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E r wordt wel gezegd dat een
mens romantisch begint, dan
cynisch wordt, om vervolgens,
mits hij tijd van leven heeft,
weer romantisch te eindigen.
Voor de Amerikaanse saxofonist
en componist Wayne Shorter

gaat dat gezegde alvast op.
Jongstleden 25 augustus vierde hij zijn tach-
tigste verjaardag. Die heuglijke gebeurtenis
werd extra luister bijgezet met de terugkeer
naar het roemruchte Blue Note label en het uit-
brengen van een van zijn meest gewaagde cd’s
‘Without a Net.’ Waar veel oudere muzikanten
op hun lauweren rusten of hun meest succes-
volle vondsten recyclen, onderneemt Shorter
het soort muzikale ontdekkingsreis dat je van
een jong musicus zou verwachten. Structuren
en alles wat een muzikant verder houvast zou
kunnen bieden, worden door Shorter zo veel
mogelijk opgerekt. Voor zover ze überhaupt
nog aanwezig zijn.
Die vernieuwingsdrang komt niet uit het
niets. Al in zijn jonge jaren is hij samen met
zijn oudere broer en trompettist Alan berucht
om zijn bizarre muzikale ideeën. ‘Weird as
Wayne’ wordt een gevleugelde uitspraak in de
stad Newark waar de Shorters opgroeien. Op
plaat debuteert hij relatief laat omdat hij voor
de dienstplicht wordt opgeroepen. In 1959 is
het dan zover, de knappe maar niet bijzonder
opzienbarende lp ‘IntroducingWayne Shorter’
verschijnt. Kort daarna raakt Shorter bij een
groter publiek bekend wanneer hij toetreedt
tot de legendarische Jazz Messengers onder
aanvoering van drummer Art Blakey. Bij Blakey
etaleert Shorter al een aantal van zijn belang-
rijkste handelsmerken; hij blijkt een speler
met een eigen, zwarte humor; een onvoorspel-
bare speler ook die een nummer schijnbaar
vanuit het niets een totaal andere draai kan ge-
ven. Hij manifesteert zich bovendien als een ei-
genzinnig en gedreven componist.

Experimenten
Shorters originele en vooruitstrevende muzi-
kale visie komt echter veel meer tot uiting op
de platen die hij in de jaren zestig onder eigen
naam voor Blue Note maakt. En zeker ook door
zijn werk met trompettist Miles Davis. Shorter
maakt deel uit van Davis’ unieke tweede kwin-
tet, waarin hij een wezenlijke functie vervult.
Hij is een van de belangrijkste componisten in
de groep, maar vooral ook degene voor wie de
experimenten niet ver genoeg kunnen gaan.
Wanneer de musici in een muzikaal limbo ver-
zeild raken en ze niets meer hebben om op te-
rug te vallen behalve hun intuïtie, dan is Shor-
ter juist in zijn element. Als Davis eind jaren
zestig de elektrische jazz gaat uitvinden, blijkt
opnieuw dat Shorter minstens zo avontuurlijk
is als Davis.
De meeste gewezen pupillen van Davis begin-
nen na hun vertrek bij de baanbrekende trom-

pettist aan een solocarrière. Shorter niet. Begin
jaren zeventig formeert hij tezamen met de
Oostenrijkse toetsenist Joe Zawinul de jazz-
rockformatie Weather Report. Na Davis kiest
Shorter opnieuw voor een krachtige persoon-
lijkheid en gewiekste zakenman als medestre-
ver. Shorter staat om veel bekend, maar niet

om zijn handigheid in praktische zaken. De
volgende anekdote spreekt wat dat betreft
boekdelen: iemand vraagt Shorter naar de tijd,
waarop hij een verhandeling over de kosmos
begint. Joe Zawinul schiet te hulp: “Het is ver-
domme 7.06 en zulke dingen vraag je niet aan
Wayne.”

De eerste jaren is Weather Report zowel in ar-
tistiek als in commercieel opzicht een succes.
Gaandeweg wordt de inbreng van Shorter ech-
ter steeds beperkter. Hij lijkt goeddeels uitge-
blust, kampt privé met de nodige moeilijkhe-
den en consumeert problematische hoeveelhe-
den cognac. Shorter is te loyaal om te stoppen
met de band, maar lijkt verder nog weinig bij
de groep betrokken. In 1984 overlijdt Shorters
gehandicapte dochter Iska, een jaar later komt
Weather Report ten eind.

Boeddhisme
Shorter brengt nu en dan nog wel platen uit,
maar het vuur lijkt verdwenen. Bovendien
heeft het er veel van weg dat hij zich in de jazz
steeds minder thuis voelt. Shorter is geregeld
te horen op platen van zangeres Joni Mitchell
en werkt onder meer samen met rockgitarist
Carlos Santana. In 1996 neemt zijn loopbaan
echter opnieuw een wending. Dat jaar komt
Shorters tweede vrouw om bij een vliegtuigon-
geluk. Shorter die al langer de beginselen van
het Boeddhisme is toegedaan, neemt zich hei-
lig voor om haar dood niet zinloos te laten zijn.
Een jaar later brengt hij samen met pianist
Herbie Hancock de cd ‘1+1’ uit, volgens de
hoestekst het muzikale equivalent van een
sprong in het onbekende.
Daarmee is Shorter, hoe paradoxaal dat ook
klinkt, terug op bekend terrein. Hij is weer
daar waar hij zich het prettigst voelt, namelijk
daar waar geen mens weet wat er komen gaat.
Shorter formeert een nieuw kwartet met drie
jonge, talentvolle musici die bereid zijn om
hem in zijn verkenning van het onbekende te
vergezellen. Shorter is bijna zeventig als hij vol
overgave aan dit nieuwe avontuur begint, dat
nu op zijn tachtigste eerder meer elan krijgt
dan dat het einde in zicht lijkt. De man die zijn
middelbare schoolgenoten in Newark al ver-
baasde met muzikale vondsten, doet weer wat
hij als geen ander kan; onvoorspelbaar zijn.

op maandag 11 november geeft het Wayne
shorter Quartet een concert in De Roma te
antwerpen.

Wayne Shorter, altijd
thuis in het onbekende

Wayne Shorter in juli van dit jaar, op het Jazzfestival in de Franse plaats Juan-les-Pins. foto WiReimage

Waargeenmens
weetwat erkomen
gaat, daarvoelt
hij zichhetprettigst

CD’s:
Wayne shorter - ‘Without a net’ (Blue Note Records)
Wayne shorter - ‘The best of the Early years - Mr Gone’ (Documents Records)

JazzmusicusWayne Shorter is tachtig jaar geworden,maar hij zoekt nog
steeds het avontuur. Na samenwerkingmet grootheden alsMilesDavis en
JoeZawinul speelt hij nuweermet jongemuzikanten.
tekst Mischa Andriessen

Trouw

TONeel
Lange dagreis naar de nacht
ToneelgroepAmsterdam
HHHHH

Als een onverwoestbare, stalen dna-
streng wentelt een zwarte trap zich
een donkere huiskamer in. Maar
het zou ook een ijzeren gevangenis-
trap kunnen zijn die vanuit de ge-
meenschappelijke ruimte naar de
cellen leidt. Beide associaties klop-
pen bij de voorstelling ‘Lange dag-
reis naar de nacht’ van Toneelgroep
Amsterdam waarvan de wenteltrap
het toneelbeeld bepaalt.
Met ‘Lange dagreis naar de nacht’
schreef de invloedrijke Amerikaan-
se toneelschrijver Eugene O’Neill
een afrekening met zijn eigen pijn-

lijke verleden en zijn verslaafde ou-
ders. Maar hij wist daar tegelijker-
tijd een meer universele schets van
schrijnend menselijk onvermogen
van te maken. Een onvermogen om
te gaan met het verleden, met knel-
lende familiebanden en met de ei-
gen zwakten die het resultaat zijn
van datzelfde verleden en diezelfde
bloedband.
In een zomerhuis komt een echt-
paar met hun zonen bij elkaar om
te vieren dat moeder van haar mor-
fineverslaving af is. Haar verslaving
heeft diepe sporen getrokken door
de familierelaties, die zich niet zo
makkelijk laten uitwissen. Hoewel
het gezin het verleden het liefst ver-
geet, kan er in het vakantiehuis
geen zin worden geuit of geen stap
worden gezet zonder dat verleden
weer op te roepen. Dat leidt tot pre-

cies die nieuwe vicieuze cirkel van
pijn, drank, morfine, verwijten en
nieuwe pijn die men uit alle macht
probeerde te vermijden.
Ze mogen dan verdrinken in hun
eigen onvermogen, maar de gezins-
leden uit ‘Lange dagreis naar de
nacht’ zijn geen willoze slachtoffers
van hun verslaving of anderszins
disfunctionele types. De personages
die regisseur Ivo van Hove zijn vier
uitmuntende acteurs laat spelen,
zijn mensen van vlees en bloed.
Mensen die proberen van elkaar te
houden, maar door een giftig sa-
menspel van pech, slecht dna, dom-
me keuzes en menselijke zwakten
onvermijdelijk van elkaar afdrijven.
Meesterlijk tonen acteurs Gijs
Scholten van Aschat, Marieke Hee-
bink, Ramsey Nasr en Roeland Fern-
hout al die verschillende lagen van

hun rollen. Daarbij acteren ze als
fijnschilders op de vierkante milli-
meter: uiterst precies, vanuit hun
tenen en met mededogen voor hun
personages. Vooral Heebink speelt
knap hoe haar personage zich door
haar verslaving ontwikkelt van een
eenzame, maar diplomatieke en
liefdevolle moeder via een beledi-
gende flapuit, naar een verloren
ziel die slechts in het verleden leeft.
Juist door die gefijnschilderde en
met liefde gespeelde personages is
‘Lange dagreis naar de nacht’ behal-
ve een lesje hogeschoolacteren, een
pijnlijk en aangrijpend portret van
vier gewone mensen die onont-
koombaar gevangen zitten in hun
eigen verleden.
ROBBERT VAN HEUVEN
Te zien tot en met 13 december 2013.
www.tga.nl

Meesterlijkeacteurs inschets
vanmenselijkonvermogen

Een vicieuze cirkel van pijn, drank, morfine,
verwijten en nieuwe pijn

recensies
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Thibaudet
heeftvingers
vanelastiek

Formidabelemix
van enthousiasme
en niveau van
jonge professionals

Spannendbedacht,maaralsexperimentmislukt

Marieke Heebink en Roeland Fernhout als moeder en zoon. De Achterkant: Wie zijn zij en wat willen ze beweren?

TONeel
Achterkant
DeWarmeWinkel
HHHHH

Twintig minuten voor aanvang,
klinkt het uit de intercom. Twee
mannen rommelen wat, met een
bakkie troost en andere spullen.
Tweederangsfiguren zijn het, die
tot hun woede nergens vermeld
staan in de seizoensbrochure van
Toneelgroep Amsterdam. Die van
26/27. Dertien jaar verder? Maar de
twee ogen als overjarige hippies.
Als een scherm ratelend is opge-
trokken, kijken we uit op het podi-
um van de schouwburg. Op kleine
monitoren zien we de scène van vo-

ren. ‘Lange dagreis naar de nacht’
van Eugene O’Neill wordt daar ge-
speeld. Hier, de achterkant, belooft
er een commentaar op te worden.
‘Achterkant’ is weer ’s zo’n goed
idee van De Warme Winkel. Nieuw
is het niet. Toneelschrijvers hebben
al met het thema gespeeld. Alan
Ayckbourn in ‘Huis en tuin’, met op
en achter het toneel twee geheel
andere kanten van de personages,
of Ronald Harwood met de kleedka-
mertreurigheid van een gewezen
steracteur (‘The Dresser’).
Het spannende van ‘Achterkant’
lijkt de directe confrontatie tussen
twee totaal verschillende gezel-
schappen, het ene volbloed non-
conformistisch, het andere in hart
en nieren een repertoiregezelschap.
Vincent Rietveld en Ward Weem-

hoff zetten vol in op het neerhalen
van regulier theater en bijbehoren-
de acteurs. Zelf zijn zij en hun ei-
gen groep mislukt, wat een hoop
gal naar boven haalt. En daar blijft
het bij.
Een met drank gevulde fles spa is
best een lollige verwijzing naar de
stiekeme verslavingen in O’Neills
stuk, de naamgrap Jan Verswaffelt
een geintje, en natuurlijk is reper-
toiretoneel soms pure egotripperij,
maar na de zoveelste sneer en
woordspeling begint het te verve-
len. Dan wil je weten: wie zijn zij,
wat willen ze beweren en waarom
is het 2026?!
Rietveld en Weemhoff zijn vaak
geestig en inventief, maar hier ko-
men ze er niet uit. Uit een inter-
view verneem ik dat zij stand-ins

spelen, die kennelijk vergeefs op
een ultieme kans wachten, maar uit
hun voorstelling blijkt dat nergens.
Het almaar afzeiken klinkt naar
rancune, dramatisch geen boeiend
onderwerp. Melig ook uiteindelijk.
Ronduit smakeloos in het honen
van een actrice/spreekster bij het af-
scheid van Jeroen Willems.
Pas in een korte interactie met de
voorkant, een intermezzo met actri-
ce Marieke Heebink, gebeurt er
iets, wat vooral te danken lijkt aan
haar stijlvol zwijgende pose. Zo
worden de dwarsliggers, onbedoeld,
afgetroefd. Het was de moeite
waard om uit te proberen, maar als
experiment is ‘Achterkant’ mislukt.
HANNY ALKEMA
Stadsschouwburg Amsterdam t/m 31-8
en 17/21-9. Inl.: www.dewarmewinkel.nl.

KlassieK
GustavMahler
Jugendorchester en Jean-
Yves Thibaudet
HHHHH

Het was vast een idee van pianist Je-
an-Yves Thibaudet, held in Frans re-
pertoire, om een deeltje uit Ravels
‘Ma mère l’oye’ als vierhandige toe-
gift te spelen. Tekenend voor de
goede sfeer tijdens de zomertour-
nee van het Gustav Mahler Jugend-
orchester: dirigent Philippe Jordan
en de solist kropen samen achter de
vleugel in deze afsluiter.
Even daarvoor had Thibaudet ook
Ravel gespeeld, of beter, uit zijn
mouw geschud. En hij had nog
geen toets aangeraakt of de eerste
enthousiaste gilletjes kaatsten al
door de Grote Zaal van het Concert-
gebouw.
In het Pianoconcert in G ging de
Fransman op de lichtgewichttoer,
zijn handelsmerk. Daar kun je over
struikelen als luisteraar, want moet
het allemaal wel zo zoet? Maar Thi-
baudet neemt iedere mogelijke
twijfel weg, na een paar maten al
voert hij je mee. Toch maar even dit
cliché, omdat het zo van toepassing
is op deze pianist: hij heeft vingers
van elastiek. Swing en poëzie gaan
bij hem hand in hand, Ravel krijgt
vleugels en de magie zoemt over
het podium.
Jordan – muzikaal leider van de
Opéra national de Paris – en het or-
kest dreven gedeeltelijk mee op de
stroom van Thibaudets Ravel, maar
waren eigenwijs genoeg om hier en
daar te prikken met extra venijnige
accenten.
Het Gustav Mahler Jugendorchester,
standplaats Wenen, is een van die
goed gelukte orkestkinderen van
Claudio Abbado. De groep werd in
1986 in het leven geroepen en ver-
enigt spelers tussen zestien en zes-
entwintig jaar, uit heel Europa.
Met het Vorspiel uit Wagners ‘Rien-
zi’ vielen de musici met de deur in
huis en werd onmiddellijk duidelijk
waartoe dit orkest in staat is: effect-
vol spel, met stijl. De jonge professi-
onals bereikten een formidabele
mix van enthousiasme en niveau.
De weemoed en de lange neuzen in
Sjostakovitsj’ Vijfde symfonie wer-
den gedragen door een volleerde
strijkerssectie en lucide, stralend
koper – een geluid dat net zo sterk
schitterde als de instrumenten zelf.
FREDERIKE BERNTSEN


