
Chris Camfferman kruipt in de huid van verzetsman
 
'Op het toneel besta ik niet, dan ben ik Leendert Valstar'
 

Chris Camfferman speelt Leendert
Valstar in 'Schuinaam Bertus'.
FOTO THIERRY SCHUT

NAALDWIJK
Op 4 mei staat een Westlander
centraal tijdens twee
theatervoorstellingen in het kader
van dodenherdenking. Chris
Camfferman kruipt in de huid van
verzetsman Leendert Valstar.

RIEN VAN DEN ANKER

Eigenlijk had hij niet verwacht ooit
nog eens op het podium van
theater De Naald een belangrijke
rol te zullen spelen. ,,Tot regisseur
Aart van den Berg belde en me
vroeg voor de
herdenkingsvoorstelling
Schuilnaam Bertus, het indringende
levensverhaal van de Westlandse
verzetsman Leendert Valstar. Ik
kende de man niet. Bovendien had
ik nog nooit een rol gespeeld van
iemand die echt heeft bestaan."

Westlander Chris Camfferman was
er op zijn veertiende van overtuigd
dat hij professioneel acteur zou
worden en ging zelfs een jaar naar
de toneelschool. Uiteindelijk koos
hij toch voor een carrière als
marketeer, al bleven er
toneelambities op het niveau van
de 'betere amateur'. Jarenlang
speelde hij op festivals en in
toneelstukken to hij dara de brui
aan geeft.

Getuigen

Het telefoontje van Aart van den
Berg van Theater in Feite heeft
hem opnieuw op de planken gezet.

,,In een waarheidsgetrouw verhaal
spelen, raakt mijn historische
verbeelding. Het wordt natuurlijk
steeds moeilijker levende getuigen
te vinden die hun verhaal van toen
kunnen doen.''

,,Nu ben ik het middel om het
verder te vertellen. Mensen komen
niet maar mij kijken, ik ben de
belichaming van Valstar. Ik ben dan
geen Chris. Op het toneel besta ik
niet, dan bén ik Leendert. Dat is
voor mij een eer."

Het was voor schrijver/regisseur
Aart van den Berg geen
gemakkelijke opdracht Valstars
leven in theatervorm in beeld te
brengen. ,,Het is een indringend
verhaal van iemand die een
belangrijke rol heeft gespeeld in het
verzet, in Westland maar ook
landelijk." Valstar pleegde
overvallen, bevrijdde een
gevangengenomen kameraad, was
een begrip onder verzetsmensen.
Hij werd gearresteerd en in
september 1944 gefusilleerd.

,,Het gaat om zijn durf en moed,
over zijn zwakte en kracht, maar
boven dit zo Westlandse verhaal
hangt de steeds overheersende
vraag: wat zou jij doen als je
vragen om in het verzet te
stappen? Zou je het misschien juist
niet doen? In feite gaat deze
voorstelling daar over," filosofeert
Van den Berg.

Welbewust heeft hij weer gekozen
voor dezelfde eenvoudige, integere
opzet als andere jaren. Met daarbij,
naast acteur Camfferman, opnieuw
een belangrijke rol voor zangeres
Maghen Hilgersum en pianist Arjen
Molenaar. Belangrijk zijn daarbij het
authentieke beeldmateriaal uit het
Historisch Archief Westland en de
speciaal geschreven liederen en
gedichten van de regisseur. Dit
alles in samenwerking met
WestlandTheater De Naald en
Stichting Narrenschip. Vanwege
het succes van vorige jaren is dit
jaar voor het eerst ook een

matineevoorstelling gepland.

Chris Camfferman weet
ondertussen nog niet of er een
toneelleven na Leendert komt. ,,Ik
heb altijd een beetje geleefd
volgens het motto: als je maar
gelukkig bent. Wat mij betreft, is dit
een eenmalige toneeloefening.
Mogelijk belt er opnieuw een
regisseur, maar misschien duurt
dat tien jaar."

Schuilnaam Bertus wordt
woensdag 4 mei om 15.30 uur en
om 21.00 uur opgevoerd in
WestlandTheater De Naald.
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