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onder ‘Maraton’
Saamhorigheid is een belangrijk thema in Maraton, het ie-
penloftspul van Jorwert. Yke Koopmans (17) ervaart een zelf-
de betrokkenheid in de spelersploeg.

Het tragikomische Mara-
ton gaat over de mede-
werkers van een garage,
die geen werk hebben. Ze

zitten hele dagen bij elkaar, ouwe-
hoeren, roken en drinken bier. Eige-
naar Gerard moffelt rekeningen in
een doos en steekt zijn kop in het
zand. Maar aan de Belastingdienst
kan hij niet ontkomen. Om faillisse-
ment te voorkomen gaan de man-
nen een marathon lopen, waarbij ze
zich laten sponsoren.

Stilstand is achteruitgang. Het ga-
ragebedrijf staat symbool voor wat
stuk is, voor dramatiek die ook in de
thuissituatie van Gerard speelt.
Want met zijn gezondheid gaat het
eveneens bergafwaarts. ,,Syn doel-
leasheid past wol by it Fryske platte-
lân’’, durft regisseur Tjerk Kooistra
te beweren. Het gaat om ambitie-
loosheid, die Friezen wel vaker
wordt verweten.

Als ze in beweging komen, veran-
dert alles. De saamhorigheid waar-
mee de garagemedewerkers hun
marathon aanpakken is vergelijk-
baar met de teamgeest onder de spe-
lers van Jorwert, ervaart Yke Koop-
mans. ,,Tegeare sykje yn de produk-
sje, belutsenheid by wat der op de
flier gebeurt.’’ Hoofdrolspeler Oane
Swart die in Maraton haar man Leo
speelt, hielp haar door de problemen
die ze had met haar rol. ,,Dat wie hiel
fijn, fertroud.’’

Koopmans speelt Anita, een
vrouw die nog in de prostitutie zit,
terwijl haar man denkt dat ze eruit is
gestapt. ,,Har libben leit hiel fier fan
my ôf. Yn it begjin hie ik dêr muoite
mei, ek mei har fysyk. Boppedat
moat ik Liwwadders prate.’’

Soms was ze heel erg met die taal
bezig, dan weer met haar houding.
Maar nu heeft ze haar draai te pak-
ken. Ook in haar tweede rol, die van

onsympathieke dokter van Gerard.
Vorig jaar had ze een klein rolletje

naast haar moeder Wypkje Caste-
lein, die al sinds haar zeventiende
een vaste waarde is voor het iepen-
loftspul.

Ze fietsten toen vaak samen van
Jorwert naar Weidum, onderweg dis-
cussiërend over hun tekst en de ma-
nier waarop ze speelden. Ook nu
heeft ze haar moeder wel om tips ge-
vraagd. Lachend: ,,Mar wy binne wol
wat deselde types. Wat sy moai fynt,
fyn ik net altiid en dat botst dan.”

Al doet haar moeder dit keer niet
mee, Koopmans weet zich gesteund
door oom Tsjerk Sake Castelein die
figureert en pake Sake Castelein die
in de bouwploeg zit. ,,Pake Pier
Koopmans spile froeger ek mei, de

heit fan Sake wie in de jierren fiiftich
souffleur en de mem van Sake spile
ek mei.’’ Yke’s dertienjarige broer
staat bovendien te trappelen om
mee te doen. ,,Mar hy wol ek fuotbal-
je en keatsen en dat giet net tegear-
re.’’

Of Koopmans volgend jaar weer
van de partij is, valt te bezien. De ko-
mende maanden gaat ze aan het
werk om geld te verdienen, want op
haar achttiende wil ze op reis naar
Australië. ,,Ik wol mear fan de wrâld
sjen.’’ Die Friese ambitieloosheid is
haar in elk geval vreemd.

Maraton is te zien op 23 aug (premiè-
re), 29 en 30 aug, 2, 5, 6, 11, 12, 13,
18, 19 en 20 sept, 20.30 oere,
www.iepenloftspuljorwert.nl

Yke Koopmans in het decor van Maraton, het iepenloftspul van Jorwert.


