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Een verbeten,
onsympathieke held
ROB LEEMHUIS

Verbeten, koppig, tegendraads: dat
is de betekenis van Krang, de laatste productie van Teatergroep Sult.
Een mooi leenwoord uit het Nedersaksisch, vindt de jonge regisseur
Romke Gabe Draaijer.
Ivan zou de boerderij van zijn vader
overnemen, maar hij wil wat anders
worden: vastgoedhandelaar. Hij
heeft lak aan de meninkjes van zijn
dorpsgenoten en verdient, geobsedeerd als hij is, al gauw geld als water.
Maar tegen zijn plannen voor een
windmolenpark bij zijn dorp, breekt
massaal verzet uit. Wanneer ook nog
een recessie uitbarst en zijn vrouw
ziek wordt, keert het tij en moet Ivan
het hoofd buigen voor de grauwe
middelmaat.
Krang, het nieuwe stuk van Teatergroep Sult, is eigenlijk hetzelfde
stuk als Ivanov, het eerste stuk van
Anton Tsjechov. ,,Hy hat it yn 20 dagen skreaun’’, vertelt Romke Gabe
Draaijer (25) die van Sult, normaal
onder leiding van Pieter Stellingwerf, het stuk mocht regisseren.
Daarvoor zocht hij samenwerking
met pianist en jazzmuzikant Wiebe
Kaspers (24), nog zo’n jong Fries talent dus.
Die schreef de muziek bij het stuk,
dat in het piepkleine Nijhuizum
wordt gespeeld, tussen Workum en
de Flakke Brekken. Een prachtplek,
vindt Draaijer, ook vanwege de geschiedenis van Nijhuizum met
windmolens. ,,Dat ferset tsjin de
wynmûnen is der no yn hiel Súdwest-Fryslân, mar tweintich jier lyn
ek al. By Warkum soe in grut wynpark komme en alle Nijhuzumers
hawwe der bot tsjin fochten. De
skiednis werhellet him’’, vertelt de
regisseur, die zelf ook uit die hoek
komt: hij groeide op in Molkwerum.
Draaijer, die zich met zijn eindexamenproject Fisk al in de kijker
speelde en onder meer bij Tryater acteerde, kreeg de regieklus omdat Sult
zijn idee het beste vond. ,,Pieter (Stellingwerf, red.) lit my hiel frij. Dat is
moai, mar somtiden is it ek sparteljen.’’ De regisseur vond het heerlijk
om met een ervaren ploeg als Sult te
werken. ,,Mar ik woe ek ferjonging
ha, dêrom hawwe sy my ek frege. De
fêste ploech bestiet út seis, sân spi-

‘Yn it wurd krang
sit in soad
emoasje, fan
ynholden lilkens’
lers en ik hie der tolve nedich’’, zegt
Draaijer, die zelf ook wel eens koppig
moest wezen tegen de ervaren acteurs. ,,Moatst in bytsje in grutte bek
ha om oare tinkpatroanen te krijen’’,
vertelt hij met een glimlach. ,,Dat is
goed slagge. Elkenien tinkt geweldich mei.’’
Draaijer wilde Tsjechov vaart geven. De Rus uit de negentiende eeuw
wordt weliswaar nog heel veel gespeeld, maar ook vaak saai en traag
gevonden. Draaijer: ,,It binne hiele
lapen tekst. It moaie fan de earste
stikken fan Tsjechov is dat it komysk
en tragysk tagelyk is. Letter waard it
folle naturalistysker. Dat komyske,
dat helje wy der wol út. En wy hawwe
it aardich yntym makke.’’
Ivanov was Draaijers eigen keus,
vertelt hij. Op een of andere manier
raakte de botte kranigheid van de
hoofdpersoon hem wel. ,,De earste

kear dat ik it lies, hat it my pakt sûnder dat ik wist wêrom. De twadde
kear tocht ik: wat in lul. En de tredde
kear fûn ik him in held.’’ Hij hoopt
dat Krang eenzelfde reactie bij het
publiek oproept:
De naam Krang past goed bij de
mentaliteit van Ivan, vinden Kaspers
en Draaijer. Het is geen Fries woord,
maar Nedersaksisch: Gronings,
Drents of Twents. ,,It betsjut: tsjin de
wyn yn, krampeftich fêsthâlde oan
dyn doel’’, zegt Kaspers. ,,Der sit in
soad emoasje yn, fan ynholden lilkens. In lekker stevich wurd.’’
Kaspers’ muziek voor het stuk
heeft ook die stemming. ,,It is in bytsje repetityf, in bytsje minimal music. Ivan is hiel drok yn de kop, elkenien wol wat fan him of beskuldiget
him fan alles. Dan lit ik dy stimmen
yn syn holle hearre. Somtiden besykje ik echt tsjin it publyk yn te
gean, dat it hiel ticht op de emoasjes
wurket. Op dat krange gefoel, sis
mar’’, zegt Kaspers grinnikend.

Krang gaat morgen in première.
Verdere voorstellingen zijn er op 11,
12, 17, 18, 19, 23, 24, 25 en 26
september. Het dorp Nijhuizum dient
als decor. www.teatergroepsult.nl

Scène uit Krang, met links Ytsje Hettinga en rechts Pyt Postma.
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