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V
an het begin tot het einde
klopt alles aan dit door Da-
nielle Wagenaar geschreven

verhaal, dat zonder ook maar één
inzakmoment is geregisseerd door
Frederieke Vermeulen. De artistiek
leider van het Assense jeugd-/
jongerengezelschap bood Esther
Ymkje van Steenis als meer dan
opstandige puber (Izzy) en Niek
van der Horst als de agent die haar
arresteerde (Rik) alle ruimte om
hun personages volledig waar te
maken. Die ruimte grepen ze.

Vanaf de eerste seconde knalt
het er in, met een schreeuwende en
tierende Izzy (fuck de politie!), in
de kamer van de eenzame nacht-
diender Rik die haar van de rand
van een dak heeft gehaald. Hij in
burger, zij gaat verstopt in een
hoodie, en het is meteen hard
tegen hard. De verbalisant is niet
van plan zich neer te leggen bij
Izzy’s agressieve houding. Sterker

nog, hij stelt er eenzelfde bot ge-
drag tegenover. En nog sterker:
een kwalijk gedrag, want zij laat
het tenminste nog bij intimideren-
de teksten, terwijl hij in deze toch
al scheve verhouding (hij is stuk-
ken ouder en letterlijk gezagheb-
bend) over de schreef gaat met zijn
methode.

Geschreeuw over en weer klinkt
zwaar, maar is hier geregeld heel
komisch. Op de een of andere
manier is het uiteindelijk wel taal
die zij verstaat, hoewel Izzy geen
barst begrijpt van zijn liefde voor
klassieke muziek (Elgar, Schubert).
Die brengt hem zonder verder
acht op haar te slaan in vervoe-
ring, via zelfgemaakte cassette-
bandjes. Deze geven de generatie-
afstand en het onbegrip tussen de
twee mooi weer. Maar onbegrip,
en zelfs het gebrek aan enig gevoel
bij wat dan ook, is Izzy maar al te
bekend.

Ze probeert de agent er lange
tijd vruchteloos van te overtuigen

dat ze helemaal niet van plan was
te springen, dat het ook geen aan-
dachttrekkerij was, maar een wan-
hoopspoging om überhaupt iets te
kunnen vóelen. Dat wil haar on-
danks, prima ouders, broertje en
school maar niet lukken.

Het sterke aan de voorstelling is
dat Izzy gaandeweg hier niet de
enige blijkt met een probleem. Rik
zegt dat hij gelukkig getrouwd is
met een goeie vrouw, maar in
werkelijkheid vlucht hij voor haar
en de wereld steevast de nacht-
dienst in. Hij is een eenzame man,
die zichzelf verliest in het neuro-
tisch bijhouden van keurig gerang-
schikte dossiers. De twee persona-
ges worden daardoor naar het
einde toe steeds een beetje meer
gelijkwaardig aan elkaar. Zo’n vol-
wassen kerel lijkt hij op het oog,
maar daarachter gaat ook dikwijls
een ondoorgrondelijke geesteswe-
reld schuil. En dat krijgt Izzy in de
gaten.

Het decor van die politiekamer,

ontworpen door Marlies Schot,
biedt naast die dossierkasten en
cassettebandjes een spiraalachtige
ommuring. Alsof je daar voorzich-
tig met een boog omheen moet om
niks te raken. Want er is niet zo-
maar een simpele oplossing, laat
staan een happy end, maar wel een
prachtmogelijkheid om het gesprek
over deze thematiek aan te gaan.
Zonder een woord doen de acteurs
dat in de laatste, confronterende
seconde, starend naar het publiek.
Als voorzet voor het nagesprek, dat
deze voorstelling op scholen mee-
krijgt. Want Izzy is helaas geen
uitzondering.

De voorstelling is gemaakt sa-
men met Stichting Route Jack, die
aandacht vraagt voor depressie. Er
is een educatief programma ont-
wikkeld met Vaart Welzijn, GGZ
Drenthe en Mindcare. Wie naar
aanleiding van dit artikel behoefte
heeft om gedachten te delen, kan
bellen met 113 of chatten met 113.nl,
zelfmoordpreventie.

RECENSIE 1000 KILO WATTEN

Licht toneel over loodzware zaken
ERIC NEDERKOORNHet lijkt een

breinbrekende op-
dracht om ernsti-
ge problematiek
als depressiviteit
onder jongeren op
een serieuze maar
toch lichte wijze
op het toneel te
brengen. Garage
TDI is daarin met
de 14+-voorstel-
ling 1000 Kilo
watten volkomen
geslaagd.

Dat bevestigde zijn vriendin Marlies
Jongsma gisteren, met wie hij ruim
zes jaar een relatie had.

Blanca had een ruig leven achter
de rug met veel drugs en alcohol. De
laatste jaren gebruikte hij geen
drugs meer.

,,Hij overleed aan de gevolgen van

een bewogen leven. Zijn lichaam
was op”, aldus Jongsma. Paul Blanca
zal in besloten kring worden begra-
ven.

Blanca maakte in de jaren 80 van
de vorige eeuw deel uit van de Am-
sterdamse kunstenaarsscene waar-
in onder anderen ook Rob Scholte,
Joost Zwagerman, Koos Dalstra en
Peter Klashorst zaten. Blanca brak
door met zelfportretten en provoce-
rende foto’s.

Amsterdamse fotograaf
Paul Blanca overleden
AMSTERDAM Fotograaf Paul Blanca
(62) is vrijdag in zijn woning in Am-
sterdam overleden.

Vanaf de eerste seconde knalt 1000 kilo watten erin met Ymkje van Steenis als opstandige puber en Niek van der Horst als agent die haar arresteert. FOTO MOON SARIS

Anne Goscinny, dochter van strips-
cenarist Goscinny (1926-1977), heeft
dit afgelopen weekend tegenover
het Duitse tijdschrift Der Spiegel
onthuld. Ze trof het scenario voor
het nooit voltooide boek, dat Gos-
cinny op een typemachine had uit-
gewerkt, aan in de familie-archie-
ven.

Het zou gaan om twintig bladzij-
den, ongeveer de helft van een al-

bum, dat als Asterix in het circus had
moeten verschijnen. Door de dood
van René Goscinny in 1977 kwam het
daar niet meer van.

Anne Goscinny sluit niet uit dat

het stripboek nog postuum ver-
schijnt, net als in 1979 gebeurde met
het wel voltooide Asterix en de Bel-
gen. Het album afmaken zou wel een
‘zeer gecompliceerde onderneming’
zijn, zei Goscinny tegen Der Spiegel.
,,Maar op een dag zullen we het pro-
beren. Het zou een buitengewoon
avontuur zijn.”

René Goscinny creëerde Asterix
in 1959 met stripscenarist en illus-
trator Albert Uderzo, die vorig jaar
overleed. De avonturen van de on-
verschrokken Galliër zijn wereld-
wijd honderden miljoenen keren
over de toonbank gegaan.

Schetsen ontdekt voor ‘Asterix’
PARIJS In de familiearchieven van
de befaamde scenarist René Gos-
cinny zijn schetsen ontdekt voor
een onvoltooid Asterix-stripboek.


