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De lekkerste gerechten komen vaak bij vrienden van-
daan. Maar het op een papiertje gekrabbeld recept,
verdwijnt al snel ergens in een hoekje in huis. Met de
website www.vriendenkookboek.nl pak je dit profes-
sioneler aan.
Hobbykok en fotograaf Willem ten Heeten zette een
website op waarmee je met vrienden, collega’s of
familie de kookkunsten kunt bundelen in een boek. 
Een origineel en uniek cadeau voor die collega die
met pensioen gaat, een neefje dat gaat studeren of een
jarige vriendin. Maar ook gewoon handig om zelf
(niet al te ingewikkelde) culinaire hoogstandjes op
tafel te toveren.
Het is niet nodig om software te downloaden, alles
gaat online. De initiatiefnemer bepaalt de opmaak
van het boek en nodigt vrienden uit om hun persoon-
lijke, lekkerste recepten toe te voegen. Vriendenkoks
kunnen ook direct via een Gmail-, hotmail- of Yahoo-
account worden uitgenodigd. Zij krijgen een e-mail
met een uitnodiging. Met een persoonlijke inlogcode
kunnen zij direct hun favoriete gerechten en foto’s
toevoegen.
Iedereen die aan het kookboek meewerkt, kan zien
hoe het boek vordert. Als je het op een bepaalde da-
tum af wilt hebben, dan kan je dit aangeven. De
vriendenkoks krijgen dan een deadline mee. De prijs
van een boek ligt tussen de !30,- en !40,-. Als het
helemaal af is, wordt het gedrukt en op het gewenste
adres afgeleverd. Het vriendenkookboek staat na
bestelling al binnen vijf werkdagen op de boeken-
plank tussen Jamie Oliver en Herman den Blijker.
J A N N E K E  VA N  B E U S E K O M

Samen met vrienden
kookboek maken

W W W . V R I E N D E N K O O K B O E K . N L

1100games top
1. (5) Just Dance 2 (Wii)
2. (6) The Sims 3 (PC)
3. (4) Call of Duty (PS3)
4. (3) Donkey Kong Country returns (Wii)
5. (7) Mario vs. Donkey Kong/Miniland Mayhem (DS)
6. (9) Wii Fit Plus (Wii)
7. (8) New super Mario Bros (Wii)
8. (--) Killlzone 3 (PS3)
9. (RE) The Sims 3/Late Night (PC)
10. (10) Gran Turismo 5 (PS3)
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Bij de beoordeling van een
videogame is het natuurlijk
vooral de bedoeling om te
kijken naar wat het spel alle-
maal wél bezit. En niet om het
juist af te kraken voor wat het
niet is. Bij ’Lord of Arcana’ is
dat niet zo makkelijk. Het
genre van dit spel is Hack &
Slash. Dat valt dus in de cate-
gorie ’vechten met wapens’.
Probleem hiervan is dat het
beste spel dat ooit is gemaakt
op de PSP, 'God of War', ook
dat kunstje deed. En wanneer

je deze twee spellen naast elkaar legt, valt toch onver-
mijdelijk op wat ’Lord of Arcana’ allemaal niet goed
doet. Het spel is simpel, oppervlakkig zelfs, niet eens
zo mooi, heeft veel beperkingen en de hoofdgedachte
achter het concept is wel erg eenvoudig uitgevoerd.
Dus tja, wanneer je met 'God of War' op het netvlies
naar deze game kijkt, word je niet echt snel geïmpo-
neerd. Ook doordat het verhaal de aandacht maar niet
weet vast te houden. Nadat de hoofdrolspeler al snel
in het spel al zijn krachten verliest, is het de bedoeling
om weer in de machtige krijger van weleer te verande-
ren. Wat nodig is, want de wereld heeft een held nodig
nu duisternis een steeds grotere rol inneemt. Maar
doordat de teksten zo afgezaagd en saai zijn, is het
verhaal eigenlijk alleen maar storend. Daarnaast wor-
den de gevechten ook snel eentonig en enige vorm van
variatie heeft de game niet. Dus misschien is het ei-
genlijk wel beter dat 'God of War' bestaat. De illusie
dat dit een echt goede game zou zijn, is er nu tenmin-
ste niet.
F E D D E  H O O G E N D O O R N

L O R D  O F  A R C A N A  ( S Q UA R E  E N I X )

P L AT F O R M :  P S P
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Dat 'The Blob' ooit het
levenslicht heeft gezien, is
te danken aan negen
Utrechtse studenten. Zij
kregen als opdracht om de
mensen in Utrecht een
beeld te geven van hoe hun
stad er over vijftien jaar uit
zal zien. Het idee dat ze
bedachten voerde het team
uit in de vorm van een
simulatie. Doel daarvan:
herbouw de stad, maak het
groter en geef het geheel

meer kleur. Het spelletje werd vervolgens gratis op
internet gezet en het werd direct een hit. Wat gigant
THQ ook door had. De rechten van het concept wer-
den vervolgens gekocht en dat bleek een goede zet te
zijn. 'The Blob 2' is namelijk erg goed en leuk. Aai-
baar, schattig, heeft zelfs een bijna irritant hoog knuf-
felgehalte, maar is toch ook vooral origineel. Terwijl
het concept nagenoeg hetzelfde is gebleven. Met als
wijziging dat het nu alleen de bedoeling is om de
omgeving meer kleur te geven. De wereld is namelijk
overgenomen door de inktindustrie. Zij willen zoveel
mogelijk grijs en grauw zien en dat zorgt voor depres-
sieve… uhm, nou ja, blobben. Jij als blob hebt echter de
gave om kleur te kunnen geven aan de omgeving. Jij
zorgt voor geluk en overdreven vrolijkheid.
Klinkt een beetje kinderlijk, maar dat is het niet. Het
is gewoon een soort Mario. Dus iedereen kan hier als
een blok voor vallen. Daarnaast doet het qua niveau
ook niet veel onder voor eerdergenoemd icoon. Het is
bijna net zo innovatief, speels en fraai uitgewerkt. En
het is natuurlijk een stuk kleurrijker.
F E D D E  H O O G E N D O O R N

T H E  B L O B  2  ( T H Q )

P L AT F O R M :  X B OX  3 6 0  ( O O K  P S 3 ,  D S  E N  W I I )
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Onophoudelijk daalt de regen
neer op de achtergrond. Steeds
maar dat gordijn van water, in
niet aflatende stromen. Beter
kan ‘Spoken’ van Henrik Ibsen
niet samengevat worden: de
eindeloze, bijna saaie triestheid
van het menselijk bestaan waar-
in we omwille van het burger-
fatsoen dingen doen die we
eigenlijk niet willen en die als
spoken de rest van ons leven
beïnvloeden.

Toneelgroep Amsterdam
vangt die triestheid in de regie
van de Duitse gastregisseur
Thomas Ostermeier in vrijwel
uitsluitend zwart-wit beelden
en met ingehouden spel. Een
juiste keus, want al te nadruk-
kelijke dramatiek zou dit stuk
tot een draak kunnen maken.
Nu is het een ontroerende voor-
stelling over het menselijk
onvermogen om gelukkig te
zijn.

Ze bedoelen het geen van
allen slecht, de personages in
Ibsens stuk. Helene Alving
heeft een kindertehuis laten
bouwen van de erfenis van haar
onlangs overleden man.

Aan de vooravond van de
feestelijke opening daarvan,
keert haar zoon terug van een
langdurig verblijf in het buiten-
land en komt de dominee, Hele-
nes steun en toeverlaat in moei-
lijke tijden, langs voor een
etentje.

De manke timmerman Eng-

strand ondertussen probeert
zijn dochter Regina, die als
inwonend dienstmeisje in huize
Alving verblijft, te dwingen met
hem mee te gaan om te gaan
werken in het tehuis voor zee-
lieden dat hij wil openen. Wat
een plezierige avond moet wor-
den, ontaardt echter in het
tegendeel omdat elk van de
aanwezigen zijn eigen gehei-
men uit het verleden blijkt mee
te torsen.

Marieke Heebink draagt de
voorstelling op indrukwekken-
de wijze als de door het leven
beschadigde Helene Alving.
Hans Kesting is met licht naar
voren gebogen schouders en
zalvend handenwrijven de
kwezelige dominee bij uitstek,
de man voor wie ‘recht en
plicht’ boven alles gaan, ook
boven liefde en mededogen. De
timmerman Engstrand groeit in
de vaardige handen van Fred
Goessens uit tot een man die
tegelijkertijd meelij- en weer-
zinwekkend is. Eelco Smits
staat voor de moeilijke taak om
zoon Oswald geloofwaardig
gestalte te geven.

Waar alle andere personages
gestuurd worden door emoties
die tijdloos en herkenbaar zijn,
is hij de enige die door zijn
geëxalteerde gedrag een echte
vertegenwoordiger is van het
‘spleen’ uit de tijd waarin Ibsen
zijn stuk schreef (1881). Een
mooie toevoeging vormen de
videobeelden die Oswald maakt
en die, tegelijk met de hande-
ling op het toneel, op twee
panelen met een halve seconde
vertraging te zien zijn. Dat
minieme tijdsverschil, het niet
synchroon lopen van de mon-
den in het echt en op film,
suggereert mooi het holle van al
die woorden.
S O N J A  D E  J O N G

Triestheid van het
menselijk bestaan

Voorstelling: ’Spoken’ van Henrik
Ibsen; door Toneelgroep Amsterdam;
vertaling: Judith Herzberg; regie
Thomas Ostermeier. Bijgewoond:
27/2, Amsterdam. Onder meer nog te
zien: Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Rotterdam. Volledige speellijst:
www.toneelgroepamsterdam.nl

T H E A T E R

Toneelmakerij maakt theaterversie van 'Fanny & Alexander'

‘Verlies de verbeelding niet’ 

Met haar jeugdtheatergezel-
schap de Toneelmakerij presen-
teert Coltof de toneelversie (8+)
van 'Fanny & Alexander', de
laatste film van Ingmar Berg-
man uit 1982. Over twee kinde-
ren die opgroeien in een Zweed-
se familie waar de echte en de
gefantaseerde wereld vervloei-
en: zeker als ze met z’n allen
'Hamlet' repeteren. Dan komt
vader te overlijden en krijgen
Fanny en Alexander een stiefva-
der, een dominee. Hij ziet ver-
beelding als iets bedreigends
dat moet worden uitgebannen
omdat het haaks staat op de
universele waarheden van zijn
geloof. ,,Alexander vertelt dat
hij aan het eind van de zomer
meegaat met een heel mooi
meisje en haar zigeunerfami-
lie’’, zegt Coltof. ,,Hij meent het
helemaal niet serieus. Maar de
dominee wordt boos en zegt dat
hij de boel bedriegt. Hij komt
terecht in een wereld waarin de
verbeelding niet meer wordt
toegelaten.’’

Familietheater
Een wereld ook die haaks staat
op die van het theater. Het plan
om Bergmans drie uur durende
magnum opus op te voeren als
familietheater getuigt immers
van verbeelding in optima for-
ma. ,,Het interesseert mij hoe
kinderen zich in de wereld van
volwassenen bewegen en zich
proberen staande houden’’,
verklaart Coltof haar idee. ,,Bij
'Fanny & Alexander' zijn twee
kinderen de hoofdpersonen.
Dat is belangrijk bij de bewer-
king van klassiek repertoire:
dan kunnen de kinderen in de
theaterzaal zich er makkelijk
mee identificeren.’’

Daarnaast koestert ze de film
omdat die zich afspeelt in een
uitgesproken theaterfamilie.

,,Al langer wilde ik de toeschou-
wer een keer een blik achter de
schermen kunnen geven. Om
het wonder van toneel te tonen,
dat het ook voor mij nog steeds
is. Een acteur komt in z’n gewo-
ne kloffie naar de repetitie. Hij
doet een jas aan of zet een pruik
op en in één keer is de verbeel-
ding daar, de magie. Ik wilde
met mijn publiek delen hoeveel
ik van dit vak houd. Daar geeft

'Fanny & Alexander' alle gele-
genheid toe.’’

Repetitielokaal
Het schouwburgtoneel krijgt bij
deze 'Fanny & Alexander' de
gedaante van een repetitielo-
kaal. Je ziet acteurs zich omkle-
den en technici in de weer met
de trekkenwand waarmee de-
corstukken worden verplaatst.
,,Zelfs de kleedster doet haar

werk op het toneel’’, zegt Col-
tof. En als vader Oscar op kerst-
avond zijn familietoespraak
houdt, luisteren niet alleen de
acteurs en de technici, maar
worden zelfs de caissières en
zaaldiensten van het plaatselij-
ke theater opgetrommeld.

Coltof ontkwam niet aan een
aantal soms ingrijpende keuzes.
Hoe raakte ze haar eerbied voor
Bergmans meesterwerk kwijt?
,,We hebben de film eerst drie,
vier keer bekeken, maar nu al
een jaar niet meer. Je moet van
die beelden af. In het eerste deel
van de film heb je twee realitei-
ten: het theater waar ze spelen
en het huis van de oma waar ze
verblijven. Dat huis hebben wij
er helemaal uit gehaald. Alles
speelt zich af in het theater. Het
kerstfeest uit de film hebben
wij vervangen door een feestje
dat ze vieren bij de generale
repetitie van de Hamlet.’’

Veranderd
Ook de rol van Fanny is veran-
derd. Coltof: ,,In de film zegt ze
eigenlijk niks. Ze is meer de
observator. Dat hebben we
veranderd in een vertellersrol.
Roel Adam heeft nieuwe tek-
sten voor haar geschreven. Aan
háár hand ga je mee het verhaal
in. Zij is de intermediair tussen
het publiek en de acteurs.’’

Met 'Fanny & Alexander' komt
het toch nog goed, als zij op
slinkse wijze ontsnappen uit
het huis van de dominee. En
toch heeft ook de stiefvader
positief bijgedragen aan hun
vorming, meent Coltof. ,,Het is
voor een kind niet goed om je
hele leven in dromen te blijven
hangen. Er komt een dag dat je
naar school moet. Dat je gepest
wordt, of je ouders gaan schei-
den. Dan moet je met de reali-
teit kunnen dealen. De weer-
stand die je krijgt in je leven,
zorgt er uiteindelijk voor dat je
wordt wie je bent. Maar verlies
de verbeelding niet, want die
helpt je steeds een stap voor-
uit.’’
M A R T I N  H E N D R I K S M A

Stadsschouwburg Haarlem, 3 t/m 6
maart; Leidse Schouwburg, 11 maart;
De Vest, Alkmaar, 25 maart; Stads-
schouwburg, Utrecht, 2 april.

,,Ik wilde een lans breken
voor de verbeelding”, zegt
regisseur Liesbeth Coltof.
,,Zouden we het vliegtuig
hebben uitgevonden als niet
ooit een man een vogel had
bestudeerd en dacht: dat wil
ik ook. Verbeelding is meer
dan dromerij, het is essenti-
eel om de wereld vooruit te
helpen.’’

Liesbeth Coltof maakt theaterversie van 'Fanny & Alexander'.
FOTO JOCELYNE MOREAU

Mensen hebben vaak moeite het leven te leven. Het is natuurlijk
ook heel moeilijk te verkroppen dat je dood gaat, dat idee is

natuurlijk niet te bevatten. Die onmacht stoppen mensen vaak weg. (Filmmaker Paula van der Oest in Elegance)‘‘ ,,

Scriptschrijver David Seidler
schreef ’The king’s speech’ over
de stotterende koning George
VI al in de jaren tachtig, des-
tijds als toneelstuk. Maar de
koningin-moeder, de vrouw van
koning George en de moeder
van de huidige Britse koningin
Elizabeth, wilde niet dat het
tijdens haar leven zou verschij-
nen; ze vond het naar verluidt
’te pijnlijk’. Dus wachtte Seidler.
Nu heeft dat hem een Oscar
opgeleverd.

„Mijn vader zei al dat ik een
laatbloeier zou zijn”, zei Seidler
(geboren in 1937) in zijn dank-
woord. „Ik denk dat ik de oud-
ste ben die in deze categorie een
Oscar krijgt.” Seidler bedankte
ook koningin Elizabeth, die liet
weten de film over haar vader te
kunnen waarderen. Seidler
stotterde als kind zelf en raakte
gefascineerd door het verhaal
van koning George VI.

In de 83ste uitreiking van de
Academy Awards vielen veel van
zijn Britse landgenoten in de
prijzen. De Britse producenten
van ’The king’s speech’ wonnen
een Oscar voor beste film, Colin
Firth, die een glansrol speelde
als de stotterende Britse koning
George VI, werd zoals verwacht
uitgeroepen tot beste acteur en
de Oscar voor beste regisseur
ging naar Tom Hooper.

Natalie Portman won het
befaamde gouden beeldje voor
haar rol als prima ballerina in
’Black swan’ die bezwijkt onder
de druk als ze een hoofdrol in
het Zwanenmeer speelt. De
actrice had al een reeks prijzen
in de wacht gesleept voor de rol
waarvoor ze bijna tien kilo
afviel en opnieuw balletles nam.
Ze verloofde zich recent met de
choreograaf van de film, van
wie ze ook een kind verwacht.
„Hij geeft me binnenkort de
meest belangrijke rol van alle-
maal”, zei een emotionele Port-
man over haar naderende moe-
derschap.

In een poging om de al jaren
dalende kijkcijfers op te krik-

'The king's speech' wint Oscar voor beste film

Britten heersen
bij Oscars

Colin Firth, winnaar van de Oscar
voor Beste Acteur. FOTO AFP

Natalie Portman, won, niet verrassend, Oscar voor Beste Actrice. FOTO AFP

N E W Y O R K - ’The king’s speech’, een film die al bijna dertig
jaar geleden gemaakt had kunnen worden, is de grote
winnaar geworden van de Oscars.

Melissa Leo, Beste Actrice in een
Bijrol. FOTO EPA

Christian Bale, Beste Acteur in
een Bijrol. FOTO AP

ken, werd dit jaar gekozen voor
een jong en fris presentatieduo:
de acteurs Anne Hathaway (28)
en James Franco (32), die tevens
genomineerd was voor zijn rol
in ’127 Hours’. In dat waarge-
beurde verhaal speelt hij rotsbe-
klimmer Aron Ralston die be-
kneld raakt en uiteindelijk zijn
eigen arm amputeert om vrij te
komen.

De twee acteurs moesten jonge
kijkers aanspreken, waar ze zelf
ook aan refereerden aan het
begin van de drie uur en een
kwartier durende ceremonie.
Op twitter werd juist gegrapt
dat de uitreiking wel 127 uur
leek te duren en werd de uit-
zending vergeleken met een
lange toespraak van de Libische
leider Kadhaffi.

Want een succes was het niet.
Hathaway deed haar best, pro-
beerde spontaan te zijn en wis-
selde maar liefst acht keer van
outfit. Franco daarentegen was
houterig en fronste constant
omdat hij de tekst op de auto-
cue niet goed leek te kunnen
lezen.

Dat Billy Crystal, die de Oscars
acht keer mocht presenteren,
een staande ovatie kreeg toen
hij terugblikte op de legendari-
sche Oscarpresentator Bob
Hope, was veelzeggend.

Melissa Leo, die de prijs voor

beste vrouwelijke bijrol in ’The
fighter’ mee naar huis mocht
nemen, schreef onbedoeld met-
een geschiedenis. Zij zei in haar
dankwoord dat het in ontvangst
nemen van een Oscar zo ’fuc-
king easy’ leek. Het was voor
het eerst dat het F-woord tij-
dens de Oscaruitreiking viel.
Kijkers in de Verenigde Staten
hoorden het woord niet. De
ceremonie werd met de gebrui-
kelijke zeven seconden vertra-
ging uitgezonden. Dat gaf de
regie de gelegenheid om tijdens
Leo’s toespraak op de mute-
knop te drukken.
H A N N E K E  K E U LTJ E S

Tom Hooper, regisseerde 'The
king's speech' Oscarwaardig.

FOTO AFP

Belangrijke Oscars
Beste film: The king’s speech
Beste acteur: Colin Firth (The king’s speech)
Beste actrice: Natalie Portman (Black swan)
Beste regie: Tom Hooper (The king’s speech)
Beste mannelijke bijrol: Christian Bale (The fighter)
Beste vrouwelijke bijrol: Melissa Leo (The fighter)
Beste bewerkte scenario: The Social Network (Aaron Sorkin)
Beste originele scenario: The king’s speech
Beste animatiefilm: Toy story 3
Beste art direction: Alice in Wonderland
Beste kostuums: Alice in Wonderland
Beste camerawerk: Inception
Beste special effects: Inception
Beste geluidsmontage: Inception
Beste buitenlandse film: In a better world (Denemarken)


