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Mooi spelitussen
fictie en riaaliteit
ilEflm
De drle mennen ven Ypsllentl dooÍ
Os StlchtlnEíIkst€rBroep Holl8n.
dla. Tekgt en rêglb Feter De Graef.
In Brakke Grond Amsterdam t/m
12 àêÉtêrÍrbËÍ, Tournee.

'lVcet ie wEt hei prohleem is niet
dczswercld? Dat je jc crniet thuit
htnt voelen.' Dat eegt lVim, de
eni8sdns agresrieve daktoze die

.famen met tqree andere mannsn
de hoofdpersoon is in De drie
monnen ian Vpsilanti, een stuk
van de Vlaarffie acteur en thenter-
rnaler PeterDe Graef. Wïm, Felix
en Riemer komen sÊÍnen in het
huic van Felix, Algaande op dc
sruuuiere . gr"tstiizinBcn in de
tekrt rnoet dat huis ergen* in
Nooril-I{olland li ggen,

t'Vim is de weirdo die rich ner-
gens thuis voelt, Fclix dc huisks-
merfiIoeoof díe droomt van eën
*ttenschappel$ke csrrière en
Riemer was tandarts maar raekte
bmdeloos toen een patiËnt in ziin
$oelaan een hartaanval overlecd.

lVie zrin deze mannen en wlt
hebbÊn ae met elka*r? Ziin re
indedaad btqem zoals Riemer be-
seêrt omd*t rs deaelfde adoptie.
oudera hebben? Of ziin ze dle
drie iloorgedreaiden is dezesersie
onderdeel van €en Íherapie?

Tal van vragcn dienen zich aan
Ëidems het kiiken naar Ee ttrie
mafltzan van Ypsilantí, maar het
aardige ir dat de antwoorden er
niet toe dsen.

De drie. ionge acteurr die deee
voorrtelling spelen - Fedia von
tluêl MsÍrel Henrema en $tiin
Westenend - raakten geÍnt$geerd
door het boek van een Àmeri-
kaêns€ prycluater uit het etadie
Ypeilanti over drie schizoËene
rnaruren die alhmsal be\rËcrden
d*t re de relncemetie vsn |ezus
vsren. Bii wiize v*n cxperimont'corÉsntËerde 

hii ae mef elkaar,
$et sle resultaat dai ze elkaar

voor gek verklaarden'
Ile drie runrren in deze voot-

stelling dcnken niet dat ze ]czus
zijn, muar ze tobben wel met le-
vÊnsvraE€n als E'ie zijn wii cn
wgi[r komen $'ii vandaan, Ên: hoe
zat ona leven zich verder voltrek-
k+n? Met bet Ypsilanti-gegeven in
ziilr achterhoofd heeft De Graef
een moóie, vËak grappige en oltiid
orígineh toneettekot geschrevcn
op de huid rnn de clrie aeteurs,

ln een biina leeg decor vullen de
voorireffelijke acteurs de ruirntÉ
rnet een enerverend cpcl tuÊscn
Iictie en werkeliikheid. OF een
lur.htige máEr nsrEcns oppcrvlitk-
khr manicr itdÈiên rij met the-
mrr'È É18 identiteir en aÍkomcl Ze
zijrn na*tstig op eoclt nÊer een gÊ-
mr:rneclrappeliik verleden qm van
d*aruit beechutting te vinden, een
houvsst, Wie weet kunen ae daar-
na de deËr nssr de buitenwereld
w$er op een klcrtic zetten,

De dirie ma.nnefl van Ypsilanti
was eerder onderdeel van het pro-
ject Noordpunt.Zuidpunt van
theEterEraeP Hollandia. Dezc
productie is naat boven komen
dilirren en de afgelopen maanden
verrder ontq'ikkeld. De drie ac.
tenrr ziin volledig op elhar ingc-
spieeld, jongleren met de tekct Én
hdlen some halsbrekendE toercn
uiL Zel& van esn teehnlseh mcn'
kement {tiidens de premiète was
er E€en stopcontsct om de film-
pririector ín te pluggen) wordt een
aclt gemaakt sraalEn je niet weeÍ
oflde paniek gecpeeld ls of echt,

ibe àen* rmit gedurende aiinle-
ve,n dwa$ door ziin lichaam bii
zit:h*elf naer binnen. Dat heb ik
nuins urÊn miimeren bii mekaar
?srronnen. En het elaat nergenr
opr.' Dat is de conclusie van filo-
touf Felix die door Marsel Hen$e-
mÈ zo ontwopenend mooi ge-
rpueld wordi dat je geneigd bent
hem te geloven. i'
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