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Sult speelt Heksershol in Molkwerum
Oud negentiende eeuws verhaal in een bewerkte, moderne versie verteld
Teatergroep Sult speelt op 14 oktober voor het eerst
Heksershol in een boerderij aan de Sédyk 1 in Molkwerum. Het verhaal is een bewerking van het 19e
eeuwse De Heksen fan Molkwar van de Grouster gebroeders Joast em Eeltsje Halbertsma.
MANTGUM - Een oud verhaal

met moderne middelen
verteld en Jehannes Arendz
is een van de vertellers. Hij
is de 13 jaar jongere broer
van Tryater-acteur Jan
Arendz en hoewel zijn hart
altijd bij het toneel lag,
bedankte hij voor een plekje
in de voor de hand liggende
kruiwagen. ,,De lêste kear
yn Jellum-Bears waard ús Jan
frege fan ‘Bisto in broer fan
Jehannes?’, sjoch sa fier
moat it komme.’’
Jehannes Arendz is al ruim
twintig jaar in dienst bij
ABFryslân als boerenhulp en
sinds twee jaar is hij gedetacheerd bij een tuinbouwproject in Sexbierum waar hij
‘Minsken dy’t ûnder yn de
kaartenbak fan it arbeidsburo sitte’ en ‘pardonners’
begeleidt om weer aan de
slag te komen. ,,Wy sitte no
yn de paprika’s, dat is in hiel
oare wereld as de feeteelt.’’
Dat zelfde kan een beetje
worden gezegd van de toneelwereld in de avonduren.
In 1994 volgde hij een regieopleiding waar hij Ytsje
Kramer en Pieter Stellingwerf tegenkwam die toen al

Jehannes Arendz en Jan Eekma op een moment dat de duivel zijn loon komt opeisen. 쏘 Simon Bleeker

actief waren bij Sult. Toen
hij in 2004 de voorstelling
Rûn Rjocht in de melkfabriek van Sint Nicolaasga
zag kwamen de wereld van
veeteelt en wenstoneel samen. ,,Sy lieten dêr molke
oer de flier streame om it
wat mear sfear te jaan, doe
tocht ik ‘Dit is toaniel wat ik
moai fyn’. Ik ha doe frege
om in rol.’’

Faust

Hooizolder
Die rol kwam pas bij de
Sultvoorstelling Mem in
Sneek waar Jan Arendz de
regisseur was. Veel mensen
vonden die voorstelling
maar niks, maar voor de
acteurs was het een leerzame ervaring. ,,Feikje Hovenga seit wolris oer Sult: ‘Alle
jierren dogge wy wat, dat wy
noch noait earder dien ha’,
en sa is it dit jier ek wer in
bytsje.’’ De locatie is een niet
meer in bedrijf zijnde boerderij in Molkwerum. Ook nu
weer een volslagen nieuwe
‘setting’: de hooizolder ‘mei
de minsken, it publyk tusken de hoannebalken’. Het
publiek zit in twee lagen
rondom een toneel. Om te

ek regisseur. Pieter Stellingwerf hat de lieding mar wy
ha Frans Krom derby frege
as man dy’t it fan bûten
better besjen kin.’’ Alles wat
er nog ligt aan ‘boerenark’
wordt gebruikt voor de voorstelling. Zo dienen de kuilrails voor het transport van
de doodskisten die door de
‘golle’ hun weg naar het
einde moeten vinden.

voorkomen dat de mensen
te weinig kunnen zien van
wat zich op het toneel afspeelt, dragen de vijf acteurs

minicamera’s op het voorhoofd met de lens op hun
gezicht gericht. Beamers
brengen de beelden dan via

schermen bij het publiek.
,,Wy ha by Heksershol de
frije hân krigen yn de fertelfoarm. Alle fiif spilers binne

Jehannes Arendz speelt een
charlatan die zijn ziel verkoopt aan de duivel, maar
vergeet hem terug te betalen. Een variant op het oeroude Doctor Faust-gegeven,
vormgegeven op het Friese
platteland waar macht en
wereldheerschappij plaats
moeten maken voor ‘buorkerij en boerendochter’.
Behalve Jehannes Arendz
spelen verder Feikje Hovenga, Ytsje Kramer, Pieter
Stellingwerf en Jan Eekma in
Heksershol. Het verhaal is
een bewerking van Sjoerd
Bottema van De heksen fan
Molkwar van de Gebroeders
Halbertsma uit Grou. Het wil
een knipoog zijn naar de
‘winterjûnenocht’ van vroeger.
Kaarten en info te verkrijgen
via: 0630-807878.
S Rynk Bosma

