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Humor en drama yn Notaristún Jorwert
JORWERT
De 84-jierrige Jelle Merkus útDe 84-jierrige Jelle Merkus út
Jorwert fervet de leuningen
fan de tribune yn de Notaris-
tún fan Jorwert wêr’t freed de
premjêre fan it iepenloftspul
Maraton plakfynt.
Merkus hat noch nea op ‘e
planken stien, mar is al hast
25 jier yn ’t spier foar it fer-
neamde iepenloftspul fan
Jorwert. ,,Ik pak alles oan”,
seit er wylst er de kwast efkes
delleit. ,,Ik wurkje mei oan it
dekor en op de jûnen sels dan
stean ik by de hikke. Ik sjoch
der op ta dat de minsken gjin
glêzen meinimme nei de
tribune en oft se wol kaarten
ha. Eins doch ik alles wal.
Wêr’t mar ferlet is.”
By it meitsjen fan it dekor
wurket er gear mei Tjerk
Kooistra, de regisseur fan
Jorwert dy’t dat al njoggen

jier docht en assistent-regis-
seur Ekko de Bakker fan
Weidum. De Bakker, dy’t
hikke en tein is yn Longer-
houw, stiet al tsien jier foar it
dekor, dat fan ’t jier út muor-
ren fan steande sloopauto’s
bestiet. De âlde auto’s steane
symboal foar de ferganklik-
heid fan it libben, lykas de
minsken, seit De Bakker. Dat
is it tema fan Maraton.

It stik spilet
him of yn in
âlde sloperij.
De eigener en
syn fjouwer
personielsle-
den ha it net
botte drok. Se
kaarte, sûpe
bier en ouwe-
hoere. Eige-
ner Gerard
fynt it lestich

eagen te sjen dat itom ûnder eagen te sjen dat it
minder giet mei de saak en
stoppet dêrom faktueren en
oanmoanningen fuort yn in
doaze. Net allinne mei de
saak giet it net goed, ek Ge-
rard syn sûnens wurdt mei de
dei minder.
It liket derop dat it fallisse-
mint tekene wurde kin as der
net gau in heale ton op tafel
komt. Dan krijt wurknimmer

en Poal Jaromir in gouden
idee: Oait wie hy maratondra-
ver en fertsjinne er in bak jild
oan sponsoring. Dat is de
oplossing. Gewoan de mara-
ton útrinne en har sponsorje
litte foar dy prestaasje. Gewo-
an...Maraton is in stik mei in
soad humor mar ek drama,
seit De Bakker. ,,It is in stik
foar in breed publyk”, fult
Kooistra oan.
Spyldata binne: 21 (try-out),
23 (premjêre), 29 en 30 augus-
tus en 5, 6, 11 (bedriuwsjûn),
12, 13, 18, 19, 20 septimber.
Alle foarstellingen begjinne
om 20.30 oere.
Kaarten binne te bestellen op
wurkdagen fan 19.00 oant
21.00 oere op 06-31498946 of
fia de websidewww.iepenloft-
spuljorwert.nl.
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jier docht en assistent-regis- om ûnder eagen

Jelle Merkus (r.) en co-regisseur Ekko de Bakker.


