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Jonas Steyaert (28)
Fiere Antwerpenaar die binnenkort met zijn vriendin Ellen van
hartje stad naar Zurenborg verhuist. Geen handige harry, wel
groene vingers. Geniet van nieuwe restaurants en concepten.
Projects & Partnerships Manager

Herinneringen kan
je niet verbranden
¨¨¨èè
FREUD ZA 23/11 - ZA 30/11
| BOURLA | ANTWERPEN |
WWW.TONEELHUIS.BE

A N T W E R P E N
Theaterplein: verse vis,
petanque en gezellige cafeetjes

Stef Aerts als Freud.
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Met een steekvlam. Zo begint Freud, de
vrucht van de langverwachte samenwerking
tussen Ivo van Hove en de ploeg van FC Bergman. Recht van de schoolbanken steekt Sigmund Freud, vertolkt door Stef Aerts, zijn
dagboeken in de fik. Weg zijn de spoken uit
het verleden. Althans, dat denkt hij. Laten
het nu net herinneringen zijn die als voedsel
zullen dienen voor de psychoanalyse, waarmee de Oostenrijker de geschiedenis in zal
gaan.
Het filmscript van Sartre dat aan de basis
ligt van deze voorstelling zoomt in op de
mentale strijd die de jonge zenuwarts moet
voeren. Zijn geloof in de rol van het onbewuste bij psychische trauma’s stoot op tegenkanting in de medische wereld. De oude
garde wil niet af van behandelingen met
massages en elektroshocks. Freud lijkt zich
bij de visie van zijn leermeesters neer te leggen, tot er toch weer geruchten opduiken van
genezing via hypnose. Zelf gelooft hij eerder
in de kracht van suggestie om zodoende via
gesprekken het verleden op te delven.
De ontvoogding van de jonge Freud is al een
toneelstuk op zich waard, ware het niet dat
na deze vrij theoretische en ingehouden uiteenzetting nog enkele sprankelende ‘cases’
volgen. Want een arts kan zoveel prakkezeren
als hij wil, wat is hij zonder patiënten?
In wat zich ontpopt als het tweede deel van
het stuk worden geesteszieken onderzocht
en manifesteert zich een nieuw discussiepunt: de relatie arts-patiënt. Hoeveel afstand
houd je als professional? En gooi je eventueel ook je eigen verhaal in de strijd?
Deze Freud presenteert zich als een diamant
met veel facetten, al zijn ze niet allemaal
even scherp geslepen. Het belle epoquedecor van Jan Versweyveld, inclusief ingenieuze belichting, dompelt je meteen onder
in de betere kringen van het 19de-eeuwse
Wenen. Met zoveel klasbakken op één podium ervaar je ook weinig moeite om je in de
personages te verplaatsen. Soms moedeloos,
dan weer koleriek keert Stef Aerts het veelkantige hoofdpersonage binnenstebuiten. En
in de rol van de reactionaire arts Meynert
blijft Hans Kesting ook nu weer zijn fantastische zelf. Maar dé ontdekking op de planken
is Hélène Devos: de Belgische actrice bij ITA
speelt haar rol van patiënte Cäcilie niet, zij ís
het.
Waar het deze coproductie tussen ITA
(voorheen Toneelgroep Amsterdam), FC
Bergman en Toneelhuis dan wel aan ontbreekt? Evenwicht. Na een lome aanloop
schakelt het stuk plots naar sneltreinvaart.
Of hangt dat samen met de talloze draken die
Sigmund Freud aan het begin van zijn carrière moet verslaan? Het slot toont hoe de dokter uiteindelijk ook maar een mens is. Zelfs
een geleerde blijkt niet immuun voor demonen uit het verleden. Herinneringen kan je
niet verbranden, je kan ze maar beter onder
ogen zien. (id)

Na op het Falconplein, in de Kloosterstraat en in de Kammenstraat gewoond te hebben, mag ik mezelf een echte
Antwerpenaar noemen, maar daarnaast voel ik me ook een
wereldburger. Zeker wanneer ik op zaterdag de markt op het
Theaterplein bezoek, wat toch twee keer per maand gebeurt.
Die zaterdagse ronde blijft elke keer weer boeiend dankzij de
variëteit aan heerlijke producten. Het fijnste vind ik om er
zonder recept naartoe te trekken en afhankelijk van de
marchandies die je tegenkomt je menu samen te stellen.
Ergens tussen het culinaire shoppen door geniet ik van een
cava en een kroketje, en van een rondje petanque op de hoek
van het Theaterplein: simpele maar hemelse zaterdagen! Heb
je geen petanqueballen, dan kan je ze wel krijgen in de meeste cafeetjes op het plein. Kleine waarschuwing: cava gevolgd
door pastis kan behoorlijk verraderlijk zijn.
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Butcher’s Coffee: gastvrij
koffiewalhalla met ballen
Een voormalige beenhouwerij die omgetoverd werd tot een
hip koffiehuis met een charmante bediening zonder veel
kapsones: Butcher’s Coffee is een verrijking voor het pleintje op de hoek van de Leien en de Graaf van Hoornestraat,
zeker wanneer de zon schijnt. Mocht de zaak achter mijn
hoek liggen, ik zou er elke ochtend passeren. Blijkbaar doen
nogal wat mensen dat, want eigenaar Dave en zijn personeel
kunnen al te vaak feilloos voorspellen of een binnenwaaiende ‘coffee craver’ een cortado of een flat white prefereert. Je
vindt hier de beste koffies van Antwerpen. En dagelijks is er
tot 15u een verrassend menu, met boeiende gerechten zoals
Buttermilk Pancakes met banaan, krokante bacon en maple
syrup of een Butchers Breaky met avocado, courgette, gepocheerd ei en labneh.
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Kasteelstraat 57, 2000 Antwerpen, www.butcherscoffee.be

Cipiace: we
houden ervan
Cipiace betekent ‘we houden ervan’, en dat
is niet gelogen! Ook al heeft de garçon een
Italiaanse krulsnor om u tegen te zeggen, dit
is niet je typische Italiaan. Cipiace combineert grootmoeders klassiekers met eigentijdse recepten. Proef zeker van de octopus
met gedroogde baconkruimels of de ‘bombette’: gegrilde gehaktballen in een jasje van
pancetta en gevuld met een smeuïge kaas.
De zaak heeft ook een cocktailkaart met
smaakcombinaties die je versteld doen
staan, zoals de Negroni Balsamico met vermouth, gin, balsamico en vijgen. Op donderdagen kan je tijdens de aperitivo voor geen
geld genieten van een groot Italiaans buffet.
Zirkstraat 37, 2000 Antwerpen,
www.cipiace.be

Soma: 2+2=1
Adriana Zafiris en Frederic Chastro zijn een koppel, en
allebei charismatische jonge chefs. Zij met Grieks-Belgische roots, hij met Frans-Colombiaanse. Die roots zie je
terugkomen in hun menu, maar hun smaakpallet zit perfect op één lijn. Of hoe ze het zelf verwoorden: 2+2=1.
Deze prijzenpakkers – eerder deze maand kregen ze van
Gault&Millau nog de prijs voor het beste dessert – runnen
hun zaak op een onwaarschijnlijk rustige, comfortabele
manier, volledig met z’n tweetjes. Adriana verwelkomt je
met de glimlach, waarna je de bereiding perfect kan volgen dankzij de open keuken. Beiden wisselen elkaar met
sprekend gemak af in de keuken en in de zaal. Bovendien
dineer je in een stijlvol herenhuis met een minimalistisch
maar intiem huiskamergevoel. Ik duim volgend jaar opnieuw voor die eerste Michelinster!
Wolstraat 33, 2000 Antwerpen, www.soma.restaurant
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Padel aan ‘t Rooi: zwoegend
zegevieren of zwetend zwichten
Op woensdagen leef ik mezelf samen met vrienden volledig uit
in een wedstrijdje padel. Dat is een relatief nieuwe racketsport
die rond 1969 ontstond in Mexico en van daar overwaaide naar
Spanje. Daar is padel vandaag – na koning voetbal – de grootste
sport. Maar ook in België verovert padel terrein. De sport combineert een portie tennis met een hapje squash. Je speelt met glazen wanden rondom het veld, waardoor de bal langer in het spel
blijft. Dat zorgt voor strategische beslissingen en langere rally’s.
Wie het ook eens wil uitproberen: je kan terecht aan ’t Rooi in
Berchem, maar ook aan Plein Publiek op het Nieuw Zuid en in
sportcomplex Garrincha aan de Blikfabriek in Hoboken.
Filip Williotstraat 1, 2600 Antwerpen, www.fitantwerp.be
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