rvereld.Een oude wereld waar hij
bekend is met bosdemonenen opJe zit aan :tafel met. je''papa en perweiens.Ingefluisterddoor kwamama en die vragen je of je nog ile geestenvermoordthij zijn broer
wat beleefd hebt vandaag. Nou en vlucht weg.
Itak belanilt in de modernewenee,.niksbijzonders.Nou ja, je was
alleen op een vulkaan en toen reld en selooft dat een enorme
kwam er een groen monster maar glimworni'hem zal verslinden.Hij
dat werd weei lucht. Toen ben je btiitctin een metrostationterechtte
meegevlogen naar het oerwoud ziin sekomenen van daar af neemt
waar je in een oude rimpelboom hót ïerhaal een Italiaansemafi4met toverklauwen belandde die wending.
zijn poort'opendeeden toen zat ie
Bizar
in die onderaardsedonkeregrot en
Het klinkt bizar en zo zit ltak
toen. . .
Kinderen beleven van alles in ook in elkaar.Bizar, met grillige lijhun hoofd. En wat niet aan hun ei- nen en wonderlijke intermezzo's
gen fantasieontspruit, zien ze wel over bijvoorbeeldSaraen Bob die
óp de televisie, ivaar-ze dagelijks geenkinderenkunnenkrijgen want
geconfronteerd worden met een Sarais te oud.
Toch wordt zij bij het schijnsel
finke portie geweldadigefantasie.
De deskundigenzijn het nog niet van een helderemaan zwangeren
eens over de invloed daarvan op uit haar wordt Waltertje geboren.
het denkenen gedragvan het kind, Maar daar zijn ze dan niet tevremaar in zijn algemeenheidver- den mee en Waltertjelevert allesin
moedt men toch wel dat er eenzelf- voor kunstmatigeorganenen ledede soort patroon als bij de volwas- maten. Behalve zijn ziel. Waltertje
senen te constateren valt: het komt vervolgens onder de hoede
merendeel der jeugd ontwikkelt er van de mafia en wordt opgeleidom
mensente vermoorden.
een zekere immuniteit voor.
Itak loopt over van verwijzingen
lndrukwekkend
naar het Oude Testament.TekstIn 'Itak van de Paardenkathe- schriiver en speler Peter de Graef
draal, een familievoorstelling voor wil in ltak giote thema's aan de
ordehebben.
kinderen strikt boven de acht jaar Dat lukt hem op een knappe wijeistermiddae in De Harmonie ítaan de bóeldschermenrond het ze. Hij roept vraagtekensop en zet
podium en in de zaal opgebouwd. aan tot nadenken:over geweld,
In een knappevervlechtingmet het over vooruitgang, over toeval of
verhaal van Itak worden televisie- het lot.
Peter de Graef legt geen dwinfragmentengetoond,die uit hun televisiecontextgehaald zijn en zo sende moraal op. De associatieve
een indringende kracht blijken te lantasietaalvan'Itak en de bijzondere, vertellende speelstijlmaken
hebben.
De krijgsheer die zijn jachtge- deze anderhalfuur tot een intrigeweer op de cameraof op het jonge- rendevoorstelling.
met
tje ltak richt of de massa-scène
een uitgelatenmenigte in het sta- Gebeurtenis: ltah uan de Paardenkathe'
dion of de schietpartijenuit politie- draal, theatera oorstelling aoor kindeten aanaf acht iaar.
films: het maakt allemaalindruk.
Itak is eenjongetje uit een verre Plaats: De Harmonie, Leeuwarden.
LIDWIÉ,NIIFELD

7 3 .í p . g t "

irïes,A .Dïót44

