
kun je nauweltjks maken maar Jelle is verbluft
over Pauliens ontzetting: leuk toch, een oude
kennis terugzien? waarop zij raak riposteert
dat hij is uitgekozen om de dubieu ze rol van
Anita Witzier over te nemen. 'Doe ik met glans]
zegthri Srappend, maar toch... Hartstikke leuke
en getalenteerde jongen maar in Zomergasten
misschien niet helemaal goed gecast. Al leverb
zijn prettig pretentieloze stijl hem juist ook veel
fans op en zullen zijngasten, ontspannen net als
hijzeffi teweden zijn. Ten slotte: achttien frag-
menten betekent veel afwisseling maar ook veel
stations met te weinig tijd voor de omgeving.
WALTER VAN DER KOOI
De aolgende afleaering aan Zomergasten, met
Annette Malherbe als g6t, is aanstaande zon-
dog, om 2O.IS uur op Nederland Z

Devlagendesteen
Korte samenvatting van
het voorafgaande. De jon-
ge toneelmaker Ilay den
Boer verbeeldt in de voor-

stelling Janken en schieten (deel twee van een
cyclus over joodse identiteit) in een afgetakelde
autobus de reis die zijn oma sara tijdens en-vlak
na de Tweede wereldoorlog maakte van Litou-
\Men naar Haifa. De reconstructie van oma,s
historische queeste is doorwasemd van angstige
incidenten en emotionerende herinneringen,
vaak gespeeld op de rand van hysterische inten-
siteit. Als het gezelsch ap zorond tghg de Israëli-
sche havenstad Haifa bereikb, gaat het schuifdak
van de bus open: de catharsis van een half uur
benauwenis is de aankomst in het Beloofde
Land. Ilay den Boer kruipt vanaf nu dieper in
het bewustzijn van zijnoma, zijntegenspeelster
(afwisselend Femke Belmer of Jacobien Elffers)
verandert in deze tweede helft van een liefdevol
maar bezorgd toekijkend'koor] tot een volwaar-
dig antagonist die haar groeiende ergernis en
medelijden niet meer verbergen kan. Den Boer
memoreert bijvoorbeeld dat zijn oma in 2ooo
een onderscheiding kreeg van de Israëlische
regering (omdat ze in Zagreb joden heeft hel-
pen ontsnappen aan de nazi's). 'Daarmee zei de
regering: jlj bent een moedig mens, zo iemand
die een thuis verdient.' Daarop verlaat de tegen-
speelster de bus. stil protest. Iedere keer als Den
Boer vanaf nu een pogrng doet het fanatieke
Israëlische nationalisme viur zijnoma te verkla-
ren vanuit de ellende die ze heeft doorgemaakt,
krijgt hij steeds feller op zijnsodemieter.

Janken en schietenis vanaf dan een theatraal
discours, het tot toneel omgewerkte stemmen-
gericht in het hoofd van de protagonist. over
en weer vliegen de verontrusting over de oor-
logszucht van Israël (en de hlpocrisie van haar
buren)' maar ook de woede over wat Den Boer
benoemt als het snelle oordelen vanuit linkse
hoek, het negeren van de complexàeid van het
zogeheten 'Israëlisch-Palestijnse waagstuk'.
De schreeuwende ruzies en de ongemakke-
lijke confrontaties waarin dit discours is uitge-

werlt leveren sterke scènes op. Maar ook Ham
toeschouwerszweet. Een tenniswedstrijd rnet
sl achtofferaantall en bij vo o rb eel d hj Lt eindelo o s

te duren en werkt uiteindelijk onbedoeld gees-
tig, omdat in oma's argumenten alle doden van
de holocaust er steeds worden bijgeteld, ter-
*ijl de tegenspeelster de hoge aantallen dode
Palestijnen in het gesprek wil brengen, wat van
de protagonist weer niet mag. En dan komt er
nog een incident voorbij over een bezoek aan de
gedenkplaats Auschwit z, dat wat argumentatie
betreft (van beide kanten) zo enorm pijnlijk is
dat je het eigenlijk niet wilt horen en er van de
weeromstuit alles over wilt weten. Ik raakt e zo
in de war dat ik niet meer precies weet waar de
antagoniste het personage van Den Boer uitein-
delijk voor uitmaakte: voor lelijke jood, of voor
lelijke Israëliër. Ik dacht wel in een flits: hier
hadden jullie meer tljd voor moeten nemen.

De handeling heeft zichintussen naar buiten
verplaatst: de wouw is in een niemandsland
op een berg stenen gaan zitten, gehuld in de
vlag van IsraëI, rug naar de wereld. Het perso-
nage van Den Boer gooit stenen in het niks en
schreeuwt van alles. Als apotheose is dit, althans
voor mij, de lavadratuur van het teveel. Ik moest
in mijn hoofd té hard slopen om hier de kern
nog van te zien. Aan het eind is de wouw op de
berg stenen (oma?) omgevallen. Ilay legt naast
haar bewegingloze lijf een steentje op de vlag.
MUn gemoed stond toen op punt van een mach-
teloze huilbui. Catharsis? Mogehjk. Ik wist van
narigheid niet meer wazr ik kijken moest.
LOEK ZONNEVELD
Janken en schieten, t/m IS aug. op de Baule-
aard, Den Bosch, 28 t/m SI aug. op Cultura
Norsa, Heerlen. Het dffid"e deel aan lloy dÉTL Boers
reelcs Het beloofdefee,st, Dit is mun vade4 speelt
op 2 en 3 sept. in Antwerpen, fheaterf?stiaal
Waanderen, op 4 m 5 sept. in Amsterdam, het
Nederlands Theaterfestiaal. Danrnn dnor het
h el e I and. u w u .ltntb eln ofd efe e s t.nl

In Leidsche Rijn, tussen
Utrecht en Arnsberdanf.,
wordt al jaren een schei-
dings spreekuur gehouden.

De waag is groo! want Leidsche RUn hoort
tot de gebieden in Nederland met het hoog-
ste echtscheidingspercentage. Daar valt van

alles over te beweren, maar de essentie daa
blijft dat een omgeving als Leidsche Rijn
grote test is voor het huwelijk. Hier, tusser
beton en het aangelegd groen, \Maar bios r

bar is, ben je veroordeeld tot elkaar. Wie el
niet meer kan aaít<ilken en de blik naar br
wendt, ziet de buren. Of een *ipkip.

Over de Leidsche Rijnen van de VS en C
da gaat The Suburbs, derde album van
Arcade Fire. Het is een conceptplaat, wa
zichzelf al een statement is over ambitie. D
aan nooit gebrek bij deze band uit Mont
die ook op het podium zelden ontkomt Émn

wat hautaine houding. The Arcade Fire is 
1

uitgesproken sympathieke band. Maar wel
heel knappe. Dat geldt ook voor The Suh,
een album dat pas na verscheidene luis
beurten al zijn geheimen prijsgeeft en dan
steeds onvolmaakte trekjes heeft, maar teg,
zo zelfbewust klinkt dat die onvolmaaktl
onderdeel lijkt van het grote plan.

Al in het openingsnummer zit dat woord
vastklampt aan de suburbs van de wereld:
veling. 'WeTe already boredi zingf,Win Butle
zijnkaralteristieke gedrein. Maar er is ontsr
ping, in de vorÍn van een autosleutel. Btj g

artiest zal in het oeuw e zo veel worden gere
als bij Bruce Springsteen, en om precies dez
de reden als zijn personages rijden, rijden
in The Suburbs; elke kilometer in de auto i
een verder weg uit dat oord van venreling,
met de grootst mogelijke tegenzin thuis wc
genoemd. In de richting van het stadscentn
waar alles gebeurt dat in de suburbs niet lijk
bestaan, milá^r waalra.an tegelijk de verdenk
van onechtheid kleeft. Er mag dan niets te d,
zijn in de suburbs, het is wel het ware leven
er wordt geleefd, niet de entertainmenh
sie ervan. De tweeslachtigheid zit in het de
nummer van The Suburbs verwerkt, waarin
hoofdpersonen tegelijk hun verlangen nÍmr
stadscentrum als hun aÍkeer eryan bezing
Want eenmaal daar aangekomen, oog in r

met de bewoners, merken ze dat die min,
opwindend zijn dan ze ogen: 'They seem w
but they are so tame.'

En zo verkent Butler ruim een uur de b
tenwijken,bezingt hrj hoe ze binden en ven
len, hoe ze m:uziek doen ontst a,anen er zelf dr
veranderen, hoe ze aantrekken en afstoten, l
de wind er doorheen waait, de mensen er do
heen rijden, de maanden er verstrijken . Zov
invalshoeken, zoveel muziekstijlen, waarbij I
bombast geringer is dan ooit tevoren, €r zenu
achtige toetsen de band voortstuwen. In nu
mers als We Used to Waitblijkt de band mees
van de cumulatie: Butler stapelt herhaling
herhaling, maar hij blijft de ontlading voor. E
nummer zelf sterft in echo en pianotoetsen r

blijven hangen, maar in het hoofd vÍul de lu
teraar gaat het door. Zoals ook Butlers schr
van de buitenwijken: ver na het laatste nunur
veren nog *ipkippen voorbij.
LEON VERDONSCHOT
TheArcade Fire, The Suburb s.label: (Jni.oem
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Slotbeeld von Jqnken en schieten


