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Jacques d'Ancona geniet in Bad Nieuweschans
van Over de Grens door Theater over de
Noord | recensie ★★★★★

Jaren geleden, het was in een cabaretprogramma van Don Quishocking. Ze deden een nummer over de
oorlog. Informeerde George Groot met zijn sublieme timing: „Welke oorlog...?” Het kan geen toeval zijn, in
het muzikale theaterstuk ‘Over de Grens’ zit ook een bijdrage van Groot, naast werk van Ramses Shaffy,
Alex Vissering, Björk, Rutger de Bekker en anderen. Deze voorstelling speelt in Oost-Groningen. De laatste
in een trilogie waarin de cultuur, de identiteit en de mensen van de streek centraal staan.

'Over de Grens'

Door: Theater over de Noord

Gezien: vrijdag 3 juni in de Mellemaheerd in Bad Nieuweschans

Publiek: 250

Concept, regie: Ruut Weissman

Naar: boek Johan Frye

Met: Ad van Kempen, Lucretia van der Vloot, Albert Secuur, David van Uuden,
Janna Adank, Ahmed Hoessein, een paard, e v a

Decor, licht: Jan Geldof

Muzikaal concept: Rutger de Bekker

Dramaturgie: Cecile Brommer

Productie: Tineke Abelen, uitvoering Fleur Boots

Nog te zien: tot eind augustus

Het is een meeslepende, obsederende ervaring op basis van gebeurtenissen in
de jaren 1944 - ‘45 rond Jan Kolder. Hij was de boer die geen held wilde zijn. Die
onder het motto Aander lu bin ook lu zijn hart volgde, vluchtelingen opnam,
onderduikers en Joodse kinderen uit de Randstad verborg op de hooizolder.
Woedend, maar zonder angst. Onbreekbaar.

Hij had zijn woordje paraat bij de inval van foute politiemensen met hun klikkende
laarzen en het hakenkruis op de mouw. Koel, beheerst en nuchter. Een waar -
verdrietig en zelfs optimistisch relaas - over bezetting, terreur, moed, geweld en
principieel verzet. Over grensoverschrijdende conflicten die nooit weggeweest
zijn. Pijnlijk realistisch, identiek aan de actuele inval in Oekraïne, denken we erbij.

‘Wat voorbij is, zit nog in ons’

Pakkend, omdat de voorstelling sentiment oproept, maar niet uitmelkt, veiligheid
en onbaatzuchtige hulpvaardigheid aantikt. Maar ook illustreert dat je pas merkt
wat een grens is als je er overheen bent gegaan. „Wat voorbij is, zit nog in ons,”
zegt de acteur Ad van Kempen in zijn beschouwing over goed en kwaad, liefde en
haat. Hij gaat na 77 jaar terug naar ‘de jongen die ik toen was’ in zijn rol als
Hannes, de verpersoonlijking van de schrijver Johan Frye, die er het boek Haven
in de Mist over schreef.

Een oud verhaal wordt doorverteld. Zo simpel ligt het eigenlijk. De geschiedenis
herleeft in rechtlijnige teksten, in nieuwe nummers en liedjesmateriaal dat Rutger
de Bekker en regisseur Ruut Weissman aantroffen in de archieven van cabaret en
musical.

Foto: Huisman Media

Wie verhalen heeft die leeft

Weissman is niet uit op effectbejag. Hij legt kleine accenten, kiest voor sobere
zeggingskracht in de begeleiding van vijf hoofdrolspelers. Spel en documentaire
lopen in elkaar over en in dat ensemble is Albert Secuur als boer Kolder de
typische Groninger die Op de grins van ons verstaand van Alex Vissering
verrassend mooi verheft tot een van de hoogtepunten.

Maar ook klinkt Imagine en Lucretia van der Vloot is genadeloos met sublieme,
striemende zweepslagen in haar vertolking van Cimetière , The impossible Dream
en het jiddische Woz gewehn .

In kleinere (dubbel)rollen functioneren David van Uuden en Janna Dank
bovendien sterk. Wie verhalen heeft die leeft, is de onontkoombare stelling. Op
de vluchtroute hakend naar vrijheid, met de liederen als voertuig in een
wonderlijke connectie met het in spanning toekijkende publiek, dat lang twijfelt
of er geapplaudisseerd mag worden...

Aftellen is begonnen voor theaterproductie Over de Grens in Bad
Nieuweschans. Een verhaal over Oost-Groningen en de opvang van
vluchtelingen
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 Sekszusjes uit Finsterwolde staan
'naakt voor de klas' en geven voorlichting
anno 2022. 'Het is oké als we ons
schamen'

Steeds langere wachttijden voor rijexamen
door tekort aan examinatoren en
achterstand door corona

 Heel Emmen moet weer uitlopen
voor De Gouden Pijl. Dit zijn de mannen
die de kar gaan trekken

Meer net binnen

MEEST GELEZEN

1.
BINNENLAND 

Buren drugslab Haule schrikken op van
harde, doffe plof. 'Lichaamsdelen van
slachtoffer lagen in weiland'

2.

DRENTHE

Man (34) uit Eelde overleden bij zwaar
verkeersongeluk op Burgemeester J.G.
Legroweg in Eelde, een van de betrokken
voertuigen was gestolen

3.
ECONOMIE 

Benzineprijs in Duitsland loopt snel op. Bij
Coevorden over de grens is een liter nu al
weer een kwartje duurder

4.

GRONINGEN 

Man die Damian Eggens (21) in Groningen
doodstak met een zwaard doet geen
poging om zijn onschuld te bewijzen: 'Ik zal
deze grote fout op mij nemen'

5.

DRENTHE

De mooiste vrouw van Nederland komt uit
... Emmen! Abbey Hoes staat nummer 1 op
de lijst van schoonheden. En Sanne
Veerbeek uit Hoogeveen staat op plek 54

CULTUUR THEATER

SUGGESTIES

Meer suggesties

DRENTHE

Nieuw appartementencomplex in Emmen is alleen
bestemd voor twintigers

DRENTHE

Verongelukte man (34) bij ongeval Eelde stal
apothekersbus vanaf zorgterrein Perspectief. 'Het
is een verschrikkelijk harde klap'

VIDEO

'Dit is waardeloos'. Bewoners gerenoveerde
woningen Paddepoel Zuid in Groningen
teleurgesteld: Lefier belooft Energie A-label maar
levert half werk

ZEILEN

Levens gered, maar misschien een pink kwijt.
Vrienden uit Sneek helpen twee Duitse zeilers in
nood. 'Een paar minuten later waren ze dood
geweest'

RECHTBANK

Man uit Groningen volgt wildvreemde vrouw naar
huis, verkracht haar en stopt kind (2) in koffer.
Moeder en zoontje ernstig gewond. 'Wat de
stemmen zeiden, is uitgekomen'

GRONINGEN 

Studenten in de rats,
energierekening stijgt soms met 80
euro per maand. 'Wij hebben die
compensatie ook nodig'

VIDEO

Aangekoekte papiertjes,
ballonnetjes en heel veel peuken.
Kijk hier hoe Richard en zijn team
de binnenstad van Groningen weer
spic en span maken (en raad eens
waar de meeste rommel ligt)

SEKSUALITEIT 

Sekszusjes uit Finsterwolde staan
'naakt voor de klas' en geven
voorlichting anno 2022. 'Het is oké
als we ons schamen'
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