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Pamflettistysk teater mei in soad humor
Barren: De bûsedokter fan teatergroep
SULT Tekst: Hans Brans en Pieter Stellingwerf Foarmjouwing: Kees Botman Kostúms: Aafje Horst Muzyk: Kees van der
Meer Regy: Pieter Stellingwerf Sjoen: in
kas oan de Tjalke van der Walstrjitte,
Koudum, 7/11. Besikers: 250 (fol) Noch te
sjen: www.sult.nl ★★★★✩

Syn jierdei fiert er eins noait, Sacco
Zorgdrager, mar foar syn fyftichste
makket er in útsûndering. By in
bysûndere jierdei heart in bysûnder kado en dat krijt er: in sûnensapp. Tenei wurde syn hertslach en

bloeddruk, wurdt alles dat tikket en
streamt, byholden troch de bûsedokter. Ik kado makket in ein oan it
fleurige en soargeleaze libben dat
Sacco oant dan ta laat hat. Want
hoe fit er him ek fielt, de bûsedokter jout oan dat der fan alles mis is.
De bûsedokter fan SULT jout oan
de hân fan Sacco en fan syn húsdokter Goedhart in skerp byld fan
de hjoeddeiske sûnenssoarch. It
stik begjint frij gemoedlik as it
persoanlike ferhaal fan in âlde
húsdokter dy’t de soarch foar syn

pasjinten ferruile hat foar it fersoargjen fan syn geraniums; geandewei krijt foarstelling in hast pamflettistysk karakter.
Dy app stiet symboal foar de
alderhanne technologyske ûntjouwingen yn de medyske soarch,
noch yngripender as dy app is de
kommersialisearring. De sikehuzen, de soarchfersekerders en de
produsinten fan medisinen binne
der net mear foar de pasjint, de
pasjint is der foar harren. En dus
binne hast alle personaazjes yn De

bûsedokter yn sober swart-wyt
klaaid, mar skuorre de pillefabrikant en de soarchfersekerder har,
kleurryk ferklaaid as klown, de
bûsen út.
It is wol dúdlik wat de skriuwers
fan it stik, Hans Brans en Pieter
Stellingwerf, fan de ‘sabeare’ merkwurking yn de sûnenssoarch tinkt.
Aldergeloks stiicht De bûsedokter
as foarstelling in moai ein boppe
dy politike stellingname út. Hoe
tragysk Sacco Zorgdrager syn lot ek
is, it wurdt lichtfuottich en mei in

soad humor oer it fuotljocht
brocht. Moai is ek hoe’t it tsienkoppige koar fan húsdokters ynset
wurdt. Se sjonge goed en mei harren presintaasje falle se tusken al
dy erfaren toanielspilers gjin momint út ’e toan. It moaie is boppedat dat de teksten perfekt oanslute
by harren achtergrûn. Wat sil in
pasjint him no drok meitsje om in
bysluter, freegje se har bygelyks ôf.
Dêr hat er dochs in dokter foar?
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