
Theater 

Drama-educatie van peuter tot puber 
\anal .ie Middeleeuwen vormen drama 

en „'ducatic ven in.itscheicieinke tweeling. Al 
in Je twaalfde eeuw speelden scholieren >p 
kerkeluke feestdagen de rol van duivel, engel >! 
heiiige n toneel tiidens liturgische plechtighe
den lnieLatiin.se triool van de humanisten 
bekleedde hei Irama ven centrale plaats in 
Je didactiek van Ie ••'.>! tca. Vlaken «w 'n 
sprong naar inze ••-••: v. dan zien we vanat 
.ie jaren zestig -en interessante ontwikke 
lint;: van hei ifacultatieve) .choolvak „dra-
matische expressie1, via educatieve projecten 
ip het :errem van Ipoiitiek) vormingstheater. 

naar. in het huidige onderwijs, een her
waardering van theater als zelfstandige kunst
vorm 

De vernieuwingen in het voortgezet on
derwijs in Nederland die in het komende 
schooljaar hun beslag moeten krijgen, zullen 
aan het begnp drama-educatie een nieuwe im
puls geven, [n de zogenaamde Tweede Fase, het 
toekomstige onderwijs m de hoogste leerjaren, 
wordt het nieuwe vak Culturele en Kunstzin
nige Vorming (CK.V) voor elke leerling ver
plicht. Toe het curncuJum behoort onder 
meer deelname aan uiteenlopende culturele 
activiteiten, waaronder theaterbezoek. Parallel 
aan deze ontwikkeling loopt de dadendrang 
van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur): 
hij stelt vast dat het toneelbestel te statisch is, 
en dat gezelschappen harder hun best moeten 
doen jonge mensen naar het theater te krijgen. 

Ot de ensembles daar altijd bli| mee zijn, is 
de vraag, maar zogenaamde „kunstmentoren" 
en CKV-docenten zullen binnenkort met gro
tere groepen scholieren dan voorheen de 
theaters frequenteren. Voorstellingen bijwo
nen levert de leerlingen immers „studiepun
ten" op. Zolang alles goed gaat, is er mets aan 
de hand, maar waar problemen rijzen, is het 
niet moeilijk te voorspellen dat menigeen zal 
gaan roepen dat de |eugd vanat de basis (beter) 
voorbereid moet worden op wat haar bij 
theaterbezoek te wachten staat. En dus, dat 
ouders en opvoeders niet vroeg genoeg kun
nen beginnen met het „toneelnip" maken van 
de aan hen toevertrouwde kinderen en pupil 
Ic-n. Nel zo goed als een kind leert lezen en 
schrijven, moet hei leren wat het betekent een 
theatervoorstelling te bezoeken dat de lich 
ten dan doven, dai ie vanaf lat moment IIIIKI 
ophouden mei .hip-, .Men n maten, Jat .: 
vooi |e veu. ineens mensen tond gaan lopen 
die hoi weg henen dal 'edekei/ei van<'hina .1 

•'M 11,11,g • " M!lg .'.ijll 

W 11 knjgeii Je |onge theatet bezoekt rs ; ui 
.•oorgesJioieiil/ lïen rondgang lang-, „zo 
maar" ,uf voorstellingen, bedoeld vooi gevai 1 
eerde leeltiulscategorien. steeds vergezeld san 
'en kind • il i' mgere „op maat", geeft ren aardu; 
beeld \i\\ de ictuele .tand van zaken. 

Naar i&m-n, Ix-rcn, V i n van de Bossche to 
neelgroep V.indenbulck. artistiek geleld dooi 
(jiTird I inikcnaar. mogen zelfs de allei 
kleinsten, san.iI driejaar. De vooistelling draan 
al -en paai laar en .lat vali it ie lezen aan het ge
mak waarmee de drie acteurs zich op 
het po.luim bewegen en in een mum van 
::/! de zaal .cm zich weten ie binden. Alle tek
sten in het drieluik zijn gezongen, knap ge
zongen : ivendieii: Bervn, berm, berm is een 
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„Geen Assepoes", door Dansend Han concept en 
choreografie: Wies Merkx. - Foto MiciuelKooren. 

waarachtige opera voor kinderen. In dat opera-
element zit veel van de kracht van de voorslei 
hng, maar ook iets van de zwakte. Na het eerste 
deel, waarin de zang nog een verrassing is, gaan 
de veelvuldige herhaalde teksten soms wal ver 
velen, ook al omdat hei begmdeel inhoudelijk 
sterker is dan de 'wee .leien barna 

Voor een klem maatje gn Hen v Ier plus) is Ie 
w uitstelling M1.1ms.11 A; van Liuiri>' uil .Vinster 
dam. i >' ••'•!'/.. productie in Isturp!. hel :n-
veiiueve vi oiitioerende v>vv. •/. mag wel en 
1 ikpu 111 ;•.'"•-ii • 1 1 heater voor hei longsiepu 
bliek I ir '.nol lelling hield hel i.ing vol, Je 
"sec acteur, raakten steeds iviei mgesperld, de 
techniek kende geen haperingen: een haast grie
zelig niveau van perfectie werd !>• reikl /over is 
hei met M.i.uiwiihr nog mei ii . 1I1 iok nu de 
;rote zorgvuldigheid 1 >p sva irmee de voorstel
ling is gemaakt. De drie i.'. ui pelen woord
loos, maar mei overgave lie! inhaal van een 
kind en znn wonderlnke knuttel een gltwi-
lamp. /ondel dal -i.- verhaaiiim echi Juideliik 
wordl, .ind'i' dan 111 SuKViti. begnipi het pu 
bliek J.u hei hu-r gaat »m iverwi innen angst en 
hervonden .ert touwen waarmee de voorstel-
hng inhoiicvink weer 111 de buurt komt van de 
Uren van • indenbulck. 

Op hei repertoire van Dansend Hart uit 
Utrecht sti.it sanat oktober 1997 (icm As-
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, Jesaja, Jeremia" door Growing up in Public - regie Jeroen 
Foto Rryn van Koolun/k. 

iepoes, een voorstelling voor kinderen van zes 
jaar en ouder. Geen Assepoes is zowel een be
werking van, als een (eigentijds) commentaar 
óp het beroemde sprook|e. De drie actrices, 
danseressen in de eerste plaats, beschikken 
over stemmen die helaas de kracht missen de 
toch nog complexe verhaallijn voldoende in
zichtelijk te maken, zeker wanneer de stevige 
muziek (Prokov]ef) de woorden in volume 
overtreft, en dat gebeurt nogal eens. Daarbn is 
de choreografie van artistiek leidster Wies 
Merkx weliswaar goed doordacht, maar op 
den duur wat voorspelbaar. Als op een bepaald 
moment een simpele spiegelbol, overal waar je 
kijkt, de schitterendste sterren maakt, klinken 
de ah's en de oh's van de kinderen voor het 
eerst luidop maar eigenlijk nét iets te laat: 
Geen Ait<-p<ie< is dan al bijna afgelopen. 

her. ongekend curiosum binnen het |eugd-
drama is One Komrijken in Patagoniê van het 
Brusselse Aiibi Collectie!, volgens de aan
kondigingen - volstrekt onbegnipelijk • be
doeld voor tien jaar en ouder. Theatermaker 
Pat van Hemelriick heeft plaatsgenomen in 
een kroegdecor, dat iets weg heeft van een 
assemblage als Edward Kienholz' 7?v Beanery. 
Alleen /.im de cafébezoekers met de ,,klok-
gezichten" hier vervangen door Van Hemel
riick zelf en door drie pinguïns • kniehoge 
poppen die ilechts rot leven komen als Van 
! lemelriii k i.tt wil. Het taalniveau van de uit
voering is even h<»>g als abstract en uiteinde
lijk valt Ijne Koningen m Rttugonii beter te 
omschrijven lis een bewegende installatie voor 
freak\ dan ils ren theatervoorstelling voor de 

Kriek. 

jeugd. Van Hemelnjck be
weegt zich in dit ranteiten-
kabinet als een eenzelvige 
spullenbaas, druk in de weer 
met zijn particuliere ob
sessies, maar nauwelijks geïn
teresseerd in het vermaak 
waar het jonge publiek voor 
gekomen is. 

Tot slot Jesaja, Jertmut, een 
productie van het Utrechtse 
collectief Growing up in 
Public, in een regie van 
Jeroen Kriek. Zonder meer 
een „schoolvoorbeeld" van 
een dynamische, uitstekend 
getimede voorstelling, die het 
beoogde publiek van veertien 

jaar en ouder zeker zal aanspreken. Uit
gangspunt van de voorstelling is, grof gefor
muleerd, dat de wereld naar de bliksem gaat, 
inclusief de daaruit voortvloeiende vraag wie 
degenen zi|n om dit naderende onheil te be
noemen en, zo mogelijk, te bezweren. Wie 
zijn, kortom, de nieuwe profeten, in het voet
spoor van de bijbelse voorgangers Jesaja en 
Jeremia? Tientallen namen, van Nostradamus 
tot Emile Ratelband, passeren de revue, most 
heei veel dierenleed, van aardwurm tot konijn. 
Soms balanceren de negen jonge acteurs -scho
lieren, studenten - op het smalle randje van 
waarachtige emotie en vals sentiment, maar ze 
houden stand, en hun verrichtingen zi|n, zoals 
men van evenwichtskunstenaars mag ver
wachten, vaak adembenemend. Niet alleen 
naar de vorm. met veel show-achtige elemen
ten, maar ook naar de inhoud, met genoeg re
lativerende humor, heeft deze productie alles 
in zich om een jong publiek te boeien en aan 
te zetten tot reflectie en discussie. De perfecte 
„CKV-voorstelling" kortom. 

In maart 1999 verscheen namens de der
tien structureel gesubsidieerde leugdtheaterge-
/.elschappen in Nederland - geen van de hier 
genoemde groepen hoort daartoe - de nota 
Het jeugdtheater van de toekomt. De nota wijst 
op de maatschappelijke waarde van het jeugd
theater: niet alleen kinderen en jongeren „op
leiden" tot een volwassen theaterpubliek, 
maar ook het volwxssencntheater voorgaan 
in het verkennen en combineren van de ver 
schillende disciplines van het theater: spel, 
dans, mime, zang, muziek, enzovoort 

Met de hier besproken voorstellingen al-. 
maatstaf moei de conclusie zijn, dat de 
jeugdensembles over voldoende kwaliteit be
schikken om de geheimen van het iheatcr vonr 
hun doelgroep te ontsluiten. Het experimen
teren met theaterdisciplines gebeurt soms wat 
al te overmoedig: van de individuele artiest 
wordt een veelzijdigheid verwacht waarover 
hi| simpelweg met altijd beschikt. Dat laatste 
geeft de voorstellingen soms een licht-amateu-
nstisch karakter, waarmee overigens niets ne
gatiefs gezegd is. De toneelmakers kunnen ner
gens worden betrapt op onverschilligheid of 
gemakzucht, en dat op zichzelf is al een gewel
dig eerbewijs aan de jeugd en aan haar oorde
lend vermogen. 

Jos Nijhof 
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Puberale profeten in Jesaja, Jeremia 
Amsterdam 

De beginscène doet reeds het erg
ste vrezen. Gezeten achter en op 
een lange tafel wachten de jonge 
spelers totdat alle toeschouwers in 
de zaal hebben plaatsgenomen. Ze 
zijn verkleed en geschminkt als re-
vuesterren uit de jaren twintig: 
olijk, sexy, een tikkeltje decadent 
en doortrokken van smart en wee
moed. Zo behoort het te zijn. want 
het waren moeilijke tijden, die 
vooroorlogse jaren. Maar niets van 
dit al is in zijn puurheid bij de spe
lers te onderkennen. Hoe langer 
het duurt, hoe meer ze op doodge
wone jongens en meisjes gaan lij
ken die deze reflectie van een tijds
beeld wel heel erg doorzichtig na
doen. 

Het wordt noggekunsteldcr wan
neer ze op een swingend nummerje 
van Glcnn Millereen showdansje 
gaan uitvoeren. Dan heb je hele

maal het idee op een schoolrevue 
beland te zijn, waar de opvoeren-
den zich uitleven in artistieke nei
gingen die nog niet eens in de knop 
al volledig worden gebroken. 

Dan volgt blijkbaar de jaren zestig 
waar een vrouwelijke goeroe de in 
witte gewaden gestoken volgelin
gen extatisch oproept om het eigen 
innerlijk naareigen eeren geweten 
zo zuiver mogelijk te ontwikkelen 
Ook hier weer stoort hel goedbe
doeld, maar lang niet toereikend en 
clichématig etaleren van gevoel 
stemmingen. 

|esaja, Jeremia heet dit stuk dat Je
roen Kriek samen met negen jonge
ren bij Growing Up in Public heeft 
gemaakt. Jesaja en Jeremia zijn 
twee Oudtestamentische profeten, 
die door hun onheilsprofetieën het 
slachtoffer werden van hun voor
spellingen lemen Kriek gaat er 
vanuit dat deze eeuw zijn geloof in 
profeten en geestelijke leiders heeft 

verloren en dat vooral hedendaag
se jongeren daardoor zelf hun ei
gen weg moeten zien te vinden. 

Net als bij een groep cabaretiers 
die per se komisch willen zijn, in
ventariseren ze beurtelings en 
staande op een rij front publiek wie 
tegenwoordigwel of juist niet totde 
nieuwe profeten gerekend mogen 
worden: Johan Cruijff, Emile Ra
telband, Yomanda, Prince, Martin 
LutherKing? 
Ronduit vervelend is de veel te lan
ge scène, waarin de jongeren zich 
als in een onzinnige tv-praatpro-
gramma voor de microfoon ver-
dri ngen om verslag te kunnen doen 
van wut hen zoal bezighoudt en 
wat hun toekomstverwachtingen 
zijn. 

Videobeelden van het leuk en 
jong en dynamisch met elkaar be
zig zijn op vakantie, in het zwem
bad, in de kroegen op het strand la
ten een ander facet zien van een 

mogelijke invulling van het be
staan. Dat het ondanks dit opge
fokte gedoe allemaal niet even lol
lig kan zijn, beseffen twee persona
ges. De een wil uit doffe ellende 
zelfmoord plegen; de ander komt 
letterlijk tot het schreeuwend in
zicht dat je als individu er altijd al
leen voorstaat. 

Jesaja. Jeremia is hoofdzakelijk 
bedoeld voor jeugdigen vanaf zes
tien jaar. Het is een loffelijk streven 
om jongeren vanuit hun eigen pro
blematiek voortheaterte interesse
ren, maar liever niet op zo'n kwak
kelende en over-ambitieuze ma
nier. 

Max Smith 

Jesaja, Jeremia. Regie: Jeroen Kriek. 
Gezelschap: Growing Up in Public. 
Première: De Krakeling Amsterdam, 
18/3. Ook op reis: o.a.: Huis a/d Werf 
Utrecht, vanavond en zo 21 mrt 20.30 



De hongerstaker is de werkelijke profeet 
THE* ATD» 
JJfcsaja, Jeremia van Growing Up in 
ftjbüc. Regie: Jeroen Kriek. 18 
maart, De Krakeling Amsterdam. 
Tournee. 

Zo, en nu ben jij de profeet. 
Daar staat Wendel (aspers dan 

vooraan op het toneel. Achter 
haar de andere jonge spelers van 
Jesaja, Jeremia in een verwach
tingsvol rijtje. In hun pelgrimwitte 
kleren hebben ze zojuist een uit
zinnige parodie gegeven op een 
Bijbels lekespel. De witblonde 
Wendel speelde daarbij (esaja en 
dus moet zij het nu maar zeggen. 

Erg Bijbels begint haar toe
spraak niet. 'Ik zit net voor mijn 
eindexamen, en dat is eigenlijk 
best wel kut.' Ze lijkt een door
snee ongemotiveerde puber, maar 
dat blijkt een vooroordeel. Wen

del zit met haar examen in haar 
maag omdat ze naar Londen wil. 
Steun te betuigen aan Barry Hor-
ne, een Brit die in hongerstaking is 
gegaan uit protest tegen de vivi
sectie. 

"Stop Dierenleed' stond er op 
het bordje waar Wendel eerder in 
de voorstelling mee rondliep. 
Toen ging haar roep ten onder in 
de chaos: ook de andere jongeren 
liepen met noodkreten te leuren 
en ze deden dat veel geestiger of 
dramatischer. Hou van mij' stond 
er op hun bordjes, of een foto van 
hun eigen hoofd. 

Op de foto die Wendel Jaspers 
nu tevoorschijn haalt, staat het 
uitgemergelde gezicht van Barry 
Home. Dit is pas een profeet, 
toont het meisje dat zojuist nog 
Jesaja speelde. Net als de Bijbelse 
profeten voorspelt Horne de on

dergang van de wereld als de 
mens niet tot inkeer komt. En als 
een Christusfiguur is hij bereid 
zijn leven op te offeren voor dat 
van de dieren. 

Deze toespraak is het keerpunt 
van Jesaja, Jeremia. Tot op dat 
moment is het een onbezorgd 
swingende jongerenvoorstelling. 
Een Emile Ratelband-achtige op-
pepsessie op housemuziek, een 
melige vrome rondedans, de bi
zarre demonstratiescène - de 
energieke, halfgedanste groeps-
scènes maken duidelijk waarom 
regisseur Jeroen Kriek bij zijn jon
gerenprojecten wel eens vergele
ken wordt met Dirk Tanghe. 

Maar dan, als Wendel Jaspers 
naar voren treedt, verandert Jesa
ja, Jeremia van een swingend jon
gerenproject in een diepgaand ge
sprek van man tot man waar nie

mand zich meer aan kan onttrek
ken. 

Is er iemand die nog ergens om 
geeft?', vraagt Wendel aan haar 
medespelers en aan de zaal. Ze 
vraag het met de oprechte woede 
van het kind dat zich nog één 
voelt met de wereld. Het kind dat 
straks begraven zal worden onder 
het pantser van onverschilligheid 
dat wij volwassenheid noemen. 

In de scènes die volgen, wordt 
die onverschilligheid door Wen-
dels medespelers ontleedt. Dan 
blijkt dat niet alleen volwassenen 
daar last van hebben. Om beurten 
getuigen de jongeren voor een mi
crofoon van hun eigen smoesjes, 
maar ook van hun kennis van de 
complexiteit van de dingen, van 
de tegenstrijdige gedachten die 
alle daadkracht verlammen. Het 
is grappig en herkenbaar. En het is 

ontluisterend omdat het iedere 
hoop wegneemt op een verlossen
de generatie na ons. 

Aan het eind van Jesaja, Jere
mia, als het duister van de black -
out zich al aankondigt, schreeuwt 
één van die 'onverschillige' jonge
ren dat hij een panter zou willen 
zijn. Eindelijk verlost, van de 
menselijke verantwoordelijkheid. 
Liever een dier zijn dan een mens. 
Een solitair dier dat alleen is, altijd 
alleen. 

Martin van der Jagt 
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Wisselvallige voorstelling van Growing up in public 

Staren naar de jonge profeet 
Voorstelling: Jesaja, Jeremia door 
Growing up in public. Teksten: 
Jeroen Kriek. Don Duyns. Paul 
Feld e.a.. Regie: Jeroen Kriek. 
Spel: Onyema Onwuka, Andrea 
ter Avest, Niels Horeman e.a. 
Gezien: 18/3 De Krakeling 
Amsterdam. Tournee t/m 7/5. 
!nl. (030) 276 1220. 

Door W II. FR F O TAKKEN 
De profeet Jeremia is een blonde 
studente in een doorschijnende 
onderjurk. Met een wit konijntje-
op de arm spreekt ze het volk toe: 
„Ik zit vlak voor het examen, weet 
je wel. Best kut." Jeremia heeft 
zich het lot van de dieren aange
trokken. „Zelfs de mussen sterven 
uit!" Op het internet, zo oreert zij. 
is een Amerikaanse profeet een 
hongerstaking begonnen uit pro
test tegen de dierenmishandeling. 
Jeremia is onder de indruk en wil 
graag ook een daad stellen. 

Jesaja, Jeremia van Growing up 
in public is een jongerenvoorstel-
ling over profeten en hun ondank
bare taak. Regisseur Jeroen Kriek 
heeft negen jonge studenten om 
zich heen verzameld die een aantal 
losse scènes spelen met teksten die 
zij deels zelf aandroegen. Er ko
men passages uit de bijbelboeken 
Jesaja en Jeremia langs, maar ook 
dansjes, een vermakelijke samen
spraak rond een microfoon over de 
taak van profeten, en minder ge
slaagde therapeutische iniprovisa-
tieoefeningen. 

Hel openingsbeeld is mooi: ne
gen jongeren poseren uitdagend 
op een lange tafel in bonte, eroti

sche showkostuums. Vooral de 
zingende kapitein en het meisje in 
het korset met twee puntige feest-
hoedjes op de borsten zijn erg 
mooi. Het beginlied 'The meaning 
of life' is ook nog wel leuk. maar 
doordat daarna ook nog een show-
ballet en een saaie meditatiesessie 
volgen, komt de voorstelling veel 
te traag op gang. Bovendien duurt 
het zo te lang voordat duidelijk is 
waarover het gaat. Zo wisselvallig 
en onsamenhangend als het begin, 
is ook de rest van de voorstelling. 

De bedoeling van Jesaja. Jere
mia komt het beste tot uiting in een 
scène waarin de spelers zich om 
een microfoon verdringen om hun 
persoonlijke dromen, problemen 
en filosofietjes te bespreken. De 
verwende jongeren met hun volle, 
blote buikjes laten herkenbaar en 
ontluisterend zien dat niets wezen
lijks ons bezighoudt. De een wil 
een yoghurtcafe beginnen, de an
der heeft een probleem met rood 
staan („het is gewoon heel fijn om 
te pinnen"), de derde mijmert over 
de zin van ontwikkelingshulp. 

Dan wordt de groep opzijge-
duwd door Jeremia. die inmiddels 
haar konijn heeft verruild voor een 
pistool. Zij hekelt luidkeels het 
leed van de wereld en de verblind
heid der mensen. Dat is de rol van 
de onheilsprofeet. „Hij is iemand 
die de mensen met de neus op de 
feiten drukt." Al doet Jeremia dat 
voornamelijk door mocgehuild op 
een stoel te zitten terwijl het volk 
ronddanst in sexy ondergoed. 
Eventjes onderbreekt het volk de 
dans om verwonderd naar de tob
bende profeet te staren. 

Dit is een mooie, rake scène; het 
verwende volk met de banale pro
bleempjes, en de roepende in de 
woestijn die niet begrepen wordt. 
Helaas volgt hierna weer een rom
melige saaie rondren-scène met 
een jongen die heel hard 
schreeuwt. Zo blijft Jesaja, Jere
mia tot het eind toe wisselvallig. 
Maar dat meisje met haar pistool 
en konijntje blijft wel hangen. 
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'Jesaja. Jecemia' van Growing up in Public: verward gemonteerde voorstelling over de Belangrijke Levensvragen. O KI -YN V A N K O O I . W I | K 

Niemand die iets doet, niemand die ingrijpt 
Dr voorsu-limg /e&j/a. ferentm van 

(•rowing t|. in Public barstrc over 
onze hoofden lus als een zwaar imwm, 
en w was du ongetwijfeld ook bedoeld 
Gerst weid de Uitvraag waarom zijn wr 
hier gesteld dooreen zingende, als cir-
cusdireiteui verklede en ah Balmansjo 
ker geschminkte acteur, terwijl de rost 
van di- i.ist / i , h nnzekef glimlachend op 
dr achlergiond hield. Volgde een onge
leide dans ui tirakke revuepakjet en een 
verkleedpartij up hel toneel, waarna de 
groep /n li .ds een stel verwezen hippies 
luM gaan <>\> de nietszeggende goeroe-tek-
sten van deze 'ijil je kuni zijn wat \c 
wilt / i in | i ' durll hel ook, |c wilt er nok 
echt vtx>r M.m \K ut (ram i- liegonnen 
ze. u.i de Llemagngiwhe speet h van Je 
voorganger livvterisch ie M breeuwen en 
te \ptingrii ik wil niezell uimpleet ma 

Gebeurtenis Growing tip irt FuWic 5pert1' lf\aja, Jerefltia' Regie l^rowi Kriek Spd Aitdrea tet 
Av>--.l. Nieis HiWHiiMn, 'AHUI!'1! la'.prr:.. Dam 'ie Kiamer, Qnyema Oriwuka, Vu (urine Pljnle. i luw 
Pf»-)s, IM|, i ' i tyiiut-ci-, \v W-nl-iny.ti'i! ••[, iloMrn.M't hiir.i|n! Oden . \ ' iptit in Met Kni'th.m, 

r.rTH»ifwwi Publiek M 

ken. ik -.•,.! vtxir die uitdaging, ik knin 
wat bij nu- past, U-uk en leerzaam, coine 
on, lome on. iin daarV»TM.henen de 
bordjes: 'Hun mi- vast'. 'Ben heel gevoe
lig.' Stop dierenleed ' >i>k /ajjeu wc vnor 
een kort moment oen naakte gekruisig
de t hristus met doomenkr«ion on loen 
volgde «-on onheilsprofetie uit het bijbel
boek fetvmid, waarbij de drieenige Heet 
agiossit-t in het piotctisoh oor ïcnreeuw 
de on het langzame deel mi een Patheti
sche Svmlonie kwani aanzwellen 

't \v.i\ kortgezegd i-en verward grmon 
leerde voorstelling van on uver '.-en 

groep verwarde i»nge wereldburgers die 
zich alvraagt ol Belangrijke Levensvra-
gen wi'1 U-uk zijn om te stellen Growing 
up in Public liad t-r in elk geval alles aan 
godaan nm hel lonk ie liouden. mot al
leen kwamen ongeveer alle moeiten aan 
de orde waai je ais tongere in iit* postmo
derne era maar mee kunt zitten, van de 
hongerstaking van de dierenleed-a* tivisi 
lot ilo nadelen van het chronisch twee
duizend gulden rood staan, maar iM>k 
werd or naarstig IUWI mekaai ge 
M hrecuwd m ;!<• opsomming ^ n prole 
len van mi/ i i'igeti • ml van 1 nul Kalei 

band tot |ohan < rutjll Nu een» wm1 er 
gedanst op kit Einermiiziek. dan weet 
hielden de.ii teurs ondei de vertoning 
van gezellige videobeelden eikaars han
den vasi urn de Itetdesenergic lol de 
diepten van dun menszijn te laten door
dringen. 

Maar alles leidde heen tot de treurige 
t onclus ».• «lai we hel niet mooi weten, 
dat |i- niemand kan wrttouwen (de hon
gerstakende dierenleed.»tivivt it. weer 
begonnen nut etenl, dal er geen helde 
is, dat )o wol van alles kan wilU-i), maar 
dat ]»• uiteindelijk geleefd wordt ond.n 
je alleen bent. alleen, /nals de proleet 
Awaja het al voorspelde Niemand die 
iets doet. niemand die ingnjpt Uetuidl" 
.v * breeuw [ïoek 

MIMI MIMI Wit k 


