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In theorie zou ‘Freud’ een dijk
van een stuk kunnen zijn
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De achtergrond van de totstandko-
ming van ‘Freud’ is op zich al een
toneelstuk: na de dood van Jean-
Paul Sartre komen versies van zijn
filmscenario over het leven en
werk van Sigmund Freud boven
water. Die had de Franse filosoof
rond 1960 geschreven in opdracht
van filmmaker John Huston, die
een detectiveachtige opzet voor
ogen had, maar van Sartre een ver-
handeling gepresenteerd kreeg die
makkelijk in zeven uur film kon re-
sulteren. Er kwam ruzie, het scena-
rio kwam op de plank terecht. Tot
het in 1984 werd herontdekt en
uitgegeven en – zo’n zestig jaar la-
ter – wordt opgevoerd door Inter-
nationaal Theater Amsterdam in
samenwerking met Toneelhuis. 

De wereldpremière van ‘Le Scé-
nario Freud’, in regie van Ivo van
Hove, heeft alles om een dijk van
een stuk te zijn. Uitstekende ac-

teurs, een geweldige tijdloze sce-
nografie (Jan Versweyveld) waarin
Freuds Wenen van het fin de siècle
bijna achteloos doorsijpelt én een
bewerking van Sartres tekst (Koen
Tachelet) die sprankelend en toe-
gankelijk is. 

Toch laat Van Hoves ‘Freud’ een
wat onbevredigende indruk achter.
Dat zit ‘m in de gejaagdheid van de
handeling, vooral in het eerste

deel, als we zien (en vooral horen)
hoe de jonge Weense arts Freud
(gelaagde Stef Aerts) met vallen en
opstaan tot zijn baanbrekende
theorieën komt. Het discours dat
hij voert met zijn collega’s leidt tot
enig inzicht in het ontstaan van de
psychoanalyse, maar voelt ook
anekdotisch, ondanks de fraaie rol
van Hans Kesting als leermeester
Meynert die Freuds genie wil be-
teugelen. Het personage van zijn
vrouw Martha (Ilke Paddenburg)
dient ertoe om Freuds twijfel over
zijn gekozen pad kracht bij te zet-
ten en om te laten zien hoe zijn ge-
drevenheid een familieleven in de
weg staat. Maar Martha zelf heeft
weinig vlees op de botten, wat
Freuds drama aanvankelijk niet zo
invoelbaar maakt.

Het spannendst zijn de scènes
waarin Freud met hypnose experi-
menteert op patiënten. Als in een
thriller worden hun ‘neurose’ en
‘hysterie’ gefileerd tot de traumati-
sche bron: de relatie van het kind
tot zijn ouders. 

Deze dramaturgische lijn zet
zich geraffineerd voort: van de ‘sur-
rogaatvaders’ in Freuds leven, zijn
leermeesters tegen wie hij opkeek
en zich afzette, worden we naar
zijn eigen vader en het trauma uit
zijn joodse jeugd in een antisemiti-
sche omgeving geleid – de motor
achter zijn handelen.

Freuds verbetenheid maakt
plaats voor contemplatie, gefor-
ceerd door zijn patiënte Cäcilie
(voortreffelijke Hélèna Devos), die
zich niet in het keurslijf van Freuds
theorieën laat dwingen. De klini-
sche ziekenhuiszaal-annex-huiska-
mer, die symbool staat voor de ver-
wevenheid van Freuds werk en pri-
véleven, wordt ontmanteld. Daar-
voor in de plaats een tabula rasa,
waarop Freuds loutering met pro-
jecties tot leven komt. En waar hij
de toekomst in de ogen kan kijken.
Alexander Hiskemuller

Stef Aerts (links) als Freud.
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HUISMUZIKANTEN Vader Henny brengt vandaag zijn nieuwe
album uit. Zoon Xander stapte uit de schaduw van Jett Rebel
om tijd te maken voor eigen projecten. Samen zijn de
Vrientens dit seizoen huisband bij De Wereld Draait Door. ‘Als
vader wil je het liefst altijd je kinderen om je heen hebben.’

interview Klaas Knooihuizen

H
ij is fan van ‘De
Wereld Draait
Door’ en hij mag
Matthijs van
Nieuwkerk ont-
zettend graag. En
ja, er is een nieuw
soloalbum waar
hij erg trots op is.
Geweldig om daar

zeven keer live op televisie een liedje
van te mogen spelen. Goed voor de ex-
posure ook. Maar de echte reden dat
Henny Vrienten ‘ja’ zei toen de redactie
van DWDD hem vroeg om huismuzi-
kant te worden, was dat hij het samen
met zijn zoon Xander kon doen. “Als
vader wil je het liefst altijd je kinderen
om je heen hebben.”

We zitten in de annex van Henny’s
thuisstudio in Amsterdam, waar tien-
tallen bassen en gitaren ons vanaf de
muren aankijken. Xander komt iets la-
ter dan afgesproken – “hij is van een an-
dere generatie”. En zo komt het ge-
sprek al snel op ‘Pa’, de Doe Maar-hit
waarin Henny de relatie met zijn eigen
vader beschrijft.

“Knoop je jas dicht, doe een das om,
was eerst je handen.”

“Wat ik toen zag als bemoeizucht,
zie ik nu als bezorgdheid. Maar zoals
Xander mij kent, zo kende ik mijn va-
der niet. Die kwam als het ware uit de
negentiende eeuw. Hij trouwde laat en
wist niet goed wat hij met kinderen aan
moest. Ik was dol op hem, maar we had-
den weinig contact. Laatst bedacht ik
dat ik één keer met hem ben gaan
zwemmen op een warme zomerdag.

Toen we samen in een kleedhokje ston-
den zag ik voor het eerst zijn geslacht.
Ik was al twaalf of zo. Wat was dat voor
een tijd?”

Voor zover je daar na een uurtje in-
terview iets zinnigs over kunt zeggen,
is de relatie tussen Henny en Xander in-
derdaad anders. Liefdevol. Gelijkwaar-
dig. Ze geven elkaar alle ruimte om te
praten, ze maken geregeld complimen-
ten en discussies worden met een glim-
lach gevoerd.

32 jaar
Xander is dit jaar 32 geworden. Precies
de leeftijd die zijn vader had toen hij
met Doe Maar doorbrak. Juist nu stapt
Xander in de spotlights, na tien jaar
lang bij Jett Rebel letterlijk op de ach-
tergrond te hebben gebast. Er is dus die
DWDD-huisband, hij toert met Trijntje
Oosterhuis en hij gaat een reeks een-
malige concerten organiseren bij de
Westergasfabriek in Amsterdam. 

“Die leeftijd, ach ja. Volgens mij is
het toeval, laten we het niet groter ma-
ken dan het is. Het is wel waar dat ik
lange tijd heb geprobeerd dingen te be-
reiken zonder mijn achternaam te ge-
bruiken. Ik wilde ook nooit basgitaar
spelen, omdat Henny dat al deed. Dat
was kennelijk nodig.”

In zekere zin zaten vader en zoon in
hetzelfde schuitje. Doe Maar was mate-
loos populair toen de band in 1984
stopte. Ook Henny moest een manier
vinden om zich tot zijn eigen verleden
als popster te verhouden. Henny: “Ik
weet niet of dat waar is. Ik hou ervan de
dingen te regisseren. Na Doe Maar

‘Laten we ons 
geen illusies
maken. Het licht
gaat gewoon uit’

‘Henny’s roem
maakte geen
groot deel uit
van ons
gezinsleven’
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