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Gouden Sweep
opsteker voor Bildts

gewiktgewogen

SINT ANNAPAROCHIE Engels,
Frans, Russisch, ter wille van het
iepenloftspul zijn in de loop der
jaren teksten uit vele talen in het
Fries vertaald. Het opmerkelijke
van de De Gouden Sweep is dat
het Fries de brontekst is en dat
de vertaalster daar Bildts van
heeft gemaakt. De omgekeerde
wereld.

Voor Bildtkers is het het feest
der herkenning, voor Friestali-
gen een aangename kennisma-
king. Of het ‘geef’ Bildts is, geen
idee, maar vooral de verwensin-
gen, bedreigingen en andere
varianten van verbale agressie
van boer Douwe Wallinga zijn
van een onweerstaanbare smeu-
igheid.

De Gouden Sweep beschrijft
een klassiek generatieconflict
tussen een rechtlijnige vader en
een dwarse zoon. Wat hen bindt

Plaats: Sportpark De Waaie,
Sint Annaparochie. Voorstel-
ling: De Gouden Sweep, naar
een roman van Abe Brouwer.
Toneelbewerking: Roel Klijn-
stra. Regie: Alfred Miedema.
Belangstelling: 270 bezoekers
(vol). Nog te zien: 7 juni.
�����

en tegelijk scheidt is het hard-
draven en de daaraan verbonden
hoofdprijs, de gouden zweep.
Klassiek, in de omvang van de
emoties neigend naar het melo-
drama.

Regisseur Alfred Miedema is
er niet voor teruggeschrokken
die emoties in hun volle omvang
te laten zien. Dat hij dat heeft
aangedurfd, heeft alles te maken
met de kwaliteiten van zijn
hoofdrolspelers, Dirk van der
Zee en Richard Miedema. Met
name de eerste maakt grote
indruk als de huistiran met
menselijke trekjes.

Even opmerkelijk is dat de
regisseur niet alleen voor een
historische aankleding heeft
gekozen, maar dat ook de stijl
van decor en spel historiserend
zijn. Veel scènes bestaan uit
pratende hoofden om een tafel,
op de drafscène na is er geen
enkele reden te bedenken waar-
om deze Gouden Sweep in de
openlucht zou moeten worden
gespeeld.

Er is van alles aan te merken
op deze voorstelling maar tege-
lijkertijd gaat er van al die ou-
derwetsigheid een enorme char-
me uit. Een mooie opsteker voor
het Bildts, deze Gouden Sweep.
SIETSE DE VRIES


