Landkoers van een
narrenschip

IN T ER V IE W

Ruim dertig jaar na haar eerste reis als Ship of Fools is het gedaan met het varend bestaan
van het narrenschip. Voormalige haringlogger Azart vaart naar Australië om over land verder
te trekken. Op wielen door de woestijn, naar de heilige berg van de Aboriginals.
Tekst Corine Nijenhuis

De belletjes rond zijn pols rinkelen als August Dirks (67) de
telefoon opneemt. Het is zijn Russische matroos die vanuit
Ecuador belt: of het goed is dat Azart wordt bespoten met gif
tegen de kakkerlakken? Welzeker, antwoordt August in rap
Russisch, al moet de matroos wel een bewijs vragen van de ongedierteverdelger, voor straks, als het schip verder reist. Dat
gebeurt zodra de kapitein weer aan boord is, terug uit Nederland, waar hij nu, op theatrale wijze, zijn boek presenteert.
Dat boek, Azart. Ship of Fools, vertelt over de wonderbaarlijke geschiedenis van een schip dat fungeerde als reizend theater met een wisselend gezelschap van schouwspelers, muzikanten en kunstenaars. Zo’n dertig jaar lang deed het tientallen
havens in Europa, Israël en Afrika aan. Op elke kade waaraan
Azart afmeerde plaatste het theatergezelschap een publiekstribune en speelde de absurdistische voorstelling die ze tijdens de
wintermaanden hadden voorbereid.
Maar voordat die reizen een aanvang namen, had Azart
eerst vijf jaar aan de ketting gelegen. ‘Wat meteen een probleem oploste, want ik kon helemaal niet varen toen ik het
schip kocht.’
Patriotten, dwarsdenkers en rebellen
August wilde een schip, zodat hij op andere wijze kon reizen
dan hij voorheen had gedaan: ‘Ik zocht een manier om reëel
contact met mensen te maken. Een schip kon een platform voor
artistieke uitwisseling bieden.’ Toen hij een kleine erfenis
kreeg, vroeg hij een bevriende schipper een zeewaardig schip
voor hem te zoeken.
Het werd een haringlogger uit 1916. August wilde er een
varend operaschip van maken, maar dat plan liep al direct mis
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dankzij een jonge sopraan die behalve zanger ook advocaat was.
Toen het ministerie de beloofde subsidie voor het operaproject
introk omdat ze de begroting niet geloofwaardig vond, moest
de geplande tournee naar Moskou worden afgeblazen. ‘Daarna
heeft de advocaat me vijf jaar lang achtervolgd. Om het schip
zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor verkoop zette ik er
een paar varkens op.’
Terwijl de Azart in een mestvaalt veranderde, begon August een alternatief nachtclubje, met cabaret en illegale Russische wodka. Op het toen nog naamloze Azartplein in Amsterdam, het plein dat uiteindelijk vernoemd zou worden naar de
haringlogger. August is daar trots op: ‘Het is een plein gewijd
aan patriotten, aan dwarsdenkers en rebellen.’
Beschermende camouflage
Azart, of de oude dame, zoals August haar noemt, kreeg een
facelift zodra ze weer vrij was. Ze transformeerde tot Ship of
Fools, gebaseerd op het schilderij Het narrenschip van Jheronimus Bosch: ‘Een uitbundig lenteritueel dat stamt uit de diepste, in bier gedrenkte instincten van de Europese beschaving.’
Azart ís het narrenschip, zegt August: ‘Volgens de geschiedenis
de zotste kar uit de carnavalsparade, een zuipschuit, een schip
op wielen dat het symbool werd voor de mensheid die op drift
is. Voor de maatschappij die de koers kwijt is.’

Een bont geschilderd schip werd het, en dat is het nog
steeds, al zijn kleur en patroon meermaals gewijzigd in de afgelopen dertig jaar. Maar in iedere gedaante is Azart ontwapenend: ‘Ze hoeft maar aan te leggen of voor anker te gaan en er
is direct contact.’ Daarnaast is Azart volgens haar schipper een
roestig ding. ‘De meest gestelde vraag in de havens is: hoe ben
je hier gekomen?’
Haar zeewaardigheid mag dan betwijfeld worden vanwege
haar uiterlijk, die camouflage beschermt haar ook. Tegen piraten, bijvoorbeeld: ‘Die denken dat er niets te halen valt.’ Wat
nog waar is ook; het Ship of Fools is altijd een arm theater geweest, zegt August. ‘We zijn nooit gesubsidieerd of gesponsord, waardoor er weinig geld was voor kostuums of decors.’
Het gezelschap moest het hebben van betalend publiek, zo
veel en gevarieerd mogelijk. Daarom maakten ze de voorstellingen breed: volwassenen keken naar satirisch theater, de kinderen zagen het spektakel der zotten. Het schip trok goeie
spelers aan, al was het tegelijkertijd funest voor het theater:
Azart kostte veel energie, tijd en aandacht. ‘Er zijn mensen om
weggelopen, die vonden dat ze zo geen goede voorstelling konden maken. Maar het schip was de helft van het theater. En
bracht bovendien de helft van de inkomsten in.’
Een schip in de woestijn
Inmiddels is de tijd van spelen voorbij. Er wacht een nieuwe
bestemming. ‘De aborigine stamleiders van de Southern
Northem Territory die de Uluru-berg beheren, hebben het
schip uitgenodigd voor een symbolisch bezoek aan hun heilige
berg. Azart zal dienen als platform voor een corroboree, een festival van Aboriginals en betrokken Australiërs, om een tegengeluid te bieden bij de officiële viering van de ontdekking van
het continent door James Cook, 250 jaar geleden.’
Dat de berg midden in het land ligt, is geen probleem. Integendeel: ‘Het narrenschip wordt altijd getekend op wielen.’
En dus wordt Azart uit het water getakeld en op een trailer
gezet. Achter een vrachtwagen zal ze de woestijn doorkruisen.
Als het tenminste doorgaat. Vooralsnog is er geen toestemming van de Australische regering voor het plan, maar ook dat
vindt August geen probleem: ‘Ik wilde toch al de Pacific op.’
Want zijn uiteindelijke bestemming is een klein eiland, ergens

in de oceaan, waar hij Azart met hoogwater het strand op wil
varen. Voorgoed. ‘Dan maak ik een chiringuito van haar, een
strandtentje.’ Want voor August is het haast genoeg: ‘Het
schip is oud en ik ben aan het einde van mijn latijn.’
Maar eerst is daar de zeereis. Daarvoor zoekt hij nog bemanning: een zeezeiler en een machinist. Het liefst vindt August die hier in Holland: ‘Ik open straks een ronselkantoor
waar u aan kunt monsteren. En anders voer ik u, in de beste
Hollandse traditie, wel dronken – om daarna af te varen bij de
Montelbaantoren.’ •

Verder lezen over het narrenschip?
Azart. Ship of Fools
€ 29 via azart.org
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