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Een intrigerend universum, dat echter tekortschiet in zijn schepping 
 
Theater l Jongerenproductie 'Anja en Esther' van Het Toneelhuis HH 

Liv Laveyne 

Het Toneelhuis zou een maand geleden De toverberg, de grote 

sanatoriumroman van Thomas Mann, opvoeren, maar die productie werd 

afgelast. Een 'kleine' versie stond dit weekend wel in de Bourla. 'Kleine' in 

de dubbele betekenis van het woord: het stuk Anja en Esther werd 

geschreven door Klaus Mann, zoon van Thomas, en werd opgevoerd door de 

jongerengroep van Het Toneelhuis. 

Thomas (1875-1955) en Klaus (1906-1949) hebben een fascinatie voor 

gelijkaardige locaties: het sanatorium uit De toverberg is bij Anja en Esther 

een toevluchtsoord voor gevallen kinderen. Ook hier vind je dat vreemde 

gevoel van tijdloosheid, waar figuren dwalen in het purgatorium, het 

louterende voorgeborchte van het hemelgewelf waar de vlammen van het 

vagevuur likken aan het gezicht. De sfeer is doordrenkt van Eros en 

Thanatos. Zijn in De toverberg de figuren bijna dood, dan mengen zich in 

Anja en Esther gevallen engelen tussen cherubijntjes. 

Plaats van het gebeuren is een verbeteringsgesticht annex klooster annex 

rurale commune, geleid door de Oude (Frank Focketyn) als een soort pater 

Versteylen-achtige figuur. Er wordt geleefd in harmonie met de natuur. 

Focketyn gaat bij het krieken van de dag op wandeling met zijn kroost als 

een moedereend met haar waggelende kuikens. Maar dan dringt de 

seculiere stadswereld binnen in de vorm van de jongeman Erik die over de 

kloostermuur komt kruipen. Hij predikt een fysieke liefde waartegenover 'ik 

doop mijn stamper in uw bloem' als poëtisch geleuter klinkt. De 'heilige' 

liefde die de gevallen engelen-kinderen, Anja en Esther, met elkaar deelden, 

moet plaats maken voor Esthers heteroseksueel bestaan in the city. 

Anja en Esther incarneert de inwisselbaarheid van tegenstellingen als rein 

en onrein, het sacrale en het seculiere, geest en lichaam en in extremis ook 



het samensmelten van goed en kwaad. Erik, in het stralende wit gehuld, is 

evenzeer playboy als de Messias-verlosser voor wie weg wil onder de 

beklemmende vleugels van moedereend. De Oude is een liefhebbende Onze 

Vader maar ook pedofiel. De kleine kinderen rennen rond als geslachtloze 

cherubijntjes, jongens worden meisjes (een fascinatie van de homoseksuele 

Klaus Mann, wiens vader trouwens Dood in Venetië schreef, LiLa). Over dit 

alles heen ligt, als een schaduwmantel, de katholieke idee van de zonde van 

het vlees. 

Anja en Esther, dat Klaus Mann schreef op negentienjarige leeftijd, is een 

intrigerend universum, maar schiet tekort in zijn schepping. De 

doorwrochte taal verbergt vaak ijle ideeën met een passage over treurnis en 

schoonheid als summum van verlepte bloemerigheid. 

Mieja Hollevoet, bekend als regisseur bij Bronks, regisseert dit stuk op een 

tweeslachtige wijze. Enerzijds heerst het idee dat elkeen iets mag doen en 

ieder mag doen waar hij goed in is. Wie zingt of balletles volgt, mag dat 

tonen en de acteerambities ook. Dat genereert echter allerminst een hecht 

scènebeeld. De jongerengroep van Het Toneelhuis, in het bijzonder de 

hoofdrolspelers (Tina Maerevoet, Tine Feys en Karim Saïdi Mazarou), kwijt 

zich behoorlijk van haar taak en dat ligt niet voor de hand in dit 

onderkoelde trage stijlstuk, waarin de kleinere kinderen als mobiele 

decorstukken worden gebruikt. Sommige zinnen moeten de acteurs uit hun 

mond persen en de Toneelhuis-jongeren hebben weinig voeling met het 

materiaal. Het katholieke schuldbesef zal voor velen wellicht een ver-van-

hun-bed-show zijn. Maar ook wat de regie betreft heerst bij ons gevoel dat 

dit stuk te weinig vanuit de jongeren komt. Misschien is dat de keerzijde van 

de toegejuichte evolutie dat het jeugdtheater volwassen is geworden: dat het 

soms wel gemaakt wordt met jongeren maar daarom niet door jongeren. 

WAT Anja en Esther WIE Het Toneelhuis WANNEER EN WAAR Deze 

voorstelling was te zien van donderdag 7 tot zaterdag 9 april. 

 


