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Dood, liefde en een groen schaartje
Hoe versier je iemand met gedichten of maak je iemand bang met poëzie?
De Jeugdtheaterschool speelt ‘Van jonge mensen, de dingen die nog komen’.
SIETSE DE VRIES

Z

e zijn ermee begonnen de
poëzie zo letterlijk mogelijk te nemen, de leerlingen van de Jeugdtheaterschool in Leeuwarden. Gewoon
met een doktersjas aan en een
vergrootglas in de hand een gedicht onderzoeken. Dat vers bijvoorbeeld van Cees Buddingh’
over een stoffig grijsgroen
schaartje dat bij nader inzien een
elastiekje in de vorm van een
schaartje blijkt te zijn. Ze hebben

geprobeerd om een elastiekje zo
te leggen dat het op een schaartje
leek.
Maar dat was slechts het begin.
Achter de concrete beelden die
een dichter oproept gaat veelal
een wereld aan betekenissen
schuil. Ook daar hebben spelers
van de Jeugdtheaterschool het
uitgebreid over gehad voor ze ‘de
vloer op’ gingen om van poëzie
theater te maken.
Regisseur Trudie Lute kwam op
het idee om een voorstelling over
poëzie te maken. De jeugdige spe-

lers waren geen ervaren poëzielezers, maar waren graag bereid
zich erin te verdiepen. Zoals Renée Rijpstra, die tot voor kort alleen gedichten had gelezen omdat het moest van school. Nog
steeds leest ze liever een spannend verhaal dan een gedicht,
maar bij de stenen in de Leeuwarder poëzieroute staat ze tegenwoordig wel iets langer stil. ,,Ik
lees een gedicht nu anders, ik ben
meer geïnteresseerd in wat de
dichter bedoelt. Eerst dacht ik dat
ik een gedicht meteen begreep,

nu weet ik dat je er meer in kunt
lezen.’’ Len Pillen is niet van plan
straks alleen nog maar dichtbundels te kopen. Het gaat hem ook
te ver om te zeggen dat hij lessen
over het leven heeft gekregen.
,,Maar het heeft me wel aan het
denken gezet.’’
Ze hebben eindeloos gepraat
over de gedichten van J. C. Bloem,
Cees Buddingh’, Johnny van
Doorn, Neeltje Maria Min en
Jean-Pierre Rawie. Ze hebben nagedacht over dood, liefde, angst
en de andere grote thema’s die in

Renée Rijpstra leest poëzie in de voorstelling ’Van jonge mensen, de dingen die nog komen’ van Jeugdtheaterschool Leeuwarden.
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de poëzie aan de orde komen.
Maar ze hebben het vooral gehad
over wat poëzie voor henzelf betekent.
Al improviserend hebben ze
poëzie aangewend om er iemand
mee te versieren, maar ook om iemand te troosten, te intimideren
of bang te maken. Uiteindelijk is
er een voorstelling uitgerold
waarin elk gesproken woord afkomstig is van een Nederlandse
dichter. In ‘Van jonge mensen de
dingen die nog komen’ vindt een
groep leerlingen van een middel-

bare school, die tevergeefs op een
leraar zit te wachten, een bundel
met gedichten. Ze beginnen met
lezen, maar al gauw spreken ze alleen nog in poëzie.
Woensdag is een try-out, donderdag
gaat de voorstelling in première in De
Harmonie in Leeuwarden. De scholen
die de voorstelling bezoeken kunnen tevens meedoen aan een workshop,
waarin de eigen leerlingen op eenzelfde manier met poëzie en theater kunnen stoeien als de leerlingen van de
Jeugdtheaterschool hebben gedaan.
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