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RECENSIE 

 

Zijn leven is allesbehalve zorgeloos. De 9-jarige Thomas oogt en klinkt als een ouwelijk ventje. Hij ziet 

dingen die niemand anders ziet. Maar niets is zoals het lijkt in deze nieuwe aangrijpende 

familievoorstelling van Theater Gnaffel uit Zwolle. 

De oude vreemde buurvrouw is geen enge heks. Er zijn echt meer boeken op aarde dan de bijbel. En 

de alomtegenwoordige Jezus, in levensgroot en in miniatuurformaat, is geen boeman maar erg 

humoristisch als je goed luistert. Zijn vader slaat zijn moeder tot bloedens toe, dat is helaas wel de 

harde realiteit voor Thomas. Als volwaardige acteurs zitten de prachtige creaties van latexrubber aan 

de keukentafel. Er hangt een loden deken over het gezin waarin vaders wil wet en het Woord van 

God heilig is. Voor het eerst spelen de manshoge poppen van Gnaffel een grote zelfstandige rol. Ze 

zijn niet louter een verlengstuk van de poppenspelers Elout Hol en Marlyn Coetsier. Zelfs als ze niet 

bewegen komen de rubberen personages tot leven op het toneel waar Hol en Coetsier minimale 

handelingen verrichten. De getergde vader lijkt eenzaam met zijn gebogen hoofd. De huilende 

moeder is weerloos met haar gezwollen bloedneus. De dappere dochter staat ijzingwekkend met het 

mes in de aanslag om moeder te verdedigen. En zoon Thomas krijgt magische proporties, met dank 

aan de onweerstaanbare ‘voice-over’van de jonge Joes Ide Min. Tijdens de premièreavond van Het 

boek van Alle Dingen, naar het gelijknamige werk van Guus Kuijer, blijft het tot het applaus doodstil 

in de zaal. “Alles wat leeft houdt zijn adem in.” 

Gnaffel, in de regie van Rob Vriens, overtreft zichzelf met subtiele poëzie in een belangwekkend 

tragisch verhaal dat eindigt met een feestje. Waarbij Thomas glashelder constateert: “Vader houdt 

van ons maar hij is bang voor vrouwelijkheid, spot, de dood en andere dingen.” 

 

Theater Gnaffel: Het boek van alle dingen. Gezien Odeon Zwolle 9/1 (première) ook gespeeld op 

10/1. Verder Zutphen 24/1 en Ommen 18/4  
 


