
REEKS HET TALENT

‘Succes is geweldig, maar het
veroorzaakt ook veel druk’
Tussen vrouw en freak, mens en dier, hiphop en heden-
daags, ongrijpbaar en stereotiep: überperformer Cherish
Menzo overstijgt alle hokjes.
Charlotte De Somviele
Woensdag 19 augustus 2020 om 3.25 uur

Cherish Menzo (32) is zo’n danseres aan wie je blik blijft kleven. Ze
behoort tot de unieke soort performers die op een podium compleet
transformeren. ‘In trance en door fysieke uitputting komt de echte  -

Cherish Menzo: ‘Ik vind het zalig om iets te overdrijven tot het lelijk wordt.’ © Bas
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Cherish naar boven’, geeft de Nederlandse choreografe lachend toe.
In haar bejubelde solo Jezebel (2019), die geselecteerd werd voor Het
Theaterfestival, Theater aan Zee en Kunstenfestivaldesarts, kruipt
Menzo in de huid van een video vixen. Voor wie rond het jaar 2000
niet naar MTV keek: vixens zijn de hyperseksuele, veelal gekleurde  -
modellen die geregeld opdoken aan de arm, in het zwembad of op de
motorkap van rappers zoals Nas en Busta Rhymes.

Met haar fake bontjas, gouden ketting en lowrider-fiets lijkt Menzo
in Jezebel een echte hiphop honey, maar niets is minder waar. Ja, ze
twerkt, maar net zolang tot het een abstracte driloefening wordt. Ja,
ze heeft nepnagels, maar die zijn zo lang dat het meer klauwen lijken.
Ja, ze rapt, maar in de vorm van onverstaanbaar gebrabbel. Deze je-
zebel (slang voor een aandachts zieke vrouw die haar lichaam ge-
bruikt om hogerop te geraken) is ongrijpbaar, rebels en behoorlijk
intimiderend. ‘In mijn werk speel ik graag met vervreemding’, vertelt
Menzo op een Brussels terras. De geboren en getogen Amsterdamse
komt net uit een repetitie voor de nieuwe voorstelling van Jan Mar-
tens, die haar sinds kort als maker ondersteunt met zijn gezelschap
Grip. Eerder was ze al te zien in zijn The dog days are over (2014) en
in Lisbeth Gruwez’ The sea within (2018). ‘Ik vind het zalig om iets te
overdrijven tot het lelijk wordt en de grenzen af te tasten tussen
mens, dier en freak.’

Stewardess
Als tiener die net het clubleven ontdekte, was een video vixen zoals
Lanisha Cole een van de weinige rolmodellen voor Menzo. Ze imi-
teerde haar stijl en pasjes. Toen ze in 2009 aan de Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten jazz- en musicaldans ging studeren, brak
ze radicaal met die wereld – ook met de hiphopcrew waar ze toen bij
danste. ‘Ik wilde een technische danseres worden, die perfect kon
schakelen tussen klassiek en modern, en daarvoor nam ik afstand
van alle stereotypen die bij mijn zwarte lichaam horen. Populaire cul-
tuur en theater zag ik als twee onverzoenbare werelden. Het heeft me
veel tijd en persoonlijke ontwikkeling gekost om alle dansvormen te
omarmen die ik in me draag. Gelukkig lijkt de kunstwereld steeds
meer op zoek naar eigenzinnige makers met een eigen esthetiek.’

‘Ik wilde een technische danseres worden,
die perfect kon schakelen tussen klassiek en

modern, en daarvoor nam ik afstand van
alle stereotypen die bij mijn zwarte lichaam

horen’

Menzo komt niet uit een artistiek gezin. Haar vader Stanley, voorma-
lig doelman van Ajax, is een levende voetballegende. Toch wilde Che-
rish al zolang ze zich kan herinneren dansen. ‘In de Surinaamse cul-
tuur, waar mijn ouders vandaan komen, is dans heel aanwezig. Toch
werd de stap naar een dansschool niet aangemoedigd. Geen toe-
komst, weet je wel. Op mijn achttiende heb ik eerst voor stewardess
gestudeerd, om daarna alsnog mijn zin te doen.’



Met Jezebel won Menzo de Best of Fringe Award en is ze nu genomi-
neerd voor de BNG Bank Theaterprijs. ‘Mijn moeder zei laatst nog
tegen me: “Cher, mag ik nu trots op je zijn, of niet? Je reageert zo
raar.” (lacht) Succes is geweldig, maar het veroorzaakt ook veel druk.
Laat me eerst maar op al die festivals spelen en dan zien we wel of
het goed was. Er is toch ook altijd nog dat onzekere stemmetje in
mijn hoofd: gaat het echt om de kwaliteit van mijn werk of heb ik ge-
woon het juiste profiel?’

Samen met meer dan 600 kunstprofessionals ondertekende Menzo
in juni een open brief, waarmee ze de witte kunst- en cultuursector in
Nederland willen verplichten om meer werk te maken van diversiteit
en inclusie. ‘Ik heb het gevoel dat ik me vroeger vaak geëxcuseerd
heb in mijn werk. Niet zozeer verbaal, wel in de zin dat ik niet nega-
tief wilde opvallen. Net zoals veel Surinaamse kinderen ben ik heel
beleefd opgevoed. Er is veel druk om niet in een stereotiep hokje te
vallen. “Oh, ze is wel heel netjes voor een Surinaams meisje”, klonk
het dan. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar nu kan ik eindelijk
zeggen dat ik er mag zijn, ongeacht wie of wat ik representeer. Je
kunt me niet langer  gebruiken als spreekbuis voor alle performers
van kleur.’

Toch was Menzo lange tijd bang voor de reacties op Jezebel vanuit de
gekleurde gemeenschap, als zou ze met haar onderzoek naar de video
vixens een negatieve beeldvorming over zwarte vrouwen in stand
houden. ‘Gelukkig bleken veel mensen vooral trots dat ik deze wereld
binnenbracht in het theater. Jezebel is een complex en ambigu per-
sonage dat je niet toelaat lekker weg te kijken. Als kunstenaar heb ik
één les geleerd: ik ben hier niet om dingen uit te leggen.’

‘Jezebel’: 10-11/9 in Bronks (Het Theaterfestival), 24-25/9 in Stuk,

13-14/10 in Campo en 27-29/11 in Wiels (Kunstenfestivaldesarts).

Elke woensdag stellen we een opkomend talent voor.
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