
Utrechtse Paardenkatedraal speelt jeugdteater voor iong en oud

ouer snoktorren en de hoze [ost]ol
lfleter De Graef .oogstte de afge-

Cil lopen jaren heel wat bijvat met
Y tuaterprodukties als'ní voità',
'Hun' en vooral het solostuk ,Ombat,.

In zijn jonge jaren was hij nog aktief
bij Eva Bal's Speelteater Met,Itak,,
:ijn meest recente stuk, keert de Ant-
w e rp s e, akte ur- r e g i s s e ur - dr amaturg
terug naar het genre van het jeugd-
toneel. Toch is deze ,mitische vertel-
lirtg voor twee akteurs en een teater'
meer dan eenvoudigweg een toneel-
strrk voor kinderen: ook heel wat vol-
t|LtsserTen Zullen er met volle teusen
t',trt ku nne n gen i ete n,

: : r :  s iuk verte l t  het  ler .ensverhaai  r .an de
' ,irgr indiaan Itak. Bij het begin van de
'. .', 'rsrelling ligt de hoofdfigr-rur. gespeeld
- :  , i l r  De Graef  zel f ,  doodst i l  op de grond.
i,-- iij wakker wordt blijkt hij in de hernel

: :  z : in,  waar h i j  opgevangen er1 gerroost
, ,  , rJ t  door de grote god Omar.  Aan c l ie god,
r .  :an de toeschourvers,  doet  I tak Ven.ol-
: . : \  in  een lange f lashback het  verhaal  van
. '  "  he r vogen  I even .

Sluipmoordenaar

Itak werd geboren als een van de Wa-
::.rcki, een stam van nobele wilden in het
Ilraziliaanse oerwoud. De stamleden leven
\ierk veÍbonden met de natuur, ze vinden
ii rzens als bosgeesten en -feeën heel ge-
;\ ()on, en zijn ook volmaakt gelukkig. Dat
iaatste zeker in de snoktorrentijd, wanneer
heel de bevolking zich te goed doet aan een
bepaald soort erg zoet smakend insekt.
Kortom, ze leven in harmonie met het uni-
versum en met elkaar. Bovendien gaat het
hier om een onsterlel i jke slam. Tenzi j  een
\Vahoeki een andere Wahoeki doodt, blijft
het totale aantal stamleden.steeds gelijk.
Als er eentje van ouderdom sterft, wordt er
tegelijk ergens ter wereld een nieuwe Wa-
hoeki geboren.

Maar, zoals het hoórt in een paradijs. is
er ook hier een negatieve kracht aan het
werk. Dat is de boze bostrol Maximiliaan,
die op allerlei perfide manieren probeert

een einde te maken aan het blije leventie
van de  ind ianen.  En dan gebeur t  nur r r r l i i k
her onvermijdel i jke. Beinvloed door het
achterbakse gekonkelfoes van de bostrol
doet Itak iets wat hij beter niet had gedaan,
en moet hi j  zi jn paradi js verlaten. Doods_
bang v luchr  de  jongen her  dorp  u i i ,  her
oerwoud u j t .  en  tens lo r re  de  grore  s rad  jn .

Erfgenaam

Daar komt hij in aanraking met allerlei
verschijnseien die hem rtolledig vreemd
zijn. Dit leidt tot hilarische scènes. die voor_
al door de jongere kijkers prachtig gevon-
ien r 'r ,ordel.

Zo denkt Itak dat auto.s gtote torren
z i in .  t l i e  Incnsen opeten  en  er  c ian  me.
door de straten gaan rennen. Als hij in pa-
r r i e k  c e n  m e t r o g a n g  i n r e n r .  r r  a a n r  h i j  z i c h
daar in de onderwereld. De metro die hem
bijna overrijdt is een reuzen.orm clie hem
op wil eten. De komplexiteit van de grote
: tad  is  behoor l i j l i  beangsr igcnd r  oor  de  een_
t o u d i g e  i n d i a a n .

C e l u k k i g  k o r n r  l r a k  o p  z i j n  o m z n  e r v i n _
gen door de metrogangen al gaulv een ge_
lijkgestemde ziel tegen: Waltertje, een jon_
gen uit de stad. De indiaan redt hem het
leven, en wordt door de familie van de jon_
ger r  I ie ldevo l  opgenomen.  I l iaar  daarmce
zln de problemen nog helemaai niet opge-
lost. Waltertje blijkt namelijk de erfgenaam
te zijn van een mafia-achtig sluipmoorde_
naarsbedrijf. Als zijn tijd gekomen is om de
leiding van de Ïirma over te nemen moet
hij als ultieme test zijn broer doden. Itak
dus .  OI  de  v r iendschapsband lussen de
twee he t  w in t  van  de  druk  d ie  de  t rad i t ie
uitoe[ent op Waltert je gaan we hier na_
t uurl i jk niet verklappen.

Eeuwig

Door de indiaan en de stadsjongen te_
genover elkaar' ie ZeTtëÍÍTpëetr DeGr áeÍ.s
toneelstuk in op de eeuwige tegenstelling
tussen hooÍd en hart.  tussen rede en gevoel.
Itak staat duidelijk voor het entoesiaste,
spontane leven. Hij beleeft alles voluit, zon_
der veel na te denken, maar maakt in ziin

ontwapenende naiViteit ook fouten. Die
kunnen, zoals duidelijk blijkt, fatale gevol_
gen hebben.

Toch is ook het andere uiterste, vorm
gegeven door Waltertje, niet echt aan te be_
velen. Waltertje is een kind van ons com_
putertijdperk, waarin alles tot in de perfek_
tie geregeld q'ordt, en er weinig plaats is
voor eigen ideeën of initiatieven. Dat een
dergelijke insrelling nogal beperkend kan
werken, wordt erg piastisch weergegeven:
Walter's ouders hebben namelijk al zijn le-
dematen en organen laien vervangen door
onverslijtbare kunstonderdelen. Als het ge_
mechaniseerde kind lastig wordt, kunnen
ze met een eenvoudige druk op de knop
zijn hartritme vertragen, en ais hij een
beetje zwakjes is, wordt hij even aangeslo_
ten op ltet lichtnet. Als er iets kapot is, is
dat geen enkel probleem: er staat altijd nog
een zak met wisseistukken in de kelder.

Intens

Omar en Waltertje worden gespeelcl

- door Robert van Leeuwen. Hij vertolkt op
heldere en rustige wijze rvaar Waltertje en
zijn wereld voor staan. Ook in zijn rol van
troostende en begrijpende oppergod is hij
perfekt op zijn plaats. Als dusdanig vormt
hij het nodige tegengewicht voor peter De
Graef ,  d ie  op  een aar rdoen l i j ke  en  har tver -
warmende, maar vooral erg intense manier
de kieine indiaan speelt. Met hese stem en
uitbundige gebaren brengt hij een aandoen_
lijke Itak tor leven, en het publiek tor mede_
leven met zijn sprookjesachtige vertelling
over vriendschap, gevoelens en dood.

Martijn Graumans

Het IJtrechtse ïeatergezelschap paarden katedraal
speelt op 4 december om 20.00 u in de Mínne-
poort het stuk ltak. Robert van Leeuwen en peter
De Graefzijn de akteurs. De laatste heeft het stuk
ook geschrevenSn rameí nret Arne Lievens ge-
gegisseerd. De toegang is verboden onder de acht.
Zie de agenda voor meer info.
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