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1. Inleiding
Op 31 december 2013 werd er een Nederlands record verbroken. De musical Soldaat van Oranje
werd met 1095 voorstellingen op die datum de langslopende theatervoorstelling uit de
Nederlandse geschiedenis. Sinds oktober 2010 zorgt deze musical ervoor dat het publiek
massaal naar de bijzondere Theaterhangaar in Katwijk gaat. Al ronddraaiend in het decor wordt
het publiek het alom bekende verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema verteld. Deze musical is een
toevoeging aan een rijke musicaltraditie die Nederland kent. Deze musicaltraditie is ontstaan
vanuit het cabaret en onderscheidt zich daarmee van de originele Anglo Amerikaanse musical.1
Desondanks is er tot op heden nog maar weinig geschreven over deze traditie. Over de musical
in het algemeen is veel literatuur te vinden, echter richt deze zich voornamelijk op de
Engelstalige variant van de musical. Mede hierdoor besluit Judith Sebesta, docent op het gebied
van theater en dans aan de Lamar University, een artikel te schrijven over het groeiende
musicallandschap in niet-Engelstalig Europa. In haar artikel ‘Something borrowed, something
blue: the marriage of the musical and Europe’ bespreekt ze de musicaltraditie van verschillende
Europese landen aan de hand van drie kenmerken: ‘something old’, ‘something new’ en
‘something borrowed’. Volgens Sebesta is de Duitse en Oostenrijkse musicaltraditie
voortgekomen uit de opera, maar is de Franse traditie juist wat meer gebaseerd op
spektakelshows. Sebesta betoogt dat de origineel Engelstalige musicals het beter doen in
Duitsland en Oostenrijk dan in Frankrijk. Volgens haar hebben de Fransen historisch gezien al
een afkeer van het ‘lenen’ van andere culturen. Ondanks de groeiende populariteit van de
origineel Engelstalige musical en de megamusical, blijft het vasteland van Europa ook haar eigen
musicals ontwikkelen en produceren. De voornaamste reden dat het Europese vasteland dit doet
is dat de thema’s van de origineel Engelstalige musicals niet altijd passen bij het Europese
publiek. Sebesta spreekt in haar artikel, buiten Stage Entertainment, echter niet over de
Nederlandse musicaltraditie.2
Met mijn eindwerkstuk wil ik graag een toevoeging doen aan het gebrekkige literaire aanbod
over de Nederlandse musicaltraditie. De Nederlandse musicaltraditie wijkt af van de Europese
tradities die Sebesta bespreekt in haar artikel. De oorsprong van de Nederlandse musical ligt
meer in cabaret en kleinkunst dan in opera of spektakelshows. Dit creëert de mogelijkheid om
een soortgelijk onderzoek te doen als Sebesta, maar dan met de Nederlandse musicaltraditie
centraal. Een uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse musicaltraditie zou te omvangrijk zijn
1

Paul van Ewijk, Met zang en dans – De geschiedenis van de musical in Nederland (Kampen: Koklyra, 1993),
17-18.
2
Judith Sebesta, “Something borrowed, something blue: the marriage of the musical and Europe,” in The
Cambridge Companion to the Musical, red.William A. Everett, Paul R.Laird (Cambridge: Cambridge University
Press, 2011): 270- 283.
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voor een bachelor eindwerkstuk, dus daarom richt ik mij op een bepaald concept binnen het
genre musical: de megamusical. De megamusical is een specifieke vorm van musical die zich
kenmerkt door haar grootsheid. Hoewel het concept steeds populairder lijkt te worden, is er
geen duidelijke definitie van de megamusical. Over het algemeen vertelt de megamusical een
verhaal over een grote, vaak historische gebeurtenis. De enscenering van de megamusical is
enorm en ook buiten het theater is de musical een commercieel product. Jonathan Burston,
professor in de media studies, geeft de megamusical de volgende drie economische
karakteristieken: de megamusical speelt zich af in globaal groeiende markten, wordt
geproduceerd door een klein groepje vermogende spelers en ontwikkelt een commercieel
product dat internationaal gereproduceerd kan worden.3 Het concept is in de jaren ’70 ontstaan
in Groot-Brittannië en is daarna snel overgewaaid naar de Verenigde Staten.4 In Nederland is de
megamusical sinds 1987 te vinden, in de vorm van gekopieerde en vertaalde voorbeelden uit
Groot-Brittannië. Cats was de eerste megamusical in Nederland, gevolgd door Les Miserables in
1991.5 Enkele andere voorbeelden van megamusicals die in Nederland op de planken hebben
gestaan zijn: Miss Saigon(1996), The Phantom of the Opera(1993) en The Lion King(2004).6 Ik
richt me in dit onderzoek op de eerder genoemde Nederlandse productie Soldaat van Oranje..
Enerzijds is het een onderzoek naar de Nederlandse musicaltraditie en op welke manier Soldaat
van Oranje binnen deze traditie past. Anderzijds is het interessant om te onderzoeken op wat
voor manier Soldaat van Oranje kan worden gezien als megamusical. Kan een musical die
dermate groots wordt neergezet nog wel voldoen aan de kenmerken van de Nederlandse
musicaltraditie? Of is die Nederlandse musicaltraditie zo duidelijk zichtbaar dat Soldaat van
Oranje geen megamusical genoemd kan worden? De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan
ook:
Op welke manier kan de musical Soldaat van Oranje gezien worden als megamusical,
beïnvloed door de Nederlandse musicaltraditie?
Allereerst ga ik het concept van de megamusical behandelen aan de hand van de volgende drie
kenmerken: de commerciële aspecten, de artistieke aspecten en negatieve kritieken uit de pers.
In de analyse in dit eindwerkstuk kan de megamusical gezien worden als het ‘something
borrowed’. Dit is omdat het een ‘geleend’ en niet-Nederlands concept is maar wel gebruikt wordt
in het musicalaanbod in Nederland. Een werk dat niet kan ontbreken in een onderzoek naar de
megamusical is de monografie The megamusical van Jessica Sternfeld uit 2006. In haar

3

Jonathan Burston, “Enter, stage right: Neoconservatism, English Canada and the megamusical,” Soundings 5
(1997): 179-190, 179.
4
Jessica Sternfeld, The Megamusical (Bloomington: Indiana University Press, 2006), 1.
5
Maxim Bezembinder, De musical: Het boek (Zwolle: De jonge hond, 2010), 117 – 119.
6
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monografie beschrijft Sternfeld, assistent professor aan de Chapman University op het gebied
van muziek en podiumkunsten, de ontwikkeling van de megamusical, vanaf de eerste variant in
1971 tot de megamusical in de 21e eeuw. Volgens Sternfeld is de definiëring van een begrip als
megamusical onmogelijk, maar is er wel een duidelijke samenhang van kenmerken of
eigenschappen te vinden die de verschillende megamusicals met elkaar verbindt.7 In zowel
Theatre and Globalization als in het kritische artikel ‘Does the mega-musical boom means
theatre’s bust?’ geeft Dan Rebellato een kritische analyse van de megamusical. Volgens hem gaat
de megamusical ten koste van het idee van plaats en tijd dat theater zo kenmerkt.8 De
megamusical is dermate internationaal reproduceerbaar, dat niet iedere voorstelling meer uniek
is. Plaats en tijd zijn niet meer van belang, want waar ook ter wereld staat een zelfde voorstelling
op de planken.
Als tweede onderdeel komt de Nederlandse musicaltraditie aan bod, aan de hand van de
volgende drie kenmerken: het kenmerk dat de tekst centraal staat, de oer-Hollandse thematiek
en de diepgang van het verhaal. Deze traditie kan, gelijk aan de analyse van Sebesta, gezien
worden als het ‘something old’. Paul van Ewijk bespreekt in zijn monografie Met zang en dans de
ontwikkeling van de Nederlandse musical tot 1993. Volgens Van Ewijk is Nederland een van de
weinige landen die een eigen musicaltraditie kent. In Nederland gaan originele producties hand
in hand met Broadway producties en dit is een vrij unieke situatie volgens Van Ewijk.9 Ook over
de Nederlandse musicaltraditie zijn de meningen verdeeld. Zo stelt muziekjournalist Henk van
Gelder dat de Nederlandse musical niet veel is opschoten met de traditie die er ontstaan is.10 Tot
op heden is er weinig geschreven over de Nederlandse musicaltraditie, waardoor het theoretisch
kader in dit geval aangevuld wordt met verschillende scripties. Zo meent Eva Croonen in haar
scriptie ‘Een Nederlandse musicaltraditie’ uit 2010 dat er wel degelijk een musicaltraditie te
vinden is met duidelijke kenmerken, die zich op unieke wijze heeft kunnen ontwikkelen vanuit
het cabaret en de kleinkunst.11 Ook Anna Aalders schreef in 1992 al een doctoraalscriptie over
de verschillen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse musical: ‘Made in Holland: Een
onderzoek naar verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse musical’. In deze analyse
komen de kenmerken van de Nederlandse musical, die afwijken van de kenmerken van de
Amerikaanse musical, duidelijk naar voren. 12
7
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De keuze voor Soldaat van Oranje als casestudy kan aan de hand van verschillende argumenten
verklaard worden. Allereerst zou een vergelijkend onderzoek met meerdere casestudies te
omvangrijk worden voor dit werkstuk. Daarnaast is Soldaat van Oranje als langstlopende
voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis zonder twijfel succesvol te noemen. Dat in
combinatie met de grootse eigenschappen die Soldaat van Oranje lijkt uit te dragen verklaart de
keuze voor deze casestudy. Met grootse eigenschappen doel ik hier onder andere op het speciaal
voor deze voorstelling gebouwde theater, de unieke manier waarop het publiek in het decor
ronddraait en het verhaal van de voorstelling over een van Nederlands meest bekende
oorlogshelden. Aan de hand van een semiotische voorstellingsanalyse van Soldaat van Oranje ga
ik na hoe de kenmerken van de megamusical en de Nederlandse musicaltraditie gestalte krijgen.
Deze analyse zal gebaseerd zijn op The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Aan de hand
van deze bron analyseer ik op wat voor manieren Soldaat van Oranje gebruik maakt van tekens
om het verhaal te vertellen. Verticale en horizontale analyses zullen gecombineerd worden want
diverse deelaspecten worden belicht.13 Deze casestudy verwijst naar het ‘something new’ in de
analyse van Sebesta.
De hoofdstukindeling zal er als volgt uitzien: In hoofdstuk twee beschrijf ik de belangrijkste
kenmerken van de megamusical. De volgende aspecten haal ik daarbij aan: de commerciële
aspecten, de artistieke aspecten en de negatieve kritieken uit de pers. Vervolgens zal ik in
hoofdstuk drie de Nederlandse musicaltraditie beschrijven aan de hand van de volgende drie
kenmerken: het kenmerk dat de tekst centraal staat, de oer-Hollandse thematiek en de diepgang
van het verhaal. In het vierde hoofdstuk komt de casestudy aan bod en ga ik een semiotische
voorstellingsanalyse van Soldaat van Oranje doen.

13

Christopher B. Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies (Cambridge Cambridge University
Press, 2008) 82.
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2. De megamusical
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zal er eerst een uitleg gegeven moeten
worden over wat het begrip megamusical nu omvat. Jessica Sternfeld is in 2006 de eerste auteur
die op dermate uitgebreide wijze het begrip megamusical behandelt zodat er een gehele
monografie is ontstaan. Met haar boek lijkt ze een sterke basis te hebben gevormd voor verdere
onderzoeken naar het fenomeen megamusical. Sternfeld, professor aan de Chapman University
op het gebied van muziek, beschrijft in haar boek The Megamusical het begrip aan de hand van
verschillende voorbeelden uit de praktijk. De megamusical is ontstaan in de jaren ’70 en ’80 na
een zwakkere periode van de musical in de jaren ’60. 14 Ze meent dat het definiëren van een
begrip als de megamusical geen exacte wetenschap is, maar dat het zeker mogelijk is om aan de
hand van kenmerken een beeld te vormen van de megamusical. 15 Volgens Sternfeld vertelt de
megamusical epische verhalen, heeft de megamusical weinig tot geen gesproken dialoog, is de
megamusical niet alleen binnen maar ook buiten het theater ‘mega’ als commercieel product en
worden de ontwikkelingen omtrent een megamusical volop gevolgd door de pers. Daarnaast
heeft een megamusical internationaal succes en wordt de megamusical vaak niet gewaardeerd
door critici.16 Rebellato’s werk kan gezien worden als een kritische noot op de megamusical. In
zijn boek Theatre and Globalization uit 2009, maar ook in zijn artikel ‘Does the megamusical
boom mean the theatre’s bust?’ uit 2011, zet Rebellato zijn vraagtekens bij de positieve invloed
van de megamusical binnen het theater. Hij spreekt over de megamusical als McTheatre, als
verwijzing naar de fastfood keten McDonalds. De megamusical biedt wellicht internationaal een
standaard aan kwaliteit, net zoals de McDonalds restaurants, maar verliest hiermee het unieke
karakter dat iedere voorstelling verschillend maakt. Theater heeft de mogelijkheid om te
reageren op plaats en tijd, maar bij de megamusical is dit niet het geval.17

2.1 Artistieke aspecten
Het eerste kenmerk dat naar voren komt uit de literatuur richt zich op het artistieke aspect van
de megamusical. Inhoudelijk gezien vertellen megamusicals verhalen over indrukwekkende
gebeurtenissen in een historische context.18 Paul Prece en William Everett beschrijven de
onderwerpen van de megamusical als volgt:’ They are overtly romantic and sentimental in

14

Sternfeld, 9.
Sternfeld, 3.
16
Sternfeld, 4.
17
Dan Rebellato, Theatre & Globalization (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), 41 – 43.
18
Sternfeld, 2.
15
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nature, meant to create strong emotional reactions from the audience. Stories merge aspects of
human suffering and redemption with matters of social consciousness.’19 Daarbij kunnen ook de
muziek, decors en enscenering als groots worden getypeerd volgens Jessica Sternfeld.20 De
voorbeelden die zij geeft in haar monografie, zoals The Lion King en Les Miserables, voldoen aan
dit kenmerk. In het geval van The Lion King zijn de 232 poppen en maskers van grote invloed op
de representatie en de uniciteit van de musical.21 Bij Les Miserables, de musical die gebaseerd is
op de roman van Victor Hugo uit 1862, was volgens de originele producent Cameron Mackintosh
het toneel van het Carré in Amsterdam te klein voor de enorme decors die bij de musical
hoorden.22 Op het toneel moest een in doorsnede elf meter grote draaischijf worden geplaatst
om het bouwwerk dat de barricade vormde, een decorstuk van groot belang voor het stuk,
geruisloos op te kunnen rijden.23 Het visuele spektakel is volgens Prece en Everett onderdeel van
het genre: ‘creating breathtaking effects for the theatrical audiences has become part of the
art’.24
2.2 Commerciële aspecten
De megamusical is op uiteenlopende, voornamelijk commerciële, manieren buiten het theater
terug te vinden, zoals op posters, in reclames, in televisieprogramma’s en in – interviews.
Publiciteit voordat de musical daadwerkelijk op de planken staat is van groot belang. Cameron
Mackintosh, een grote naam binnen de megamusical, verkocht megamusicals als een
daadwerkelijk product, compleet met logo’s, soundtracks en advertenties in kranten, op de radio
en op televisie.25 Hier was voor de komst van de megamusical nog geen sprake van, toen werd
dit veel kleinschaliger aangepakt. Rebellato betoogt dat de megamusical vaak te herkennen is
aan een beeldmerk omdat dit internationaal bruikbaar en herkenbaar is. In zijn artikel verwijst
hij naar de musicals Les Miserables, Cats en Miss Saigon, die alle drie te herkennen zijn aan hun
daadwerkelijk bekende logo. Dit beeldmerk is dan ook overal terug te vinden op de bij de
voorstelling passende merchandise:
”Among the many innovations in the marketing of Cats was the development of the ‘cat’s
eye’ brand logo. This image appeared on posters, T-shirts, the outside of the theatre

19

Paul Prece, en William Everett, “The megamusical: the creation, internationalisation and impact of a genre,” in
The Cambridge Companion to the Musical, 2e druk, red. door William A. Everett en Paul R. Laird (Cambridge:
Cambridge University Press, 2011): 250-269, 250.
20
Sternfeld, 2.
21
Scholten, Musicals in Nederland, 422.
22
Scholten, Musicals in Nederland, 222.
23
Hilde Scholten, “Les Miserables: een nieuwe musicalstandaard in Nederland,” in De musical: het Boek, red.
door Maxim Bezembinder (Zwolle: De jonge hond, 2010): 127-135, 131.
24
Prece, Everett, 269.
25
Sternfeld, 3.
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building, and all associated memorabilia: key-rings, mugs, cast albums, postcards, badges,
bags, books and the souvenir brochure.”26
Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat Cats niet alleen als musical vernieuwend was, maar ook
op het gebied van marketing. Door het gebruik van een beeldmerk dat op een groot aantal
manieren gebruikt werd kan Cats niet alleen gezien worden als musical, maar ook als een
commercieel product dat veel breder is dan alleen een musical. De marketing en publiciteit
omtrent een megamusical zijn, net als de musical zelf, groots te noemen. Door het gebruik van
beeldmerken wordt het internationale karakter van de megamusical benadrukt. Deze marketing
is nodig, want een megamusical produceren, brengt veel kosten met zich mee. In het seizoen
2010-2011 kostte de gemiddelde Broadway musical, dus ook niet-megamusicals inbegrepen,
$4,9 miljoen.27 De merchandise en marketing is nodig om deze grote investeringen terug te
verdienen. Dan Rebellato relateert het grote financiële succes van de megamusical, wat ook
gezien kan worden als een kenmerk van de megamusical, aan deze ‘franchising’. Met
‘franchising’ doelt Rebellato op de wijze waarop de megamusical internationaal gereproduceerd
wordt. Wanneer een megamusical als internationale vertaling verkocht wordt schaft de koper
niet alleen het script aan, maar een gehele productie inclusief decors, kostuums en de eerder
genoemde marketingcampagnes en merchandise producten. Dit betekent dat een megamusical
overal ter wereld identiek zou moeten zijn. ”This explains the nickname McTheatre, because
McDonald’s restaurants are opened on very similar terms. These are not new productions; these
are franchises.”28 Het bieden van een onveranderlijke kwaliteit van een bepaald product, in dit
geval de megamusical, waar ook ter wereld, is volgens Rebellato een van de succesfactoren van
het concept. Ook Jonathan Burston, professor media studies aan de Western University in
Canada, spreekt over de commerciële aspecten van de megamusical in relatie tot het
internationale karakter:
“(…)megamusicals are big global business: capital investments are larger, markets are
bigger, more international and more numerous, and stakes are higher than ever before in
the history of musical theatre. With the arrival of megamusicals, we have witnessed the
attainment of a level of standardisation in production regimes previously unknown in the
field of live theatrical production.”29

26

Rebellato, Theatre & Globalization, 46 – 47.
Ken Davenport, blog over kosten Broadway musical, “What’s the average cost of putting on a broadway
show?” The producers perspective blog, 7 juni 2012,
http://www.theproducersperspective.com/my_weblog/2012/06/whats-the-average-cost-of-putting-on-abroadway-show.html.
28
Rebellato, Theatre & globalization, 41.
29
Burston, 180.
27
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Burston deelt Rebellato’s mening over het gevolg van het ‘franchisen’: de internationalisering
die de megamusical kenmerkt heeft tot gevolg dat het een globale business is geworden. Jessica
Sternfeld meent dat het grote financiële succes van de megamusical voornamelijk te maken heeft
met de duidelijke aanwezigheid van een megamusical in de media.30

2.3 Negatieve kritieken door professionals
Het laatste kenmerk van de megamusical dat Sternfeld belicht in haar monografie kan meer
gezien worden als een veelvoorkomend verschijnsel. Doorgaans krijgt een megamusical
negatieve reacties van professionele en onafhankelijke critici. De nadruk in deze kritieken wordt
gelegd op het gebrek aan substantie, oftewel het gebrek aan rationele activering van het publiek.
De stukken doen volgens de critici weinig om het publiek te onderrichten of uit te dagen:”(…)
just pretty tunes and shiny sets.”31 Inhoudelijk is de megamusical vaak niet sterk genoeg volgens
de critici. Ondanks deze negatieve kritieken blijft het publiek naar het theater komen, soms wel
decennia lang.

30
31

Sternfeld, 3.
Sternfeld, 4.
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2 De Nederlandse musicaltraditie
Volgens Paul van Ewijk is Nederland, naast de Verenigde Staten en Groot-Britannië, een van de
weinige landen met een musicaltraditie.32 Judith Sebesta spreekt daarentegen over andere
Europese landen die ook een musicaltraditie hebben, zoals Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.
De voornaamste reden voor deze uiteenlopende meningen is het jaartal van publicatie. ‘Met zang
en dans’ is gepubliceerd in 1993 en de tekst van Sebesta komt uit 2008. In haar inleiding vertelt
Sebesta dat ze zich richt op ontwikkelingen van de afgelopen twintig tot vijfentwintig jaar.33
Hierdoor komt een groot deel van de ontwikkeling die Sebesta omschrijft niet terug in het werk
van Van Ewijk. In de Nederlandse literatuur over de musicaltraditie is terug te vinden dat de
musical in Nederland zich op unieke wijze heeft kunnen ontwikkelen. Zo schrijft Anna Aalders in
haar doctoraalscriptie ‘Made in Holland: Een onderzoek naar de verschillen tussen de
Nederlandse en de Amerikaanse musical’ uit 1992 over de kenmerken van de Nederlandse
musical. Zo bespreekt ze het ontstaan van de Nederlandse musical uit de cabarettraditie, een
kenmerk dat volgens haar gezien kan worden als meest aanwezige verschil tussen de
Nederlandse en de Amerikaanse musical.34 Als voorbereiding op de analyse in de casestudy wil
ik de Nederlandse musicaltraditie behandelen aan de hand van drie kenmerken. Eva Croonen
hanteert een gelijke manier van analyseren in haar masterscriptie ‘Een Nederlandse
musicaltraditie’ uit 2010. De cabarettraditie is volgens haar altijd al de voedingsbodem geweest
voor de Nederlandse musical en pas later heeft de Nederlandse musical zich laten beïnvloeden
door de normen van de Anglo-Amerikaanse musical. 35

3.1 Tekst staat centraal
Waar in de Verenigde Staten de musical is ontstaan uit een mix van minstrelshows, vaudeville,
burlesque, extravaganza, operette en revue, ligt de oorsprong van de Nederlandse musical
voornamelijk in het cabaret 36 Deze oorsprong uit het cabaret brengt een bepaalde werkwijze
met zich mee. In de Nederlandse musical wordt over het algemeen de tekst als eerst geschreven
en wordt de muziek daar later bij gecomponeerd. Dit gebeurt bij het cabaret op een gelijke wijze.
Bij een Nederlandse musical wordt, geheel in stijl, de naam van de schrijver eerder geassocieerd
met een bepaalde musical dan de naam van de componist. In de Britse en Amerikaanse traditie is
dit het tegenovergestelde, daar is de naam van de componist het visitekaartje van het stuk en is
de tekstschrijver minder bekend. Binnen die traditie wordt over het algemeen dan ook eerst de
32

Van Ewijk, 7.
Sebesta, 271.
34
Aalders, 65.
35
Croonen, 22.
36
Van Ewijk, 18-19.
33
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muziek geschreven en daarop volgend de tekst.37 Zo beschrijft Henk van Gelder in zijn artikel ‘De
bloeiperiode van de origineel Nederlandstalige musical’ dat in de werkwijze binnen de
Nederlandse musical alles begint bij de tekst en dat de overige onderdelen binnen een stuk
dienend zijn voor die tekst.38 In het artikel ‘De wetmatigheden van de musical; Maria mag niet
binnenrijmen’ waar hij het boek The musical from inside out recenseert schrijft hij het volgende:
”In de Nederlandse musicals ligt het primaat wegens onze cabarettraditie bij de tekst. Eerst zijn
er de woorden, daarna moet de componist maar zien dat hij er aardige muziek bij verzint.”39 Ook
volgens Paul van Ewijk heeft in de Nederlandse musical de tekst altijd voorrang op de muziek,
omdat er meer waarde wordt gehecht aan inhoudelijke diepgang dan aan het muzikale aspect.40

3.2 Oer-Hollandse thematiek
Een tweede kenmerk van de Nederlandse musical kan worden terug gevonden in de thematiek.
Aalders beschrijft in haar doctoraalscriptie de oer-Hollandse thematiek als doorslaggevende
succesfactor van een Nederlandse musical. Volgens haar is de herkenbaarheid die een oerHollands thema brengt in een musical van groot belang.41 Croonen meent zelfs dat de
herkenbare boodschap of thematiek vaak als voorwaarde voor succes geldt.42Deze
herkenbaarheid is wat de Nederlander aanspreekt. Ook Paul van Ewijk spreekt over de behoefte
aan herkenbaarheid. In de jaren ’60 zijn er meerdere pogingen gedaan om buitenlandse musicals
naar Nederland te halen, niet allen met een groot succes. Volgens Van Ewijk komt dit door een
gebrek aan herkenbaarheid. “.. het publiek had niet altijd genoeg affiniteit met de buitenlandse
shows en onderwerpen.”43 Een ander voorbeeld van deze vraag naar oer-Hollandse thematiek is
terug te vinden in een recensie van Henk van Gelder. Van Gelder mist de oer-Hollandse
thematiek in het musicalaanbod rond 1993, het jaar waarin hij het boek Met zang en dans van
Paul van Ewijk recenseert:
”Maar wanneer gaat een Nederlandse musical weer eens gewoon over Amsterdam of het
feminisme, over Max Havelaar of over Fien de la Mar, over Troelstra of over corrupte notarissen?

37
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Van Gelder, “De bloeiperiode van de origineel Nederlandstalige musical”, 720 – 721.
39
Van Gelder, “De wetmatigheden van de musical; Maria mag niet binnenrijmen,” NRC, 7 juni 1991,
geraadpleegd op 15 februari 2014, http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/de-wetmatigheden-van-de-musicalmaria-mag-niet-binnenrijmen.
40
Van Ewijk,19.
41
Aalders, 43-45.
42
Croonen, 28.
43
Van Ewijk, 51.
38

12

De musicals over typisch Nederlandse onderwerpen, geworteld in de cabaret-traditie, zijn de
afgelopen jaren tamelijk dun gezaaid geweest.”44
Van Gelder mist de musical met typisch Nederlandse onderwerpen. Dit concludeert hij ook in
zijn tekst ‘De bloeiperiode van de origineel Nederlandstalige musical’. Volgens hem is het eigen
Nederlands fabricaat grotendeels verdrongen door het kopiëren van buitenlandse successen.45
De mening van Van Gelder kan hier gerelateerd worden aan het standpunt van Dan Rebellato. De
origineel Nederlandse musical wordt grotendeels verdrongen door het ‘McTheatre’ en verliest
hiermee de mogelijkheid tot aanpassing aan plaats en tijd. De oer-Hollandse thematiek waar de
Nederlander zo van houdt komt niet terug in het ‘McTheatre’. Die oer-Hollandse onderwerpen
die Van Gelder mist rond 1993 zijn anno 2014 wedergekeerd in het aanbod. Zo is er nu de
musical Hij gelooft in mij, over het leven van volkszanger André Hazes vanuit Stage
Entertainment.46 Tevens staat er van Albert Verlinde Entertainment de musical Sonneveld op de
planken, een stuk over het leven van Nederlandse cabaretier en zanger Wim Sonneveld.47
Daarnaast was er in 2012 HEMA de musical van Bos Theaterproducties, een musical gebaseerd
op de bekende winkelketen. In deze musical zien we, nu koningin, Maxima net voor haar
huwelijk met Willem Alexander inburgeren in de Nederlandse maatschappij.48 Ook zijn er de
afgelopen jaren meerdere musicals geproduceerd gebaseerd op Nederlandse (kinder)boeken.
Voorbeelden hiervan zijn Dik Trom, Koning van Katoren, Nijntje de musical en Jip en Janneke.49
Deze voorbeelden laten zien dat het oer-Hollandse aspect op verschillende manieren terug te
vinden is. Zo kan een typisch Nederlands boek basis zijn voor een musical, maar kan het oerHollandse aspect ook terug te vinden zijn in het hoofdpersonage, zoals in het geval van André
Hazes en Wim Sonneveld.

3.3 Diepgang in het verhaal
Wij Nederlanders houden van musicals met inhoud, volgens Paul van Ewijk.50 Met deze
uitspraak meent Van Ewijk te zeggen dat de Nederlander niet naar het theater getrokken wordt
met een simpel verhaal. De Nederlander wil aan het denken worden gezet door het verhaal dat
44
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er verteld wordt. Deze diepgang kan gevonden worden in de gebeurtenissen maar ook in de
personages van het stuk. Frank Sanders, een van de grootste Nederlandse musicalmakers uit de
jaren ’80, legt deze vraag naar diepgang uit aan de hand van het volgende voorbeeld:
”In de Verenigde Staten is de tegenstelling tussen de enen (sic) persoon met een groene tuin en een
andere met een groenere tuin genoeg om wat over de betrokken mensen te vertellen. In Nederland
is dit niet voldoende en moet de een ook nog katholiek zijn en de ander PSP-er.”51
De Nederlander wil graag meer weten over de betrokken personages. In het voorbeeld worden
religie en politieke voorkeur aangehaald als diepgang in de personages. Ook Anna Aalders meent
dat de Nederlander weigert te accepteren dat een musical een simpel verhaal kan hebben.
Volgens haar hebben de Nederlandse musicalmakers een onweerstaanbare behoefte om hun
stukken van een duidelijke boodschap te voorzien. Volgens Aalders worden te simpele
onderwerpen of een nauwelijks aanwezige verhaallijn over het algemeen als negatief ervaren
door de theatercritici.52 Eva Croonen verwerkt deze uitspraak ook in haar betoog. Daarnaast
meent ze dat het in Nederland altijd de norm is dat een musical op kritische wijze voeten in
aarde moet hebben.53 De musical die volgens haar als grondlegger van de Nederlandse musical
gezien kan worden, Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Smidt, was een actueel en
maatschappelijk geëngageerd stuk wat politieke satire bevatte en de nadruk op de tekst legde.54
Dit is precies zoals het binnen de Nederlandse musicaltraditie betaamt.
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3 Case study – Soldaat van Oranje
Soldaat van Oranje is zonder twijfel een bijzonder stuk binnen de Nederlandse
theatergeschiedenis. In deze casestudy wil ik de musical analyseren aan de hand van de eerder
aangehaalde kenmerken van de megamusical en de Nederlandse musicaltraditie. Allereerst
analyseer ik op welke manier Soldaat van Oranje al dan niet voldoet aan de kenmerken van de
megamusical. Vervolgens komen de drie kenmerken van de Nederlandse musicaltraditie aan
bod, om op die manier te analyseren hoe de musical Soldaat van Oranje binnen die Nederlandse
musicaltraditie past.
4.1 Artistieke aspecten
De musical Soldaat van Oranje vertelt een verhaal dat zich afspeelt ten tijde van een
indrukwekkende historische gebeurtenis, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Student Erik
Hazelhoff Roelfzema en zijn studievrienden hebben een onbezorgd leven wanneer de oorlog
uitbreekt. Ieder individu moet keuzes maken: kies ik voor het verzet, kies ik voor de vijand of
doe ik niets. Ze spelen met het dilemma tussen goed en kwaad en de soms wazige grens tussen
deze twee. Door de verschillende achtergronden, bijvoorbeeld het Joodse geloof of Duitse
ouders, maken de studievrienden uiteenlopende keuzes. Erik kiest voor het verzet en ontsnapt
naar Engeland om vanuit daar afluisterapparatuur naar Nederland te smokkelen en als piloot
betrokken te raken bij bombardementen op Duitsland. Hij wordt adjudant van koningin
Wilhelmina en ontvangt voor zijn verzetswerk de Militaire Willemsorde. De musical vertelt het
epische heldenverhaal over een van Nederlands bekendste verzetstrijders, dat in 1970 al in boek
werd uitgebracht en in 1977 als film..55 De enscenering en het decor van de musical zijn groots
en uniek. Het publiek zit op een draaischijf van 33 meter doorsnede met 1103 theaterstoelen en
beweegt zich tijdens de voorstelling langs de verschillende decors.56 Het idee van de draaischijf
is niet geheel nieuw, in de voorstelling Midzomernachtsdroom van Franz Marijnen in de oude
Rotterdamse schouwburg zat het 200 hoofden tellende publiek ook op een draaischijf. De 1103
stoelen tellende draaischijf, die in totaal 200 ton weegt, is zeker technisch vernieuwend en
groots te noemen.57 Daarnaast zijn de decors niet standaard binnen de Nederlandse musical. Een
van de meest opvallende decors is allereerst het strand van Scheveningen, waarvoor volgens
ontwikkelaar Hellebrekers 600.000 liter water is gebruikt om een Noordzee te kunnen creëren,
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waar de spelers daadwerkelijk met een bootje op gaan varen.58 Een tweede voorbeeld van een
uitzonderlijk decor is te vinden in de slotscène. Het publiek ziet de terugkeer van koningin
Wilhelmina in Nederland doordat de theaterhangaar opent naar buiten en er een echte Dakota,
een oud oorlogsvliegtuig, het theater binnen taxiet. Acteurs rijden op motoren over het toneel en
duinen verschijnen en verdwijnen wanneer nodig. De pers benadrukt dit enorm groots
opgezette decor in de recensies die geschreven werden na de première. Zo schrijft Bianca
Bartels van Trouw: “Producenten Fred Boot en Robin de Levita kozen voor een enorm grootse
decoropzet. (…) het publiek komt ogen en oren tekort (…) Het is geweldig indrukwekkend
totaaltheater.”59 Ook de Volkskrant spreekt hier over:“Soldaat van Oranje is spectaculair(…) en
indrukwekkend in zijn technisch vernuft en vernieuwingsdrang.”60 Het NRC heeft het over
‘overweldigende spektakel ’ en een ‘theater technisch verbluffende voorstelling’.61 Als laatste
spreekt het Parool over een ‘grootse onderneming’ en een ‘unieke vorm’ in de recensie.62 Ook
het veelvuldige gebruik van symbolen wordt opgemerkt in een van de recensies. ”Verder
kenmerkt zijn regie zich door fel realisme en (…) een ferm gebruik van symbolen(hakenkruisen;
Jodensterren; NSB-advertenties)”63 Naast deze symbolen is de tijdsgeest van het stuk terug te
zien in de kleding en het uiterlijk van de spelers, die erg typerend zijn voor de jaren ’40-’45.
Vrouwen met rokken tot over de knie, hoog getailleerde kostuumbroeken met bretels en
gladgeschoren kinnen passen bij die tijd. Ook wordt er in grote mate gebruik gemaakt van
realistische projecties op de (tevens) draaiende muren. Door dit te combineren met het
ronddraaiende publiek wordt onder andere het beeld gecreëerd dat een acteur door de Leidse
straten loopt, dat er motoren met grote snelheid over het toneel rijden en dat er acteurs op Het
Kanaal varen. Deze videoprojecties zijn van groot belang binnen de voorstelling en passen bij de
kenmerken van een megamusical. In steeds meer theaterproducties wordt gebruik gemaakt van
videoprojecties, maar op veel kleinere schaal en met een minder belang dan bij Soldaat van
Oranje.
4.2 Commerciële aspecten
Ook de commerciële aspecten die om de hoek komen kijken bij een megamusical zijn terug te
vinden bij Soldaat van Oranje. Allereerst was er met de ontwikkeling van de musical en het
theater een investering van negen miljoen euro gemoeid en zijn er iedere dag 132 mensen aan
het werk om deze musical in zijn geheel op de planken te krijgen. De musical moest minstens
één kalenderjaar volle zalen trekken om deze investering terug te winnen, daarbij rekening
58
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houdend dat er zeven voorstellingen per week zijn. 64 Theaterjournalist Robbert van Heuven
schreef in oktober 2012 een artikel over de wetenschappelijke precisie van de
marketingcampagne van Soldaat van Oranje. De marketing speelt in op het brede publiek dat de
voorstelling trekt. Er wordt gebruikt gemaakt van uiteenlopende marketingtechnieken zoals
outdoor-reclame, printadvertenties en spotjes op radio en televisie. De kaartverkoop wordt zeer
nauwkeurig bijgehouden en aan de hand van die cijfers wordt per regio de marketing aangepast.
Tevens wordt er bewust gekozen voor een telkens terugkerende verlenging van drie maanden
van de musical, om op die manier een schaarste in kaartjes te creëren. Er wordt veel gebruik
gemaakt van social media. De musical heeft een actieve Facebook- en Twitterpagina waar
dagelijks tot wekelijks nieuwe berichten te vinden zijn.65 Verschillende backstage filmpjes en tvfragmenten zijn hier en op de website te vinden.66 De avond van de officieel 1095e voorstelling
pakte de musical groots uit met een live uitzending in het reclameblok op Nederland 1. Dit werd
een opvallend nieuwsbericht, want vanwege een storm waren er die week 2 voorstellingen
geannuleerd, waardoor op de feestavond de 1093e voorstelling pas bereikt was.67 De Dakota, een
van de opvallende decorstukken, heeft ook gezorgd voor een onbedoelde maar succesvolle
marketingcampagne. Op 13 augustus 2010 kwam een Dakota C47 uit WOII tijdens het transport
vast te zitten onder een brug op de A44. Dit ongeval werd breed uitgemeten in de landelijke
pers.68 Het ongeval zorgde voor een stormvloed aan publiciteit, ruim 2,5 maand voor de
première. De Dakota was dermate beschadigd dat deze niet meer gebruikt kon worden als
decorstuk, maar door de grote aandacht in de media was er binnen enkele dagen een ‘nieuwe’
Dakota voorhanden.69 Volgens producent Fred Boot heeft dit ongeluk ervoor gezorgd dat heel
Nederland onbedoeld wist dat Soldaat van Oranje naar Katwijk zou komen.70 Fred Boot was in
oktober 2012 te gast als spreker bij TedxBreda, een evenement waar uitzonderlijke ideeën uit
drie verschillende werelden, technologie, entertainment en design, gedeeld worden.71 Nicole van
der Ham, hoofd marketing van de musical, benadrukt daarnaast het belang van de
herkenbaarheid van de vormgeving. Het is volgens haar essentieel om vast te houden aan het
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bekende oranje ontwerp als beeldmerk.72 Dit is geheel in lijn met de uitspraken van Dan
Rebellato, die meent dat het gebruik van een beeldmerk past bij het grootse karakter van de
megamusical. Tevens is er een uitgebreide merchandise om de musical heen ontwikkeld.73
Iedere nieuwe cast, ondertussen komt de zevende eraan, krijgt nieuwe commercials en scène- en
persfoto’s. Dit levert iedere keer een publiciteitsmoment op en is daarnaast ook een vorm van
commercie, omdat de programmaboeken tevens vernieuwd worden. 74
4.3 Negatieve kritieken van professionals
Het Nederlandse publiek komt al meer dan drie jaar richting de Theaterhangaar in Katwijk
ondanks het feit dat de musical op bepaalde onderdelen negatieve kritieken ontvangt vanuit de
pers. Jessica Sternfeld geeft aan dat de kritieken die de megamusical krijgt vaak over de inhoud
van het stuk gaan. Dit is bij Soldaat van Oranje niet het geval, de pers is positief over de ervaring
in het geheel en ook het bekende verhaal wordt goed ontvangen. Voornaamste struikelblokken
zijn de kwaliteit van de zang en de liedteksten. Zo schrijft het NRC in haar recensie: ”De meeste
nummers laten weinig ruimte voor expressie, met middelmatige melodietjes en liedteksten die
in de vertaling (…) worden ontsierd.(…) De meeste acteurs komen met hun bedeesde
zangstemmen nauwelijks boven het orkestje uit.”75 De Volkskrant vermeldt kort maar krachtig
dat het zangtalent van de acteurs het minder sterke punt is van de musical.76 ‘”Het zijn de
acteurs die oprecht zingen. Soms nog iets té wiebelig en zacht(…)“ meent Trouw. De redactie van
musical.blog.nl schrijft het volgende in haar recensie: ‘”Want vocaal laat het hier en daar te
wensen over. (..) Al zijn de liedteksten wat matig (..).”77 Ook Metro is niet te spreken over de
zangkwaliteit van hoofdrolspeler Matteo van der Grijn: “Zijn stem is enigszins beperkt en niet
toereikend voor elke musical”.78 Ondanks de negatieve recensies lijkt het publiek zich weinig aan
te trekken van deze ietwat zwakke zang en niet sterke nummers uit de musical. Soldaat van
Oranje lijkt niet geheel aan dit kenmerk van de megamusical te voldoen, of in ieder geval niet op
de manier zoals Sternfeld het kenmerk aan de megamusical heeft toegeschreven.
4.4 Tekst staat centraal
In de musical Soldaat van Oranje is dit kenmerk op verschillende manieren en niveaus terug te
vinden. Allereerst kan er gekeken worden naar regisseur Theu Boermans. Voor Boermans was
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dit zijn eerste musical. Voorheen was hij artistiek directeur bij het Nationaal Toneel en in 1988
richtte hij het theatercollectief De Trust op.79 Anja Krans, onder andere adviseur van de Raad
voor Cultuur, schrijft in haar monografie Vertraagd Effect uit 2005 het volgende over Theu
Boermans en zijn werk bij De Trust:
”De acteurs en actrices bij De Trust geven gestalte aan die personages, zoals de schrijvers die door
middel van de taal tot stand hebben gebracht. Want als de voorstellingen van Boermans iets zijn,
zijn het vooral talige werelden die verbeeld worden.”80
Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat de concentratie op taal het werk van Boermans
kenmerkt. Doordat een musical meer aspecten heeft dan alleen tekst, zoals muziek en dans, zou
taal niet altijd het overheersende onderdeel van een voorstelling moeten zijn. Toch is er in het
geval van Soldaat van Oranje gekozen voor een regisseur die het accent wel degelijk op de tekst
legt. Theu Boermans heeft ook nadrukkelijk de voorkeur gegeven aan acteurs en niet aan
musicalsterren, omdat hij het accent op het acteren wil leggen81 De voorstelling wordt dan ook
voornamelijk gedragen door de tekst en niet door de muziek. In de meeste gevallen brengen de
nummers het verhaal niet verder, maar geven ze een uitleg aan de situatie die er is. De nummers
maken wel standpunten in het verhaal duidelijk, zoals ‘Niets houdt me tegen’, ‘Als wij niets doen’
en ‘Morgen is vandaag’. Ook in de pers komt terug dat de muziek niet altijd een toevoeging is:
“De tweede helft is nog wat traag en niet alle liedjes zijn even noodzakelijk”.82 De Volkskrant
schrijft het volgende over de muziekteksten: “Helaas zijn de door de Amerikaanse Pamela
Philips Oland geschreven liedteksten door Frans van Deursen nogal plat vertaald. (…) Zoals ook
het zinnetje ‘Man, ik was hier in een ruk en een ‘fuck’ afbreuk doet aan het verder goede
script.”83 Het script staat centraal maar de muziek en de bijbehorende teksten zijn een
minpuntje van de musical.
4.5 Oer-Hollandse thematiek
Soldaat van Oranje vertelt een (waargebeurd) verhaal over een belangrijk moment in de
Nederlandse geschiedenis. Zo ziet het publiek de bombardementen op Rotterdam, Nederlandse
mannen die in het verzet gaan en de terugkeer van Koningin Wilhelmina uit Engeland. De
voorstelling vertelt echter voornamelijk het verhaal van een nationale held, Erik Hazelhoff
Roelfzema. Soldaat van Oranje vertelt volgens producent Fred Boot een verhaal dat onderdeel is
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van het Nederlands Erfgoed.84 De gebeurtenissen in WOII zijn onderdeel van de Nederlandse
samenleving en moeten worden doorgegeven aan de volgende generaties. Soldaat van Oranje
doet dat door via een populaire kunstvorm het verhaal te vertellen van een oorlogsheld. Zo
relateert de Volkskrant de musical aan de vraag naar een gebouw voor het Nationaal Historische
Museum en kopt een artikel naar aanleiding van de musical Soldaat van Oranje als volgt: ’Een
musical kan het historisch besef ook op peil houden’. 85
4.6 Diepgang in het verhaal
Boot uit in een interview dat het verhaal van Soldaat van Oranje zo groots is dat de essentie van
de musical bij de inhoud ligt, wat ervoor zorgt dat alles wat er in de musical gebeurt dan ook
vanuit die inhoud komt. Dit is ook de reden dat er voor Theu Boermans is gekozen als regisseur.
Met een verhaal als dit moet er volgens hem de diepte in gegaan worden, omdat de musical
anders tekort doet aan de daadwerkelijke gebeurtenissen rond WOII. Het verhaal dat de musical
wil vertellen kan niet luchtig worden overgebracht op het publiek, waardoor diepgang in de
vertelling onoverkomelijk is.86 Typerend voor de Nederlandse musical heeft Soldaat van Oranje
een duidelijke inhoud en een boodschap. De bezoeker wordt uitgedaagd om na te denken over
keuzes in oorlogstijd. Ga je strijden, kies je voor de vijand of doe je juist helemaal niets?87 In
nummers als ‘Als wij niets doen’ en ‘Morgen is vandaag’ wordt bezongen hoe Erik Hazelfhoff
Roelfzema voor het heldhaftige pad van verzetsstrijder kiest, maar ook waarom anderen dat
juist niet doen. In oorlogstijd weet je niet wat morgen zal brengen en daarom moet je vandaag
een keuze maken, dat is waar de musical het publiek over na wil laten denken. Voor Roelfzema is
de keuze voor het verzet de enige logische en hij kan het dan ook niet waarderen dat sommige
van zijn vrienden niets doen, of dat zijn beste vriend Anton juist voor de kant van de Duitsers
kiest. Het publiek wordt geconfronteerd met de persoonlijke dilemma’s van Roelfzema. Biance
Bartels benadrukt in haar recensie voor Trouw de manier waarop Soldaat van Oranje het
publiek activeert.”(…) blijkt de thematiek over principes en keuzes maken in moeilijke
(oorlogs)tijden nog altijd (weer) actueel. De musical is een overtuigende en eigentijdse variant
die vertelt over vroeger en die je laat nadenken over het heden.”88 De thematiek in de
voorstelling is actueel, want deze zet het publiek aan het denken over keuzes maken in moeilijke
tijden. Ook in de recensie van de Volkskrant komt de thematiek terug: “In de bewerking van
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Edwin de Vries gaat het vooral om de vraag wat goed is en wat fout, en hoe diffuus de grens
daartussen is.”89 Ook dit is een voorbeeld van tijdloze thematiek.
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4 Conclusie
De langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis is bijzonder te noemen.
Soldaat van Oranje is een unieke musical in Nederland wat betreft grootschaligheid in onder
andere decors en marketing, maar vertelt ook een verhaal over een nationale held. De
hoofdvraag van dit onderzoek luidde dan ook: Op welke manier kan de musical Soldaat van
Oranje gezien worden als megamusical, beïnvloed door de Nederlandse musicaltraditie?
Soldaat van Oranje vertelt een verhaal met een duidelijke inhoud en een boodschap. De tekst
staat centraal en werd dan ook als eerst geschreven. Deze kenmerken verklaren deels waarom
de musical niet aan alle kenmerken van de megamusical voldoet. Zo gaan de kritieken vanuit de
pers niet over de inhoud, iets wat Jessica Sternfeld wel als kenmerkend noemt voor de kritieken
op een megamusical, maar over de zangkwaliteiten en de liederen in het stuk. Regisseur Theu
Boermans wilde de nadruk op de tekst leggen en heeft daardoor bewust gekozen voor acteurs in
plaats van musicalsterren, wat het onoverkomelijk maakt dat de zang minder sterk is in
verhouding met het spel. Deze keuze past dan weer binnen de Nederlandse musicaltraditie.
Dan Rebellato heeft kritiek op de megamusical omdat deze vorm van musical niet meer voldoet
aan het idee van plaats en tijd dat theater zo kenmerkt en omdat deze vorm de uniekheid van
iedere voorstelling verliest. De uitspraak van Rebellato is gebaseerd op een aspect dat ook
binnen het Nederlandse musicalaanbod terug te zien is. De gekopieerde musicals die hier op de
planken staan verschillen buiten de vertaling niets van hun originelen. Een musical die binnen
de Nederlandse musicaltraditie behoort zou juist wel goed moeten passen bij de plaats waar
deze plaatsvindt, door de oer-Hollandse thematiek die de Nederlandse musical kenmerkt.
Hierdoor verliest deze typische Nederlandse musical in principe direct de mogelijkheid tot het
zijn van een megamusical. Zo ook Soldaat van Oranje. Dit stuk is een musical die juist wel
kenmerkend is voor de plaats waar de voorstelling speelt, namelijk Nederland. Een belangrijk
kenmerk van de megamusical wat hiermee direct verloren gaat is de internationale
reproduceerbaarheid. Andere culturen zijn hoogstwaarschijnlijk vele malen minder
geïnteresseerd in een verhaal over een Nederlandse volksheld dan het Nederlandse volk zelf.
Daarnaast zal het buitenlandse publiek hoogstwaarschijnlijk minder eenvoudig accepteren dat
er acteurs op het podium staan in plaats van musicalsterren en dat hierdoor de zangkwaliteit
minder is. De liedteksten zullen sterker moeten zijn dan ze nu in het Nederlands zijn omdat daar
in het buitenland meer aandacht aan besteed zal worden door critici en publiek.
Soldaat van Oranje mag dan wel grootser zijn aangepakt dan de gemiddelde Nederlandse
musical, dit maakt het stuk niet direct een megamusical. Het is een unieke voorstelling die
22

theater technisch een daadwerkelijke toevoeging is aan het genre. Het stuk vertelt een
geschiedenis die nooit vergeten mag worden en doet dit op een originele manier door gebruik te
maken van een populaire kunstvorm. Maar na dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat
een echte megamusical binnen de Nederlandse musicaltraditie niet geheel mogelijk is. Een
gelijke productie zou in het buitenland hoogstwaarschijnlijk minder succesvol zijn. Er zijn
verschillende berichtgevingen dat Soldaat van Oranje de grens over zal gaan naar onder andere
Groot-Brittannië en ik hoop van harte dat dit stuk bewijst dat een echte Nederlandse
megamusical wel degelijk mogelijk is.90 Wanneer het stuk, zoals het een megamusical betaamd,
echter exact wordt gekopieerd in buitenlandse producties, is de kans dat het net zo’n groot
succes wordt als in Nederland tamelijk klein.
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