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Mooispelitussen
fictie en riaaliteit
voor gekverklaarden'
Ile drie runrren in dezevootstellingdcnkenniet dat ze ]czus
zijn, muarze tobbenwel met levÊnsvraE€nals E'ie zijn wii cn
Ên:hoe
wgi[rkomen$'ii vandaan,
zat onalevenzichverdervoltrek'lVcet wEt hei prohleem is niet
in
k+n?MetbetYpsilanti-gegeven
ie
dczswercld?Dat je jc crniet thuit
ziilr achterhoofdheeft De Graef
enoltiid
htnt voelen.' Dat eegt lVim, de eenmoóie,vËakgrappige
orígineh toneettekotgeschrevcn
eni8sdns agresrieve daktoze die
.famen met tqree andere mannsn op de huid rnn de clrieaeteurs,
ln eenbiinaleegdecorvullende
de hoofdpersoon is in De drie
monnen ian Vpsilanti, een stuk voorireffelijkeacteursde ruirntÉ
cpcl tuÊscn
van de Vlaarffie acteur en thenter- rnet een enerverend
rnaler PeterDeGraef.Wïm, Felix Iictie en werkeliikheid.OF een
en Riemer komen sÊÍnen in het
lur.htigemáErnsrEcnsoppcrvlitkhuic van Felix, Algaande op dc
khr manicritdÈiênrij met theidentiteiren aÍkomclZe
sruuuiere . gr"tstiizinBcn in de mrr'ÈÉ18
zijrnna*tstigop eocltnÊereengÊtekrt rnoet dat huis ergen* in
qmvan
verleden
Nooril-I{olland li ggen,
mr:rneclrappeliik
t'Vim is de weirdo die rich ner- d*aruitbeechutting
te vinden,een
gens thuis voelt, Fclix dc huiskshouvsst,WieweetkunenaedaarmerfiIoeoof díe droomt van eën na de deËrnssr de buitenwereld
w$erop eenklcrtic zetten,
*ttenschappel$ke csrrière en
Riemer was tandarts maar raekte
De diriema.nneflvan Ypsilanti
vanhetprowaseerderonderdeel
bmdeloos toen een patiËnt in ziin
$oelaan eenhartaanvaloverlecd. ject Noordpunt.Zuidpuntvan
theEterEraePHollandia. Dezc
lVie zrin deze mannen en wlt
hebbÊnae met elka*r? Ziin re productie is naat boven komen
indedaadbtqemzoalsRiemerbe- dilirrenen de afgelopenmaanden
seêrt omd*t rs deaelfdeadoptie. verrderontq'ikkeld.De drie ac.
ouderahebben?Of ziin ze dle tenrrziin volledigop elhar ingcjonglerenmet de tekctÉn
drieiloorgedreaiden
is dezesersie spieeld,
toercn
onderdeelvan €enÍherapie?
hdlen somehalsbrekendE
Tal van vragcndienenzich aan uiL Zel& van esnteehnlsehmcn'
Ëidemshet kiiken naar Ee ttrie kement{tiidensde premiètewas
mafltzanvan Ypsilantí,maarhet er E€enstopcontsctom de filmwordteen
aardigeir dat de antwoordener pririectorín te pluggen)
niet toe dsen.
acltgemaaktsraalEn je niet weeÍ
ls of echt,
De drie.iongeacteurrdie deee oflde paniekgecpeeld
ibe àen* rmitgedurende
voorrtelling spelen - Fedia von
aiinletluêl MsÍrel Henremaen $tiin ve,ndwa$ door ziin lichaambii
- raaktengeÍnt$geerd zit:h*elfnaerbinnen.Dat hebik
Westenend
door het boek van een Àmeri- nuins urÊnmiimerenbii mekaar
kaêns€prycluateruit het etadie ?srronnen.En het elaatnergenr
Ypeilanti over drie schizoËene opr.'Dat is de conclusievan filornarurendie alhmsal be\rËcrden touf FelixdiedoorMarselHen$ed*t re de relncemetievsn |ezus mÈ zo ontwopenendmooi gevsren.
Bii wiize v*n cxperimont rpueldwordi dat je geneigdbent
'corÉsntËerde
hii ae mef elkaar, hemte geloven. i'
I
lfclnlanren
$et sle resultaatdai ze elkaar
ilEflm

De drle mennenven YpsllentldooÍ
Os StlchtlnEíIkst€rBroepHoll8n.
dla. Tekgten rêglbFeterDe Graef.
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