
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première op donderdag 2 maart in De Grote Post, Oostende 
 
 

Duur van de voorstelling: 1.20 uur, geen pauze 
 
Gelieve tijdens de voorstelling uw gsm uit te schakelen.  
Het is niet toegelaten audiovisuele opnames te maken. 
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Een dag in de repetitieruimte van We Free Kings 
aantekeningen januari 2017 

 
 
 

Beeld: twee mannen in hemdsmouwen, wachtend achter een 
dranghek. Het zouden wielersupporters kunnen zijn, ze kijken uit naar de 
komst van het peloton. Maar evengoed: EU-ambtenaren die tijdens de 
lunchpauze gaan kijken naar een zoveelste demonstratie tegen hun beleid. 
Vanuit dat wachtbeeld ontstaat een dans. Een pas-de-deux, niet van twee 
mannen met elkaar, maar van de mannen met een dranghek. Eerst 
aftastend, dan almaar gezwinder. Iconische beelden over (on)vrijheid 
verschijnen – man achter tralies, man over dranghek, man met kruis – en 
lossen dan weer op in abstracte bewegingen. Dat alles op muziek van de 
Noorse violist Nils Økland – een dromerige track die de ruimte doet 
ademen en verre horizonten oproept, blik op oneindig, ver weg van de 
urbane lompheid die je doorgaans met de wereld der dranghekken 
associeert. Gracieus, mooi. Een poëtische fantasie van twee mannen die, 
wachtend op iets dat komen moet, wegdromen naar een andere wereld, 
bevrijd.  
 

We Free Kings is een voorstelling over vrijheid. Dat klinkt 
ambitieus. Vrijheid is wellicht een van de meest beladen begrippen van het 
moment. Een al te makkelijk te hanteren begrip dat bij nader beschouwing 
vele vragen oproept. Al was het maar die ene vraag: houdt mijn vrijheid op 
waar die van de ander begint? Voor die vraag hebben Wilfried De Jong en 
Wim Opbrouck een beeld: de ontmoeting tussen 2 koningen. Een koning is 
maar koning in zijn eigen land, in een ander land is kan hij hooguit een gast 
zijn, want daar is een ander de koning. Alles welbeschouwd heft de ene 
koning de legitimiteit van de ander op. 2 koningen kunnen pas tegelijk en 
samen koning zijn, wanneer ze zich losmaken van hun bezit, hun landen 
verlaten en zich op een nieuw, onbekend terrein begeven dat niemand 
toebehoort. De zoektocht naar zo’n onbekend terrein, het verlangen ernaar, 
dat is de insteek van We Free Kings. 
 

In de repetitieruimte. Wilfried De Jong speelt op een contrabas. 
Wim Opbrouck probeert een tekst van Peter Verhelst uit over mensen die 
hemel en aarde bewegen om een niet nader bepaald doel te bereiken, een 
tocht over bergen en door dalen. ‘Het is sterker dan onszelf.’ En dan, 
fluisterend, ‘we free kings’, ‘we free kings’. Een mantra. Een 
liefdesverklaring. Voodoo. 
 

We Free Kings ontleent zijn titel aan een jazzalbum van Roland Kirk 
uit 1961. De titeltrack verwijst naar We Three Kings, een kerstlied over de 3 
koningen – een lied dat, ontdaan van zijn christelijke betekenis, gaat over de 



zoektocht naar iets subliems. Dat sublieme is, in de versie van Roland Kirk, 
de vrijheid. Kirk was een krachtige stem in de civil rights movement, die 
vanaf de jaren zestig de ontvoogding van zwarte en andere onderdrukte 
gemeenschappen nastreefde. Die poging om los te breken uit diep ingesleten 
vooroordelen, geplogenheden en conventies vond een echo in de 
ontwikkeling die de jazz vanaf de jaren vijftig doormaakte. De free jazz die 
vanaf dan tot ontwikkeling kwam, verwierf zijn vrijheid door helemaal los te 
komen van de rigide akkoordenschema’s en tempi van de jazz zoals iedereen 
die tot dan kende, een vrijheid die ook werd geëxploreerd in het gebruik van 
onconventionele speltechnieken.  Free jazz was politiek. Een statement van 
een zwarte gemeenschap om een eigen stem op te eisen, die brak met elke 
vorm van conventionaliteit. Wim Opbrouck en Wilfried De Jong vonden 
elkaar in een gedeelde liefde voor de free jazz, en voor alle ontwikkelingen 
die de jazz daarna doormaakte. Van daaruit groeide het idee om een 
voorstelling te maken die op zoek gaat naar de manier waarop het sublieme 
van de vrijheid wordt opgeroepen door muziek.  Een poging om dat moment 
van vrijheid te vatten, te voelen. 
 

Een track uit de voorstelling We Free Kings. Nuba One, een 
nummer uit het album Nuba uit 1979, dat het resultaat was van een 
sublieme samenwerking tussen drie muzikanten. Nuba One begint met 
drums. Percussionist Andrew Cyrille zet een onrustig, jachtig ritme in 
dat eindeloos lijkt door te gaan. Dan de altsax van Jimmy Lyons, als het 
aanhoudend gejammer van een kind, het geklaag van een ziek dier. Drums 
en sax scheppen een langgerekte verwachting met een enorme onderhuidse 
spanning. Die krijgt pas een sussend tegengewicht wanneer de stem van 
Jeanne Lee weerklinkt, een zacht uitgesproken gedicht als van een moeder 
die een ziek kind troost. Maar de spanning gaat niet weg. Integendeel. Er 
hangt iets in de lucht. 
 

In de repetitieruimte wordt gewerkt op Triptych, een deel uit de 
Freedom Now Suite van Max Roach, 1960. Triptych is een compositie voor 
drum en stem. Ron Reuman heeft er voor Wim en Wilfried een deel 
uitgelicht waarin de drum solo klinkt, een razende opeenvolging van 
complexe roffels en ritmes. Triptych was opgevat als een vlammende 
aanklacht (ondertitel: Prayer, Protest, Peace), de muziek moest dienen als 
ondersteuning voor een choreografie. Geen choreografie bij Wim en 
Wilfried. Wel een snelle combinatie van handbewegingen die de 
ingewikkelde structuur van Roach’ spel ontrafelt en ontleedt. Uitputtend 
detailwerk aan een razend tempo. 
 

Op de regietafel ligt een boek. Three Wishes – An Intimate Look at 
Jazz Greats van Nica De Koenigswarter. Het is het resultaat van enkele 
honderden korte interviews die De Koenigswarter in de jaren zestig afnam 
van de vele jazzmuzikanten die ze te vriend had. Met in wezen maar 1 vraag: 
hun grootste wensen.  



Sam Woodward: ‘in leven blijven… er is niets anders.’  
Roy McCurdy: ‘dat mijn familie gelukkig en veilig is.’ 
Ernie Farrow: ‘een nieuwe contrabas.’ 
Clifford Jarvis: ‘een nieuw drumstel.’ 
Steve Lacy: ‘geen angst meer.’ 
Miles Davis: ‘to be white!’ 
 

Een tekstrepetitie. Wim probeert een psalmtekst uit. Een koning 
verlangt naar verlossing van een al te jachtig leven, en verliest zich in een 
rustgevende mijmering over een hert in een woud, een verlangen naar een 
ander bestaan. Wilfried heeft tekst waarin een hert de mensheid observeert 
en daarover in gesprek gaat met een ander hert, om uiteindelijk te komen 
tot een soort manifest van waardigheid, broederschap en 
rechtvaardigheid. 
 

Een zangrepetitie. Wim en Wilfried proberen een a capella versie 
van Ancient History – een compositie uit 2012 van de Finse trompettist 
Verneri Pohjola. Melancholie. 
 

To be white – We Free Kings is de tocht van twee witte koningen, 
die worstelen met hun soevereine status en verlangen naar een bestaan met 
andere, nieuwe spelregels. Het geloof dat het goed komt, daarvoor grijpen ze 
terug naar een traditie met zwarte wortels. Ons geluk is dat we ons daar 
vandaag naar alle vrijheid mee kunnen voeden. 
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