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De prima ballerina streeft in Balan-
chines ’Ballet Imperial’ niet alleen
technische perfectie na, maar
straalt ook een enorm plezier uit. 

’Ballet Imperial’ is samen met
’Symphony in three movements’ en
’Who cares?’ onderdeel van het
programma ’Best of Balanchine’
waarmee Het Nationale Ballet zijn
seizoen opent. Stuk voor stuk
balletten met een hoofdletter B.
Van Balanchine uiteraard, maar
meer nog van ballet van het aller-
hoogste niveau. 

Want dat heeft Het Nationale
Ballet absoluut in huis. Zo impone-
ren in ’Ballet Imperial’ (1941) niet
alleen solisten Makhatali en Artur
Shesterikov - hun duet is om bij
weg te zwijmelen - en Riho Saka-
moto, maar ook het ensemble
schittert in deze choregrafie waarin
Balanchine een moderne dansver-
taling geeft van het klassieke ballet
zoals indertijd door Marius Petipa

werd geïntroduceerd. 
’Ballet Imperial’ is dan ook een

eerbetoon aan de vader van het
klassieke ballet én aan Tsjaikovski,
met wie Petipa samenwerkte.
Diens ’Tweede pianoconcert’ wordt
met verve vertolkt door Michael
Mouratch. 

Spatgelijk
Op Stravinsky’s gelijknamige com-
positie creëerde Balanchine in 1972
zijn ’Symphony in three move-
ments’. Ook hierin weer veel ruim-
te voor het corps de ballet dat
opnieuw indruk maakt met spatge-
lijk en supersnel voetenwerk. Anna
Tsygankova en James Stout zijn
briljant in hun duet en de spron-
gen van Young Gyu Choi zijn als
altijd weer weergaloos om naar te
kijken. ’Symphony in three move-

ments’ is in de uitvoering van Het
Nationale Ballet zo’n stuk dat
nooit zal vervelen.

Natuurlijke swing
Een iets langere adem is wel nodig
voor ’Who cares?’ uit 1970. De
choreografie op verschillende geor-
kestreerde songs van Gershwin is
absoluut dynamisch en wordt
perfect uitgevoerd, door zowel
solisten, onder wie Igone de Jongh,
Makateli, Vera Tsyganova en Con-
stanine Allen, als ensemble. 

Toch komt er gaandeweg het
stuk de klad in. Het ballet is net
iets aan de lange kant en in tegen-
stelling tot ’Ballet Imperial’ en
’Symhony in three movements’
doet het wat gedateerd aan en mist
de dans de natuurlijke swing die
wel in Het Balletorkest doorklinkt. 

Artur Shesterikov en Maia Makhateli in ’Ballet Imperial’. FOTO HANS GERRITSEN

Ballet van het allerhoogste niveau

Balanchine met
een hoofdletter B
Nanska van de Laar

’Ik wil geen mensen die willen
dansen, maar mensen die móe-
ten dansen’, zou George Balan-
chine (1904-1983) ooit hebben
gezegd. En die uitspraak is Maia
Makhateli op het lijf geschre-
ven, want zij is dans.
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’Best of Balanchine’, door Het Nationale Ballet. M.m.v. Het Balletorkest
o.l.v. Faycal Karoui. Bijgewoond in Nationale Opera & Ballet te
Amsterdam. Hier nog te zien t/m 29 september. 
Ook te zien in o.m. Zuiderstrandtheater te Den Haag (17/11) en
Schouwburg te Utrecht (19 en 20/11). www.operaballet.nl
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’Ik heb leugens al-
tijd veel interessan-
ter en in wezen
menselijker gevon-
den dan de waar-
heid’, verzucht de
verteller in ’De hei-
lige’, de nieuwe ro-
man van Martin Mi-
chael Driessen
(1954). En leugens
dist hij vervolgens
op in een lang relaas
vol misdaden en
heldendaden, ego-
isme en zelfverloo-
chening. Met deze
pastiche op de
schelmenroman
voegt Driessen een
nieuw genre toe aan
zijn oeuvre. Wat gelijkbleef is zijn
lyrische taalgebruik.

Donatien is zoon van een mole-
naar. Geboren in het jaar waarin
de Franse revolutie begon, 1789,
groeit hij op in een periode vol
politieke onrust. Hij noemt zich-
zelf ’totaal ongevoelig voor de be-

grippen goed en
kwaad’ en bekommert
zich vooral om zich-
zelf. Als hij de restan-
ten van een recent
slagveld bezoekt, ont-
futselt hij een dode
Duitse soldaat een me-
daillon met het por-
tret van een jonge
vrouw en een brief en
besluit naar Duitsland
te reizen om de plek
van de soldaat in te
gaan nemen. Het is
het begin van een
zwerftocht vol won-
derlijke wapenfeiten
die er uiteindelijk toe

leiden dat Donatien ge-
vangengezet wordt, zich

als heilige ontpopt en uiteinde-
lijk vermoord wordt. Een opmer-
kelijke carrière, hier en daar wat
al te nadrukkelijk lollig, maar
dankzij Driessens altijd rake zin-
nen toch boeiend. 

Sonja de Jong

Martin Michael Driessen:
’De heilige’. Uitg. Van

Oorschot, €22,50. 
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Stephen King. Bij
die naam denken
veel mensen aan
boeken waar je ’s
nachts geen oog van
dichtdoet. Maar zij
kunnen gerust zijn.
’Het instituut’, zijn
allernieuwste thril-
ler, is verre van eng.
Hij is nog steeds in
staat een pagetur-
ner te schrijven.
Maar voor het on-
derwerp krijgt hij
wel minpunten.
Kinderen met bij-
zondere gaven die
worden opgesloten
in een gebouw door
een groep volwasse-
nen die hen voor hun
eigen plannen willen gebruiken.
Dat gegeven is al in een flink aan-
tal tienerboeken gebruikt. Welis-
waar spelen die vaak in de (nabije)
toekomst en de thriller van King
in het heden, maar het idee is
identiek.

In ’Het instituut’ worden kin-

deren opgesloten die
zijn ontvoerd omdat
ze speciale krachten
hebben zoals telepa-
thie of telekinese. Ze
worden op afschuwe-
lijke wijze gestraft als
ze niet meewerken.
Maar Luke en zijn
vrienden komen in
opstand.

Je leest de dikke pil
makkelijk in een
weekend weg, maar
niet alles is even ge-
loofwaardig. Zo zou
het instituut al tien-
tallen jaren bestaan,
terwijl de buitenwe-
reld er niets van weet.

Terwijl de hoofdper-
soon, de twaalfjarige Lu-

ke, ondanks zijn beperkte toe-
gang tot internet op een laptop in
no time aan nieuws weet te ko-
men. En de mensen in het naburi-
ge dorp houden al die jaren al
hun mond? Tja.

Hanneke van den Berg

Stephen King: ’Het insti-
tuut’. Vert. Annemarie

Lodewijk. Uitg. Boekerij,
€24,99.
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Thriller

De bijbel, psalmen,
klassieke muziek
en kerkorgels. En
een sociaal gezien
wat onbeholpen
hoofdpersoon. Al-
les wat een roman
van Maarten ’t Hart
(1944) tot een typi-
sche ’’t Hart’ maakt,
zit ook in ’De nacht-
stemmer’, zijn
jongste roman.

Gabriel Pottje-
wijd is orgelstem-
mer, weduwnaar en
Groninger. Een op-
dracht tot het stem-
men van het orgel
in de hervormde kerk
van een Zuid-Hol-
lands havenstadje doet hem de
lange reis naar Zuid-Holland ma-
ken, in treinen als de Muizeneus
en de Blauwe Engel, die alleen in
het universum van ’t Hart nog
rondrijden. Daar ontmoet hij, te
midden van andere kleurrijke fi-
guren, een bloedmooie Brazili-
aanse weduwe en haar zwijgende

dochter. En wordt
halsoverkop verliefd.
Maar iemand in het
stadje is daar niet van
gediend en bedreigt
hem.

’t Hart heeft zich
volledig uitgeleefd.
Zijn toon balanceert
permanent op de
grens tussen scherts
en ernst, zijn taalge-
bruik is archaïsch,
maar soepel. Uitvoe-
rig gaat hij in op de ve-
le aspecten van een
kerkorgel en hoe dat
te stemmen. Zo ont-
popt deze roman zich

bijna als een stoomcur-
sus ’orgelstemmen’. Dat

zou saai zijn, als hij niet zo over-
duidelijk plezier in zijn eigen ver-
haal heeft en dat ook weet over te
brengen bij zijn lezers. Er komt
vrijwel geen normaal personage
voor in zijn verhaal, maar ner-
gens worden zij karikaturen.

Sonja de Jong

Maarten ’t Hart: ’De
nachtstemmer’. Uitg. De

Arbeiderspers, €21,99.
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