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SCHULD EN BOETE
naar Dostojevski
t/m 1 april a.s. te zien bij Bonheur
PERS
'Joost Dekker is een rationele Raskolnikov. Het sterkst is hij in de schitterende
scènes waarin hij met gevoel voor pathos en sprekend detail vertelt over de
moord, over het druipende bloed, over de kracht waarmee hij de bijl op het hoofd
van de woekeraarster terecht laat komen. Dan komt zijn personage prachtig op
dreef en besef je als toeschouwer dat hij daadwerkelijk de moord móest plegen.
Uit drang tot rechtvaardigheid. ... Zo slaat moord om in goedheid en straf in boete.
Dat proces maakt Bonheur op fraaie wijze inzichtelijk.'
- Theaterkrant.nl / Kester Freriks
'Bonheur’s Schuld en Boete is een intrigerende voorstelling, verstoken van
opsmuk. Wat overblijft is de gewetenswroeging van Raskolnikov. Dekker zet een
menselijke crimineel neer en weet tot het einde de spanning te behouden.'
- erasmusjournalisten.nl / Saskia Naafs
Doen!
- grazen.nl / Ronald Glasbergen

PUBLIEK
De regisseur heeft met zijn bewerking de essentie van het stuk volledig weten te
bewaren. In een eenvoudig, functioneel en prachtig geluids- en beelddecor zag ik
fraai spel van alle spelers. Zij wisten de personages levensecht en geloofwaardig
meer te zetten. De bevlogen Joost Dekker als de wanhopige Raskolnikov, de
slimme onderzoeksrechter Porfiri, met verrassend mooie timing gespeeld door
Ruurt de Maesschalck en de prostituee Sonja, integer gespeeld door Sarah
Jonker. Dat de regisseur er in is geslaagd het publiek van het begin tot einde te
boeien was duidelijk te merken aan het muisstille publiek. Een aanrader!
- John Rijsdijk, Naaldwijk
Ga het dus vooral zelf beleven. Je zult er geen spijt van krijgen.
- Alfons
GEEST vs. VLEES
- blog door acteur Joost Dekker
Wat de rol van Raskolnikov in het meer dan prachtige en rijke verhaal Schuld en

Wat de rol van Raskolnikov in het meer dan prachtige en rijke verhaal Schuld en
Boete meer maakt dan een simpele geloofsfanaticus (in een zelfbedacht geloof), is
dat zijn hele zijn tegenstribbelt tegen de bekrachtiging van zijn theorieën. De geest
is sterk, maar het vlees is zwak ... lees verder
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