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MARK CLOOSTERMANS
‘Elf september heeft politiek

weer spannend gemaakt’, zegt
Eric de Vroedt. ‘Je kan wel zeggen
dat ik mijn hele carrière aan elf
september te danken heb. (lacht)
‘Sinds 9/11 is politiek spektakel.
En dat is altijd verslavend. Ik blijf
dus mijn behoefte om politiek
theater te maken wantrouwen:
misschien ben ik gewoon ver-
slaafd aan het spektakel.’
In 2003 verliet Eric de Vroedt het
gezelschap Monk, dat hij nog mee
had opgericht. Hij wou zich wer-
pen op het schrijven van toneel-
stukken. En aangezien hij niet het
zoveelste nieuwe gezelschapje
wilde oprichten, bedacht hij Een
Project: tien stukken met een po-
litiek-maatschappelijke releva-
tie, te creëren tussen 2003 en 2011.
Intussen zitten we halfweg en
heeft De Vroedt een stroom lo-
vende recensies gekregen. De 36-
jarige regisseur-auteur werd in-
tussen ook opgepikt door Toneel-
groep Amsterdam, dat de admi-
nistratieve taken van hem over-
nam. 
Nadat De Vroedt in de eerste vier
delen van de reeks (die overigens
perfect los van elkaar te bekijken
zijn) achtereenvolgens populis-
me, de war on terror, het normen-
en waardendebat en de globalise-
ring gehekeld had, vroeg hij zich
af of het niet eens tijd werd voor
een positief geluid. Na een kri-
tiek, een alternatief. Aan de lin-
kerkant gaapt immers nog altijd
die leegte: ‘Er is geen linkse agen-
da meer. Men werkt een beetje
pragmatisch verder op oude
agenda’s, maar een coherent
maatschappijbeeld ontbreekt.
Voor Mighty Society 5 was John
Gray (een Britse politiek filosoof,
red.) mijn god. Hij beschrijft hoe
na de val van de Muur veel linkse
utopische denkers gemigreerd
zijn naar rechtse utopieën: neoli-
beralisme, neoconservatisme. In
essentie hebben ze nog steeds
hetzelfde utopische streven: ver-
lossing, ultiem geluk, harmonie...
en dat alles door één idee. De vrije
markt, bijvoorbeeld, of de demo-
cratie. En daar gaat het fout, na-
tuurlijk: je kan niet door één idee
het mondiale geluk afdwingen.’ 
De Vroedt laat er geen twijfel over

bestaan dat zijn hart links klopt.
Hij is niettemin gefascineerd
door de kracht van rechts: hij
geeft rechtse personages en denk-
beelden in zijn stukken een grote
verleidingskracht. ‘Het neolibe-
ralisme presenteert zich als een
natuurlijke toestand. Het lijkt
daarom logisch het te aanvaar-
den. Maar het is kunstmatig, een
bedenksel. Na een tijdje wou ik
helemaal geen linkse utopieën
meer vinden: die zouden even
kunstmatig zijn, alleen in de an-
dere richting.’

Utopische neuroses

De Vroedt is een ratelaar. Hij ver-
telt enthousiast en aan een hoog
tempo. Opeens is het heel nor-
maal dat deze enkeling zo’n in-
drukwekkende reeks als Mighty
Society heeft opgezet. Want ver-
gis u niet: dit zijn geen brave bab-
belstukken. De Vroedt zoekt al-
tijd een speciale context voor zijn
minutieus uitgewerkte, spannen-
de en zwart-komische teksten. 
Zo werden de delen 2 en 3 simul-
taan gespeeld op twee locaties:
een monoloog van een zelfmoord-
terrorist hier, een komedie over
zijn toekomstige slachtoffers
daar. En op het einde kruisen de
verhalen elkaar. In Mighty Socie-
ty 5: Hoe ook ik verlangde naar
een nieuwe utopie wandelt de toe-
schouwer door een studenten-
huis. In elke studentenkamer
vindt het laatste half uur van een
privé-utopie plaats. De een werkt
aan het perfecte lichaam, de an-
der zoekt zich een netwerk van
vrienden bij elkaar op het inter-
net, weer een ander rekent op
Youtube om ontdekt te worden —
de grens tussen utopie en zelfbe-
drog is soms dun. 
‘Er zijn altijd weer politici die één
idee poneren en erin slagen men-
sen daarvoor warm te maken. Zo
kunnen mensen ook in hun privé-
leven achter één welbepaald idee
aangaan. Noem het een utopische
neurose.’
Voor de bedenksels van zijn per-
sonages informeerde De Vroedt
zich bij jonge twintigers: studen-
ten op de toneelschool. Hij stelde
vast dat zij zich allemaal inschrij-
ven in het neoliberalisme, maar
daarbinnen hun eigen kamertje

bouwen. ‘Het zijn deelutopietjes.
De mensen met wie ik gesproken
heb verzetten zich niet tegen het
neoliberale systeem. Ze hebben er
wel een aversie tegen, maar die is
niet voldoende groot om verzet te
plegen.’
De toeschouwer mag zelf bepalen
welke utopische neurose hij eerst
bekijkt. Er zijn verbindingslijn-
tjes tussen de verschillende ver-
halen en het stuk bevat ook enke-
le geïmproviseerde scènes, in de
gang. Wie alles wil zien, moet vier
uur door het huis blijven dwalen.

‘Mensen mogen na een uurtje al-
weer opstappen als ze willen,’ zegt
De Vroedt, ‘maar we merken dat
wie langer blijft, ten slotte niet
meer wegwil. De mensen gaan
van de personages houden. En de
afspraak is dat er altijd één acteur
overblijft, die doorgaat met spe-
len tot echt de allerlaatste toe-
schouwer het huis verlaten heeft.’

Boosheid

Die kruising van spektakel en po-
litiek, is dat bewust? ‘Politiek the-
ater vertrekt vanuit boosheid. En
dat is meteen ook het dubieuze
ervan: je bent soms te blij dat je
boos bent, trots op je bevlogen-
heid. Ik heb nooit gedacht: nou ga
ik het opleuken. Hoogstens wou
ik me niet intellectueler voor-
doen dan ik ben.’
‘Voor mij zijn die stukken trou-
wens in de eerste plaats een sti-
mulans om iets helder te krijgen
voor mezelf. Voor het volgende
stuk, nummer 6, ga ik me verdie-
pen in het conflict Israël-Palesti-
na. Dat is zo’n warboel, een ty-
pisch voorbeeld van de informa-

tie-overload die wij te verwerken
krijgen. Maar ik weet dat ik daar-
in moet duiken.’ 
Mighty Society is wel eens een
megalomaan project genoemd.
Het ligt in de lijn der verwachtin-
gen dat De Vroedt de stap naar de
grote zaal zal maken. Zelf ziet hij
zich nog wel een groot gezelschap
leiden: ‘Ik heb al veel geleerd bij
Toneelgroep Amsterdam en het
lijkt me wel wat om een grote
groep gelijkgestemden te verza-
melen en met zijn allen aan één
project te werken. Zolang inhoud
maar de drijfveer blijft.’ 

‘Mighty Society 5’, Monty in
Antwerpen, 20 > 22/3, 20u
(03-238.91.81) en Beursschouw-
burg, Brussel, 26 > 28/3, 19u
(02-550.03.50). Op 22 en 28/3
wordt een ingekorte versie
gespeeld, gevolgd door een
talkshow over utopie vs. religie
(22/3) en utopie vs. internet
(28/3). 

- ONLINE
www.mightysociety.nl

‘Soms is een mens 
te blij dat hij boos is’
Als het uit de pen van Eric de
Vroedt komt, is politiek theater
prikkelend, spectaculair en ko-
misch. Ook zijn nieuwe, vijfde
stuk valt niet te missen. 

PODIUM ERIC DE VROEDT OVER ‘MIGHTY SOCIETY 5’

Eric de Vroedt: ‘Er is geen linkse agenda meer. Een coherent maatschappijbeeld ontbreekt’. © Merlijn Doomernik

‘Het neolibera-
lisme presen-
teert zich als
een natuurlijke
toestand. Het
lijkt daarom lo-
gisch het te
aanvaarden’

F11FILM&CULTUURDE STANDAARD
WOENSDAG 19 MAART 2008

Volgende week begint de paasvakantie en daar spelen de filmverdelers natuurlijk
attent op in. Vanaf vandaag komen er vier films in de zalen die mikken op het jonge
grut. Het ideale tegengif voor een troosteloze regendag. 

Vier  f i lms  voor  de  PAASVAKANTIE

Van: Magnus Carlsson. 86 min. 
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Desmond is een varkentje dat dol is op ap-
pelmoesmuffins. Hij woont in het Fram-
bozenbos, samen met vriendjes als de coo-
le Willie Wolf, de plechtstatige Helmut
Eland die een oogje heeft op de alleen-
staande mevrouw Krokodil, de volkse
schoonheidsspecialiste Betty Koe en de
boksende Sebastian Haas. Het is een
knusse wereld, niet zo ver verwijderd van
Fabeltjeskrant en Winnie the Pooh. Op een
nacht wordt er overal ingebroken. Zou het
moerasmonster er voor iets tussen zitten? 
Desmond en het moerasmonster is een
sympathieke Zweedse bioscoopfilm voor
jonge kinderen vanaf een jaar of vier. Het
opvallende is dat hij gemaakt is met stop-
motion. Deze animatietechniek, waarbij
poppetjes gefotografeerd worden en ver-
volgens een heel klein beetje veranderd
worden voor ieder frame, is vooral bekend
van Chicken run en Wallace & Gromit
(Nick Park) en The nightmare before Xmas
en Corpse bride (Tim Burton): meester-
werkjes die de lat enorm hoog gelegd heb-
ben. 
Is het omdat daarmee haast niet te con-
curreren valt, of omdat stopmotion zo
waanzinnig arbeidsintensief en tijdro-
vend is, dat de techniek zelden gebruikt
wordt voor kleine producties? Desmond
och träskpatraskfällan was ook in Zwe-
den — een kinderfilmland bij uitstek — de
allereerste stopmotion-film.
Carlsson werkte er gedurende twee jaar
aan, en draaide simultaan op vier sets. De
popjes — aluminium skelet, bekleed met
een pluizig soort latex — werden uitge-
werkt met de hulp van medewerkers van
Aardman, het bedrijf achter Nick Park.
Het resultaat is een film met een heel een-
voudig verhaaltje, op de kleintjes gericht,
dat door de leuke typering van de figuur-
tjes ook voor volwassenen leuke momen-
ten biedt. 
Jammer dat er geen budget was voor een
Vlaamse stemmencast: het Hollands zal
sommigen op de zenuwen werken. (sdf)

1.
Desmond en het
moerasmonster

Van: Steven de Jong. 
Met: Pim Wessels, Martijn Hendrickx, Billy
Zomerdijk, Reena Giasi, Peter Tuinman,
Thomas Acda, Bart Slegers. 135 min.
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De trend om populaire Nederlandstalige
jongerenboeken te verfilmen zet zich
door. Deze keer is het De scheepsjongens
van Bontekoe dat onder handen wordt ge-
nomen. Het boek van Johan Fabricius da-
teert al van 1923, maar wordt ook nu nog
druk gelezen bij onze Noorderburen. Het
is immers gebaseerd op de zeventiende-
eeuwse scheepsjournaals van kapitein
Bontekoe — die vaart voor de Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) — en het
boek behandelt dus een beroemd stuk va-
derlandse geschiedenis.
De vijftienjarige Peter Hajo wil na de dood
van zijn zeevarende vader zelf het ruime
sop kiezen en monstert aan op het VOC-
schip Nieuw Hoorn met bestemming
Oost-Indië. Dat is dik tegen de zin van zijn
moeder, maar die kan hem niet tegenhou-
den. Net zomin als zijn beste vriend Pad-
de, die dan maar mee aan boord springt.
Samen met de scheepsjongen Rolf beleven
ze allerlei avonturen, terwijl ze zich over-
eind proberen te houden in de harde we-
reld van de Oost-Indiëvaart.
De makers hebben kosten noch moeite ge-
spaard om de historische context zo
nauwgezet mogelijk weer te geven. Zo
werd er gefilmd op een exacte replica van
de beroemde Batavia. Spijtig genoeg is dat
geen garantie voor een meeslepende film.
Ondanks de mooie decors en de exotische
locaties is de film langdradig.
Dat komt volledig op conto van het on-
evenwichtige scenario, dat het oorspron-
kelijke verhaal te letterlijk naar het witte
doek heeft vertaald. Misschien leuk voor
de fans van de jeugdklassieker, maar daar-
mee gaat er te veel tijd naar futiele details.
In een boek dragen beschrijvingen bij tot
een gedegen sfeerschepping, in een film is
dat dodelijk voor de spanningsboog. De
actiescènes — die nochtans vakkundig in
beeld werden gezet — volgen elkaar niet
snel genoeg op en de samenhang tussen de
gebeurtenissen is zoek. 
Het resultaat is een rustig voortkabbelend
relaas. Mooi om naar te kijken, maar o zo
saai. (ad)

2.
De
scheepsjongens
van Bontekoe Van: Jimmy Hayward, Steve Martino. 

Met de stemmen van: Jim Carrey en Steve
Carell in de originele versie en van Adriaan
Van den Hoof, Peter Van de Veire, Lien Van de
Kelder en miss België Alizée Poulicek in de
Vlaamse versie. 
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In Horton hears a Who ontdekt een fanta-
sierijke olifant dat een pluisje op een kla-
verblad het hele universum herbergt van
de minuscule Who’s. ‘Een persoon is een
persoon, hoe klein ook’, redeneert Horton
en hij doet er alles aan om het pluisje in
veiligheid te brengen. 
Maar een bijzonder enge en autoritaire
kangoeroe-moeder gelooft geen sikkepit
van zijn verhaal en maakt er een erezaak
van om de leugenaar te ontmaskeren. Ze
aarzelt niet om de volledige jungle op te
hitsen tegen de gevaarlijke fantast die de
kinderen tot ongehoorzaamheid aanzet. 
Niet veel beter vergaat het aan de andere
kant de burgemeester van Whoville, waar
de Who’s wonen. Zijn theorie dat hun we-
reld in feite maar een pluisje op een klaver
is, valt niet in goede aarde bij het vrolijke
volkje dat nog nooit eerder tegenslag ken-
de.
Een korstje kosmologie, een snuifje anti-
autoriteit en een gezonde dosis absurdi-
teit maken van het op rijm gezette kinder-
boek van Dr. Seuss — waarop de film geba-
seerd is — een ideale medeplichtige om
kinderen naar dromenland te helpen. 
Over de verfilming zijn we minder en-
thousiast. De 3D-animatie straalt weinig
warmte uit: de figuren blijven niet bij en
het decor lijkt van plastic in kleuren die
pijn doen aan de ogen. 
Om aan een film van anderhalf uur te ra-
ken, heeft men het kortverhaal ook op on-
natuurlijke wijze moeten rekken en de
flauwe grappen die klokvast om de drie
minuten opduiken, doen deze animatie-
film al evenmin goed. Ze dreigen niet en-
kel volwassen, maar ook een deel van het
doelpubliek af te stoten. (nr)

3.
Horton

Van: Mark Waters. 
Met: Freddie Highmore, Mary-Louise Parker,
Nick Nolte, David Strathairn, Martin Short,
Sarah Bolger. 95 min.
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Het succes van de Harry Potter-films be-
wijst dat het jonge volkje tuk is op films
waarin leeftijdsgenoten terechtkomen in
een wereld vol magie. Geen wonder dus
dat ook de kinderboekenreeks The Spider-
wick chronicles nu een vervolg krijgt op
het witte doek. 
De auteurs Tony DiTerlizzi en Holly Black
zetten zelf hun schouders onder het pro-
ject en lieten de verschillende verhalen in
één scenario ballen. Het resultaat is een
fijne fantasy-film die je meteen in de actie
onderdompelt en je geen seconde rust
meer gunt.
Het eenvoudige verhaaltje draait rond de
familie Grace — de tweeling Jared en Si-
mon (allebei gespeeld door de alomtegen-
woordige Freddie Highmore), hun zus
Mallory en hun net gescheiden moeder
Helen. Samen willen ze een nieuw leven
opbouwen in het landhuis dat ze geërfd
hebben van hun oudtante Lucinda Spider-
wick, die haar laatste dagen slijt in een
psychiatrische instelling. 
Jared is daar niet gelukkig mee, want hij
mist zijn vader. Hij rebelleert volop, tot hij
in een verborgen kamer een boek vindt
van Lucinda’s vader Arthur Spiderwick.
Als hij het begint te lezen, maakt hij zo een
demonische reus (Nick Nolte) wakker, die
op de kennis in het boek uit is om de magi-
sche wereld te beheersen. 
Aanvankelijk wil natuurlijk niemand Ja-
red geloven, maar al snel wordt de rest van
de familie meegesleurd in zijn poging om
het boek te beschermen en de reus te ver-
slaan. Dat levert heel wat spektakel op dat
steunt op CGI-creaties. 
De aardmannetjes, kobolden en elfjes die
over het scherm dartelen zijn geslaagd,
maar omdat alle actie zich afspeelt in de
echte wereld, zijn de mogelijkheden om
een fantasievolle omgeving te creëren wel
beperkt. Wie een nieuw Potter-universum
verwacht, blijft op zijn honger. 
Gelukkig heeft de film andere troeven: de
uitmuntend acterende Freddie Highmo-
re, bijvoorbeeld, die erin slaagt om elke
helft van de tweeling een eigen persoon-
lijkheid te geven. Of de gebalde vertelstijl,
waardoor het verhaal meteen uit de start-
blokken schiet en geen vaart mindert. 
Leuk vertier dus, al is het door het simpele
verhaaltje en de beperkte magische effec-
ten minder voer voor pubers. (ad)

4.
The 
Spiderwick
chronicles

Leuke stopmotion-animatie. © rr

Verfilming van een jeugdboek uit 1923. © rr

Groot raakt in de ban van klein. © rr

Een film die lekker doorraast. © ts
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