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Bjusterbaarlik, oangripend, komysk
GEWIKT & GEWOGEN

Barren: iepenloftspul It bjusterbaarlike
foarfal fan de hûn yn de nacht. Oerset-
ting: Anke Boersma. Regy en foarmjou-
wing: Tjerk Kooistra en Ekko de Bakker.
Besikers: 500. Noch te sjen: oant en mei
30 septimber, sjoch iepenloftspuljorwert.nl
★★★★✩

L ige kin er net, wat ferkeards
hat er noait yn ’t sin en hy is
ferskuorrende goed yn wis-

kunde. Eins is Kristian Boonstra in
jonge om in hiel soad fan te hâl-
den. It probleem lykwols is dat
Kristian Boonstra noait fan ús – fan
de minsken om him hinne – hâlde
sil. Troch in stoarnis yn it autistysk
spektrum is er dêr domwei net ta
by steat. Dy wat brike ferhâlding
tusken Kristian en it publyk mak-
ket fan It bjusterbaarlike foarfal fan
de hûn yn de nacht in tige oangri-
pende foarstelling.

De roman fan de Ingelske skri-
uwer Mark Haddon wie yn 2003
daliks in grut sukses, foar de teater-
bewurking jildt itselde. Dy Ingelske
foarstelling, en de bewurking dy’t
Tjerk Kooistra dêr wer fan makke
hat, binne sels sa goed dat it sizzen
‘it boek wie better’ diskear absolút

net opgiet.
It ferhaal begjint as de fyftjinjier-

rige Kristian de mei in heafoarke
deastutsen hûn fan buorfrou Skaaf
lizzen sjocht. Hy nimt him foar om
as in echte detektive út te sykjen
wa’t de dieder is. It twingt him ta
petearen en reizen dy’t er ûnder
gewoane omstannichheden noait
oandoare soe.

Wylst it yn de earste persoan
skreaune boek alles fanút de tinzen
fan Kristian beskriuwt, toant de
foarstelling wat er meimakket en
tagelyk wat dat yn syn holle te-
weech bringt. Foar it skoft bart dat
benammen troch in gaotysk wri-
meljen op fiif byldskermen, nei it
skoft – as er op reis is – binne it de
oare personaazjes dy’t drok pra-
tend en rinnend troch Kristian syn
holle dinderje.

Mei it loslitten fan it iensidige
ik-perspektyf krijt de komyske kant
fan Kristian syn ferhaal folle mear
romte as yn it boek. It binne foaral
de misferstannen dy’t ûntsteane
om’t Kristian byldspraak net be-
grypt dy’t lucht en humor yn de
foarstelling bringe.

Hoe krêftich de bylden ek binne

dy’t de ferhâlding tusken Kristian
en de wrâld sketse, de foarstelling
stiet en falt mei de akteur dy’t
Kristian stal jout. Bauke Haanstra
stie foar de drege opjefte dat er it
betize tinken fan Kristian feruter-
likje moat en tagelyk optreedt as de
ferteller fan syn eigen libbensfer-
haal.

It binne syn manier fan rinnen,
it wringen en swaaien mei de han-
nen, de mûle dy’t noait ticht is, de
ûnrêstige blik yn de eagen en de –
as it him echt oer de hege skuon
rint – skokkende lichemsbewegin-
gen, dy’t derfoar soargje dat de
taskôger him leaut en mei him
meilibbet. En dat sûnder dat it syn
rol as ferteller yn ’e wei sit. In ak-
tearprestaasje fan komsa.

Krityk dy’t men hawwe kin, is
dat It bjusterbaarlike foarfal fan de
hûn yn de nacht net echt in iepen-
loftspul is. It stik is foar de seal
makke en sa’t de Jorwerter ploech
it spilet hie it yn in teater likegoed
te plak west. Oan de kwaliteit docht
dat neat ôf.
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