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MUZIEK
MARIKE JAGER
Singer-songwriterMarike Jager is
vanavond om20.30 uur in het Bim-
huis te gast bij de KonradKoselleck
Big Band. Zij brengt intieme songs en
broeierige rock, terwijl bandleider
Koselleck altijd op zoek is naar de sa-
mensmelting van jazz, cabaret,mu-
sical, pop, rock, funk, latin en klas-
siek. Vorig jaar speelden de band en
Marike Jager in het Bimhuiswerk van
deAmerikaans songwriter Beck. Die
samenwerking smaakte naarmeer.

www.bimhuis of 7882188

FILM
PHANTOM OF THE PARADISE
BrianDe Palmamaakte veertig jaar
geleden– een jaar vóórTheRocky
horror picture show–de rockhorror-
musicalPhantomof the paradise.
Met PaulWilliams (foto) als platen-
producer Swan, die zowel demuziek
als hetmeisje steelt van componist
Leach (WilliamFinley). Die neemt
wraak op Swandoor diens rockpa-
leis The Paradise binnen te dringen
als ‘the phantom’. Vanavond om
22.00 uur in Kriterion.

www.kriterion.nl of 6231708

CABARET
IK BEN RUSTIG!
Spel Paul de Leeuw Regie RuutWeissman
Gezien Nieuw Luxor, Rotterdam, 9/1 Nog
te zien o.a. Almere, Amstelveen, Haarlem,
Purmerend, Zaandam
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Terwijl het toneel nog donker is, horenwe voicemails. Za-
kelijke verzoekjes, een bericht van één van zijn zoons. De
buitenwereld dringt binnen in de nagebouwdehuiska-
mer van Paul de Leeuw.Daarmijmert hij, vooral over de
dood. De entertainerwordt dit jaar 52. Tot zijn eigen ver-
bazing,want hij had nooit gedacht zo oud teworden. Dat
vraagt om terug- en vooruitblikken, het herzien van zijn
eigen identiteit.

Én het bakken van een appeltaart. Terwijl De Leeuw
het deeg in de vormperst, vertelt hij over zijn eerste zaad-
lozingen. Het levert een prachtig contrast op tussen de
wat burgerlijke vijftiger en diens vroegste seksuele esca-
pades.

Daar staan echter veel zwakkemomenten tegenover.
Poephoofd, waarmeeDe Leeuwna vijf jaar afwezigheid
terugkeerde op de planken,was een vrij luchtige voor-
stellingwaarin onderbroekenlol enwat serieuzeremo-
menten eenmooi geheel vormden. Ik ben rustig! is een
behoorlijk zwaar programmaopgeleuktmet veel flauwe,
soms vieze grappen. Hij speelt een te lange scènemet
Zweedse accentjes (kindermishandelingwordt peuter-
beuken) en vergelijkt beffenmet restjes brood door de
soep halen.

Bepaald geen inventieve hoogtepunten en bovendien
is het humor die in zijn verleden thuishoort. Die twintig
jaar geledenmisschien bij hempaste,maar nu totaal uit
de toon valt. Aangezien Ik ben rustig! volledig over nieu-
we levensfases gaat, is hetmaf dat De Leeuw teruggrijpt
naar dit soortmakkelijke succesjes.

Hetmaakt dat Ik ben rustig! een piepend en krakend
scharnier vormt tussenwie hij was enwie hij is of zal wor-
den. De voorstellingwerkt vooral dankzij de vijf puntga-
ve liedjes.

Mijn tijdmoet nog komen, bijvoorbeeld, is gebaseerd
op Sinatra’s It was a very good year. Het ismakkelijk dro-
men als je 17 of 21 bent. Op je 35ste liggen de kaarten iets
anders.

‘In een bed onder een deken dacht ik kwaad aanwat
mewas ontnomen.Mijn plezier,mijn kracht,mijn haar
en het idee datmijn tijd nogmoest komen.’

Daar zit flinkwatwoede in,maar die sterft daarna
langzaamweg. De ontroering zit in de staart. De Leeuw is
nu op een leeftijd dat de blinde ambitie begint te verdwij-
nen. Het ismakkelijker omgelukkig te zijn als je niet
meer van allesmoet. Accepteert dat er nietsmeer hoeft te
komen.

Wat hetmeest bijblijft, is de zoete,melancholische
humor vanHomo van negentien-toen, waarinDe Leeuw
waarschuwt nooit terug te gaannaar kroegenwaar je
vroeger vaak kwam.Het verleden is verdampt. Nieuwe
generaties hangen aande toog enmisschien is hij zelf nu
wel de bittere nicht die hij vroeger altijd negeerde.

‘Ik blijf achtermetMaik de Boer en een Poolse of Tsje-
chische hoer…En voor 100 eurowil Boris best doen of ik
terug ben in negentien-toen.’

Alwerd de tekst geschreven door Jurrian vanDongen,
dit is duidelijk de ‘stem’ van Paul de Leeuw.Maar dan een
beetje ouder en een tikje kwetsbaarder. Als hij die evolu-
tie ook in zijn grappen doorweet te voeren, kan er echt
nog heel veelmoois komen.
Mike Peek

Goede
liedjes,
flauwe
grappen
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TipsMAIL & WIN
SPARK
HetDuitse ensemble Spark speelt een
mix van klassiek, rock en filmmu-
ziek. Het brengtmet het Nederlands
Kamerorkest vrijdag en zaterdag om
20.15 uur in hetMuziekgebouwaan ’t
IJ het door ChielMeijering voor deze
concerten gecomponeerdemuziek-
stukKiss of fire – aspects of love. Voor
vrijdag zijn er drie keer twee vrijkaar-
ten tewinnen.Mail vanavondnaam,
adres en telefoonnummer;morgen
krijgen dewinnaars bericht.

Mail naar: mailenwin@parool.nl

TONEEL
DANTONS DOOD
Door Toneelgroep Amsterdam Regie
Johan Simons Gezien 9/2 Stadsschouw-
burg Daar nog te zien t/m 19/2, 25-29/3
en 9-13/4
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TENTOONSTELLING
MARCEL WANDERS
Wat Pinned up, 25 jaar vormgeving
Waar Stedelijk Museum
Te zien tot en met 15 juni
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De kloof
tussen volk en
elite wordt
juist groter

TONEEL
HOLLANDSE LUCHTEN 1:
JEREMIA
Door Sadettin Kirmiziyüz en Marjolijn van
Heemstra, Frascati Producties Gezien 7/2
Waar Frascati Nog te zien Aldaar t/m
15/2, daarna tournee
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Haddenwe naar
Hans Janmaat
moeten
luisteren?

Wanders’
theatrale dromen
overrompelen
het Stedelijk

“Meestalwarenweniet boos,maar
gewoon thuis.” Theatermakers Sa-
dettin Kirmiziyüz enMarjolijn van
Heemstra –prototype ‘linkse Gut-
menschen’– vertellen over hunbe-
zoek aanWil Schuurman, secretares-
se en later echtgenote vanHans Jan-
maat, in de jaren tachtig en negentig
Kamerlid van de CentrumDemocra-
ten.Met zijn afkeer van demulticul-
turele samenlevingwas hij één van
demeest gehateNederlanders.

Is hij niet dewegbereider vande
populisten ende reaguurders van
vandaag?Waaromkonden zijn uit-
spraken ‘Vol is vol’ toen volstrekt niet
door de beugel en klinken zenu zo
tam?Haddenwenaar hemmoeten
luisteren?Met deze vragengingende
tweemakers op zoeknaar antifascis-
ten, allochtonen enCD’ers uit die tijd.

In een vlotte, slimme voorstelling
behandelen ze een enorme veelheid
aan thema’s: de radicalisering van
moslims, aangespoeldewalvissen,
fantasy games en deNeverending
Story, Anne Frank en deMars der Be-
schaving. Steeds is er de tegenstel-
ling: Kirmiziyüz die het gesprek aan-
gaat en zijnwoede ziet verdampen
als hij zijn tegenstanders leert ken-
nen, enVanHeemstra diewanhopig
op zoek is naarmorele zekerheden.

Maar de eindconclusie is niet
bijster optimistisch: inNederland
eindigen politieke en ethische con-
flicten óf in doodsverwensingen en
geweld – de reaguurders en de anti-
fascisten die het hotel waar de CD
vergaderde in de fik staken– óf in de
zachte sentimentaliteit van de per-
soonlijke verhouding –Kirmiziyüz
die ontdekt dat zijn Twitternemesis
Gekke Toon een doodgewone vrouw
is die van schildpaddenhoudt.

Misschien biedt de kunst uit-
komst als plek omconflicten serieus
aan te gaan, zonder dat ze per se
moetenworden opgelost?Wil
Schuurman zat bij de première in elk
geval op de eerste rij.
Simon van den Berg

‘Moooi congratulatesMarcelWan-
ders on his exhibition at the Stedelijk
MuseumAmsterdam.’ Het affiche
hangt overal. Vriendelijk gebaar van
een designlabel voor een ontwerper,
maarwie is ookweer één van de eige-
naars en oprichters vanMoooi?Mar-
celWanders! Typisch geval van:Wij
vanWc-eend adviseren…Wc-eend.

Grote doorbraakwas zijnKnotted
Chairuit 1996, een stoel die veder-
licht is en toch sterk. Ambachtelijk-
heid en ruimtevaarttechnologie ko-
men samen in een ontwerp dat zijn
tijd ver vooruit was. Zo zijn ermeer
fantastische ontwerpen, zoals deAir-
borne Snotty Vases: uitvergrote stuk-
jes snot diewerden geprint tot
bloemvaasjes.

Maar op een gegevenmoment
gaat hetmis.Wanders grijpt geregeld
terug naar traditionele vormen,maar
opeensworden die verwijzingen bij-
na folkloristisch. Delfts blauwmet
een vleugje expressionisme, stoelen
met bolpoten, kroonluchters.

Historische referentiesmoesten
tijdloze ontwerpen opleveren,maar
al na een paar jaar zien ze er zielloos
en gedateerd uit. Innovatieve vorm-
gevingwaarin de gebruiker centraal
staat heeft plaatsgemaakt voor impo-
neerdrift, klatergoud en luxe hebbe-
dingetjes voor de nouveau riche.

Ook de tentoonstelling hinkt op
twee gedachten.Wanderswilde
blijkbaar een overrompelende totaal-
ervaringmaken, terwijl hetmuseum
eenmeer analytische benadering
moet hebbennagestreefd. Nu is er
eenwit gedeelte,met producten, en
een zwartmiddendeel, waarin thea-
trale dromen ruimbaan krijgen. Op
demuren staan niet al te briljante
oneliners.

Nergensmaakt het Stedelijk het
ontwerpproces vanWanders inzich-
telijk. Hetmuseumheeft zich laten
overrompelen. Daarmee kanWan-
ders zichzelf inderdaad feliciteren.
Kees Keijer

Demooiste scène in Johan Simons’ regie vanDantons
dood (1835) bij ToneelgroepAmsterdam speelt zich niet af
op het toneel,maar op een projectiescherm. Gastacteur
Benny Claessens oreert als stemvanhet volk over de guil-
lotine, ‘manifest product van deVerlichting’ dat geen on-
derscheidmaakt tussen de veroordeelden, en volk en
elite op ‘democratische enmenselijke’ wijze terechtstelt.
Elke rimpeling rondClaessens’ ogen, elke opgetrokken
mondhoek is door de camera vastgelegd; dit is spel op de
vierkante centimeter: de gewoneman verlekkert zich aan
demoordmachine.

En dat terwijl op de rand vanhet toneel drie nieuwe
slachtoffers van de Franse Revolutiewezenloos ophun
executiewachten. Eén vanhen is Danton. InGeorg
Büchners klassieke ideeëndrama speelt Hans Kesting de
decadente levensgenieter, ooit voortrekker van de revolu-
tie. Nu is hijmoegestreden enwil hij een eindemaken
aanhet bloedvergieten – in de ogen van zijn vroegere
strijdmakker Robespierre (Gijs Scholten vanAschat), nog
altijd onwankelbaar trouwaande revolutie, een vorm
vanhoogverraad.

Als kemphanen verwacht je ze tegenover elkaar, deze
twee topacteurs van ToneelgroepAmsterdam.Maar
Simons’ regie is een cerebrale exercitie, eerder gedachte-
experiment dan levendig theater. In hun achttiende-
eeuwse kostuums betogen de twee voornamelijk zittend
vanuit hun stoel. Hetmaakt de eerste anderhalf voor de
pauze stroperig en taai, temeer daar Simons Büchners
tekst verrijktemet filosofische citaten vanPeter Sloter-
dijk enMichel Houellebecq, en het denkbeeld toevoegde
van een genetische revolutie omeen beteremens te creë-
ren.

Ondertussen hebbenDanton enRobespierre in
gezelschap vanDantonsmedestanders (Bart Slegers en
DraganBakema) enHalina Reijn (die alle vrouwenrollen
plús éénmannenrol vervult) demond vol over de verhef-
fing vanhet volk, zonder zich er ooit onder te begeven.
Tot dat volk na ruim eenuur het toneel betreedt. Honderd
mensen die normaalgesproken zelden een theater bezoe-
ken, beklimmenhetmeest gerenommeerde podiumvan
het land – een project van theatermaakster Adelheid
Roosen als sympathieke poging de huidige kloof tussen
volk en elite te dichten. Ironisch genoegwordt die kloof
echter alleenmaar zichtbaarder: dezemensen zijn
slechts figuranten in het stuk van de TGA-acteurs, onze
eigen culturele elite. Kesting en Scholten vanAschat pra-
ten over hunhoofdenheen zoals Danton enRobespierre
dat deden.

Pas na de pauze, als Danton en zijn volgelingen in de
gevangenis belanden,wordt het spel aardser en komt de
voorstelling dichterbij. De onkreukbare Robespierre ver-
liest zijnmasker van deugdzaamheid, Danton blijktwel
degelijk kwetsbaar nuhij de dood in de ogen kijkt en
Haline Reijn spreekt een gloedvollemonoloog uit over
hoe vreedzaamdewereld zou zijn als vrouwendemacht
hadden. Als het volk in de slotscène het toneel definitief
bezet, is dat een roerend eindbeeld.Wehebben er lang op
moetenwachten.
Joukje Akveld
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Halina Reijn en Hans Kesting hebben de mond vol van de verheffing van het volk, zonder zich er ooit onder te begeven. FOTO JAN VERSWEYVELD


