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M insken sille dit jier it
gefoel krije fan ‘wau, dit
is echt oars as oars’”, seit

Tine Bijstra, ien fan de trije regis-
seurs fan Wa is wa. Op it ‘revue-
kampke’ oan de Oude Groninger-
weg by Jobbegea ferskynt dit jier in
Frânsk doarp dêr’t minsken op it
terras sitte en rêstich om flaneare.
,,En it dekor, ûntwurpen troch de
keunstners Age Harstuiker en Mar-
cel Prins, is grut en fleurich fan
kleur. Oranje, blau, giel; krekt as de
kostúms.”

It is dit jier it fyfde iepenloft-
spul fan Ferdivedaasje Jobbegea.
Dochs is der net bewust keazen
foar in feestlik lustrumstik. Dat is
tafal, seit Bijstra. ,,Eardere stikken
spilen harren yn it ferline ôf en
eins altyd yn earmoed. Lykas trije
jier lyn it stik De Skepershûn (basear-
re op de tv-searje Dagboek van een
herdershond, red.). Wy litte no hiel
wat oars sjen.”

Wa is wa is basearre op it boek Le

bal des voleurs (het Dievenbal) fan
Jean Anouilh. Janny Koopmans
soarge foar de Fryske oersetting en
regissearet it stik ek mei. Sintraal
steane Lady Hurf en Lord Edgard,
neef en nicht, dy’t in filla hiere yn
Frankryk. Lord Edgard komt hjir
foar syn rêst, mar Lady Hurf hat
nocht oan ferdivedaasje. Dêrom hat
sy har beide nichten útnoege.

De froulju binne smoarryk en it
is oan Lord Edgard en Lady Hurf om
te soargjen dat se in rike man
trouwe. In groepke bankiers liket in
goeie partij of miskien ien fan de
súksesfolle bûskehifkers út it
doarp? ,,Se dogge harren hieltyd
oars foar. Ferkleie harren om net
troch de plysje oppakt te wurden.
Dat ferklearret ek de titel: Wa is wa.”

De krêft fan it stik sit him nef-
fens Bijstra benammen yn de rol fan
Lady Hurf, spile troch Wietske Ryp-
kema. ,,Lady Hurf is eins in bytsje in
trystich gefal. Sy ferfeelt har útinoar
en wol ferdivedaasje. Dêrom giet se
graach mei op manljusjacht foar har
twa nichtjes. Sels hat se nea troud
west en eins is se ek net lokkich.
Krekt as har âldste nichtje kin se it
net echt fine yn it libben, wylst har

jongste nichtsje in libbensgenieter
is. It is in luchtich stik wurden, mei
hjir en dêr romte foar koartswyl.”
Trije muzikanten – in toetsenist,
klarinettist en slachwurker – ûnder-
stypje it stik mei muzyk.

De iepenloftspultradysje yn
Jobbegea is begûn yn 2000 doe’t
Pleatslik Belang Jobbegea-Hoarnster-
sweach hûndert jier bestie. Om dat
te fieren waard de foarstelling Folk
sûnder oeren opfierd, binnendoarren.
,,Wy fûnen it o sa bysûnder dat wy
dat mei elkoar dwaan koene en
seine: eins soene wy dit faker dwaan
moatte.” Undertusken leveret Jobbe-

gea eltse trije jier in iepenloftspul
ôf. It mei-inoar oparbeidzjen sûnder
stipe fan bûtenôf is fjirtjin jier letter
noch hieltyd it útgongspunt. De
spilers komme fan de fjouwer to-
anielferienings yn Jobbegea en
Hoarnstersweach en ek de muzikan-
ten, dekorbouwers en naaisters
komme út dizze twa doarpen. ,,Wy
dogge alles op eigen krêft.”

Bijstra regissearet it stik tegearre
my har âldere suster Janny Koop-
mans en Trienke Bron. ,,Dat is sa
groeid. Janny is de spil fan it hiele
barren. Mar sy heart min, dat ik
help har. Sy is it each, ik it ear, sizze

wy altyd.” Om’t Bijstra ek ferskate
oare frijwilligersfunksjes by de ein
hat, is dit jier Trienke Bron tafoege
oan it rezjyteam.

Trije kapiteins op ien skip, giet
dat wol goed? ,,Dat giet poerbêst!
Elk fan ús hat syn sterke kant en
dêryn folje wy inoar o sa goed oan.
En it moaiste is dat Janny op dizze
wize dochs har grutte passy - toaniel
- trochsette kin.”

Wa is wa wurdt op 26, 27, 28 en
29 juni spile yn Jobbegea,

sjoch ek www.ferdivedaasje-
jobbegea .nl

Grutte ferklaaierij om de hân fan rike froulju

Nei iepenloftspullen dy’t harren ôfspilen
yn tiden fan earmoed, goait Ferdivedaasje
Jobbegea it roer om. Wa is wa spilet him ôf
yn in lúkse filla yn Frankryk, dêr’t in rike
famylje fakânsje hâldt.

Wytske Rypkema yn de rol fan Lady Hurf. Foto: Rens Hooyenga
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M eerdere podia staan er op-
gesteld op de Noordsvaar-
der. Vijf stuks om precies

te zijn. Weliswaar kleine, maar het
maakt de setting waarin Spinvis dit
jaar op Oerol te bewonderen is totaal
anders dan andere jaren. Spinvis, of-
tewel zanger en muzikant Erik de
Jong, is een vertrouwd gezicht op het
Terschellinger theaterfestival. Een
stoel, microfoon en enkele muziekin-
strumenten waren voor hem jaren-
lang voldoende om op allerlei plek-
ken op het eiland op te treden. Prach-
tige, intieme concerten – al dan niet
vergezeld van zijn vaste muzikante
Saartje van Camp - waarbij zijn pu-
bliek praktisch bij hem op schoot zat.

Maar de theatervoorstellingen op
Oerol inspireerden het duo om een
grotere muziekproductie neer te zet-
ten: Kintsukuroi. De voorstelling
wordt in het programmaboekje aan-
gekondigd als dansopera, omdat ze,
aldus Spinvis, meer is dan muziek-
theater. Toch heeft Kintsukuroi niet
veel met opera van doen. Dans, mu-

ziek, zang, poëzie en theater komen
samen in een soort hoorspel.

Het verhaal is geïnspireerd op de
tsunami van 2011en gaat over een seis-
moloog die op een eilandje in de Japan-
se Zee onderzoek doet naar de krach-
ten van de aarde. Hij ontmoet hier de
vrouw van zijn leven, eveneens een
seismoloog. Zij die net als hij de poëzie
van de wiskunde ziet. Aan hun geluk
komtabrupteeneindealszijbijdezee-
beving verdwijnt. Hij weigert te aan-
vaarden dat ze is overleden. ‘Ik regi-
streer het ritme. Háár ritme. Haar hart-
slag klinkt door in de trillingen van de
aarde.’ De seismoloog leeft zijn leven
voort met haar denkbeeldig aan zijn
zijde. De Franse danser Francis Since-
retti als seismoloog is perfect gecast.
Op leeftijd en uiterst broos; kwetsbaar
tegenover de enorme krachten van de
natuur. Nergens heeft hij tekst en toch
is het alsof dat wel zo is; de stem uit de
speaker valt perfect samen met de be-
wegingen van Sinceretti op het podi-
um.

Ook op andere fronten zit de voor-
stelling zorgvuldig in elkaar. De cir-
kels in het strand die de trillingen in
de zee aanduiden, de manier waarop
danseres Karin Lambrechtse aan het
begin van de voorstelling geleidelijk

tegen de horizon verdwijnt. Spinvis
heeft als zanger, verteller, accorde-
onist en toetsenist een veelzijdige,
maar bescheiden rol in het geheel.

Hoe tragisch en zwaar het thema
van deze productie ook is, Spinvis en
Saartje van Camp zijn er in geslaagd
de productie iets lichtvoetigs mee te
geven. Iets berustends. Kintsukuroi
slaat op de Japanse traditie om een
porseleinen kom die kapot valt, te lij-
men en de breuklijnen te beschilde-

ren met gouden lak. Hierdoor wordt
de kom mooier en kostbaarder. Te-
genslag maakt een mens sterker en
rijker; beter had dit duo dat thema
nauwelijks kunnen verbeelden.

Kintsukuroi van Spinvis en Saartje
van Camp, tot en met 21 juni te
zien bij de Noordsvaarder op
Terschelling. De voorstelling is
op 25 oktober te zien in De Har-
monie in Leeuwarden

Gedanste opera van Spinvis over een
onverwoestbare liefde
Erik de Jong, beter bekend als Spinvis,
schreef samen met celliste en
theatermaakster Saartje van Camp de
dansopera Kintsukoroi. Het stuk is voor het
eerst te zien op Oerol.

De seismograaf (Francis Sinceretti) met zijn grote liefde (Karin Lambrechtse) op de Noordsvaarder.
Foto: fotoBuffel
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