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Romans lenen zich uitstekend

Door Joep van Ruiten

Romans lenen zich uitstekend

voor toneel, ook als die zijn ge-

schreven voor kinderen. Naast De
Avonden in Assen en Karakter Gro-
ningen stonden dit weekeinde drie

jeugdboekbespelingen in onze

theaters: Dolfje Weerwolfje in Gro-

ningen, Otje en Achtste-groepers
huilen niet in Hoogeveen.

Die laatste voorstelling was aan-

vankelijk bedoeld voor het scho-

lencircuit, maar is dit seizoen voor

alle leeftijden toegankelijk. Met

recht, want de bewerking van Jac-

ques Vriens’ jeugdklassieker over

een schoolklas die geconfronteerd

wordt met een doodzieke leerling

verscheurt alle harten.

Dat gebeurt op een verrassend

andere manier dan op papier. Ida

vanDril enArjenArnoldussen spe-

len twee oud-leerlingen die elkaar

om de vijf jaar ontmoeten op het

schoolplein. Daar blikken ze terug

op hun laatste jaar op de basis-

school. Zij mochten verder, vrien-

dinAkkie bleef door dekanker eeu-

wig zitten in Groep acht.

Van het decor en de samenzang

moet de voorstelling het niet echt

hebben, maar de manier waarop

lief en leedworden verbeeld, is zeer

goed bedacht en uitgevoerd. Zo

krijgen we het ziekteverloop mee

door naar silhouetten op een gor-

dijn te kijken en wordt de klas tot

leven gewekt met leerlingen van

boordkarton.

Van Dril schakelt knap tussen de

doodzieke Akkie en haar beste

vriendin. De voortreffelijke Arnol-

dussen is een oud-klasgenoot met

wroeging kampt – toen zag hij te

weinig, nu ziet hij te veel. En dan

sluimert er nog iets van eennieuwe

liefde tussen de overlevenden.

Ook na de Cito, het schoolkamp,

de voetbalfinale en de musical gaat

het leven door. Maar wat niet mee

kan komen en voorgoed achter-

blijft, raakt toch het meest.


