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Each foar details yn enerzjike
útfiering ‘Maraton’
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JORWERT It is healwei alven, krekt
nei de pauze, at Maraton mei tank
oan in fikse bui, in heal oere stillein
wurdt. ,,Wy biede jimme in gratis
bakje kofje oan en we hoopje dat
jim bliuwe wolle.” En de minsken
wolle wol bliuwe, net ien giet nei
hûs, want elkenien wol witte hoe’t
it mei de rinners yn Maraton ôf-
rint.

Maraton, in frije bewurking fan
de Nederlânske film De Marathon
giet oer Gerrit, de eigener fan in
sloperij, en syn fjouwer meiwur-
kers. Om’t it net sa drok is, sitte se
mar wat te kaartsje, te ouwehoeren
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en bier te sûpen. Wannear’t it wet-
ter Gerrit oan ‘e lippen stiet, be-
tinkt de Poal Jaromir dat se wol de
maraton fan Ljouwert rinne kinne.
It sponsorjild moat de saak dan
rêde.

Yn in prachtich en fernimstich
dekôr, mei allegear auto’s dy’t krekt
as de meiwurkers gjin kant op
kinne en stilstean, wurdt it ferhaal
ferteld fan minsken dy’t eins net
mear fierder kinne yn it libben,
mar dy’t troch freonskip en troch-
settingsfermogen dochs wer yn
beweging komme. Want der binne
net allinnich problemen op it wurk,
eltsenien hat thús ek noch wol wat
saken te ferwurkjen. Dochters dy’t
hast net yn de hân te hâlden binne;
freondinnen dy’t ‘Achter de McDo-
nald’s in Liwadden’ wurkje. En dan
doart Gerrit syn frou ek noch net te
fertelle dat it mei syn sûnens net al
te bêst is.

De timing en it ritme fan Mara-
ton binne fan bûtengewoan heech
nivo. It tempo is leech wannear’t it

‘Maraton’
moat, mar wurdt opskroefd at it
kin. De yn hurdrinnersoutfit klaai-
de figuranten soargje foar bewe-
ging en humoristyske noaten. En
de details, lykas lytse stikkers fan
Cambuur op in auto, it nûmer
Genot fan Ricky sunich draaid op ‘e
eftergrûn, soargje foar de ienheid.
Troch de oerfloed oan groffe wurd-
grappen falt der ek faak te gnizen.

Maraton levert in jûn fol wille op
mei in serieuze ûndertoan. Oane
Swart is dêrby yn syn rol fan wurk-
nimmer Leo in klasse apart. Tjerk
Kooistra hat ek in goeie kar makke
om it ein fan de film te feroarjen, in
ein dat yn dizze ferzy no mear
betrouwen foar de takomst jout. Al
mei al is Maraton in iepenloftspul
wurden dêr’t jo geweldich om lait-
sje kinne, mar dat ek noch wat
meijout om oer nei te tinken. Dat
wurde noch in soad moaie jûnen de
oankommende wiken yn Jorwert.
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Hurdrinne foar it goede doel: de sloperij. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN.


