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‘Wij zijn van een generatie die nog net weet hoe het
was zonder het internet. Het internet fascineert ons’
Jimi Zoet speelt met performancecollectief Urland De Internet Trilogie → 17
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→ Freek de
Jonges grootste
hits zijn net
liedjes: je kunt
ze vaak horen en
ze zijn zelden
alleen om te
lachen.

Van der Kooy
van Westerkerk
naar Rotterdam
Jos van der Kooy (67), al bijna
veertig jaar de titulaire organist
van de Westerkerk en docent
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, vertrekt naar
de remonstrantse Arminiuskerk
in Rotterdam. Hoewel de Westerkerk Van der Kooy graag zou
behouden, en hij zelf ook niet
weg wilde, heeft zijn werkgever,
de Protestantse Kerk Amsterdam, anders beslist in het kader
van een gevoerd verjongingsbeleid. De kerkgangers zijn
gisterochtend op de hoogte
gebracht van Van der Kooys
vertrek.
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Freek is een
expressieve verteller,
en hij gebruikt
krachtige beelden

De Amerikaanse componist
Christopher Rouse is zaterdag
op zeventigjarige leeftijd overleden. Rouse is een van de succesvolste componisten van zijn
generatie. Hij had privéles van
George Crumb, gaf later zelf les
aan de Eastman School of Music
en schreef een requiem, vele
concerten en zes symfonieën, in
een overwegend toegankelijke
stijl. In 1993 kreeg hij de Pulitzer
Prize voor zijn Tromboneconcert, dat in Nederland werd
uitgevoerd door het KCO met
Ivan Meylemans als solist.

Een beetje revolutie rekent af met de
voorgaande machthebbers, of het
nou Lodewijk XVI, Nicolae Ceausescu of de Russische tsarenfamilie
Romanov betreft. Maar al snel ging
het gerucht dat Anastasia, de jongste
Romanovprinses, de communistische slachting zou hebben overleefd,
beschermd door haar gordel van
juwelen. Meer een romantische dan
historisch verantwoorde suggestie,
maar het heeft een paar sprookjesachtige boeken en ﬁlms opgeleverd.
De Stagemusical Anastasia, in New
York ontwikkeld door Terrence
McNally (script), Stephen Flaherty
(muziek) en Lynn Ahrens (liedteksten), is gebaseerd op de animatieﬁlm uit 1997. Het onwaarschijnlijke
happy end is gelukkig enigszins
aangepast, maar het blijft toch een
suikerzoet sprookje.
Raspoetin is vervangen door de
rechtlijnige bolsjewiek Gleb (René
van Kooten), maar die blijkt aan het
slot ook al een softie te zijn. Als Ché
Guevara in Evita kwam Van Kooten

Tessa Sunniva van
Tol speelt de rol
van Anya plezierig
onbevangen

EMMY’S

Componist
Christopher
Rouse overleden

door Stage Entertainment

Te zien aldaar voor onbepaalde tijd

De Britse actrice Julie Andrews
krijgt in april volgend jaar op het
Gala Tribute de AFI Life Achievement Award uitgereikt. De
actrice heeft een lange en succesvolle carrière. Andrews
speelde onder andere de
hoofdrol in beroemde klassiekers als Mary Poppins en The
Sound of Music. De laatste jaren
leende ze haar stem voor films
als Shrek en Aquaman. De 83jarige actrice is de 48ste persoon die de prijs krijgt uitgereikt. Eerder hadden sterren als
George Clooney, Robert De Niro
en Meryl Streep al de eer.
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Scheveningen

Julie Andrews
krijgt
oeuvreprijs

Alhoewel Amazoncomedy
Fleabag gisteravond de grote
winnaar was bij de Primetime
Emmy Awards, heeft HBO als
zender dit jaar de meeste
Emmy’s opgehaald. HBO won
dit weekend en het vorige,
waarin de technische en kleinere prijzen werden verdeeld,
32 awards. Netflix won in de
twee weekenden samen 27
Emmy’s, Amazon kwam op de
derde plaats met 15 prijzen.
Op serieniveau won Game of
Thrones de meeste Emmy’s;
de fantasyserie voegde er 12 toe
aan de collectie.
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Gezien 22/9 Afas Circustheater

MARY POPPINS

HBO verslaat
Netflix en
Amazon

Suikerzoet met veel glitter

Freek de Jonge Groots in levenslessen

Het tijdloze
geëmmer
van de mens
In zijn best of-voorstelling De Canon legt Freek
de Jonge helder onze angst voor de onbekende
weg bloot. Als hij vol voor de lach gaat, bedient
hij zich soms van gemakkelijke stereotypen –
die grap over Japan kon in 1992 al niet.

Mike Peek
AMSTERDAM
n november begint Freek de Jonge aan zijn
vierde jaarsconference (zonder oude-, dat
schept vervelende verplichtingen), maar
dit weekend stond hij nog even stil bij het
feit dat hij op 30 augustus jongstleden
75 kaarsjes uitblies. In Carré speelde hij een
best of onder de titel De Canon. Bij nieuwe
voorstellingen mag de iPad tegenwoordig
onmisbaar zijn, de klassieke verhalen kent
hij binnenstebuiten. Zijn fanatiekste aanhangers kennen die vermoedelijk ook, maar dat
hindert eigenlijk nauwelijks. Freeks grootste
hits zijn net liedjes: je kunt ze vaak horen en ze
zijn zelden alleen om te lachen.
Zo’n avond is gezien de omvang van zijn
oeuvre per definitie vluchtig. De thematische
lijnen in zijn werk en de individuele zeggingskracht van de gekozen nummers zijn echter
sterk genoeg om toch een aardig overzicht te
bieden. Nog altijd weergaloos is het verhaal over
twee spinnen die opgezogen worden en vanuit
de duistere zak via de slang naar het licht proberen te kruipen. Naar de vrijheid. Als dat licht ze
in enorme hoeveelheden overvalt wanneer de
zak wordt leeg geklopt, houden ze zich echter
uit alle macht vast. Ze zijn bang om in de hel te
belanden.
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Gedachtegoed
Dat verhaal is de epiloog uit De Mythe (1983) en
gaat natuurlijk over de angst voor het nieuwe.
Mensen willen zich best ontwikkelen, maar alleen langs voorbedachte paden. Wegen die we
niet kennen, jagen ons schrik aan. Een metafoor
die De Jonges gedachtegoed prima samenvat en
bovendien naadloos past bij de fraaiste zin uit
zijn gedicht Wees niet bang: ‘Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.’
De verbinding met een andere klassieker, Het
kistje uit De Openbaring (1982), is al even snel
gelegd. Dat kistje bevat een geheim. Zolang het

geheim bewaard blijft, inspireert het kistje.
Zodra het leeg blijkt te zijn, valt het mysterie als
een verklapte goocheltruc uit elkaar – terwijl er
feitelijk niets is veranderd. Ofwel: wie zich uit
alle macht vastklampt aan de waarheid, berooft
zich van de mooiste belevenissen. Durven leven
is durven dromen, weten wanneer die waarheid
je alleen maar in de weg staat.
De Jonge prees De Canon aan met het zinnetje:
‘Fris uw geheugen op en ervaar hoe actueel de
verhalen nog zijn.’ Dat mag kenmerkend onbescheiden overkomen, er is niets aan gelogen. Hij
blijft een zeer expressieve verteller, die met
krachtige beelden het tijdloze geëmmer van de
mens blootlegt.
Een jonge Freek die bij de buren de televisieantenne zo probeert te positioneren dat hij
Toon Hermans kan kijken. Een Palestijnse zelfmoordterrorist die op weg naar de dood plots de
liefde vindt, maar natuurlijk niet meer van zijn
gekozen pad durft af te wijken.

Belegen grap
Toch heeft niet alles de jaren even goed doorstaan. Als Freek vol voor de lach gaat, bedient hij
zich soms van erg gemakkelijke stereotypen. In
een stuk uit De Estafette gebruikt hij het doorgeven van estafettestokjes op de Olympische
Spelen als excuus om clichés over de deelnemende landen aan elkaar te rijgen. Hij eindigt
met Japan. Plots zijn er twéé stokjes. Omdat ze
in Japan met stokjes eten, snapt u wel. Dat moet
in 1992 een al enigszins belegen grap zijn geweest en voelt nu als een door de tijd vertrappeld relikwie.
De Jonge vertelde ook dat Toon Hermans ooit
een voorstelling van hem bezocht en na aﬂoop
zei dat hij wat meer zijn clowneske kant moest
laten zien. Waaruit maar weer eens blijkt dat
zelfs de allergrootsten zich kunnen zich vergissen en soms te veel vanuit hun eigen talenten
redeneren.
Er schuilt een clown in Freek, natuurlijk, maar
zijn grootsheid zit in de moralen.

→ René van Kooten (links) als Gleb, met Tessa Sunniva van Tol als
straatveegster Anya. FOTO STAGE ENTERTAINMENT

beter uit de verf, maar die rol had
meer kanten. Gleb is vooral een
karikatuur.

Gestroomlijnd
Ach, dat verhaal is best door te
komen, ook al is het een misser dat de
revolutie van 1917 in een oogwenk
wordt afgeraﬀeld. De verbluﬀend
mooie decors en kostuums en
gestroomlijnde projecties maken een
hoop goed.
De bezoeker wordt zwierig heen en
weer geloodst van de luxueuze balzaal waar de arrogante Russische
adel zich vermaakt, naar de straten
van Sint-Petersburg en Parijs, waar
we op het hoogste plateau van de Eiffeltoren eindigen. Ook was het genieten van Momoka Kubota in een klein
stukje van het Zwanenmeer, bedoeld
om de Russische adellijke emigrés in
Parijs op te beuren.
Maar toch blijft een onbevredigend
gevoel van old-school Broadway hangen, waar glitter het belangrijkste
onderdeel van de show is. Ellen Evers

zorgt als hofdame van de keizerinmoeder in Parijs voor wat slapstick,
maar verder worden we ondergedompeld in lome ernst.
Tessa Sunniva van Tol speelt de rol
van Anya, de straatveegster die wordt
omgeturnd tot prinses, plezierig
onbevangen. Zoiets als de transformatie van Eliza Doolittle in My Fair
Lady, maar dan in sneltreinvaart en
minder overtuigend.

Vlak en traditioneel
Er zitten een paar fraaie melodieën in
de show, zoals Ooit in winterse dagen
(Once upon a December) en Zoektocht
door de tijd (Journey to the Past),
voortreﬀelijk vertaald door Daniël
Cohen, maar het gros van de muziek
is behoorlijk vlak en traditioneel.
De opbouw van de meeste liedjes is
clichématig en bijna alles draait uit
op een wedstrijdje hard zingen.
Alleen Gerrie van der Klei als keizerin-moeder houdt zich op dat punt
aangenaam in.
Patrick van den Hanenberg

2,5 uur Freud voelt
gehaast en onaf

eerst het idee dat mensen mede worden gestuurd door hen onbekende
impulsen, dan dat psychische problemen een lichamelijke uitwerking
kunnen krijgen en vervolgens de
theorieën over verdrongen seksualiteit en trauma.

Toneel

Sjablonen

FReud
door ITA en het Toneelhuis
Gezien 22/9 Stadsschouwburg
Te zien aldaar t/m 11/10
De aankondiging was spannend: een
samenwerking tussen theatericoon
Ivo van Hove en het wilde en beeldende acteurscollectief FC Bergman.
Helaas werd het een clash zonder
vonken: Freud is een voorstelling die
aan alle kanten beteugeld lijkt.
Het stuk volgt de psycholoog
(gespeeld door Bergmanacteur Stef
Aerts) aan het begin van zijn carrière,
de jaren waarin hij in Parijs en Wenen
zijn ideeën over psychoanalyse ontwikkelde. De tekst is van Sartre – die
het als ﬁlmscript voor John Huston
schreef; het was veel te lang en werd
afgewezen. ITA is de eerste toneelgroep die het naar het theater brengt.
Het verhaal is eigenlijk nogal saai.
Freud volgt hier de verbeten zoektocht van een man naar de waarheid,

met helpers, tegenstanders, mentoren en beproevingen. Steeds komen
bijpersonages op, ze sturen Freud
een bepaalde kant op, maken zijn
ideeën belachelijk of waarschuwen
hem voor een ander, en gaan weer af.
Het decor is vintage Jan Versweyveld: één ruimte met een eettafel, een
bureau, een onderzoekstafel en
diverse medische apparatuur, anatomische posters aan de muur en een
plantenkas aan de zijkant. Privé-

Groot talent Matteo
Simoni krijgt veel
te weinig te doen
gesprekken, colleges, therapeutische
sessies en etentjes lopen allemaal
door elkaar heen. Met geel en wit
licht wordt de openbaarheid van de
situatie aangeduid. Later maakt de
divan op speelse wijze een entree.
Freuds ideeën komen er een beetje
bekaaid vanaf, maar we volgen helder hoe zijn denken zich ontwikkelt:

De voorstelling duurt tweeënhalf
uur, maar voelt gehaast en onaf. De
korte tijd die de meeste acteurs ter
beschikking krijgen is niet genoeg
om verder te komen dan sjablonen.
Hans Kesting als Freuds leermeester
Meynert heeft een faux sterfscène
die inmiddels zijn signature move
genoemd kan worden. Grote talenten
Matteo Simoni, als onheilspellende
medeonderzoeker, en de onderkoelde Ilke Padddenburg als Freuds
vrouw Martha, krijgen veel te weinig
te doen.
De theorieën van Freud zijn inmiddels grotendeels weerlegd. Hij zou
vooral gewaardeerd kunnen worden
als verhalenverteller, iemand die met
metaforen en nieuwe woorden
ideeën tot uitdrukking bracht. Kortom: een kunstenaar. Daar had een
mogelijkheid gelegen voor deze
Freud – in het verlengde van The
Fountainhead – maar nu draait ITA
zich vast in de verouderde dramaturgie van Sartre over de verouderde
ideeën van Freud.
Simon van den Berg

