een meer vierkant figuur rond de schouders en de taille. En voor de rest, als je kijkt naar het
kledinggedrag nu is dat voor man en vrouw vaak hetzelfde. We dragen bijna allemaal een
spijkerbroek en een trui en hebben sneakers aan de voeten. Vrouwen komen echt niet elke dag op
naaldhakken, mannen niet in driedelig pak. Op het toneel is er verder een mannenkant, die blauw is;
en een vrouwenkant, die is geel. Aan de vrouwenkant staat een strijkplank, strijkbout, een
wasmachine, een droger en een taart; bij de mannen zie je een houtblok met bijl, en een rookruimte.
Je hebt de tekst bewerkt en de helft eruit geknipt?
‘Klopt. Ik wil ruimte scheppen voor beeld en geluid, om iets te laten bestaan naast de taal. En omdat
drie meisjes alle mannenrollen, behalve Petruchio dan , spelen kun je verschillende mantypen laten
zien maar ook hun anonimiteit. Ze worden daardoor als het ware inwisselbaar. En om dat te bereiken
moest ik al die plotlijntjes reduceren. Die interesseerden me toch al geen reet. Het gaat me meer om
de rolpatronen tussen vrouwen en mannen. Dat je gender als een restrictie kan voelen waar je in
gevangen zit, eigenlijk vanaf het moment dat je een roze pop krijgt of een speelgoedautootje. Vanaf
dat moment is het zaadje al geplant.’
Hoe vinden de acteurs om dit te doen?
‘Volgens mij heel leuk, heel spannend, heel moeilijk ook. Maar we werken met enorm veel plezier
aan deze zoektocht. We vinden een heleboel mooie dingen omdat alles dubbel en zo dubbelzinnige
wordt. Je krijgt elke kleine dingetjes cadeau, alleen omdat je het omdraait. Daar hebben we veel
plezier aan.’

