
Met dit compacte portret van een moordenaar heeft Toneelgroep
Amsterdam een voorstelling die nog jaren meekan.
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van  
marionetten
Theater
JJJJJ

Van Ingmar Berg-
man door Toneel-
groep Amsterdam,
regie Nanouk
 Leopold. 
5/11, Stadsschouw-
burg Amsterdam.
Tournee t/m 18/11. 

Eelco Smits als Peter in Uit het leven van  marionetten. Foto Henri Verhoef

Nanouk Leopold bewijst ook al
een zelfverzekerde Bergman-
theaterregisseur te zijn. 

‘Als dit de werkelijkheid is’, zegt
 Katarina in Uit het leven van marionet-
ten van Toneelgroep Amsterdam,
‘dan is de werkelijkheid niet om uit
houden.’
Katarina’s zorgvuldig op-

 gebouwde wereldje (man, baan, min-
naars) is net in elkaar gestort. Haar
man Peter Egerman heeft een prosti-
tuee vermoord en wordt nu ter obser-
vatie vastgehouden. In flashbacks
zien we hoe Peter (Eelco Smits) en Ka-
tarina (Janni Goslinga) het goed voor
elkaar hadden, althans voor de bui-
tenwereld. Maar gestaag begint Peter
de buitenste lagen van zijn leven –
succes, dromen, liefde – af te pellen
tot de ‘geheime krachten’ overblij-
ven, oftewel: moordlustige driften. 
Ingmar Bergman kon in zijn films

en toneelstukken als geen ander
doordringen tot de kern van de
mens. In zijn vrij onbekende speel-
film Aus dem Leben der Marionetten
(1980) toont hij een burgerman die
speelbal wordt van zijn emoties. Film-
regisseur Nanouk Leopold koos deze
titel voor haar eerste toneel regie. Ze
maakt haar debuut bij  Toneelgroep
Amsterdam, waar Ivo van Hove een
keurige Bergman-traditie levend
houdt met toneelbewerkingen van
Scènes uit een huwelijk,  Kreten en ge-
fluister, Na de repetitieen Persona.
Leopold laat er geen twijfel over be-

staan: ze is net zo’n volleerd en zelf-
verzekerd theaterregisseur. Ze kiest,
meer dan Van Hove doorgaans, voor
de abstractie. De personages bewe-

gen in een grote, lege ruimte, die af-
hankelijk van de getoonde emotie
van kleur verandert (blauw, oranje,
wit) en waar Leopold levende (ge-
filmde) portretten op de muur kan
projecteren. We zijn daarmee in het
hoofd van de moordenaar, waar im-
mense leegte wordt opgevuld met ge-
ruzie en gebabbel. Vrouw, therapeut,
moeder en huisvriend Tim proberen
tevergeefs tot Peter door te dringen.
En als het stil is, wat het vaak is, wordt
Peter geteisterd door de intense blik-
ken van de geprojecteerde portret-
ten. Miezerig en onbetekenend oogt
de toneel-Peter naast die reusachtige
projecties. Zo voelt hij zich ook.
Met dit compacte en vlot gemaakte

portret van een moordenaar heeft de
groep een voorstelling in huis die
nog jaren meekan. De esthetiek is
clean en gelikt: korte scènes, lange
stiltes, effectieve contrasten, ook van-
wege het smaakvol ruisende geluids-
decor. Uit het leven van marionetten is
helemaal Toneelgroep Amsterdam.
De acteurs moeten werken met

grotendeels ingehouden emoties.
Eelco Smits speelt een man zonder ei-
genschappen, geloofwaardig door
zijn onhandige mimiek en naïeve
blikken. Janni Goslinga zet daar een
sterke vrouw tegenover, haar venijn
vooral zichtbaar in de ogen. In de bij-
rollen valt Hugo Koolschijn op door
als enige een frivole toets aan te slaan.
Hij speelt Tim, een huisvriend, die on-
der dezelfde driften lijdt als Peter.
 Alleen heeft hij er wél mee leren le-
ven. Tims cynisme en relativerings-
vermogen geven hem en de voorstel-
ling lucht. Lucht om te kunnen leven.
Vincent Kouters

Recensies

Thomas Acda zet met zijn ukelele
en aanzwellend orkest een
voortreffelijke Tevye neer. 

Hoe zingt hij ‘Als ik nou eens rijk was’?
Dat is de grote vraag bij iedere acteur
die de Joodse melkboer Tevye speelt in
Fiddler on the Roof.Het beroemde liedje
aan het begin van de musical is de
vuurdoop en de nieuwe vertolker
 Thomas Acda doorstaat deze proef
glansrijk. In zijn verrassende uitvoe-
ring begint hij klein terwijl hij ukelele
speelt, om vervolgens prachtig te wor-
den aangevuld door het orkest. 
Acda zet een voortreffelijke Tevye

neer in deze nieuwe, stijlvolle versie
van de Amerikaanse musicalklassieker
over de arme Joodse inwoners van het
plaatsje Anatevka in het tsaristische
Rusland van 1905. Terwijl Tevye en zijn
vrouw Golde (Judith Linssen) proberen
hun tradities te behouden, sijpelen de
moderniteiten uit de grote steden hun
shtetl binnen. Ook binnen het gezin

Fiddler on the
Roof
Musical
JJJJJ

Door de Theater-
Alliantie en Stage
Entertainment. 
5/11, DeLaMar
Theater,
Amsterdam.
Tournee t/m 22/4. 

Traditioneel is het script en de setting van het oude Rusland, 
fris en eigentijds de cast vol jong musicaltalent. 

Marcel Musters (broer) en Lies
Visschedijk (zus) spelen soepel en
hartverwarmend. 

Het lijkt meteen nogal een verschil:
 Marit is een chaoot, iemand die de weg
kwijtraakt en daarover oeverloos kan
uitweiden, die haar spullen laat slinge-
ren en nog steeds niet van het roken af
is. Bob lijkt bedachtzamer, minder slor-
dig, evenwichtiger. Maar daarna zie je
ook dat ze op elkaar lijken. Marit en
Bob zijn broer en zus.
Ter ere van haar 40ste verjaardag

gaan ze een weekendje naar een huisje
op Texel. Zijn idee. Maar niet alleen om
eens lekker uit te waaien, zo blijkt al
gauw. Bob wil wat van Marit. En dan wil
Marit eigenlijk ook nog iets van Bob.
Aaf Brandt Corstius schreef Buik,

haar derde komedie bij Bellevue
Lunchtheater, opnieuw met acteurs
Marcel Musters en Lies Visschedijk. Eer-
der speelden ze Fifty Fifty en Een flinke
linkse vrouw, over respectievelijk een

Buik
Theater
JJJJJ

Door Mugmetde-
goudentand/Belle-
vue Lunchtheater. 
4/11, Bellevue,
 Amsterdam. Hier
t/m 24/11 om
12.30 uur in de
 Paloni Zaal.

Misschien eerder herkenbaar dan verrassend, 
deze komedie, maar elk detail zit goed. 

Weinig klavierspelers als deze
Rus onderwerpen zichzelf zo
belangeloos aan de noten als hij. 

Met hipsterknotje zeilt meesterpianist
Denis Kozjoechin (31) de trap af van het
Concertgebouw. Hij zet zijn iPad op de
vleugel en valt aan. Er hamert één bas-
toon. Er hameren twee bastonen. Als
een bonkige melodie opduikt, schuift
Kozjoechins linkervoet naar een digi-
taal pedaal. Zo slaat hij de bladzij om in
Bartóks vijfdelige cyclus In de buiten-
lucht.
Verse lucht, daar was de chique serie

Meesterpianisten wel weer eens aan
toe. Geen plechtiger sfeer dan daar. In
de Amsterdamse Grote Zaal luistert het
publiek doorgaans in aanbidding naar
vermaarde priester-pianisten. Goed
dat Kozjoechin die gewijde stemming
met Bartóks moker aan scherven slaat.
Als puber trok Kozjoechin van

Nizjni-Novgorod naar Madrid. Daar
ontpopte de Rus zich als een zenmees-
ter op het klavier: soeverein, in balans,

Meesterpianis-
ten: Denis
Kozjoechin
Klassiek
JJJJJ

5/11, Concertge-
bouw, Amsterdam.

Goed dat Kozjoechin de gewijde stemming in de Grote Zaal van 
het Concertgebouw met Bartóks moker aan scherven slaat.

blijkt dat de vijf dochters van Tevye en
Golde hun leven op eigen wijze willen
inrichten. 
Net zoals het verhaal is ook deze

nieuwe versie van regisseur Ruut
Weissman een confrontatie tussen tra-
ditie en vernieuwing. Traditioneel is
het intact gelaten script en de setting
van het oude Rusland, fris en eigentijds
de cast vol jong musicaltalent, de net
even anders gearrangeerde muziek en
en het prettig hoge verteltempo. 
In de meesterlijke eerste akte blijkt

hoe goed en efficiënt het script van
 Joseph Stein in elkaar steekt en worden
we bovendien getrakteerd op enerve-
rende groepsdans en een schitterend
vormgegeven droom van Tevye. Het
deel na de pauze is ingetogener en ka-
ler en toont ontroerend hoe de Joodse
dorpelingen moeten vertrekken, ieder
naar een ander deel van de wereld. 
Joris Henquet 

en schijnbaar zonder ego. Weinig kla-
vierspelers onderwerpen zichzelf zo
belangeloos aan de noten als hij. Neem
alleen al de kristalzuivere pianotoon.
Die wuift in de 12 Préludes (boek 1) van
Claude Debussy nooit opzichtig van
‘joehoe, hoor eens hoe mooi ik ben’!
Evengoed is het een toon om in te ver-
drinken.
Speciaal zijn ook de seconden dat

Kozjoechin zijn hoofd een graad of wat
naar rechts draait. Valt er nog iets te im-
proviseren? In een barokstuk van Hän-
del sluipt plots een flintertje jazz. In
GershwinsRhapsody in Blue,de solover-
sie, wervelen de motieven opeens als
herfstbladeren om elkaar heen.
En de ouwe Brahms blijkt zowaar

een pionier in mindfulness. Als Kozjoe-
chin de Intermezzi opus 117met bezon-
ken wijsheid speelt, krijgt geen kucher
ze ontregeld.
Guido van Oorschot

stel met een open relatie en de verhou-
ding tussen twee vreemden in één
huis. Musters en Visschedijk sugge-
reerden dit keer het broer-zusthema.
En dat pakt fijn uit.
De voorstelling begint met kinder-

stemmen: opgetogen verhaaltjes over
hoe het zal zijn om volwassen te zijn.
En dan zien we Bob en Marit, veertigers
die weer even terug vallen in oude
 patronen, die af en toe weer kinderen
zijn, die elkaar afmaken en kort daarop
weer even goede vrienden zijn, zoals
dat alleen maar kan als je familie van 
elkaar bent. 
Het is misschien eerder herkenbaar

dan verrassend, maar elk detail zit
goed en Musters en Visschedijk spelen
soepel en hartverwarmend. En tussen
bakken lasagne en pakken bastogne-
koeken, bakkersverhalen en een spel-
letje triviant, gaat het dan ten diepste
toch ook over leven en dood.
Karin Veraart 
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