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Het was in 1865 (waar hebben we het

Door Jacques J. d’Ancona

Het was in 1865 (waar hebben we het

over?) dat Lewis Caroll zijn boek De
avonturen van Alice inWonderland heeft uit-

geschreven in een bijna lugubere sfeer van

onachterhaalbare vervreemding. Daar kun je

dus niks mee in het theater… Tenzij je álles

inzet datmijlen over de grenzen gaat van on-

gekanaliseerde fantasie.

Onvermijdelijk kom je dan terecht bij vak-

mensen als Geert Lageveen en Leopold Wit-

te. Wat ze niet konden gebruiken, lieten ze

weg op grond van het uitgangspunt dat je

niet alles kunt hebben. Klopt. Vervolgens be-

landden ze in een onstuitbare golf van verra-

derlijke vondsten en trefzekere effecten,

waarna er godzijdank geen weg terug was.

Het resultaat: een opzienbarend mooie,

grote en tegelijk ongekend gekke voorstel-

ling. Dierbaar en meeslepend, en in een

steeds hoger tempo als een achtbaan in de

hoogste stand. Vol slimme, ketsende grap-

penwaar ouders en grootouders zeer van ge-

nieten en kinderen onverstoorbaar in mee-

gaan.Want dieworden niet gekweld door af-

wegingen van logica en beide heren komen

dekids tegemoet. Zehanteren in taal en tekst

helderheid en humor. Die blijven verrassen

en doen ook recht aan het verhaal, terwijl

oervragen worden opgerakeld als ’Wie ben

ik? Ben ik dezelfde als wie ik dacht dat ik

was?’, enz., enz. Moraal: ’Wees maar wie je

bent.’ Punt.

Het kan niet op. De samenwerking tussen

het massieve, 55 man sterke orkest Holland

Symfonia enhet gezelschapOrkater staat ga-

rant voor het ideale plaatje, muzikaal en

theatraal. Een collectief acteurs leeft zich im-

mers uit om geen mogelijkheid onbenut te

laten.

Als Alice een val meemaakt naar het mid-

delpunt van de aarde, komt ze letterlijk uit de

kast. Gaat ze de confrontatie aanmetMaart-

se Haas en Wit Konijn (knap gedaan door

Erik van derHorst) en overbluft zij de konin-

gin (schaamteloos dolle rol vanWitte) die de

doodstraf heeft afgekondigd op ’knijter vals’

gezang. Ook redt ze de Hoedenmaker (Lage-

veen) van brute onthoofding. ’Ik wist even

niet hoe ik hiermee ommoest gaan. Zelf ben

ik bestwel oud, heel erg lang en erg dik…’ Dat

moet je Tjitske Reidinga horen zeggen en je

bent verkocht.

De manier waarop ze (ernstig in verwach-

ting) de zevenjarige Alice speelt is fenome-

naal met een geraffineerde mix van stem-

mingen tussen onnozelheid en intelligentie.

Tja, en uiteindelijk snap je dat de tijd tussen

Lewis Caroll en een Pinkstermiddag in de

schouwburg niet stil heeft gestaan. Hilarisch

in de finale is de Kreeftenquadrille. Hoewel,

inmiddels heeft Holland Symfonia alle kwa-

liteitsregisters opengetrokken. Van The

Beatles tot ClaudeDebussy, vanDuke Elling-

ton tot Benjamin Britten.

¬ De hoogzwangere Tjitske Reidinga als Alice in de theaterbewerking van Alice in wonderland. Foto: Reyer Boxem


