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MUZIEK
Plaatjes draaien is zijn hobby, maar 
muziek beluisteren is de echte passie
van webredacteur Guy Stevens. Fan 
van de betere Britpop, maar even 

goed genietend van
Jurassic 5 of een streepje
Rob de Nijs.M

Na Maria Stuart en Hamlet vs.
Hamlet is De Welwillenden de
derde samenwerking tussen het
Antwerpse Toneelhuis en
Toneelgroep Amsterdam. Dat
brengt het kruim van de acte
rende Lage Landen op één podi
um. Het drie uur durende stuk
ligt evenwel in de eerste plaats
op de schouders van een onbe
rispelijke Hans Kesting (To
neelgroep Amsterdam) die het
fictieve hoofdpersonage Max
Aue vertolkt. Hij blikt terug op
zijn carrière als SS'er en dat
gaat gepaard met de ene nacht
merrie na de andere. Op een
pakkende manier toont regis
seur Guy Cassiers wat een mens
langzaam maar zeker in de rich
ting van de waanzin stuwt, tot

er geen weg meer terug is. Ook
het decor van modeontwerper
Tim Van Steenbergen heeft een
niet te onderschatten aandeel
in die verbeelde krankzinnig
heid. Terwijl het noiseachtige
geluid aanzwelt en er zich op
het projectiescherm achter Aue
vage, bleke gezichten afteke
nen, zakt er op een bepaald mo
ment een blok met dreigende
messen in blikkerend metaal
tot vlak boven het speelvlak.
Net omdat het verhaal van de
Tweede Wereldoorlog al zo
vaak is verteld, is de vorm
waarin het gegoten wordt zo be
langrijk. En de vorm van De
Welwillenden zit goed: koude
rillingen zijn nooit ver weg.

In de nachtmerrie die Aue her

haaldelijk kwelt, zit hij op een
overstromende toiletpot, zon
der mogelijkheid daar weg te
kunnen.

De stront aan de knikker in het
werkelijke, niet gedroomde ver
leden, stinkt evenwel nog har
der: Aue heeft ontelbaar veel
moorden op zijn geweten, en
wil, zonder dat hij spijt heeft
van de diepe groeven op zijn
kerfstok, alles voor zichzelf or
denen. Knap hoe hij het publiek
bij het begin van het stuk, met
de zaallichten nog aan, recht
streeks aanspreekt. “U kunt on
mogelijk zeggen dat u nooit zal
doden. Enkel dat u hoopt het 

nooit te doen. Aan welke kant
van het geweer u uiteindelijk
belandt kan gewoon een kwes
tie van toeval of van aanleg
zijn.” Als Kesting vervolgens
ook suggereert dat er op elk mo
ment een man met een geweer
de schouwburg kan binnenstap
pen, is de link met de aanslagen
in de Bataclan snel gelegd. De 
wereldoorlog was nog nooit zo
dichtbij.

Mens-zijn

Net als in het boek, krijgt de
schuldvraag in deze theaterbe
werking nogal wat extra scha
keringen. Niets is zwart of wit,
maar alles moet in vraag gesteld
worden. De Italiaanse Jood 
Primo Levi vroeg zich in zijn
volprezen oorlogsverslag uit
1947 af of iemand na een ver
blijf in een concentratiekamp
nog een mens kan genoemd

MAX AUE
HOOFDPERSONAGE

“Aan welke kant van 
het geweer u 
uiteindelijk belandt 
kan gewoon een 
kwestie van toeval of 
van aanleg zijn”

Kevin Janssen (vooraan) geeft zich
bijna helemaal bloot in deze 
bewerking van het gelijknamige 
boek van Jonathan Littell.

Er is veel geschreven en getoond over 
Wereldoorlog II. Maar toen Jonathan Littell 
een vuistdikke roman met het perspectief van 
een SS’er uitbracht, deed dat stof opwaaien. 
De theaterbewerking is opgevat als een even 
groot magnum opus als het boek zelf.

MAGALI DEGRANDE

Onze recensenten 
delen elke dag 
sterren uit aan de 
nieuwste boeken, 
films, muziek en 
voorstellingen.

Alsof er
nog twijfel
over be
stond dat
2015 het
jaar was
van Oscar
Isaac. Tus

sen zijn indringende rol 
als geniale en lichtjes 
wacko CEO in Ex 
Machina (waarin hij zich 
aan het soort dansje 
waagt waarmee voorheen 
alleen Christopher Wal
ken kon wegkomen) en 
zijn ietwat magere rol als 
geniale en lichtjes gay 
piloot in Star Wars: The 
Force Awakens (waarin 
alleen al Isaacs oogopslag 
de hoop op meer diversi
teit in a galaxy far, far 
away deed oplaaien) 
maakte de hete Guate
malteek ook naam op het 
kleine scherm met Show 
Me A Hero van HBO.

Isaac is hier niet de eni
ge grote naam: Paul Hag
gis (Crash) regisseerde 
en David Simon (Treme, 
The Wire) zat achter de 
tekstverwerker. Als dat 
een nieuw vlechtwerk 
doet vermoeden: goed ge
raden. Ditmaal peutert 
Simon in een dispuut uit 
de late jaren 80. Yonkers, 
een blank buurstadje van 
New York City, trotseer
de toen het Amerikaanse 
Hooggerechtshof met 
zijn weigering om sociale 
woningen te bouwen 
voor armen (lees: zwar
ten). Oscar Isaac plakt de 
ferme snor op van Nick 
Wasicsko, een sympa
thieke maar wat gladde 
politicus die het tot bur
gemeester schopt met 
zijn standpunt tégen de 
sociale woningen. Maar 
wanneer hij inziet dat 
Yonkers geen poot heeft 
om op te staan, keert hij 
zijn kar en moet hij zich 
plots door woeste blanke 
massa’s wurmen. 

Show Me A Hero belicht
aanvankelijk vooral het 
gekonkel in de gemeente
politiek (let op de bijrol 
van Winona Ryder) maar 
verschuift zijn focus dan 
stilaan naar de bestaande 
en de nieuwe inwoners 
van Yonkers, en hoe die 
geïntegreerd worden na 
de helse protestjaren. 
Een knap puzzelwerk, 
opgetrokken rond een 
kleine politicus die veel
eer toevallig the right 
thing doet en daar een 
zware prijs voor betaalt 
– de titel verwijst naar 
een quote van F. Scott 
Fitzgerald: “Toon me een 
held, en ik schrijf je een 
tragedie.” (Tim De Cock)

Toon me een hete 
Guatemalteek

D
‘Show Me A Hero’
Miniserie (6 x 55 min.)
HBO/Warner (dvd)

Serie: HHHHH
Extra: HHHHH

Pakkende theaterbewerking van ‘De Welwillenden’ nuanceert
de schuldvraag van de Tweede Wereldoorlog

T
‘De Welwillenden’, nog tot 
23 maart in Antwerpen, daarna 
op Vlaamse en internationale 
tournee tot januari 2017.
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DVD
Tim De Cock ziet zijn films het liefst 
in een donkere cinema, maar is als 
laatavondwerker al meer dan twintig 
jaar veroordeeld tot uitgesteld kijken 

bij daglicht. Als troost
recenseert hij ze, al van
in de tijd van de
bibberende VHS-tapes.

D
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HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk

THEATER
Schouwburgen met rode pluche, op 
locatie diep in de duinen of ergens te 
velde. Theater is een veelheid aan 
dingen en journalist Magali 

Degrande duikelt er
graag in onder, spit ze uit
en laat u weten wat dat
met haar doet.T

Langs de E34 tussen 
Antwerpen en Knokke, 
midden in het Waasland, 
ergens ter hoogte van de 
afrit in Stekene: dáár 
vindt u m’n exemplaar 
van You and I van Jeff 
Buckley. Op zonnige da
gen ziet u de zon reflecte
ren in het plastic cddoos
je in de berm. De opnames 
– niet meer dan demo’s – 
zijn onbewerkt en niet 
opgepoetst, leert de tekst 
van mama Mary Guibert 
in het boekje. Think 
again. You and I is hoog
stens een interessant por
tret van een gevierd 
singersongwriter die de 
wereld na amper één al
bum op z’n honger moest 
laten zitten, maar als mu
zikale ervaring vervelend. 

“Intiem”, zo kan je dat 
ook noemen. “Echt” of 
“puur”. Maar misschien is 
het gewoon tijd om te 
stoppen met zeuren om 

méér Buckley en zijn erfe
nis te koesteren zoals ze 
is. Na vijf verzamel
albums en evenveel live
platen sinds zijn magnum 
opus Grace (1994), lijkt 
dat niet verkeerd. De man 
zelf kan je het resultaat 
moeilijk kwalijk 
nemen, en niet 
alleen omdat hij 
in 1997 ver
dronk: hij had 
nooit de inten
tie om de opna
mes op You and 
I op het publiek 
los te laten. 

Die dateren van februari
1993, kort nadat zijn deal 
met Columbia was 
beklonken en hij eerste 
ervaring had opgedaan in 
een koffiehuis in New 
York. Dat Buckley een 
goudhaantje was met een 
unieke, straffe stem was 
snel duidelijk. Door hem 
te laten freewheelen en 
experimenteren in de 
Shelter Island Soundstu
dio met producer Steve 
Berkowitz hoopte het 
label dat zijn koers als 

muzikant meer vorm en 
richting zou krijgen.

Zo voelt het net: experi
mentjes, met niet meer 
vlees dan de stem van 
Buckley en z’n begeleiding
op gitaar. Experimentjes 
waarin die stem vaak te 

scherp door
klinkt, of hij iets
te gekunsteld
flirt met blues.
Acht van de tien
nummers zijn
covers, waaron
der Just Like a
Woman (Bob
Dylan) en Night

Flight (Led Zeppelin). 
Meer dan de helft ervan 
verscheen al – zij het in 
andere versies – op eerde
re uitgaven. Dream of You 
and I is dan weer niet 
meer dan een schets. Redt 
de plaat nog net van de 
euthanasie: twee covers 
van The Smiths, The Boy 
With the Torn in His Side 
en I Know It’s Over. Maar 
daarvoor heeft u iTunes 
of Spotify. Als geheel is 
dit enkel voer voor die 
hard fans. (Benjamin Praet)

Uniek document, vervelende muzikale rit
M

‘You and I’
Jeff Buckley
Sony, nu uit
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worden. Het is die vraag die na
galmt in De Welwillenden. Als
Joden na een concentratiekamp
beroofd zijn van hun menszijn,
hoe zit dat dan bij een SS'er?
Wat doet de oorlog met iemand
als Max Aue? Het antwoord
mag duidelijk zijn: ook Max Aue
is – of in ieder geval was – een
mens. Na dit stuk zie je voor het
eerst dat de gaskamers naast
gruwelijk wreed, ook een po
ging waren om de SS'ers tegen
zichzelf te beschermen. Het

anonieme karakter ervan deed
hen het werk langer volhouden
dan wanneer ze oogcontact
hadden met hun slachtoffers. 
De Welwillenden is geen stuk
om vrolijk van te worden. Maar
als oorlogsepos dat zowel ge
schiedenis als universele, filo
sofische vragen uitdraagt, kan
dit tellen. Decor, spel en tekst
vormen één strak geheel dat ge
noeg dynamiek heeft om dit
breed uitwaaierende verhaal
drie uur lang te schragen. 

De mens
achter
de SS’er

W De voorstelling duurt 3 uur, maar spel en tekst vormen gelukkig een strak geheel.
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“We zijn hier binnenge
wandeld als vreemden, 
maar we gaan straks bui
ten als familie.” Je zou 
het bijna geloven als je de 
blanke rapper Macklemo
re en zijn producer Ryan 
Lewis op het podium van 
het Sportpaleis zag ver
schijnen. De Amerikanen 
blaakten van enthousias
me en hadden voor de ge
legenheid zelfs een live
band mee. Niet wat bla
zers uit de lokale thrift 
shop, wel een bende heel 
goeie en enthousiaste.

Het is dan ook best jam
mer dat Macklemore zelf 
niet in grootse doen was. 
De rapper deed veel moei
te, dat wel, maar wat hij 
rapte ging al te vaak 
verloren in de warrige ge
luidsmix in de Antwerpse 
zaal. Zelfs wat hij tussen 
de nummers door zei – 
melige boodschappen, of 
wat had u gedacht? – werd
niet altijd begrepen door 
de 11.000 fans in de zaal. 
Bovendien was het soms 
best storend dat zowat de 
helft van de stemmen in 
zijn nummers op band 
stond en dus niet live 
gebracht werd.

De fans lieten het niet 
aan hun hart komen, al 
bleven ze wel lang op hun 

honger zitten. Bij momen
ten was de show van 
Macklemore & Ryan 
Lewis gewoon saai, hoe 
aangenaam die nieuwe 
plaat ook mag zijn. Goeie 
nummers, maar ze missen 
kracht en pit om ze op een 
groot podium als dat van 
het Sportpaleis te 
brengen. Naar het einde 
toe maakten de heren er 
wel een feestje van, met 
het grappige Dance Off en 
een uitstekend Downtown,
maar toch vooral wereld
hit Can’t Hold Us. Goed 
herpakt, maar de meube
len waren niet gered. Uit 
een ander vaatje tappen 
zal nodig zijn op de grote 
weide van Werchter.

 (Guy Stevens)

Maatje te klein voor Sportpaleis

M
Macklemore & Ryan 
Lewis, donderdag 
10 maart, Sportpaleis.
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Macklemore (r.) 
en Ryan Lewis 
(achteraan) zullen
beter hun best 
moeten doen op 
Werchter.
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MUZIEK
Chef cultuur Benjamin Praet speelde 
al drie basgitaren stuk. Dat gebeurt, 
als je naar heavy metal luistert. Maar 
stiekem, alleen in de wagen, draaien 

De Romeo’s al eens een
rondje. Heeft een passie
voor obscure, hopeloos
foute B-films.M


