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wa:u- niemand de betekenis vaD kar
vennoeden... Daar zijD niet alleen dit
actrice eD haar tqeMpe1er. dur'is df
hele poep rewooo niet ult a:elromm
Dat Is niet erl- Uit de eaqu!te bWkl
''el, dat de bedoe1lnI"en ook hier rede
lijk goed zijn overa:ekomen, zij het meI
meer aaruUnlea. dan bij de rake"

""'"~Dat wil zetpil; ProloolC iI hoe lan-
eer hoe bewwter bet toneel pan «e
brulken niet alJI doel in :r:iehe:r:eU
maar als middel Niecnand kal) ~~n.
dat de K:r'Oe'P de technieken van dal
middel verwaarlOO8d _heett. Toch ~un

je al. belalliltellende bultenstaan'der
wel telkens weer den. dat da:tr hnoe
rUll'Gn liden. Ze werken met technie·
ftn die zJj op toneetacbolen of'ln Ide
praktijk Ieieerd hebben en 'A-r:.uun :dj
weteb 4at dj niet echt l)UIeQ ln de
manSer waarop ze nu ..-erkm, ~t zij
probe~n ze aan te oassen. Dal 'lukt
atmlS wonderwel, klInJ ook helemaaJ
niet. MlsaehJen zouden 'dJ voor een
vol(end seizoen daar mensen van bet
Werkteater moeten aantrekken waI\t
de acteul'l daarin djn voor een II1)ot
deel met bet berUken van die kebrll~
ken be:r:i._ _J

ANDRé RUTTE""

Hoewel jeugdtheater binnen he
Nederlands toneel nog maaJ
steeds niet de plaats heeft dil
het verdient, blijkt er links er
rechts toch wel hard te worder
gewerkt om uit dat eeuwige ver·
domhoekje te raken. Afgeloper
dagen heb ik vijf groepen met er
voor kinderen toneel zien maker
en daaruit blijkt duidelijk dat ooI.!
binnen het jeugdtheater gezochl
wordt naar nieuwe vorm en in·
houd om zelfs bele piepjongE
mensen gerichter en actiever bi:
l."et toneel te betrekken.

Toneel1,1,-erk.gn)ep Proloog is wat dl.
vemieuwina ~treft het verst. I"

• Eindhovense groep geat al jaren do·
gelijks met voornamelijk schoolgaan·
de ieUld om en heelt bij die Inten.sle
''e omgan& vo1doeode materiaal ver·
zameld om enli:e basis til! hebber
wa&lOp utwprUelijk: thea.ter ge·
bouwd kan 'WOrd~ the-ater dat be
wust maatsehapp~cbt ia cn PJ'C?"
beert scholieren lrizJebt te geven n
de elMen samenlevtne,

Dat: inbouwen van maabcbapplj·
lai!ll.ek is ook het a......1 in de jo.ngIk
vroduktl.e wn ~ ~p ,,Je
hebt·t" een musioll voor de laagst.
klU!len 'vaD het miódelbaar oDCfer.
wijs. Het is ~n volledigI~
jt'ct, dat met de seboltel"en :r:ê1f werC
ontwikkeld en dat inhaakt op fru·
straties rond geug:,verhoullHogen er
machl:sWeUuM. Met medewer~lni
,..n de E\.ndhovenae popgroep Dm)
Underw!'ar maakt Proloog et' ee'lj
over hl!'t a~n lekker spektakel
van.

Keu Waler-

Prestaties
HET U;rKT dus. dat de aeteunDres

loltîes minder bevieHn, af,(eden waar_
seb.l.lnlljk '!&Plbun zlQrm. want dat ut
WClI loed. Di:Û' hoort ook een benaalde
voo·'drachtuWl bUo met de microfoon;
Ban een elndelow dnad IlIJ btllaJUtrllk
attllbuut. Voor het pure .c~ren zijn er'
in zulk een combin.Ue Keen VOOMe
hand·Uuende teclJni.c!ken.. bWltbaar.
Jn de .r:esoeelde tcêtles 11 de musical
e1ICenllJk ooeeJU afweziL Dat was bij
bet maken van tieu: voorstellln.r: de
voomaamsle zar.e; hoe sleUen wij .wt
,ezin. de Khool. de oovoedln« fi~l'
duidelijk voor? Zo eenvoudIJt' TnOlCe!Uk l

IJ dan het antwoord.. Het telkeN weer,
herk(-nbare patroon ervan. maar dati
wel 00 een 1 ~ Dat I~
IOmsel ~1
van de , de -ehltn-
~~~~!i. ,.11 t wlber. r.n
du :dIn d( latles wel
Io,d. .Het 'lukt Ook wel eens niet. en
dan komt de «roep terecht in «etor
c:eerd leuk doen, Dan blIJkt de dlrec
triee van de school in het kastje van
haar buruu te zitten en zleh In eeD te'
omslaehtf. lCeSorek met ban leraar In
&lledei vreemde be-einlCen te ui~

ding waanMiD liflater In de ~e
vinJ: «ewt'nd moeteD zijn als zij yoor~

uit wiJlen tomen. De lalere ecboo1
wordt~d door Kn ODderwtlzer.
die een çoepJe kinderen In een IOOrt
IYmnastlekJa opdruKt de am\l:'n voor
de boIllt te ~. wat scmnUa:en
noga! enige moeite !rolt. Het melt.le
dat er bet snelst mee la, kriJlCt de eer
ste en de lemakkelUllste vruen. het
meisje dat bet belemaal niet kan
wordt '1lleuestuUl'li.

(}{ad dat wat met ie ellen scbool te
maken? vroea: de C!IlQu!te. 19 pct, zei
ja, fl8 pet. een beetje, 1'1 pd. nee. niet.
Het wtrkt dus wel.)
~ Uit de hele enqu!te blijkt trouwens,
dat de bedoelingen wel ROed be~pen
werden bl oot de toepai:baarbeid OP
ellen omstutdia:beden werd herkend,
met wel en1I gevoel voor betrekkelUk-
heid. Er bied.: ook uit dat de muziek
erIC fijn lIevonden WU'd (M pc1.), de
musical In haar lCeheel leb mlncl"er fM VRIJDAG
!)Ct. fijn, 29 pct. ginl wd, 0 pct. verv~1
Jendl.

..--'"'-...._- --- -.,-

f!'II-kUtt M _
Hnen woedend aan.

Onder die blik ventam!n :r.IJ. Dat iI
zijn ,peclal~ lavc. Als die OP .c:hool
ontdekt 11 lCun ze dle V'l!rdj!r ontwik_
kelen en dasma uitbuiten. Want all
hU zover komt dat hij ook vote ICf'Of:-
pen. mensen itaI:I bevr1.aen - naken.
demonltranten, Molukkers - dan zljl1
lneeDI beeI wat lastlIe 1MI'lIa1 ul\ll:e-
aebakeJd. De politie heett daar lPd he-
lal'lp~llbla VOOl', de zakenmu. de~
tlJmr. ' T/"). t

De ruuakal wil dus Ia"-a~·-. dat
et' I:D onderwiJl en~.... dui
delijke~ lit tiDdarWD la een beo
paalde b~ te~~~

EEN ROCK-MUSICAL voor ,Ie
jeugd van 12 tot. 15 jaar noemt de
toneelwerkgroep Proloog haar
nieuwe programma "Je hebt 't",
Het. is gemaakt door de groep die
er ook in ~lt.En er is een rock·
groep voor ~vormd. die zich
Dirty Underwear noemt.

De roc:k-croe'P dl links achter 00'
het WDed tea;en een re<blhoekUe'
vlakke achterwand. maar anden dan
dOOTtbun muziek lijn ze niet bil bet
~pel betrokken." Hun mu:t1ek. lekker
hard en van (root volume. apetlt wel
een vOQrname fOl. Zij brenlten er de
opwlndlnt In. Meteen tn de inIeldlmr
al. als de .pelen de Jdnderen in de
nal toulnlten dat zij maar tnOtneuzen
~D. die precies moeten doen Wal de
\"01wasaeoen z.eUen. (Vonden julle dat
eigenlijk een beJedlt:lnlt. I, de kinde
ren na een voorstelUn.c levnlud. 37
procent vond van wet, M pet. vond het
niet er, Oll1dat iedereen het zeIl. 23
pct. vond bet niK UIC omdat zij dch·
zdt lndeniaad UlOtne\Uen vinclm. 1
pct. 'WODd b~ leen bel~_

Tuuen de UedJes in waren er
(mee.lal) korte. simpele lChetslN die
er op uit 'tIJn de kinderen anden
tepn :r.IdueU en hUQ omlCevlnlC aan te
laten kUken dAn zij lewend zijn te
I I'lU maar de baby OP ~'n

,peelt In s"D bo:K:
_1a\I..

t '"n

""
""'~

Bij Proloog vlotte
tiener-musical

• Twee IdM.J uit ,Je hebt 't", 1l.l.n.r. JUarliu Hlimclll71ck,
~I!!k, TOR Seltn. Driu Smits en Maria", Klaren.
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rock-musical van toneelgroep proloog

DNND VERSTIJFT HET GEZAG
T ONF.ELGROEP Proloog gaat er

Sl/~\"ig ttgemlltn met dl'! ro<'k·mu_
~icaJ ..Je heht. 't of. de Itcschiede

ni~ "A" Or.rlO. dil'! mf't lijn blik de mflll·
<'en kon V'Crstijvcn:' Er wordt niet dc:u
prvduktll'! )!cmikt op jQng..m~ en mei~·

je~ '";10 I:' I, _I 15 jaar. liiJt is een gelx:u·
~ll dr.t m.'d.'! staal voor de werkbe·
,it'o)1Îngel1 ":ln \>,111"01,:. waurover ik in
Di'l. \';m ili s<'lltcmb<'T ...en rcpOl'lalle
t,radll dhlld..}. arlislll.!k leidcl" .,Wij
zi.ill "I~ Pro!<.)vg !li,:! ml!~ kum.t l~llg.

mil'I!' !l\('\ "t,aWH'; dan sta je kritüch in
f'rl t'~"n"\'l!r dl' h:.:f')lnstandighooen:
fit, lllhv,ld '""Ul IJ\'! ,;VIlI'r('\" lJeshUlll
\'.n j",wbli.·k l...·p;.;llt JOUw '·)(lln·."~iI·

n1"I1C'liJld"·r1,·,, "11 .nllddclen "1
Ten·dl' ,~ 'I .. ~,-~,·hj,,<lt'ni~ ,·,.n Onno
~;l"l;"'IlI>".it,'I_! "11 d.· ht:lallj{st<:lIiJill:~
~jN-:""'1I1 ol,· 1'_nG,'rt111,·Ir.d~~ Tock.r:lu
?l"~ Il"·i"".rlijk (c1.Jr:lcht door de
a::'<X'jl .llH'Y rf1<I.·j·\\'t'IH·'j meI l'nkclt
~l'"ff~' t.'"IW1':n~('n ~.;U\ milchts\'[~rh"u·

dm!;t·n. w., .. r1'11 'tr J''''J:"eren bij ,'I\<)r
t';J~,t ,kl": tijn
Ormu rCi'n'~",ll~":-I d~ spcl'l~ndd van
h..t kin.1 ·llH i:rlli:/~am mUilr OI1\'erbid·
df>li.:lt; _...·r_l! "nn)(~pnst door de oudf"
['('/I.•,1" t,,,r1~r~. dt !ichooI, het bedrijf.
Ot 'H~?,..!llb;u,·· I'n m"~ontrol(:t'rbllrl!

.\o~',~l(:f""" ''''p;;l'Jll Onno'[; waul·dtpll.
tront.':l.•.:tolt ,117; hij 'Ze <mzinnig \"indL.
.1('1l!:' O":ljn b "p drn duur nie:t m(lll."lijk.
aJlt'en n",ressil' ':11 ~'trlet blijn'n ('l\'~r
aif> ,·",rweer tf>gen de \'oJwaHcnell
Dt'-':c energj" fOm,o kan rr lI1ens<'n mt'('
n~rstij\'l'nl \\'.... rdt gt:kocht: IJlcn \,('r
bindt Onno ;liln d.' agressie/11et ...r. lijn
w,"~d... (*.n11l311; op/;{"\\·~k1. wordt gt
l'khl up ..Ongcwl!llI;lt'· ~rt'epcn: in 1'1,.
mu~iChl l.lju dat stakl"nd~ fu·b;:ider~.

Zuld:\lvlukkers. hIppies. Jink~~ ~tuden.
len, dl:' spr'lt:'rs "on t ....neelgrocp Pr....
lo(·g. ne~er~ I'n demor:Slrlln{f'n. 0.' 011
d~rdrukkill!t \'an Onnu k;omt i.: .,'::1\ \'1'
CkUlt' cirkel: zelf we~gedrukt \'all zijn
\'rijhr:Jd belemmel1. hij ook anderen
vnj h: ll;ll: via ,Ie feprei!'ir. op hCllluit.
Gf'l'efC'nd wordt l'Jnno lIMrepres,<;ld

de kaders in hun
nekvel gegrepen
Dr \"l""fsh:!alll.! b"~ft een pracJllige. de
1 .. ;<1 ll';<lHj)u;.'r<·nd.. wending. Onno
\\"(,I(dl J.:l,\·r ..ajo:d d~· jonç:elll' en IlId~jr.~

;n Ol' 1'f"!lo"'\'bl'l'l: t, \"·l"stiJ"/!1l ..nalal
lI' Jttng .:ijn. c,n~(·huttrzanm. eigeng".
rei(i. onr.. tso'PnliJk. t.leh niel houden
all:, ,I.. nfspn,kcn Hln de liam~nledJlg.

(Enorm ~dlJ.,j ..n gl'Oult\';m hel:l.o aan·
i!r~pr(>k('n ,.ublidl. dat spreekt). 01lno
rir'hl 7it:-h tcg"n dl' jon(Ceren. verliest
l.ijll 'll<l('hl Ihl't w«rdt doodslil. ma5T
n;rl:1l1nd verstijfIl. k'~lit ele jongeren in
de t.HI..!. gaal H.!ucn hen in~ilten en ,'ef"-

•r

<i!.îjfl de mad'U"~prl!senteTendelipe.lers
op hel podIum. Hij :s van inzet ,·eran·
derri; de \·ol ..... f1ut.'nt'Jl. dat .....il zeegen
t/(: on-'·:-ijell. \·erlier.en hUil inbreng.
Ol1no, h(·\'I'if'~1 7.e ll.f!t zijn woede:

~:el1\'oudig('r kan het grondthema nleL
Prolvo" I'eikt het thema \'<IIn de macht
ell machtsverhoudingen terecht niet in.
gcwikkdd aan. De l!c::énes zijn:1.0 opge.
bQuwd dat de jong..ren 7Jch zonder
meeT moetcn identificeren ml~t Onno;
hij is iemand V;1n }1(:11: hij i. de ~chool_

jonl:en, die d'JOI' d., din,l(·n heen leeft.
vitafll is, gek. hllndig, raar,uitdagend.
Tcgent)\"el' die ~·pl!elsh...id wordl het ie.
zag steruot.l'pisch neerel'zet. Helemaal
jui:>llljk! 111(, dat niet, maar in de musi_
cal werkt het. PlolSCling moet je kiezen
in vooroordelen. waarmee minder_
heidsllrocpen worden gek(-eld. Orde,
rUSI. rt'de, moraal SU.. fln ter dlseu'"'IIÎe
lml'!lnaam e.n toenllarn nOlabencl. Poli·
tici en ;tro(ltindlistriiilt'n word!'n op de
korrel ll:cnOffio::n. Enfin elc duidt'!ijke
k:uters worden ill hun nekvel gegrepen,
f:r ""ordt .....nt heel' .m weer Ioleschud
ook.
Logisch "raagt :l.o'n voor~tel~il1g om
dÎst:\lssÎe fals dc jongert'n dlll wiJlen}
Wanneer ti ..! niet gebeun zie Ik het ef·
feo:;:t van dl' ,'oorst/!Iling niN zo zilten.
Juist omdat uitcenllggendc lhen:a's bi)
elkaar '...orrlen qcbracht onder cên noe·
mer lopvo~den 18 de ander tijn per,

.JI~ III~Bl"rl'
Ot',IIE ·GESt;IIJEIII!NIS

VAN ONI'IO,lIlllllllT
ZYI'I BUK lil! ilIF.NSI!N

KON VEIIS1'YVEJlI,

soonlijkheid :olfpakkenl zou het gege
ven, zonder reflecties achteraf. nieuwe
vooruordelen kunnen verhff\'lien (elke
tludc.re is fout). 'Maar Proloog richt veel
lijd in spelbf:acldciinGS:lctiviteiten, dus
dat zit wel go"d.
De mu~icill ~elr zou. wat de mu7.Îek be
trefl, best noi wat pitllgtlr kunnen.
Meer kritiek heb Ik nieL De herkenning
voor de tieners is optimaal gereali·
seerd: daarvoor hoef je ieen feiIJote
voorstelling waar te maken, De spelers
van Proloog maken duidelijk de jonge
ren als volwa.llrd1le liltoep te acceptc
nm. Dat. wordt ht!t'kend, De scheiding
spel·publiek bestaat dan niet meer; op
slag heb je te maken metlevend toneel,
Intet'fl;sant blijft meteen het dieper li,_
gende thema van ".Je hebt 't", _Wessie,
ver.:et, dat niet wordt gekanalJ.'1eerd
door de jongeren 7~rt (dat wiJ zeggen
door ouderen, die de jongeren helpen)
wordt ~ebruikt "oor een \'ert'ecllande
uitbuiting, Het bestaande systet'!m pikt
ook deze ellerllie kM! van de nku.....e
generatie op. Pas wanneer jekie~'t('nin
je keuze agressie onderIleschikt maakt
aan inzicht kun je iets bereik,,". Dil
laatste wil Prolooi heel duidelijk. De
rock-muskal is daar\'an C(!n voorbeeld.
Jammor \'oor de rest van Nederland
dal d.lt geloeischap alleen \Io'erkt il1 Bra
bant, Zeeland ende kop van Llmbtull:.

BEN BOS

; 1
L--e_I_I)_II_r_I'Y_IJ_N_I)_I~_lll_f_I~_A._ll__J
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BONTPROLOOG-SPEL

herkenbaar geheel

"JE HEBT 'T"

Renk I~gbers

EINDHOVEN - Toneelwerkrroo
Proloo~ hedt voor" dubend Kinderen
In de achouwburr te EIndboven de
offh:lêh: premlëre (ereven \'AR eth
rock-musical voor de Jeu.... van 12
tot 15 Jaar. "Je hebt 't" • of ~r
A'eschledeab van Onllo, die met IIJr·
blik de mensen koa vel'5tlJvetl .
raat op ten speelse wlju teeelt dez'
maatl'lchappij Cm. n. redn en Ilebool
lIanftaaa., Tljdeu een introdakth
voor kinderen uit Roosendaal, Oud
Gastel, Krulsla.d, Berren op zeom
Wouw, zevenberren en Zundt,rt.
heeft Proloor eeD uJtvoeri,,, f:nq.etf
.."bouden onder deu ;leurd. De ant·
woorden lieren er niet OJn: duidelIjl
(evoeI VIJl herkennlnc en duk'aOl'
enthousiasme.

.... '0 ..cu~ "'0. 0-...1 uit td ,rooi
aanbl korte seheben, mudek, mime.
teUt, dia's, die .. een litrip-"ul
aaneenrerelen 'lijn. Als fTot~pro
dtlktle ontstaan. De reseh.lederlb van
OnDo vanaf de klnderwafen tat het
moment dat bij "ab produkt" en
,..'Iuperstar" aaft de maatschappij
wordt aleelflverd. Gedn en IIChool
vooral JeveNn hun aandeel lil de
..loel~e" opbouw TU tljn _taan:
belonnd met de materiële procluktenran un welvaartsnlut.'H:happiJ. Alle
Jeurdtrauma's 'op tea rijtje, Het Is
in ,erote lijnen liJeflI:s en bont ver·
·!""kt. Goèd (elpeeld met ,rettlet!
:lDusiekjes VIJl ft. band in l~ndel1

lijve. Naast leuke vondsten bevat de
tekst ook stukken Iwakke en ratio·
:ttele O\'flrd1l4Jthekt, waarbij de
dooreurn; eeb_de' jeued OnrlL'itijt
wordt.

I\laar dit 11 ...rote-meusen.praat".
Wat seet de Jeq4 zelf? Enkele re·
aeU. uit eenoemde enquête. "Dele

rausteat moest .teeDlijk Iedereen
zien. Er ~ljn measen die praten over
de maatschappij, Inaar ze weten niet
welke problemen er zijn". En: "Het
111 echt iels Orll nOl dacen Ol-er te
praten ......eindel__ V"I succes".
Enkele percentaces: 100% herkent
In het spel vaak or soms het eigen
darelljkse leveni 68% vinden dal
Onno'. ouders op de meeste andere
ouden lijken; 64.% vlodt dat het een
beetje Ihet de e1~n school te Diaken
hftrt; ltoro viD'l dat de l"rUneen
op school nid allemaal relljk behan·
deld wordeQ eh:, •

len aDder opnUend dJCet Is de
58%, die zeet dat het ~tuk op school
niet voorbereid is. De identificatie
modellen, die deu ImusJcal oplevert
.dekenea een stuk bewv:stwordlng.
Het vraa~ nn de leerkraehten op
school (en merelIjk van de ouders)
Ma eerlijke Inlet waarbij men sleb
lelf tv dlscussle durft te stellen.
Zeker wanneer je merkt, d:l.t bij de
voor.ite\llnl' 'het hardste applaus
kwam na Ik vraag: Wat ben Je nu?
• ha het verlaten van de school.
Anl","oord: Verpestl BIJ de "ertoon
de dia's presenteert Proloo~ 'IlchzeU
als ..~n ,roep gf:ll:ubsldi",rde op
roerkraaiers". Samen met de pop.
groep Dlrty ·Uqderwear, componist
Hans Mnders, kinderpsycholoog
Hana B.I, ·dramatura: Gerard Pie
tene en. soclaal-pedagoriseh mede
werker Ja. Smeeb heert ree~ellr

JII. Cnrn. Nootehoom er een alln
uekkelljk, maar niet nn\'f1fplicht•.
.,.-.er van geDlaakt. De speler.!.
wa8rn'er Ton Solter (Ollnol, /llar
11. lluBelYDck, Kees Walerbeek en
DrlItI' Smlb. doen het daarbij en
tJMtplut en loed. EeD stuk. dat we
.U. 1%- tot IS-jarieen (en dl' resll
...bevelen..

. _......-,...._- ._---_.....-

-- \

•In

Reren dlc tijdens de voorste1I.I.Jllit In
de 'laai zitten. Want dat ZJ,}n ·de
oproerkraaiers van de toekomst.
Evenwel op het .,moment supJ'ë
me" kcert de blik van ..Onno zich
niet naar hel jeuJ:rii,l:;e publlek. De
zaak wordt om,ltekeerd. Onno he
Reeft zich tussen de jonli:eren t'n
draait zijn blik naar het toneel.
waar deRen~n staDn. die hem Re
leerd hebben hot' hij lijn lalentt'n
kan l;ebndken. De directeur v..n de
oliemaatschappij, en de directrice
van de n.v. tot exploitatie van Onno
en haar a.s~istenten veranderen In
standbeelden. En de jeu,lt'd in de
zaal is vriJ en verlaat op.'t"etol'ren het

De mllsleal is een illustrAtie van
het risico dat de opvoeders lonen.
Het risico nameli.ik, dat het aeleer
de l!"ebrulkt wordt om de bestaande
structuren te veranderen, door de
rollen om te keren. Ehtenlljk Is dat
.s:een risico. Het moet de uiteindelij
ke bedoelinfl': \lan de opvoedin,l:; zijn.
Men rr.oet kunnen kiezen wat men
kan doen: daartoe dient het leren.
Er mal: niets vast li,l:;li!:en. Iedereen
moet zelf het alternatiet kunnen
bepalen.

Met die mORelijkheld Reconfron
teerd worden in een musical er
vaart de jeugd als uiterst accepta
bel. De Eindhovense schouwburJt
bevatte 960 ion.s:ens en meisjes van
de "onderbouw" 02 tot IS jaar),
die Il:eooeld hebben lI:ekeken en Re.
lulsterd. Het was misschien niet
allemaal verstaanbaar. maar men
verstond de bedoelInIten. De opzet
van het spel was helder, daar zorJl:.
den en reltie en spelers voortdurend
voor.

En dan te denken, dat de%e hele
produktie bijna de mtst was Inll:t'-
gaan. omdat een "bekend schrij
ver" (Lennart NijRh) het mln of
meer at liet weten. Prolooll: heen
het toen allemaal zelf maar ter
hand Renomen samen met leet'lln_
!ten van dIverse scholen. Als uit
komst kriJl;t je dan een Roede pu
blIeksproduktIe.

URJAS NOOTEBOOM

vrijdag 17 december 1971

---~----_ ....--..-----~.----- ...

Stuk: rockmUl'Ie:t1 "Je hebt 'l" ot •.de
j!:cschledenll \'In anno. die m~ ~ljn

bltk "",nStn ventlJven kon", rezJe:
Ja.... Corndla .l'lOOleboom. MU1lek:
tlans Sanders en popgroep Dlrty Un
o.eT'VUu. spelctll: Ton seller. Marl'"
Klaren, Drj~ Sml\.s, MarIIe.. Ham,,_
IJ nell:, K~I w.terbeell:. Thu RollIng,
Ja" de Kooy, GeuilIChap: Proloog,
perspremlèJ"t 11 december lt'11 In de
};lndhovense Stao.....,l\ouwbUIll.

Het levert geen enkele moetUjk-
hc.ld op te onderkennen wat de

tl1nee]werkRroep ProlOall: wU :tel!:
/ten met de rock-musical .,Je hebt
T'. Het is Immens het verhaal van
een jon~en. die - :tij het beal!t1Rd
met een heel specUleke kwaliteit 
door zijn opleldlnjl; Ien speciale be
geleldln~l voorbestemd wordt een
belanKriJke rol te aaan spelen In de
maatschappij.

Dat is wat er met ons allemaal
gebeurt of kan gebeuren. wanneer
wij maar bereid zijn ons te colifor
meren aan de wensen - ultll;espro·
ken of onultll:esproken - van die
maatschappij. De jonRen, Onno
Hals. ontdekt In de loop van zjjn
jonRe leven. dat wanneer hij een
bepaalde boosheldsl!"raad ontwlk·
kelt. hij in staat is - alleen door
maar door te kijken - de mensen
te doen verstijven.

Hij kan 1.e dwln,;en tot bewel!"lnll:
loosheid. Dat is Onne's specIfieke
talent en dat wordt ult~ebouwd en
zal uitgebuit J;aan worden door
maatschappelijke ll:roepen. die daar
baat bij denken te vinden.

Een directeur von een ollemaat-.
schappij ("De Schelp") steekt lt:eld
in de opleldlnll von Onno. Er wordt
een n.v. op,;erlcht met tot doel het
maken van winsten op basis van de
capaciteiten van de jongen,

Het vermORen Is een rustIR idee
voor de machthebbers. De minister
vaJ) Bullertlandse Zaken %al hem
meenemen nQar China. 800 miljoen
mensen %ullen daar veranderen In
standbeelden. De politie heeft de
Intentie de jongen In te zetten bij
het tegellltaan van demonstraUes.
En %0 :tijn er meer idee!!n. De
ecrrste slachIoUel;'$_Vl2f.den de jon-

EINDHOVENS DAGBLAD

Proloog met première musical

"fe hebt 't": goede
publieksproduktie

-

"o.S_" '1hJrr~.-__-----

Gezin en school
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Opgedrongen

'2.j Cot\" ,J

ROB Vl<1l D..

...-r-----,
••pop:met

,
7'

Mur dat aU"n 10 ...tu~<Ulk
_ niet , ...oq ant liet beo
tI,ijfsl....n loll ts<h.oppij
1), Srhel,. bouDti .,.... 1>001)
tloet ollmltlllellljl< ••n root
..... 0 Met oljll pv. er·
~ll, v n.

veil cqreP'!n, lIIel muziek
"nn" joneer"". jonge men_
sen op het toneel en jonee
men$eD in de %..1.

Je hebt 't lIut over Onnu.
een jongensbaby. die vol
wassen wordt. In de tijd die
mrtu_n ligt, krijgt hij
van alle nnten Ie mahn
met vormen van onder_
drukking. Aardig voor an
no is. dat hij in aUlat ia
met zijn bllk men... n te Lt._
ten verstijven als hij booa
wordt.

Onno krlj,' <!l"el lUI <ijn ,e
boort••1 _ltoed "",oetran.
''''' dat ~ nJ.t ..Il at. ie ..a,
ouder ..ot<lt .. iJl... z'n oud....
nl.t ....r 'm luiateren (dl. lil_
len voo, d. kjjkbuial IOn op
",hoot ia het ook .1I.maal nlet
to l.ul<. 't Zou aanli.l zijn om
te w'len. In h_t ••v.n...
" ..Innen) dl. ,ilu.ti. 111 -
k.lijkll.id bnl.O'L
Ik biJ .... voorslellin&: 1
U boU.'.n .11 ..ot jonJ ...
• n m.1>Jq von bel v.,.",lnp·
..ntrom .n dte hadden onl_
...U.nd ""'1 pteoJe•. Er ...,_
den open <toekja ....1 pil.
holld re,.vu, Ol bo(l'IOpen eg
he,k.nden vo.l oIl".U".

ZUTPHEN Heel goed
hoor. die (toneel~)groep

Prolooe uit Ein4hIlVell 'P,l
ol, POPC'""'P Dirl7 UDder
wear ill d, ailli-,",uai<:el Je
Dbt 't. Eell stuk uit bet Ie-

goed

i)e. \)lt...........~ 'nK'''''Il-b
::D~\ \0.1 ,~. \1".1 pi

e I"\,. "'--""",s.\-~~ ~2f\.

Proloog
heel erg

Sfeel'
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