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Wie zichzeLftoestaat te suffen
Ioopt grote kans dood te wiezen
THEAÏER
Dr'rjfijs van Peter de Graef door
Huis aan de Amstel. Regie: Annie
van Hoof. Huis aan de Amstelthea-
ter Amsterdam, 10 oktober. Tour-

Zelden begint een voorstelling zo
letterlijk als een korrde douche.
ifinu-téílang hleftert het water
neer op de trvee hulpeloze figuren.
De een is beschermd door een
zuidwesier, bij de ander loopt het
water in stromen zijnlaarzen, zijn
mouwen en zijn kraag in. Rillend
en druipend staan ze allebei te
kijk.

Wij als publiek worden geacht te
geloven in hun schipbreuk: samen
met hun vader zijn deze jongens
gestrand op een houten vlot, te-
midden van kruiend ijs. Vergeten
door de wereld lijken ze voorbe-
stemd het loodje te leggen.

De ene zoon kan niet op zijn
.zwaÉbeworen voeten staan, de
andere verbaast zich over de die-
pe gedachten die hem ondanks

deze ellende bestormen.
Ze moeten het doen met een

tiran van een vader die hen bij
wii:.e van straf rattenklemmen op
de vingers zet. Maar hun fantasie
kan hij niet beteugelen. De jon-
gens maken wilde reddingsplan-
nen: een bom fabriceren van rotte
vis of ee4 v,lieger vaÍr o.!ieiassen.,-'Want 

wie zichzelï toestaat te suf-
fen loopt grote kans dood te wie-
zen.

Driifijs is een tekst van duizend-
poot Peter de Graef, als acteur
onlangs gelauwerd met de Louis
d'Or. Hij baseerde zich op een
waar gebeurd, historisch verhaal,
dat hij omvormde tot dit licht bi-
zarre vertelsel.

De jongens zijn bij tijden net
volwassen kinderen en debiteren
wonderlijke zinnen als'ik ben he-
lemaal in de war van m'n opvoe-
ding'.

De ene zoon is vooral bezig met
sex. Zal er nog een meisje naar
hem kijken als hij zonder voeten
door het leven moet en 'hoe krijg
je een meisje zo gek dat je je pie-

mel bij haar...r
Als dit avontuur verkeerd af-

loopt zal hij flat nooit te weten
komen. Ten einde raad, maar te-
vergeefs probeert hij zichzelÍ
'dood te denken'.

De actie is minimaal, de voor-'
stelling drijft op de grillige dialo-
ge++en-De-Gref dls voor-seri
volwassen publiek zeker zo amu-
sant zijn.

Een verdwaalde Freudiaanse
dooddoener - de vader doet pre-
cies wat zijn eigen vader hem aan-
deed - nemen we tussen alle wijs-
heden gaarne Íoor lief.

De jonge regisseur Anny van
Hoof benadrukt het stoere-kna-
pengegeven met oerhollandse
liedjes en zorgt daarmee voor een
ironische toets.i

Al is dat statiqche begin een on-
gelukkige noodsprong, net als het
lamlendige slot, ifesfr bfijft het een
wonder dat een yoorstelling die je
de eerste minuten zo in de steek
laat, zo meeslepend kan worden.

i Madan Bu[s"


