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Jeugd lijkt wel geobsedeerd door Amerikaanse ‘The office’

Van muf naar
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Een wespennest met
alleen slachtoffers

Wat is de link tussen een hippe kleding
winkel, Billie Eilish, Netflix en tieners
van nu? Juist, de Amerikaanse
‘The office’.

W

oody Allen vindt geen uitgever voor zijn
memoires. A rainy day in New York, de film
die hij voor Amazon maakte, komt misschien uit in
Italië. Amazon, uitgevers en distributeurs lieten
Allen weer vallen nadat hij weer van aanranding
werd beschuldigd door Dylan Farrow.
De feiten dateren uit 1992, toen Allen en de
actrice Mia Farrow uit elkaar gingen. Ze hadden
samen een zoon, Satchel, die zich nu Ronan laat
noemen, de journalist die de zaakWeinstein aan het
licht bracht. Ze adopteerden samen Dylan en Moses.
Farrow had drie biologische kinderen uit haar huwe
lijk met André Previn, en drie geadopteerde. Met
een van die laatsten, SoonYi, begon Allen een
relatie. Dat is raar, maar niet onwettig. SoonYi was
niet zijn dochter en ze was 22. Dylan, die 7 was,
beschuldigde Allen ervan haar ongepast te hebben
aangeraakt. Haar broer Moses neemt het op voor
Allen, haar broer Ronan gelooft Dylan.

VALERIE DROEVEN

D

e Amerikaanse kledingketen
Urban Outfitters tweette zon
dagmiddag een foto van een
nieuw item uit haar mannen
collectie. Het is een Tshirt
met een foto van een telefonerende recep
tioniste. Ze heet Pam Beesly en bestaat niet
echt, want ze werkt bij DunderMifflin, het
fictieve papierbedrijf uit de Amerikaanse
versie van The office. De kans is groot dat u
haar Britse tegenhangster beter kent, de
blonde Dawn, uit de originele gelijknamige
sitcom van Ricky Gervais. Zestien jaar na
dat op BBC de laatste aflevering van die sit
com uitgezonden werd, herovert The office
US nu opnieuw de Verenigde Staten.
Dat zeggen wij niet, dat zeggen cijfers
van de Amerikaanse streamingdienst Net
flix die onlangs in de zakenkrant The Wall
Street Journal gepubliceerd werden. Daar
uit bleek dat de best bekeken Netflixserie
in de VS niet langer de ook bij Vlaamse
tieners razend populaire sitcom Friends is,
maar wel de Amerikaanse remake van The
office. De versie met Steve Carell in de
hoofdrol liep tot 2013 negen seizoenen lang
op de Amerikaanse zender NBC.

Het zal me niet in
dank worden
afgenomen, maar
ik wil Woody’s
memoires lezen
Dit is het soort wespennest dat niet in de media
moet worden uitgeklaard, maar in de rechtbank.
Maar daar is waarschijnlijk te veel tijd voor ver
streken. Allen is onderzocht, maar pre#MeToo
schijnt dat onbevredigend te zijn gebeurd. Ik gun
Dylan een grondig onderzoek. Maar, en dit zal me
niet in dank worden afgenomen door sommige
vrienden: ik zou die memoires graag lezen. Jude Law
zou dan weer A rainy day in New York willen zien,
omdat hij, Timothee Chalamet, Elle Fanning en
Selena Gomez er ‘keihard aan hebben gewerkt.’
Dat kost Law fans. Maar noch zij, noch hij, noch
ik komen ooit te weten wat er is gebeurd. Het gaat
ons ook niets aan. De hele chaos is een keihard
argument om dit soort zaken wél meteen serieus te
nemen, voor de betrokkenen. Alleen bemiddelaars en
therapie kunnen hen nu nog soelaas brengen.

Nostalgie
Hoe komt het dat een in 2013 flink ver
sleten sitcom over de banaliteit en de zin
loosheid van het duffe kantoorleven in 2019
plots weer zo succesvol is? ‘Soms kijken
mensen naar series uit nostalgie. Die men

sen kijken nu samen met hun kroost naar
The office. Voor die kinderen is het een
nieuwe reeks, die blijkbaar veel weerklank
vindt bij die nieuwe generatie’, verklaarde
de producent van The office, Ben Silverman,
het succes in de Amerikaanse zakenkrant.
In de Verenigde Staten is The office uit
gegroeid tot een generatiefeonomeen van
Generatie Z, legt de Amerikaanse cultuur
website Vulture uit in een artikel dat het
belang van de reeks voor opgroeiende
tieners met enige zin voor overdrijving en
lichte ironie probeert te duiden. ‘Tieners
bingen The office zo snel ze kunnen – en
daarna nog eens, en dan nog eens. Vervol
gens citeren en quoten ze oneliners uit de
reeks en creëren ze een alternatieve inter
netwereld waar de serie nog altijd loopt.
Dat proces van bingen en citeren is mis
schien wel het definiërende overgangs
ritueel van Generatie Z geworden.’

‘Als ik opsta, zet ik “The
office” op. Als ik een burrito
maak, zet ik “The office” op.
Ik heb die afleiding nodig
om niet te denken. Het is een
vorm van therapie’
BILLIE EILISH

Theater

FC Bergman en Ivo van Hove spelen Sartre
Toneelhuis, het Antwerpse stadsthea
ter dat in de Bourla speelt, toont komend
seizoen enkele opvallende producties.
Zo slaan Stef Aerts, Marie Vinck en
Thomas Verstraeten (FC Bergman) voor
het eerst de handen in elkaar met Ivo
van Hove en zijn Internationaal Theater
Amsterdam. Samen brengen zij Freud,
naar het filmscript dat JeanPaul Sartre
eind jaren 50 schreef over zijn collegafi
losoof Sigmund Freud, de grondlegger
van de psychoanalyse. Ivo van Hove is de
eerste die dit omvangrijke script, dat
bewerkt wordt door FC Bergman, ensce
neert. Matteo Simoni speelt ook mee.

Guy Cassiers, artistiek leider van To
neelhuis, creëert twee monologen, allebei
nieuwe versies van Griekse verhalen. Sa
chli Gholamalizad speelt de hoofdrol in
Antigone in Molenbeek (de eerste opvoe
ring van Stefan Hertmans’ theatertekst).
Katelijne Damen vertolkt Tiresias, naar
‘Antigone in Mo
de slam poetrytekst van Kate Tempest.
lenbeek’.
Tiresias speelt in de Koningin Elisabeth © Vincent Delbrouck
zaal, op livemuziek van De Filharmonie.
Olympique Dramatique brengt toneel
klassieker Angels in America. De jonge
regisseuse Lisaboa Houbrechts maakt een
‘caleidoscopisch portret van Bruegel’,
door de ogen van zijn Dulle Griet. (ft)

