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enkel oorspronkelijk Nederlands 
repertoire te spelen. Acteurs als Gijs 
Scholten van Aschat, Peter Blok, 
Marisa van Eyle en Carine Crutzen 
zijn verbonden aan het gezelschap. 
 Op de website van Het Toneel 
Speelt wordt uitgebreid stilgestaan bij 
De Geschiedenis van de Familie Avenier. 
Er zijn maar liefst vijftien korte film-
pjes te bekijken waarin de acteurs 
ingaan op hun personage. Ook zijn 
er opvallend veel reacties te lezen van 
toeschouwers, die niet alleen hun 
bewondering en ontzag uitspreken, 
maar ook op een persoonlijke manier 
beschrijven wat de voorstelling voor 
hen heeft betekend. ‘Het leek alsof 
ik pagina voor pagina door ons foto-
album aan het bladeren was’, ‘Altijd 
weer streelt het m’n ziel wanneer ik 
woorden hoor die ik oh zo herken, kan 
plaatsen. Wat een cadeau’, aldus twee 
reacties van toeschouwers.
 Het publiek dat deze voorstelling 
trekt is opvallend anders. Het zijn toe-
schouwers die je normaal maar weinig 
in het theater tegenkomt. Vrijwel alle-
maal stelletjes van rond de vijftig jaar, 
goed gekleed, de middenklasse die 
net buiten Amsterdam in een huis met 
tuin woont. Ze wekken de indruk pre-
cies te weten wat ze hier doen en wat 
hen te wachten staat. Sommigen zijn 
zelfs zo goed voorbereid dat ze hun 
eigen eten en drinken meegenomen 
hebben voor tijdens de pauzes. 
 Tijdens de voorstelling wordt er 
geschaterd. Het hoofd naar achte-
ren, de handen op de borst, de mond 
open: het gelach klinkt overtuigend. 
Soms hoor je vanuit het publiek een 
onverwachte kreet van herkenning, 
een reactie als ‘zo is het’ of ‘aha’. In de 
pauze hoor ik naast me een vrouw ver-
tellen dat ze haar stem kwijt is van het 
lachen. 
 Zeker is dat deze voorstelling met 
het enthousiasme van het publiek en 
de vele recensies, interviews en arti-
kelen in kranten en op het internet 
voor een levendig debat zorgt, dat 
zich kenmerkt door uiteenlopende 
opinies. Zo is de veelheid aan perso-
nages – in deel 1 en 2 worden dertien 
personages geïntroduceerd – volgens 
Volkskrant-recensent Hein Janssen 
een verkeerde keuze. Door de veelheid 
spreken de personages niet genoeg tot 
de verbeelding en bovendien zouden 
ze in kleding en pruikenpartij nogal 
karikaturaal zijn vormgegeven. Een 
eventueel alternatief geeft Janssen 
ook. Goos had er beter een twaalf-
delige televisieserie van gemaakt. 
Gezien de nodige vergelijkingen in 

andere recensies met televisieseries 
als Heimat en La Meglio Gioventù blijkt 
het alternatief van Janssen niet geheel 
ongegrond. 
 Maar daarnaast wordt de voor-
stelling juist ook als ‘echt toneel’ 
omschreven. Volkstoneel in de tra-
ditie van Herman Heijermans, zo 
stelt Peter Liefhebber in zijn recensie 
voor de Telegraaf. Een definitie die 
Jaap Spijkers beaamt in een van de 
korte filmpjes op de website. ‘Als er 
Nederlands volkstoneel bestaat, dan 
is het dit. Het is met liefde geschreven 
voor de personages en hun proble-
men, maar het is niet lachen omdat 
iemand op het verkeerde moment met 
het verkeerde ondergoed uit de ver-
keerde deur komt. Het is intelligenter 
lachen.’ 
 De charme van deze voorstelling 
zit naar mijn mening in de verbeel-
dingskracht die er uit spreekt. Het 
café van Christ en Pieternel komt niet 
één maal in beeld tijdens de voorstel-
ling. Er wordt slechts over gesproken, 
en iedereen die links het toneel ver-
laat in deel 1 loopt erlangs of stapt er 
binnen. Zoiets is op televisie ondenk-
baar. In een tv-serie hadden we het 
café kunnen zien, van binnen en van 
buiten, de straat, misschien zelfs wel 
de huizen die eromheen staan. We 
hadden een perfecte weerspiegeling 
van de werkelijkheid ervaren. Dat is 
iets anders dan de gang van zaken op 
het toneel: mensen komen op vanuit 
het niets, gaan af in een donkere cou-
lisse, spelen dubbelrollen en bevinden 
zich bovendien in een theater. 
 Het verhaal dat in het theater 
wordt verteld draait dus in veel min-
dere mate om het weergeven van een 
werkelijkheid, en meer om de per-
soonlijke verhouding die je als toe-
schouwer opbouwt met het verhaal en 
de ontwikkeling van de personages. 
Je wordt als het ware medeverant-
woordelijk voor het vertellen van het 
verhaal, door het steeds weer aan te 
vullen met eigen associaties en per-
soonlijke herinneringen. Je herkent 
je eigen tantes, je vader met de lange 
baard uit de jaren zeventig, de zwart-
witfoto’s, de verhalen van je oma. Hoe 
langer het verhaal duurt, hoe moei-
lijker het wordt om los te laten. Dat 
maakt een marathon zo aantrekkelijk: 
je raakt optimaal gegrepen door een 
verhaal waarvan je hoopt dat er geen 
einde aan zal komen.
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"een voorstelling die slaat 
en zalft tegelijk (…)  
Bij het oorlogslied Morgenrood 
hoorde ik iemand voorzichtig 
meeneurieën. Het tere 
Liefde gaf u duizend namen,  
alweer met die prachtige  
Arabische versieringen van 
in het begin, was balsem voor 
de pijn." (De Standaard)

muziektheater 
in een 
onvervalste 
kerstsfeer
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