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PeerGrouP biedt hoop.
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Het einde der tijden
wordt een feestje
JOEP VAN RUITEN

OUDEMOLEN Na afloop van de

nieuwste PeerGrouP-voorstelling in Oudemolen wordt Dirk
Bruinsma aan zijn mouw getrokken. ,,Goed geregisseerd, regisseur”, complimenteert een
bezoeker opgetogen.

Bijna alles ging gisteren goed in
Oudemolen. Niet gek voor een
try-out van Het einde der tijden,
de vierde en laatste theaterproductie die speciaal is gemaakt
voor
het
beekdallandschap
Drentsche Aa. Morgen is de première.
Het einde der tijden speelt in
een schuur met zeven, schijnbaar
opgezette dieren. Staatsbosbeheer heeft er een crisisteam met
drie boswachters gestationeerd
om het hoofd te bieden aan onvermijdelijke rampen. Zoals een
overstroming die zelfs het omgekeerde soepbord Drenthe in gevaar brengt.
Hoe het idee ontstond, is nauwelijks te achterhalen. ,,We zouden voor ieder jaargetijde iets
maken”, vertelt Bruinsma. ,,Het
idee was in de winter iets te doen
met carbidschieten. Omdat we
een familievoorstelling wilden,
zijn we in de belevingswereld van
kinderen gedoken.”
Voor kinderen kan iets kleins

heel groot voelen. ,,Zelfs de dood
van een goudvis kan als het einde
der tijden worden ervaren. Dat
gegeven zetten we tegenover de
rampen die worden voorspeld en
waar we eigenlijk niets aan kunnen doen.”
De voorstelling van Bruinsma
gaat over de vraag wat kinderen
en volwassenen met een machteloos gevoel aanmoeten. ,,Ik zag
een documentaire over een
vrouw die euthanasie zou plegen.
Die besloot om van haar laatste
dagen iets bijzonders te maken,
voor haar zelf en voor de mensen
om haar heen.”
In weerwil van de titel zit de
laatste Drentsche Aa-productie
vol hoop. ,,We vroegen ons af wat
je kunt doen als de pleuris uitbreekt, als alle rampen die worden voorspeld uitkomen. Daarop
bedachten we: Wat doe je als je
nog drie minuten te leven hebt?”
Terwijl Bruinsma zijn vragen
oproept, begint hij mogelijkheden te opperen: ,,Bouw je dan een
feestje? Zoek je dan je vrienden
op? Natuurlijk is er altijd gedoe en
gezeur, maar laten we er iets
moois van maken. Laten we mensen die binnenkomen omarmen.
Laten we gastvrij zijn.”
In Oudemolen is Kerstmis
reeds begonnen.
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