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Winterjûnenocht met duivelse vertelling
Op de boerderij van de
familie Klijnstra in Molkwerum doet Súdwesthoeke Lokaasje Teater het
aloude Winterjûnenocht
herleven. Het publiek zit
op strobalen en is getuige
van een verhaal vol duivelse streken: ‘Heksershol’.
Door Fedde Dijkstra
MOLKWERUM – Nog altijd worden

inwoners van Molkwerum betiteld als heksen. Hoe het komt
dat Molkwerum doorgaat voor
het Heksershol, heeft Joast Hiddes Halbertsma uit de doeken
gedaan in een novelle, die is opgenomen in het beroemde verzamelwerk ‘Rimen en teltsjes’
van de Bruorren Halbertsma.
Teatergroep SULT brengt het
verhaal van Gosse Knop die zijn
ziel verkoopt aan de duivel tot
leven op een toepasselijke locatie: een boerderij aan de rand
van Molkwerum.
Een paar jaar geleden vatte
SULT het plan op een Faustvoorstelling te maken. Dramaturg Hans Brans verzorgde een
lezing over de beroemde doctor
Faust, de alchemist aan wie
sterke staaltjes van toverkunst
werden toegeschreven. Kort
daarna kwam Sjoerd Bottema –
of de duvel ermee speelde - op
de proppen met een bewerking
van ‘It Heksershol’. In overleg
met SULT maakte hij een tweede
versie die nog wat dichter bij
Faust staat.
SULT maakt er een vertelvoorstelling van, zegt artistiek
leider Pieter Stellingwerf. ,,In
soarte fan Winterjûnenochtgefoel moat it wurde. Dat minsken
smûk byelkoar sitte datst in ferhaal fertelst. Mar dan op in moderne manier, mei teatrale middels. Wy brûke it boek én wy litte it ferhaal sjen.’’
In het negentiende-eeuwse
verhaal legt Halbertsma uit hoe
Gosse Knop heeft bijgedragen
aan de dubieuze reputatie van
Molkwerum. ’Der is in Gosse
Knop west dy’t it spul bedoarn
het’, begint hij zijn vertelling.
Aan diens nageslacht dankt het
dorp het spreekwoord: ‘Flokken
en swarren is ’t wapen fan Molkwarren’. Gosse is ’met de helm
op geboren’ en ziet dingen die

SULT repeteert ‘Heksershol’ op de hooizolder.
anderen niet zien.
SULT speelt niet de hele novelle, maar concentreert zich
op het boer worden van Knop.
Hij sluit een contract met Keimpe Jakkeles, dat hij met zijn eigen bloed ondertekent. Zo komt
hij aan vee en aan ‘ark en reau’
op de boerderij, maar het wordt
ook zijn ondergang. Zijn gezin
wordt door rampspoed getroffen en Gosse Knop wordt gek.
Zo’n verhaal moet op een
boerderij spelen. SULT heeft
voor deze voorstelling onderdak gevonden op het bedrijf van
de Klijnstra’s aan de Sédyk. ,,Wy
brûke wol teatrale middels, mar

wolle de pleats yntakt litte. Der
moatte wy in balâns yn fine.
Kinst hjir net in hiele ljochtshow optuge. Wy wolle sa min
mooglik apparatuer sichtber
hawwe. Dêrom sykje wy simpele oplossings. Wy brûke safolle
mooglik it guod dat wy op de
pleats byelkoar fandelje kinne.
En dat slagget ek aardich.’’
De kapconstructie van de
schuur blijft zichtbaar, voor de
verlichting worden de aanwezige ‘bull’s eyes’ gebruikt, het publiek zit op strobalen, beelden
worden
geprojecteerd
op
schermen van jute. Een drinkbak van het vee doet dienst als

Foto LC/Jan de Vries

wieg, pruiken zijn gemaakt van
pick-uptouw. De boerderij van
de Klijnstra’s zou die van Gosse
Knop kunnen zijn. ,,Krekt oft de
geast fan Gosse hjir noch omhinget’’, beaamt Stellingwerf. ,,It
ferhaal is hjír, en wy reprodusearje it.’’
Dat doet SULT met zes spelers en een vrouwenkoor. Kees
van der Meer maakte bewerkingen van liederen uit het Frysk
Lieteboek; zijn zuster Gerbrich
van der Meer studeerde ze in
met het koor. Jehannes Arendz
speelt Gosse Knop. Stellingwerf
speelt deze keer zelf mee (als
Graanstra, de rechterhand van

Keimpe Jakkeles); de eindregie
is in handen van Frans Krom.
De kernvraag in de voorstelling is hoe het komt dat de ene
mens wel en de andere niet
door rampspoed wordt getroffen. ,,Hat dy persoan net sûn libbe? Hat er it oan himsels te tankjen? Of sit de duvel der efter, of
is it God, dy’t straft?’’ Het gaat er
soms ,,grouwélich’’ aan toe in
‘Heksershol’, zegt Stellingwerf.
,,Mar wy tinke dat bern fan in
jier as tolve of der wol hinne kinne. Yn sprookjes barre ek grouwélige dingen en yn folksferhalen komme gauris duvels en
geasten foar. Wy bringe it yn in

relativearjende styl; wy fertelle
in ferhaaltsje.’’
Over de staaltjes van magie in
de voorstelling doet SULT niet
geheimzinnig. Als er getoverd
wordt, ziet het publiek hoe technici daar de hand in hebben.
Een regenbui komt gewoon uit
een tuinslang. ,,Meist wol sjen
hoe’t it dien wurdt. It is gjin
Hans Klok.’’
Súdwesthoeke Lokaasje Teater (SULT)
speelt ‘Heksershol’ op 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24 en 25 oktober om 20.15 uur.
Op 18 en 25 oktober ook om 14.30 uur.
Boerderij Sédyk 1, Molkwerum.
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