
Inbrekerstragedie zakt uit
omzichtigheid door de knieën

kritieken

Theater

’Sukkels’ van Peter de Graef, 5/4 Am-
stelveen, 6+7/4 Haarlem, 12/4 Goes,
tournee t/m 6/6, www.huisaandeam-
stel.nl of 020-6229328.

Dat klinkt veelbelovend: een
inbrekerstragedie. Het nieu-
we toneelstuk van de Vlaam-

se acteur, regisseur en schrijver Pe-
ter de Graef heet ’Sukkels’ met als
ondertitel ’inbrekerstragedie’. En
dan weet je eigenlijk al voldoende:
die langgezochte parels van de oer-
boeven Snuf & Snuitje zullen ook dit
keer niet aan de oppervlakte komen.
De poet blijft buiten handbereik;
ook het leven van inbrekers is im-
mers vergeefs.

Een man heeft genoeg van zijn hu-
welijkse sleur en wil iets onvoorstel-
baars doen om daarna pas over zijn
’vergeten dochter’ te vertellen. Want
de godganse dag zo’n tierende echt-
genote aan je kop, dat ga je op zeker
moment ook wel geloven. „Kom me

dan maar onmiddellijk halen, pak de
auto en zorg dat je hier staat. Als jij
denkt dat God jou op de wereld heeft
gezet om een heel leven sportpagi-
na’s van kranten uit te vlooien, dan
kun jij je beter een beetje nuttig ma-
ken door iemand die wel wat pro-
beert te maken van zijn leven een
handje toe te steken.”

Dat ’o nv o o r s t e l b a r e ’ wordt een
kluiskraak, die hij samen met zijn
schimhalfbroer gaat plegen. Het de-
cor- en lichtontwerp van Guus van
Geffen is in een (licht)handomdraai
een huiskamer, een ondergronds ge-
welf met een wand vol kluisdeurtjes
en de houten beschotting uit een
rechtszaal. Een beschermengel (hier
bewaarengel geheten) waart rond en
verkondigt duizelingwekkende wijs-
heden: „U bent vrij om uw leven te
leiden zoals u wilt... net zo vrij als een
acteur is, om een rol te spelen in een
stuk dat al duizend keer door ande-
ren is opgevoerd.”

Naarmate de sukkelinbrekers het
ene na het andere kluisje openbre-

ken, blijkt die hele kluiskraak een
metafoor voor hun eigen leven. Of ze
dat willen of niet: ze openen de
laatjes van hun eigen verleden.

Ooit huurde een inbreker zelf een
kluisje om er zijn baby in te kunnen
herbergen. En nu, zeventien raadsel-
achtige jaren later, hervindt hij zijn
17-jarige dochter. Of heeft hij alles
gedroomd, en was er helemaal geen
kluiskraak, en bestond zijn dochter
al helemaal niet?

Of was de voorstelling zo omzich-
tig meanderend dat je halverwege de
kluts al kwijt was? En lag de kern als-
nog bij de bewaarengel: ,,Maar wer-
kelijkheid bestaat niet uit verhalen.
De werkelijkheid bestaat uit poten-
ties... Lang voor we met ons verstand
een verhaal op de werkelijkheid heb-
ben geplakt, heeft ons gemoed al een
potentie geactiveerd. Het instinct
geeft leven vorm. Zoals een vogeltje
weet hoe het zijn nest moet maken,
zo volgen wij instinctief de wegen
van het lot.”
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