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Te veel feiten, te weinig drama
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: De Poerdersramp. Tekst:
Sytse Buwalda. Regie: Dirk Reitsma.
Muziek: Foppe de Lang. Gezien: 20/1 De
Utwyk, Nij Althoenae. Belangstelling: 55.
Nog te zien: Vanavond en morgenmiddag.
★★★✩✩

T elevisie, maar dan op een
heel groot scherm. Zo noemt
Sytse Buwalda zijn toneel-

stuk De Poerdersramp dat gisteren
in dorpshuis De Utwyk yn Nij Al-
toenae zijn première beleefde.
Daarmee geeft hij aan dat hij de
gebeurtenissen op het toneel niet
heeft verzonnen, maar dat het
allemaal echt gebeurd is.

De Bildtse schrijver en taalkundi-
ge Sytse Buwalda kreeg een aantal
jaren geleden de smaak van het
toneel schrijven te pakken. Eerder
bewerkte hij onder andere de Friese
roman De sûnde fan Haitse Holwer-
da van Ulbe van Houten en de

Nederlandse roman Bint van F.
Bordewijk voor toneel.

De ramp waar het stuk over gaat
vond plaats op 25 september 1935.
Toen er na de aanleg van de Afsluit-
dijk niet meer op haring kon wor-
den gevist in de Waddenzee, werd
het poeren – vissen met pieren aan
een draad – bij steeds meer hobby-
vissers een geliefde bezigheid. De
vroegere haringvissers van West-
hoek konden met de verhuur van
hun boten mooi een paar centen
extra verdienen.

Schrijver Buwalda en regisseur
Dirk Reitsma hebben er een nogal
ouderwets aandoend kostuum-
drama van gemaakt. Het verhaal
wordt beurtelings neergezet door
een verteller, een koor en acteurs.
Het is aan de afwisseling van die
drie te danken dat de voorstelling
geen moment verveelt

Het sterkste onderdeel van de-

voorstelling is het muzikale. Een
voortreffelijk mannenkoor zingt op
bestaande melodieën over de tragi-
sche dag waarop vier poerders in
een storm verdronken.

De ramp zelf op een geloofwaar-
dige manier op het toneel laten
zien is ondoenlijk. Dat heeft Buwal-
da opgelost door de mensen op de
wal, boven de storm uitschreeu-
wend, de reddingsactie te laten
becommentariëren.

Buwalda heeft er een soort docu-
mentair theater van gemaakt en
zich keurig aan de feiten gehouden.
Het probleem is dat het verhaal,
door het ontbreken van een stevige
dramatische structuur, geen mo-
ment loskomt van die feiten. En
dat het dus ook weinig losmaakt bij
de toeschouwer. Niet meer althans
dan het gemiddelde tv-programma.
En dat is jammer.
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