
[f et lijkt zo paradijselijk, die
FE leefgemeenschap' in het
diepste binnenste van het Brazi-
l iaanse oerwoud'waar het ion-
gctje Itak aanvankelijk rvoont. Hij
maakt deel uit van de vredelieven-
de Wahuki's. Deze stam kan niet
uitsterven. Zodra een van hen
overl i jdt,  wordt er meteen een an-
der geboren. Al leen als er spral<e
is van moord door een stamge-
noot is een Wahulci niet te vervan-
gcn. Ecn van de vele geneugten
daar is de snol<torrenti id. Ieder-
een doet zich dan naar hartelust te
goed aan snol<torren, een uitge-
sprol<en lekkerni j .
NIaar geen wereld zonder kwaad.
Bij  de Wahuki 's wordt dat verper-
soonii jkt door bi jvoorbeeid de
bosdemon Ifuzimir, die naar rotte
vis st inkt en rviens stem'krast als
een vingernagel die over een
schoolbord gaat ' .  Door toedoen
van die boze seest doodt I tak met
een pi j l  per ongeluk zi jn broer.

Wetende wat voor vreselijke ge-
volgen dat heetlvlucht hi j  weg.
Na benaurvende avonturen be-
landt I tak in de moderne samen-
leving. Daar is het geluk helemaal
ver zoel<. Hi l  leert er lValtenje
kennen. I \ laar die heei i  ook veel
problemen. Zi jn ouders hebben al
zi jn oorspronkel i jke l ichaamsde-
len medisch laten vervangen door
kunstorganen: hi j  heeft kunst-
ogen, kunstnieren, kunsthanden.
iVIet een mechaniekje bi j  zi jn hart
i s  he t  ze l l s  moge l i j k  z i jn  emot ies
naar bel ieven te temperen of te
verhogen. De famil ie beheert
reeds vanaf 1 804 een groot en
rvinstgevend mo orde naarsbed ri j f .
I tak en Waltenle zoeken geza-
menli j l< hun u'eg in dit  van ramp-
spoed doortrokken bestaan.
Deze kenschets heeft betrekking
op de mythische en geestige ver-
tel l ing Itak van Peter de Graef. Sa-
men met Robert van Leeuu'en en
in zi jn regie brengt Peter de Graef
dit  stul< l<omende zaterdag in de
Utrcchtsc Stcdsschourvburg in

première. I tak is de eerste produc-
tie van de Paardenl(athedraal in
Utrecht onder de kersverse aÍis-
t ieke leiding van de Vlaamse re-
gisseur Dirk Tanghe.

I n het recente verleden heeft
I Tanshe al vaker met hem sa-
menge-werkt, zoals in de door
Tanghe geregisseerde Who's a1'-
raid of Virginia Woolf.  Voor zi jn
grandioze veriolking van George
is Peter de Graef genomineerd
voor de belangri jke toneelpri js de
Louis d'Or. Hi j  is ook de schri jver
van het succesvol le en voor het
Thearerfest ival uitverkoren Om-
bat. Toen Tanghe hoorde dat Peter
de Graef doende rvas om ltak in
toneelvorm uit  te brengen, heelt
hi j  hem uitgenodigd dat bi l  de
Paardenl(athedraal te doen.
Met nadruk stelt  Peter de Graef
dat l tak een famil ievoorstel l ing is,
maar  da t  he t  s tu l<  verboden is
voor kinderen jonger dan acht
jaar .  . . \ ' oor  d ie  lee l t i jdsca tegor ie  i s
de  voors te l l ing  abso luu t  n ic t  ge-

schikt".  Hoewel hi j  als acteur en
auteur ruimschoots ervaring heeÍï
met kindertheater, onder meer
omdat  h i j  en ige  t i jd  b i l  he t  geze l -
schap van Eva Bals heeft gerverkt,
is het niet zo dat hi i  met I tak doel-
bervust een stul< voor jeugdigen
heeft rvi l len schri iven.
..Dat dient zich al schri jvende
aan. In het begin is er dat jongetje.
Daar gebeurt er dan rveer dit en
dan rveer dat mee. Het rverd al-
maar leuker en soannender. Al
schri jvend en werkend aan de
structuur l<rvam ik tot het inzicht:
dit  is in eerste instantie geschikt
voor jongeren vanaf acht jaar".
Een chronologisch verhaal hoefje
ook bi j  l tal< niet te venvachten.
Peter de G raef rverkt opnieurv met
sedachten-associat ies. die nauw
aansluiten bi j  de belevingsrvereld
van de doelgroep. , ,Fantasievol le
verhalen of mythen zijn dragers
van een intuit ieve rverl<el i ikheid.
Vooral tot je veert iende ben je
daar enorm ontvankeli i l< r 'oor".
Gerveld komen tot op heden in al
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. ' :  jn stul iken voor. Dat vindt hi j
: . ; l is bevreemdends. , ,Via de me-
: ia rvordt het geweid met bakken
-\ 'er ons heen uitgestort.  Ook jon-
:. :ren kun ie er niet van uitsiuiten.
)at gervelá is of je wilt of niet tot
, :ze beleving gaan behoren. Je
i lnt het dus naurvel i jks negeren.
::  I tak rvordt er geschoten, er
' .  roeit  bloed. Dat past bi j  het rve-
:cldbeeld van die jongen".

I  rak bezit  deels de wreedheid
I van een onvervalst sprookje.
Toch zegi Peter de Graef dat het
r 'en optimist ische strekking heeft.
. Ie ziet dat deze trvee verneukte

. ierelt jes uiteindel i jk iets heel be-

.angri j lcs doen, terwij l  elk van hen
lerst dacht: ik bak er niets van".

Sprookjes met al hun gruweli jk-
: .eden zi jn zinvol, omdat ze een
.i ind leren om te gaan met angsten
!'i griezelige zaken, terwijl ze
'. i  orden verteld binnen de gebor-

-:nheid van een gezin. Het kind
zir s 'el lel<ker op bed of bi j  vader

;  schoor .  Dat  v ind  je  oo l<  te rug

in ltak: het is een grurvelijk ver-
haal. maar het is omhuld door die
wollen deken van vei l igheid: die
oppenvezen Omar is alt i jd en
overal aanwezig. Dat is een gezel-
l ig goedlachs oompje met een leuk
hoedje op".
, ,Je kunt ai die gruweli jkheden
ook als iets noodzakeli iks erva-
ren. die bi j  jou een tegenkracht
oproepen om er zelf  iets posit iefs
tegenover te stel len. Dat is ook de
teneur van het stuk: niet al leen
klagen dat het al lemaal mis is. Je
moet er zelf  ook rvat aan doen.
Het is rvèl onze rvereld. En vergeet

, niet als mensheid zit ten rve inge-
bed in een groter samenhangend
geheel van goed en kwaad".

5tadsschouwburg Utrecht. Blauwe
Zaal ,vr27 enza 28 sept  (première)
I  9.30 uur,  zo 2 9 sept  1 5.OO uur en 29
en 30 dec.  De Lampegiet  Veenendaal ,
23 okt ;  De Kom Nieuwegein 1 5 dec;
De Lieve Vrouw Amersfoort  21 en 22
dec.  De Fransche S<hool  28 dec Cu-
lemborg.  Ook eldere op tournee.

Geënsce -
nee rde  maa r
kenmerkende
foto van de
fàm i l i e -
voo rs te l l i ng
I tak van Peter
de Graef .
(Foio De
Paarden
Ka theCraa i ) .


