
Luigi Pirandello 
(Agrigento 1867 - 1936 Rome)

Pirandello werd op Sicilië geboren op een plek,
‘Kaos’ geheten. Daarvan afgeleid is ook de titel
van de nu reeds klassieke film ‘Kaos’ (1984)
van de gebroeders Taviani. Op die plek tussen
Agrigento en het havenstadje Porto Empedocle
begon wat hij later zijn ‘onvrijwillig bestaan op
aarde’ heeft genoemd, een typering die geme-
ten naar de mate van geluk en ongeluk in zijn
persoonlijke leven zeker toepasselijk was.
Geluk heeft hij weinig gekend in zijn bestaan,
of het moet het geluk van de scheppende 
kunstenaar zijn geweest.

Ook een normaal bestaan viel hem niet ten
deel. Het overkwam hem dat hij, na in Rome
en in Bonn gestudeerd te hebben, van de ene
op de andere dag gekoppeld werd aan de
dochter van de compagnon van zijn vader,
Antonietta Portulani, die hij nooit eerder
gezien had. Ze kregen drie kinderen, maar in
1903 sloeg het noodlot toe, toen de zwavelmijn
waarin vader en schoonvader beide al hun geld
hadden gestoken, onder water kwam te staan.
Ineens stond de existentie van het gezin op het
spel. Hij ging lesgeven en werd plotseling
afhankelijk van de afname van zijn verhalen
door kranten en tijdschriften. Tot overmaat
van ramp werd zijn vrouw ziek, lijdend aan
een vorm van paranoia. Meer dan 15 jaar van
zijn leven, vanaf zijn zevenendertigste, heeft
Pirandello met zijn kinderen vervolgens in
huis gewoond naast een geesteszieke vrouw,
die hij niet in de steek wilde laten maar die
hem met haar jaloezie het leven tot een
kwelling maakte. Pas toen de situatie volstrekt
uitzichtloos werd, liet hij haar op aandringen
van de kinderen opnemen. 

Intussen was hij naast gedichten en verhalen
ook toneelstukken gaan schrijven, waarmee hij
in de twintiger jaren grote successen boekte,
als schrijver, als regisseur, ja zelfs kortstondig
als directeur van een eigen gezelschap en een
eigen theater. In die periode leerde hij Marta
Abba kennen, een jonge toneelspeelster die hij
als eerste actrice voor zijn compagnia

engageerde. Daarmee begon de meest tragische
periode in zijn persoonlijk leven. Gedurende
de laatste tien jaar van zijn leven heeft hij
slechts voor haar willen leven. Bij gebrek aan
waardering binnen het fascistische Italië van
Mussolini deed hij dat zelfs geruime tijd vanu-
it Berlijn en Parijs. Dag en nacht was hij in
touw voor  haar en haar carrière, zo verliefd
was hij. Doch zijn liefde voor haar werd niet
beantwoord en bleek uitzichtloos te zijn.
Slechts in de kunst bleken zij elkaar te kunnen
vinden. Ze was zijn Muze, inspireerde hem
ondanks alle tegenslagen verder te leven en te
schrijven.

December 1936 werd Pirandello tijdens een
filmopname ziek. Nog krachtig en ongebroken
in zijn werk, nog vol plannen in het hoofd,
stierf hij enkele dagen later thuis in aan-
wezigheid van zijn zoon Stefano. Eenzaam,
niet zonder bitterheid, vol onvervuld verlan-
gen, maar tevreden dat er een einde kwam aan
zijn onvrijwillig bestaan. Zijn laatste wens:
geen mens  achter zijn baar, geen rucht-
baarheid, en, alleen als het niet anders kon,
zijn as naar Kaos. Die wens is vervuld.

En toch, dat weerbarstige leven, dat al begon
met een dominante vader die met harde hand
en met weinig psychologie de zaken in het
huishouden naar zijn hand zette op de korte
momenten dat hij thuiskwam, heeft hem
geslepen. Het heeft zijn volstrekt eigen kijk op
het leven bepaald, heeft hem geïnspireerd dat
‘onvrijwillige bestaan op aarde’ niet alleen te
aanvaarden, maar er ook iets unieks mee te
doen. Hij is niet de schrijver geworden, die
ons inzicht biedt in waarden en normen. Hij
heeft ons geen fraai geformuleerde ethische
standpunten in zijn episch en dramatisch
werk nagelaten. Hij is niet de schrijver die ons
in zijn scheppend werk prachtige aforismen
over het leven levert. Maar hij heeft, na aan-
vankelijk dichtbij de werkelijkheid te zijn
gebleven, onder invloed van de omstandig-
heden in zijn werk een positie gekozen waarin
hij tegen het leven aanschurkt, waarin hij laat
zien dat een mens net zoveel gezichten heeft
als er mensen om hem heen zijn, die hem alle-

maal anders zien dan hij zichzelf kent, dan hij
zichzelf meent te kennen; dat de werkelijkheid
een illusie is.
Mensen dragen ‘naakte maskers’, zoals hij dat
uitdrukt in een titel waaronder hij al zijn
toneelwerk publiceerde. Van de verwondering
daarover, van dat inzicht legt zijn werk voort-
durend getuigenis af, en zo zien we een bonte
stoet van personages, of zijn het personen, in
zijn verhalen voorbij komen, die hij vooral in
hun eigen waarde en eigenheid laat, die de
lezer vaak vreemd, ja soms wereldvreemd
voorkomen, maar die bestaan, die een  recht
van bestaan hebben. We staan er dan ook niet
van te kijken dat de schrijver op zondag
spreekuur houdt voor zijn personages die om
aandacht vragen en zich beklagen dat zij nog
geen rol in zijn wereld spelen. Wij zijn er even-
min verbaasd over dat Pirandello in zijn
toneelwerk steeds meer de grenzen van de
werkelijkheid verlegt, bijvoorbeeld de grenzen
tussen de toeschouwers, de mensen van vlees
en bloed, en de toneelspelers die personages
spelen, zodat niet meer duidelijk is nu toneel
en wat werkelijkheid is. Een ander voorbeeld is
het verschuiven van de grens tussen werke-
lijkheid en droom.

En tegelijkertijd laten zijn verhalen en toneel-
stukken zien dat Pirandello - soms met een
fatalistische kijk, soms ook niet - begaan is
met het lot van de mens, zijn medemens. Hij
heeft een mededogen dat hij niet naar buiten
heeft gebracht door zich bijvoorbeeld politiek
te engageren, maar dat hij ten volle laat door-
klinken in zijn literaire werk, in de beschrij-
ving van zijn personages. Het is echter beslist
geen larmoyant of zwaarmoedig mededogen
dat Pirandello als schrijver kenmerkt. Integen-
deel, het is lichtvoetig, het gaat gepaard met
melancholie, en waar melancholie opduikt is
ook vaak de humor nabij. De humor,
Pirandello’s humor, die zich ergens tussen
mededogen en meedogenloosheid ophoudt.
Zijn personages zijn vaak meelijwekkend, hij
laat verschrikkelijke dingen met hen gebeu-
ren, maar hij laat ons ook om hen lachen. Iets
wat ze zelf niet kunnen, omdat ze zichzelf nu
eenmaal met hun zelfvervaardigd masker zeer
serieus nemen.
De humor, zijn humor is een van de kenmerk-
endste elementen in Pirandello’s werk. Niet
voor niets is het moeilijk zijn toneelstukken te
onderscheiden in comedies en tragedies. En
het is ook geen wonder dat juist de schrijver,
die in zijn verhalend werk praktisch geen
reflectie toelaat, zich in een essay (L’umo-
rismo) met de omvang van een roman heeft
bezig gehouden met de humor als funda-
menteel element van ons bestaan.

Er is al met al genoeg reden Pirandello niet te
veroordelen tot vergetelheid. Hij kwam uit
Agrigento, hij was en bleef verbonden met
Sicilië, hij was en bleef Italiaan ondanks
gebrek aan waardering in zijn eigen land,
maar zijn werk is niet streekgebonden,
exclusief Siciliaans. Geografische beschrijvin-
gen of aanduidingen in zijn romans en ver-
halen zijn schaars. Natuurlijk, hij kan als geen
ander iemand naar de geur van Siciliaanse
limoenen doen verlangen, zoals hij dat doet in
een van zijn eerste verhalen en  toneelstukken.
Uiteindelijk echter is Pirandello’s werk uni-
verseel, houdt het ons de spiegel voor, niet
moralistisch, maar met een vraag: ken je
jezelf, kennen wij elkaar?  

Limoenen uit Sicilië (1910)

Het is het verhaal van de eenvoudige
Siciliaanse Carmelina Bonavino die sinds vijf
jaar haar geliefde Luigino Marnis niet meer
heeft gezien, nadat hij met zijn moeder, tante
Marta, naar het Noorden vertrokken is. Zij
heeft zijn stem indertijd ontdekt en er,
ondanks beperkte financiële middelen, alles
voor over gehad hem carrière te laten maken.
Zo is hij erin geslaagd met zijn ‘grote stem’
een plaats te veroveren in de muziekwereld.
Als, volgens afspraak, de jaren van wachten
voorbij zijn, waarin zij slechts eenmaal een
boodschap van Luigino heeft ontvangen en het
verder heeft moeten doen met de berichten
van zijn moeder, laat ook Lina  haar dorp en
Sicilië achter zich en gaat met wat schamele
bezittingen haar Gino achterna. Zij hoopt hem
te verrassen en verwacht de kost te kunnen 
verdienen door in een orkest te gaan spelen.
Daartoe heeft zij haar sousafoon meegeno-
men. Haar aankomst is inderdaad een verras-

sing, maar van een andere aard als zij zich
heeft voorgesteld. Vol verbazing komt zij
terecht in een mondaine wereld. Luigino blijkt
vanwege een première nog afwezig en alles is
in afwachting van de grote party die naar aan-
leiding daarvan zal plaats vinden. Het personeel
probeert Carmelina af te serveren, maar zodra
duidelijk is wie ze voor zich hebben en het
drama al zien gebeuren, wordt haar ‘genadig’
toegestaan op hem te wachten.

De gebeurtenissen lopen uit op een catastrofe.
Langzaam dringt het tot Lina door dat Luigino
Marnis niet meer haar Gino is, iets waarvoor
haar dorpsgenoten tevergeefs hebben gewaar-
schuwd. Tante Marta probeert bij haar thuis-
komst in gezelschap van haar zoon en zijn vele
vrienden en vriendinnen de situatie nog te
redden, maar als haar zoon alle tijd neemt
alvorens zijn Lina te ontmoeten en vervolgens
meteen weer verdwijnt, vallen haar de schellen
van de ogen. Het pure gebaar dat zij heeft
willen maken door limoenen uit Sicilië voor

Gino mee te brengen, blijkt misplaatst in zijn
glamourwereld.
‘Limoenen uit Sicilië’ is een van de eerste
toneelstukken, door Pirandello geschreven, in
een periode waarin hij zich een aantal keren
liet verleiden door vrienden uit de theater-
wereld om voor hen een toneeltekst te schrij-
ven. Dit stuk heeft hij geschreven naar het
gelijknamige verhaal uit 1900 uit de bundel
‘De oude God’. 
De tegenstelling Noord-Zuid, de urbane tegen-
over de plattelandsmentaliteit, de macht van
het succes, egoïsme en onbaatzuchtigheid,
zijn een paar thema’s in het stuk.

Ik droom, misschien (1929)

De idee voor dit stuk stamt uit het verhaal ‘De
werkelijkheid van de droom’ (1914), te vinden
in de bundel ‘Candelora’. Overigens zijn de
verschillen tussen verhaal en toneelstuk vrij
groot. Anders dan in 'Limoenen van Sicilië'
verkeren we in deze eenakter in het burger-
lijke milieu.

Een vrouw slaapt, droomt. Is het een minnaar
die haar slaap onrustig maakt? Is het de hals-
ketting die ze zo begeert? Is het haar vriend die
haar niet begrijpt of de angst dat zij hem ver-
liest? Is het de herinnering aan het romantische
begin, hun verliefdheid die haar bezig houdt?
Is het de gedachte aan overspel die haar angst
aanjaagt? We weten het niet. 
Vast te stellen is wel dat de relatie tussen haar
en haar man onderwerp van een steeds weer
oplaaiend gesprek is tussen beiden. Vredige
en huiveringwekkende scènes wisselen elkaar
af, waarin beiden wel toenadering zoeken,
maar er niet in slagen tot gezamenlijke con-
clusies te komen. Het lijkt een spel van aan-
trekken en afstoten, waarin de redelijkheid
zich niet met emoties laat verbinden, en omge-
keerd romantiek niet met pragmatiek te
verenigen is.  Ook is het de vraag of en waar
arm en rijk elkaar kunnen ontmoeten.
Als de droom voorbij is, dient de werkelijkheid
van alledag zich weer aan. De man laat zich
aandienen, weet van niets of doet of hij van
niets weet. Een geschenk van de minnaar

wordt weggemoffeld. Alles is weer thee met
melk of citroen. De wereld van de vormelijk-
heid doet weer zijn intrede.
En de toeschouwer blijft zitten met de
prangende vraag: wat was of is nu de werke-
lijkheid en wat de schijn? Is wat wij dromen
werkelijkheid of een irreëel of surrealistisch
gegeven? Is het toelaten van de gedachte van
overspel een poets van het onderbewustzijn,
slechts een stout idee, of in feite al bedrog? Is
de droom misschien het verlengstuk van de
werkelijkheid of doet hij er niet meer toe, als
de slaap voorbij is en tot de orde van de dag
wordt overgegaan? 

Pirandello heeft vaker de relatie, resp. het over-
spel als thema in zijn werk opgevoerd. In ‘Ik
droom’ met het veelbetekenende ‘of niet?’
maakt Pirandello ons duidelijk wat er al niet
achter onze conventies verborgen gaat, dat wij
niet zijn zoals wij ons voordoen of zoals wij
eruit zouden willen zien. In de droom - en
misschien ook in de werkelijkheid - blijken wij
heel veel tegelijk te kunnen zijn. Of niet?

Pirandellofestival 2005
Van 23 juni tot en met 3 juli 2005 zal in en
rond het Annatheater in Helmond het eerste
Pirandellofestival plaats vinden. Thema is:
‘Verhalen die tot leven komen’. Theater en
film staan centraal. Naast de Nederlandse taal
zal ook het Italiaans volop klinken. Italofielen,
Pirandellianen, theater-, film- en boeken-
liefhebbers uit Nederland en Vlaanderen
zullen welkom zijn. Professionele en amateur-
groepen, maar ook scholen worden uitge-
nodigd iets van Pirandello’s werk te laten zien. 

De organisatie is in handen van de stichting
Pirandello i.o. Aan belangstellenden, die graag
t.z.t. informatie ontvangen, of aan mogelijke
ondersteuners van het initiatief wordt vrien-
delijk verzocht zich kenbaar te maken via de
formulieren die in de foyer van het theater
liggen. Het is ook mogelijk dit telefonisch te
doen via telefoonnummer 0492 52 66 54 (Will
Friederichs).

■

■



auteur
Luigi Pirandello

vertaling ‘limoenen uit sicilië’
Eugénie Megens

vertaling ‘ik droom, misschien’
Martine Vosmaer

spelers ‘limoenen uit sicilië’
Tonny Bijsterveld > Marta Marnis
Nicky de Bruyn > de vriendin van Luigino
Marnis
Farna El-Kadmiri > Lina Bonavino
Marlies Magermans > Ferdinanda
Menno Romers > Luigino Marnis
Serpil Tagluk > Graziela
Els van de Vorst > Dorina

spelers ‘ik droom, misschien’
Farna El-Kadmiri > de jonge vrouw
Menno Romers > de man in rok
Serpil Tagluk > een kamermeisje 

muzikaal intermezzo
Constança van Ojen, piano
Allard Hartkamp, cello

regie, publiciteit en produktie
Lavínia Freitas Vale Germano

toneelbeeld 
Vincent van Ojen en Ad Jacobs

kostuums
Ellen van Amersfoort

dramaturgische adviezen
Will Friederichs

techniek
Hein Simons

geluid
Menno Romers en Vincent van Ojen

grime
Margo van Koll

grafische vormgeving
Bart Smit

met dank aan
Architectenbureau De Twee Snoeken,
Stichting Kringloopwinkel Helmond, Ben
Bosveld, Arriënne van Groot-Battavé, Jimmy
Jacobs, Yvonne Jacobs, Adry Knopper,
Brigitte van de Koevering, Elske van
Lieshout, Ingeborg Odekerken, Joop van
Ojen, Sanne Peters, Martin van de Velden,
Geert Vogels en verder iedereen die ons op
een of ander manier geholpen heeft.

Deze opvoering is mede mogelijk gemaakt
dankzij bijdragen van de Gemeente
Helmond.

Activiteitenoverzicht Vreemd Beest
Achter de stichting Vreemd Beest gaat een multiculturele toneelgroep schuil die sinds 1992
toneelstukken heeft opgevoerd en workshops heeft georganiseerd. Regisseur is Lavínia Freitas
Vale Germano. Vreemd Beest is de vaste bespeler van het Annatheater, dat ook over repetitie-
ruimten beschikt.

1992

Oprichting Stichting Multiculturele Theaterprodukties in Deurne

‘De Schat van Chica da Silva’
In opdracht van de Gemeente Deurne i.v.m. het Columbusjaar werd het Braziliaanse toneelstuk
‘De schat van Chica da Silva’ met een multiculturele cast van 9 spelers in elkaar gezet.
Dit stuk werd gespeeld in:

1992 De Vierspan, Deurne; Jongerencentrum Den Deel, Deurne; Theater ’t Speelhuis,
Helmond.

1993 Polanentheater, Amsterdam; St. Joriscollege, Eindhoven.

1994

Workshop verhalen vertellen
O.l.v. Olga Orman werd een workshop verhalen vertellen georganiseerd.

1994/1995

‘De Haven’
Acteercursus afgesloten met voorstelling n.a.v. teksten van de Franse schrijver Bernard-Marie
Koltès. In 1994 werd deze voorstelling twee keer in theater ’t Speelhuis te Helmond gespeeld.

‘Limoenen uit Sicilië’
In maart 1994 werd de stichting door het NCA (Landelijk Ondersteuningsinstituut voor het
Amateurtheater) en de Rotterdamse Kunststichting gevraagd om dit toneelstuk, van de Italiaanse 
schrijver Pirandello, te regisseren. Dit in het kader van een intercultureel uitwisselingsproject
dat op 27 november in het Bibliotheek-Theater in Rotterdam plaatsvond.
Dit stuk werd verder gespeeld in:

1994 Theater De Nobelaer, Etten-Leur
1995 Theater ’t Speelhuis, Helmond i.v.m. multiculturele manifestatie; Theater De Waak-

zaamheid, Koog aan de Zaan.

Acteercursus
Zestien deelnemers, 8 Allochtonen en 8 Nederlanders.

1995

Officiële verhuizing van de stichting naar Helmond

Toneelstuk n.a.v. de manifestatie Brabant Bekent Kleur
In mei 1995 kreeg de stichting de opdracht een toneelstuk te maken voor de afsluiting van de

manifestatie Brabant Bekent Kleur dat op 23 juni 1995 in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch
plaatsvond. Met vijf speelsters (drie Marokkaanse, een Surinaamse en een Nederlandse) is vanuit
improvisaties het toneelstuk ontstaan. Het thema van waaruit gewerkt werd was: wie moet zich
aan wie aanpassen in deze multiculturele samenleving. 
In juni werd dit stuk gespeeld in: 
Het Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch; De interculturele vrouwendag in Middelburg ; De mani-
festatie Helmond Tolerant, Helmond; Vluchtelingenwerk Son en Breugel; Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk Tilburg.

Acteercursus
Er werden twee cursussen gegeven, één voor beginnende en één voor gevorderde toneelspelers.
In totaal hebben er 14 mensen aan meegedaan, 8 allochtonen en 6 Nederlanders.

1996/1997

Acteercursus
De basiselementen van het toneelspelen werden behandeld n.a.v. het boek ‘Tocht door de
Mangrove’ van de Caribische schrijfster Marise Condè. Tien mensen volgden deze acteercursus
die afgesloten werd met een presentatie.

‘Bodas’
Op 1 maart 1997 is de voorstelling Bodas in première gegaan.
Uitgangspunt was het toneelstuk ‘Bodas de Sangre’ van de Spaanse schrijver Frederico Garcia
Lorca. Het resultaat werd een combinatie van de bestaande tekst van Lorca en tekst, vanuit
improvisaties ontstaan.
Dit stuk werd gespeeld in:
Theater ’t Speelhuis, Helmond; Theater Plaza Futura, Eindhoven; Theater De Engelenbak,
Amsterdam.

1997/1998

‘Les Quatre Demoiselles Dimensionelles’
In verband met het succes van het toneelstuk dat Vreemd Beest voor de manifestatie Brabant
Bekent Kleur gemaakt had, is dit stuk met twee nieuwe speelsters opnieuw in het repertoire
opgenomen. 
Dit stuk werd gespeeld in:

1997 BOZ (Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg) ’s-Hertogenbosch; Gavioliezaal,
Helmond; Pres, emancipatiebureau Utrecht.

1998 Hogeschool ’s Hertogenbosch; Management Centrum De Baak, Noordwijk; Theater ’t
Speelhuis, Helmond, i.v.m. multiculturele manifestatie.

1998

Workshop verhalen vertellen
Onder leiding van de Iranese theatermaakster Susan Rezai Boketi werd een workshop verhalen
vertellen gegeven aan de vaste spelers van Vreemd Beest.

vervolg van activiteitenoverzicht

1999

‘De Koning Sterft’
Het toneelstuk ‘De Koning Sterft’ van de Roemeense schrijver Eugène Ionesco werdt met vijf
spelers gerepeteerd.
Dit toneelstuk werd gespeeld in:
Theater ’t Speelhuis, Helmond;  Theater Plaza Futura, Eindhoven; Theater De Vorst, Tilburg. 

Visieontwikkeling
Met de vaste spelers werden er toneelstukken gelezen en toneelvoorstellingen bezocht in het
kader van visieontwikkeling. 

2000

‘Ouderdomsvlekken’ 
Er is een toneeltraining aan de vaste spelers gegeven n.a.v. het toneelstuk ‘Ouderdomsvlekken’
van Don Duyns.

2001

Multiculturele stad
Zelf geschreven toneelstuk over de stad Helmond. In het bijzonder ging het stuk over conflicten
in een multiculturele stad.
Dit toneelstuk werd gespeeld in:
Scholengemeenschap Jan van Brabant, op een revue die de gemeente Helmond aanbood aan
wijkmedewerkers; Wijkcentrum Het Patronaat, Helmond, bij de presentatie van een onderzoek
dat in de wijk Helmond West gehouden is. 

2003

‘Liolà’
Het toneelstuk ‘Liolà’ van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello opende het Annatheater op 30 
januari 2003. Het stuk werd 12 keer gespeeld voor een uitverkochte zaal. Het werd gespeeld door
elf spelers met verschillende culturele achtergronden (Turks, Marokkaans, Antilliaans, Joods en
Nederlands). 

Huisgezelschap
Vanaf 2003 is Vreemd Beest het huisgezelschap van het Annatheater en zal daar alle premières
spelen.

2004

‘Ik droom, misschien’ en ‘Limoenen uit Sicilië’
Vanaf 11 maart 2004 worden de twee eenakters, ‘Ik droom. misschien’ en ‘Limoenen uit Sicilië’
van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello, in het Annatheater gespeeld. ■

12,5 jaar!

Vreemd Beest jubileert 
in het Annatheater met twee toneelstukken:

‘Limoenen uit Sicilië’ & ‘Ik droom, misschien’


