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De gouden sswipe op syn Bildts

I t falt him as begjinnend regis-
seur fan iepenloftspullen alle
kearen swier om oan genôch

spilers te kommen. Ferline jier,
doe’t er mei Wylde Rixt fan ’t Oerd
syn debút makke, is er op in stuit
gewoan Sint Anne yn fytst en hat

er minsken mei wa’t er wol earder
wurke hie, frege: ,,Soest it leuk fine
om mei te dwaan yn ús iepenloft-
spul?’’

Fan’t jier wie it net oars. Froulju
wie gjin probleem, acht manlju
fine wie in poepetoer. ,,In wike foar

de earste repetysje hie ik it noch
net rûn. Dan kom je ien tsjin dy’t
wolris meidien hat oan in fuotbal-
revu of dy’t earne foarlêzen hat en
sa komt it dan dochs wer goed.’’

Ferline jier die er Wylde Rixt fan
’t Oerd. Dat stik fan Simy Sevenster

hie er oait sjoen yn Menaam. It hie
safolle yndruk makke, dat er al hiel
lang wist dat er it sels ek nochris
regissearje woe. Ek De gouden
swipe fan Abe Brouwer hie yn him
in plakje krigen by de dingen dêr’t
er oait nochris wat mei moast. ,,Ik

bin gjin boekelêzer, mar dat fûn ik
sa’n geweldich boek.’’

De gouden swipe giet oer de
striid tusken boer Douwe Ates
Wallinga en syn soan Ate. Douwe
Ates stekt safolle jild yn de drave-
rij, dat it him omtrint de pleats

kostet. In liening, wêrby’t syn frou
op ûnearbere wize de rinte betelje
moat, bringt útkomst. As de soan
syn heit ter feranwurding ropt,
slacht dy Ate de gouden swipe
stikken op ’e rêch. Ate beslút dat
der mar ien plak is om him op syn
heit te wreken: de drafbaan. Dêr
gean heit en soan de striid om de
gouden swipe oan. Miedema: ,,Ik
haw altyd tocht: as ik twa akteurs
fine kin dy’t dy beide rollen goed
spylje kinne, ha jo in prachtich
stik toaniel.’’

De koartlyn ferstoarne sjonger
Kobus Algra fan de Wiko’s fertelde
him alris fan de toanielbewurking
fan De gouden swipe dy’t er oait
sjoen hie. De rillingen wiene him
dêrby oer de rêch gien, hie er
Alfred Miedema fersekere.

Yn Tresoar yn Ljouwert fûn
Miedema de tekst werom. Der stie
gjin namme by, dat Miedema giet
der fanút dat de toanielbewurking
fan Abe Brouwer sels is. Hy hat
Geke Postma frege om it ferhaal
nei It Bildt te ferpleatsen en yn it
Bildts oer te setten. Hy rûst dat 75
persint fan ’e tekst yn it Bildts is,
de rest is yn it Frysk.

It is net tafallich dat Miedema
ek no wer foar in âld ferhaal fol
drama keazen hat. ,,Ik hâld fan dy
moaie, âlde dramatyske stikken.
Dêr sit foar my mear útdaging oan
as oan in klucht. In goede klucht
kin hiel moai wêze, mar ik lis
fuort net dûbeld fan it laitsjen.’’

De gouden sweep is net allinne
drama, it moat ek in spektakel
wurde. Sa lit de regisseur de
wraaksêne mei echte hynders en
sulky’s útfjochtsje. Se fleane it
publyk aanst letterlik om ’e earen.

Alfred Miedema hat de smaak te
pakken, al tinkt er net dat it fuort
útdraait op alle jierren in iepen-
loftspul. ,,Dronryp komt takom
jier wer mei in iepenloftspul en
Rinze Rotsma hat plannen foar in
grut Anne Frankprojekt yn Dei-
num, dat ik tocht: as ik wat wol
moat it no. Der kinne ek te folle
iepenloftspullen komme, sa ticht
by elkoar. Takom jier slaan ik oer.’’

Om dêr nei in koarte stilte oan
ta te heakjen: ,,Mar jo witte it
noait.’’

Hy leit fuort net dûbeld
fan it laitsjen, Alfred
Miedema, dat hy
regissearet leaver
in moai drama as in
klucht. Nije wike freed
is yn Sint Anne de
premiêre fan iepenloft-
spul De gouden sweep.
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De gouden sweep, Sportpark
De Waaie, Sint Anne, 30 en 31
maaie, ekstra foarstelling op 7
juny, 21 oere. Kaarten te keap
by Expert yn Sint Anne.


