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Huis aan de Amstel heeft met Sukkels een voorstelling gemaakt over grootse 
karaktereigenschappen en schokkende gebeurtenissen. Het verhaal over twee subtiele 
sufferds zit vol humor en dwaze elementen. In mooie decors wordt gezocht naar 
levensgeluk en naar nieuwe familieleden. 

Het is een gewone doordeweekse avond als Riek Verhoef (Peter van Heeringen) rustig als een? 
kleermaker op zijn deurmat zit. Dan gaat de telefoon. In een klap?wordt?zijn vredige roes 
verstoord?als zijn vrouw hem in zijn oor tettert dat hij haar moet komen halen. Nu! Na dit 
telefoontje komt Riek in aanraking met bizarre personen. Met een zilveren engel bijvoorbeeld (Lilian 
Keersmaekers), met de semicriminele Bul (Tjebbo Gerritsma) en met zijn nooit gekende dochter. 
Het brengt Riek in de meest vreemde situaties en naar de gekste plaatsen waarbij het steeds weer 
een verrassing is wat werkelijkheid is en wat niet. 

Huis aan de Amstel 
Huis aan de Amstel is een Amsterdams toneelgezelschap 
dat sinds 1990 bestaat. Hun voorstellingen kenmerken zich 
door een grote diversiteit. Ze maken voorstellingen voor 
jongeren, volwassenen en voorstellingen voor jonge 
volwassenen.Sukkels is zo'n voorstelling voor 
adolescenten. Zelf omschrijft het gezelschap Sukkels als 
een inbrekerstragedie over twee amateurs in het geluk en 
een beschermengel die net begint in het vak. En over de 
herinnering, die een muur is met gaten. 

Lugubere verrassingen 
Sukkels begint in het decor van een huiskamer, de grote klassieke huiskamer waar Riek woont. Veel 
meer dan een bank, een plant, gordijnen en een telefoon is er niet te vinden. Het is er nogal saai, 
maar de bewoner is er daarom goed op zijn plek. Gelukkig brengt gast Bul letterlijk kleur in het 
geheel. In een kanariegeel pak met daaronder een Hawaٿlouse, stormt hij het huis van Riek binnen 
en brengt spanning in zijn leven. Of dit nou met zijn flitsende accessoires is of met lege 
snoephulzen waar hij een tweede leven voor verzint, hij krijgt de lachers op de hand. Bul neemt 
Riek mee naar een bankbedrijf waar ze een kraak zullen zetten. Van de huiskamer verkassen ze 
naar een decor met een ondergrondse tunnel en een lange muur met tientallen bruine kluizen waar 
niet alleen waardevolle spullen in zitten, maar waarin zich ook lugubere verrassingen bevinden. 

Stoffig sneu 
De personages Riek en Bul zijn beiden treurige types, maar allebei om een andere reden. Riek is 
vooral stoffig sneu. Uit onmacht valt hij uit tegen een kist uitgelopen aardappels: 'Losers, wat 
hadden jullie gedacht dan met die scheuten?' Bul is de patser bij wie niets lukt. Hij verzint de 
mooiste dingen om maar rijk te worden, maar het is al bij voorbaat een fiasco. In combinatie met 
de zilveren engel die op het podium aanwezig is, vormen de sukkels een mooi stel. De engel strooit 
met wijsheden en probeert Riek tot actie over te laten gaan. 

http://www.8weekly.nl/index.php?aut=127&id=5119


Lachen 
Hoewel de voorstelling ook voor jongeren wordt aanbevolen, kan het verhaal wellicht iets te zwaar 
voor deze doelgroep zijn. Aan de andere kant is Sukkels over het algemeen een grappig stuk en 
loopt het ook lekker vlot. Er zitten heftige verrassingen en ingewikkelde wendingen in de 
voorstelling die niet altijd duidelijk te omschrijven zijn. Toch is Sukkels een mooi toneelstuk waarin 
vooral acteur Tjebbo Gerritsma de show steelt en waarin veel gelachen wordt, al is een situatie nog 
zo treurig. 

Kijk voor de speellijst van Sukkels op: www.huisaandeamstel.nl

http://www.huisaandeamstel.nl/

