
Het ene lijk is het andere niet  

Theater: De ontspoorde detective ‘The wetsuitman’ duikt van de Noorse kliffen naar een 

vluchtelingenkamp en vist onderweg een hoop vooroordelen op. 

Het Kwartier/Freek Mariën & Villanella  

The wetsuitman Op tournee tot 14/5.  

Eind 2014 wordt aan de Nederlandse kust een lijk in een duikerspak gevonden. Enkele 

maanden later gebeurt in Noorwegen exact hetzelfde. De politie staat voor een raadsel, maar 

journalist Anders Fjellberg weet een van de duikers te identificeren. The wetsuitman van 

Freek Mariën (Het Kwartier) is gebaseerd op zijn reconstructie, die een wraakroepende 

realiteit blootlegt. 

Het theaterstuk houdt lange tijd de chronologische opbouw van Fjellbergs onderzoek aan. 

Drie acteurs (Yinka Kuitenbrouwer, Robbert Vervloet en Maxime Waladi) spelen met verve 

28 rollen – een legpuzzel vol perspectieven, van de politie tot een reeks geïnterviewden. 

Mariën vat de zoektocht in vier hoofdstukken met heterogene vorm: het eerste deel is een 

luchtige parodie op Noorse krimiss, de geïnterviewde typetjes uit het tweede deel lijken 

weggelopen uit In de gloria. 

Dat de focus lange tijd ligt op de opheldering van het mysterie, oogt onnodig voor een verhaal 

dat al in de media verscheen. Pas wanneer het spoor naar een vluchtelingenkamp leidt en de 

pastiche plaatsmaakt voor een sociaal drama, zie je het belang van die keuze. In de jungle van 

Calais zijn agenten geen speurders meer, maar grensbewakers: waarom zouden ze iemand 

identificeren die al geen identiteit had? 

Terwijl de officiële zaak naar de achtergrond verschuift, kruipt de regie van Mariën steeds 

dichter op de huid van zijn personages: beklemmend. Zo groeit uit deze genreoefening een 

intelligent stuk over de complexiteit van identiteit – met de anonieme duiker als symbool van 

een gefnuikte zoektocht naar erkenning. The wetsuitman antwoordt met empathie en geeft 

hem het gelaat waar hij recht op heeft. 

Gilles Michiels, De Standaard 

 


