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HILVERSUM - Anne Jan Toonstra vertelt als cabaretier al tien jaar grappen. ’Murw’, 
zijn derde solovoorstelling, ging over angsten en twijfels en hoe je deze moet 
relativeren. Deze zware onderwerpen heeft hij losgelaten in ’Oi’, een nieuwe, vooral 
muzikale, voorstelling, die eind november te zien is in Hilversum en in januari in 
Soest. 

,,Primair ben ik een muzikant”, legt Toonstra uit. ,,Ik heb de muziek tot nu toe niet 
volledig in mijn voorstellingen geïntegreerd, omdat daarin voor mij geen uitdaging 
lag. Nu zie ik die wel en ik heb er veel zin in om het anders te doen. Er komen piano 
en gitaar in voor en het is heel dynamisch.” 

De voorstelling is bijna af. ,,’Oi’ wordt niet de gebruikelijke kleinkunstuitvoering van 
’eerst een liedje zingen en dan een praatje’. Ik trek het naar een ander level. Ook is het 
niet echt een thematische voorstelling. Het vliegt juist alle kanten op. Het wordt 
spannend hoe mensen gaan reageren.” 



Kwetsbaar 

Toonstra stelt zich altijd open en kwetsbaar op in zijn voorstellingen. Hij kijkt kritisch 
naar zichzelf en vraagt zich ook af hoe anderen over hem denken. ’Murw’ handelde 
over zijn angsten, zijn slapeloosheid en over het overlijden van zijn vader en zus. 
Beide familieleden zijn overleden aan kanker. 

,,Je leest in recensies dat juist dat onderwerp aanspreekt: ze vinden de voorstelling 
echt en eerlijk. Ik weet niet zo goed wat ik daar mee moet. De rest waar ik over vertel 
is namelijk óók eerlijk. Maar aan de andere kant vraag ik me af of dit wel de juiste 
manier is om met dit onderwerp een eerlijke voorstelling te maken. Je kunt je ook 
afvragen of het een truc is. Je zendt toch een particuliere verhaal uit. Belangrijk zijn 
mijn eigen criteria of het smaakvol is en of het over komt bij het publiek. Dat is soms 
een zoektocht.’’ 

,,’Oi’ is een Groningse uitroep. Een woord dat in mijn vriendenkring wordt gebruikt. 
Zoiets van: ’Oi, oi, oi, daar gebeurt iets’ en zonder er een oordeel over te geven moet 
ik er wel iets van vinden. Ook is ’oi’ punkmuziek die uit de arbeidershoek komt. 
Verder ziet het er mooi uit als woord en ik vind het fijn als het niet veel zegt over de 
inhoud van de voorstelling zelf.” 

21 november in Theater Kleintje Kunst, Hilversum en 28 januari in Theater Idea, 
Soest  

	  


