
Recensie theater ***
 
De solo over Richard III, die Wart Kamps zelf bedacht, schreef
en speelt, wordt geen moment persoonlijk of actueel.
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Een beetje stand-up-Shakespeare,
met anekdotes en grappige
persiflages.

VINCENT KOUTERS

De goede Richard III ***

Theater

Van en door Wart Kamps. Regie
Bram Jansen. 21/10, Toneelschuur,
Haarlem. Tournee t/m 22/1.

Vorig jaar, ruim 500 jaar na zijn
dood, werd het lichaam
opgegraven van een van de grote
'verliezers' van de geschiedenis.
Richard III sneuvelde op zijn paard
op het slagveld. 'Een paard, een
paard, mijn koninkrijk voor een
paard!' liet Shakespeare hem
vervolgens zeggen in zijn tragedie,
waarin hij de ambitieuze koning
afschildert als een meedogenloze
tiran.

'Fout! Fout! Fout!' volgens acteur
en cabaretier Wart Kamps. In zijn

eerste solovoorstelling probeert hij
'de nobele koning' Richard III te
rehabiliteren. Een leuk idee, maar
waarom hij dat per se wil blijft
helaas onduidelijk; de solo, die hij
zelf bedacht, schreef en speelt,
wordt geen moment persoonlijk of
actueel.

Feit is wel dat de naam van
Richard III in de loop der jaren veel
geweld is aangedaan. Aan Kamps
de ondankbare taak om het
eerherstel in gang te zetten. Hij
doet dat met veel humor, vlugge
scènes en smakelijke
verdachtmakingen. Zo zou
Shakespeare veel van zijn werk
hebben geschreven in opdracht
van koningin Elizabeth I, die geen
fan was van Richard III. Dus als
Shakespeare de subsidie niet wilde
laten opdrogen, wist hij wat hem te
doen stond. Dit soort anekdotes
vermengt Kamps met grappige
persiflages op bekende Richard III-
vertolkingen en andere lolligheden.
Beetje stand-up-Shakespeare.

Kamps komt in Shakespeareaans
kostuum onder zijn dode paard
vandaan gekropen als de zoveelste
incarnatie van Richard III. De
goede Richard blijkt een nerveus,
beetje schizofreen figuur, soms
zelfs best irritant. Dat zijn
momenten waarop het ontbreken
van Kamps' persoonlijke motieven,
of een goede diepere laag, zich
wreekt.
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