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de schrijfster in conclaaf. Zij was
enthousiast, liet weten het ‘zeer in-
teressant’ te vinden maar had toch
wat problemen met de aanvanke-
lijke opzet. ,,Ze wilde nog meer uit
het boek in het stuk zien, maar ik
heb haar uitgelegd dat we maar
tweeënhalf uur de tijd hebben en
ons dus beperkingen moeten op-
leggen.” Om toch nog iets uitge-
breider te kunnen zijn, maakt men
gebruik van een verteller. 
Vanwege het gebruik van foto’s en
filmopnamen van interieurs van
borgen waant de kijker zich in de
steenhuizen van die tijd. In het
stuk komen bijvoorbeeld de borg
Duursem in Loppersum, een bui-
tenverblijf, en de Asingaborg in
Ulrum voorbij. Beide borgen be-
staan al lang niet. ,,Je hebt een
vertelstem nodig om de verplaats-
ingen duidelijk te maken”, legt
Gast uit. ,,Voor de spelers is het
spelen zonder echt decor natuur-
lijk heel ab stract. Op het podium
vind je alleen maar stoelen en ta-
feltjes. Door middel van de projec-
ties wordt er diepte gecreëerd.”
,,En daarom moeten we ook uitwij-
ken naar de sporthal”, valt Harrie
Tiekstra van de voorbereidings-
commissie hem bij. ,,Je hebt mini-
maal tien meter ruimte achter het
scherm nodig. Dat kunnen we ner-
gens anders realiseren.”
Toen Gast er brood inzag, moest
hij zijn vaste tekstschrijver Edze
de Boer nog warm zien te maken.
,,Ik heb een mooi stuk voor je”,
sprak Gast. ,,Ga je gang”, ant-
woordde De Boer. Maar het boek
eenmaal gelezen hebbende, raakte
de ‘meester’ enthousiast. ,,Ver-
roest, dat moet misschien wel kun-
nen”, sprak hij dan ook. ,,Ik heb
veel wil van hem gehad”, zegt Se-
be Gast vol waardering. De Boer
zou De Boer niet zijn als er ook pi-
raten in het stuk voorkomen, want
de leider van Het Doekegat Pira-
tenkoor in zijn woonplaats heeft er
een plekje voor ingeruimd als Em-
den wordt aangedaan in het ver-
haal. Het stuk is niet louter als
amusement bedoeld. Er is zelfs
een lesbrief voor de schooljeugd
aan gekoppeld. ,,Want de jeugd
weet weinig van geschiedenis”,
zegt Harrie Tiekstra. ,,Die hebben
er geen idee van wie Alva was.” 

Lesbrief
Het stuk speelt zich zoals gememo-
reerd af tegen de achtergrond van
de Tachtigjarige Oorlog, de Neder-
landse vrijheidsstrijd tegen de
Spaanse overheersing en voor de
vrijheid van godsdienst. Door mid-
del van een lesbrief voor groep 8
en het eerste jaar van het voortge-
zet onderwijs hoopt men de jeugd

dit stuk vaderlandse geschiedenis
mee te geven. De geschiedenis van
Groningen, het Hogeland en zijn
bewoners komt door middel van
de personages op het toneel tot le-
ven. De belangstelling om in het
stuk een rol te mogen spelen, was
groot.  De spelers komen dan ook
niet alleen uit Uithuizermeeden,
maar ook uit Uithuizen en Roode-
school. ,,Veertig spelers met tekst
en nog een twintig bijrollen. Dat is
best veel”, zegt regisseur Sebe
Gast. ,,Maar ze zijn erg gemoti-
veerd en dat is lekker werken.
Voor de spelers is het niet gemak-
kelijk, want sommigen zijn ook

nog actief bij hun eigen vereniging
en daarnaast speelde de griep som-
migen ook nog eens parten.” Er
wordt op donderdag gerepeteerd
in Het Bommelhoes. Dat was voor
sommige kandidaten de reden dat
ze moesten afvallen. Via via heeft
men spelers voor bepaalde rollen
opgezocht. ,,Spelers willen graag
meedoen”, zegt Gast over het gro-
te aanbod. ,,Ze weten dat het bij
ons anders dan anders gaat.”
Een koor heeft men deze keer niet,
wel enkele zangers en een een mu-
ziekgroepje, die muziek uit vroe-
ger tijden ten gehore zal brengen.
De instrumenten zijn middel-

eeuws: doedelzak, klompviool,
draailier, harmonica en fluit. ,,Ze
spelen liedjes van heel vroeger”,
zegt Anje Lourens-Broekema van
de voorbereidingscommissie. ,,De-
ze muzikanten komen overal van-
daan, zoals Leeuwarden en Lutje-
gast maar ook Uithuizen.”
Vanwege het bijzondere karakter
van de voorstelling, zijn de kosten
hoger dan normaal. De voorberei-
dingscommissie had dan ook ge-
hoopt dat de provincie het project
zou steunen. ,,Het was een flinke
teleurstelling dat er van die kant
geen subsidie kwam.  Een van de
eisen was dat bekende acteurs

moesten meedoen. Zo kreeg de
Aardappelwestern wel subsidie en
ook de uitvoering van Napoleon in
Delfzijl kreeg een forse subsidie.
Al dat geld is uiteindelijk in Am-
sterdam terechtgekomen. Wij wa-
ren toch wel meer dan sneu door
de afwijzing”, zegt Janny Kolhorn-
Wit. ,,Maar de gemeente Eems-
mond heeft ons gelukkig wel ruim-
hartig gesponsord en ook over het
lokale bedrijfsleven hebben we
geen klachten. We hebben dat
geld hard nodig want het is een du-
re productie en we willlen de en-
tree zo laag mogelijk houden. Het
moet voor iedereen toegankelijk

zijn”, valt Harrie Tiekstra haar bij. 
Sebe Gast: ,,Het is een enorme
klus die we ons op de hals hebben
gehaald. De voorbereidingen zijn
in feite al jaren geleden begonnen.
Maar we willen ook niet anders, ik
geniet er elke minuut van. ,,Sebe
leeft in Stormvloed”, lacht Anje
Lourens-Broekema. 
Vijfhonderd bezoekers kunnen per
keer de voorstelling bezoeken en
de verwachting is dat die er zeker
zullen zijn. Bovendien wordt het
stuk traditiegetrouw ook nog in
theater De Molenberg in Delfzijl
opgevoerd. Dat zal op 8 oktober
plaatsvinden.

UITHUIZERMEEDEN -
Het vrouwenkoor Sola Gra-
tia uit Uithuizermeeden is
in het trotse bezit gekomen
van een vleugel. Dat biedt
niet alleen voor het koor
perspectieven, maar voor
het gehele muzikale kli-
maat op het Hogeland.
Voor gerenommeerde musi-
ci en voor jong talent, zoals
Sophie Ehling (cello) en
Marte Gerritsma (piano),
twee jonge musici die de
eer krijgen zaterdag op te
treden tijdens een kamer-
muziekconcert in Het An-
ker in Uithuizermeeden.

Dat is een opmaat naar nog
veel meer mooie muziek in
de toekomst.

door Marja Spakman

De piano van Sola Gratia was al ja-
ren aan vervanging toe. Omdat
veel van het repertoire van het
koor een pianobegeleiding heeft
en voor concerten in Het Anker, de
thuisbasis van het koor, een ‘gewo-
ne’ piano daarvoor eigenlijk niet
toereikend is, werd besloten een
vleugel aan te schaffen. Deze geeft
niet alleen meer volume, maar
vooral veel meer draagkracht van
de tonen, meer klanksteun. Daar-
naast biedt een vleugel ook moge-
lijkheden voor andere uitvoerin-
gen, zoals kamermuziekconcerten.
Er zijn maar weinig plekken op het

Hogeland waar dit soort concerten
mogelijk zijn, aldus Ties Molen-
huis, dirigent van het vrouwen-
koor. Samen met pianist Ellen
Dijkhuizen koos hij voor het koor
een Kawai vleugel (RX3, 186 centi-
meter). „Een vleugel met een mooi
heldere, briljante, warme klank.
En mooie, dragende bassen”, zegt
Dijkhuizen tevreden. Zij richtte
een aantal jaren geleden Stichting
Diek op, die vorig jaar zo succesvol
was met de muziekvoorstelling On-
der de weg en over de locht, in het
kader van het Werkmanjaar. Het
doel van Stichting Diek is om een
bijdrage te leveren aan het cultu-
rele klimaat van de provincie Gro-
ningen en in het bijzonder van het
Hogeland. De aanschaf van de
vleugel sluit naadloos aan bij dit
uitgangspunt. Naast uiteraard het
koor kunnen ook andere musici en
verenigingen gebruik maken van

het in strument. En het biedt jong
talent in deze omgeving kansen om
ervaring op te doen met het spelen
voor publiek, zoals de laureaten
van het prestigieuze Prinses Chris-
tina Concours. Samenwerking met
het Haydn Muziek Festival of bij-
voorbeeld het Peter de Grote Fes-
tival is ook denkbaar. Dijkhuizen:
„Al die dingen die in Groningen
zijn, kun je ook naar het Hogeland
halen, nu er een mooie vleugel be-
schikbaar is.”

Jonge musici
De eerste jonge musici die van zich
laten horen zijn Sophie Ehling
(1993) en Marte Gerritsma (1988).
Gerritsma raakte al heel jong geïn-
teresseerd in muziek. „Ik zeurde
vanaf mijn tweede al dat ik, net als
mijn moeder, piano wilde spelen.
Toen ik vijf was, mocht ik op
pianoles. Vanaf mijn negende

kreeg ik les van Ellen. (Dijkhuizen,
M.S.) Ik had nooit het idee om van
muziek mijn beroep te maken, ik
vond het gewoon leuk en dat was
het. Na de middelbare school ging
ik natuurkunde studeren.” Maar
een jaar later deed ze toch toela-
tingsexamen voor het conservatori-
um en ze werd aangenomen. Haar
natuurkundestudie hing ze aan de
wilgen, want ze wilde geen twee
dingen tegelijk doen. Na haar
bachelor op het conservatorium
van Utrecht en drie jaar een studie
in Antwerpen doet ze nu een mas-
ter aan het conservatorium in
Zwolle. En daarnaast dook toch
ook weer de natuurkunde op: een
master energy science in Utrecht.
Waar ze na haar eerste jaar niet
wilde dubbelen, blijkt dat nu toch
geen probleem. Ehling was, als
dochter van pianist en pianodo-

cent Dijkhuizen, van jongs af aan
omgeven door muziek. „Mijn zus
ging op haar vierde viool spelen.
Het kleinere zusje wilde ook wat
en dus begon ik, toen ik vier was,
ook met viool. Maar ik was er veel
te dromerig voor. Ik had iets ste-
vigs nodig. Een cello past beter bij
mij.” Ehling startte haar studie in
Zwolle. Op dit moment studeert ze
aan het conservatorium van Rot-
terdam (Codarts). Sinds 2014
vormt ze met Gerritsma een duo.
Wat vinden ze van elkaar als musi-
cus? Gerritsma: „Sophie komt met
duidelijke muzikale ideeën, maar
die zijn allemaal heel flexibel. Er
valt dus over te praten en dan kun
je ook samen ergens komen.” Eh-

ling: „Marte heeft meer ervaring
dan ik en ik vind het heel interes-
sant om te horen hoe zij dingen
aanpakt.” Grappige bijkomstig-
heid is dat Ehling vroeger als kind
braaf zat te kleuren terwijl haar
moeder les gaf aan Gerritsma. Nu
staan Ehling en Gerritsma samen
op het podium. Als ze de keuze
voor een stuk gemaakt hebben,
studeren ze het eerst alleen. Wan-
neer ze eenmaal samen gaan repe-
teren, moet blijken of hun opvat-
tingen en interpretaties met elkaar
overeenkomen. Daarbij scheelt
het dat Gerritsma ook cello heeft
gespeeld: „Ik weet hoe het voelt, ik
weet wat er moeilijk is en wat er
kan en wat niet.” Vorige week zon-
dag hadden ze alvast een try-out
voor het concert aanstaande zater-
dag. Zijn ze dan nu klaar met hun
stukken? „Nee, natuurlijk niet”,

zegt Gerritsma heel gedecideerd.
„Je blijft studeren, je blijft ont-
dekken. Je inzichten veranderen,
je verandert zelf. Het is nooit af.”

Programma
Ehling en Gerritsma spelen delen
uit de cellosonate van Beethoven
(opus 5, no. 2 in g-klein). Beetho-
ven heeft de sonate, opmerkelijk
genoeg, geschreven voor piano en
cello en niet, zoals dat gebruikelijk
benoemd wordt, voor cello en
piano. De pianopartij van deze so-
nate is dan ook heel prominent.
„Het is echt een fantastisch stuk
om te spelen”, aldus Gerritsma.
Dat vindt ook Ehling: „De muziek
is heel energiek, zit logisch in el-

� Een deel van de spelersgroep omringd de twee mannen achter het project: Edze de Boer (op de bank met de armen overelkaar) en rechts van hem Sebe Gast. Links van De
Boer zit Janny Kolhorn-Wit, die het idee voor het stuk opperde. Foto: Ronnie Afman.

UITHUIZERMEEDEN -
Het duurt nog even, maar
in Uithuizermeeden wordt
al weer hard gewerkt aan
een nieuw spektakel tij-
dens de komende Eems-
mondweek in het najaar.
Na eerdere successen als
Ester, Ruter op ‘t widde
peerd en Ien Gruine Maiden
op ‘t Uuterdiek wordt op 29
en 30 september het
theaterstuk Stormvloed op
Bosch op de planken ge-
bracht. Liefst zestig acteurs
en een groepje musici zul-
len in de sporthal Scherp-
horn, die voor de gelegen-
heid wordt omgebouwd tot
theater, een bijzondere
voorstelling verzorgen. De
voorstelling is gebaseerd
op het boek Stormvloed van
schrijfster Yfke Penning.
Sebe Gast en meester Edze
de Boer hebben het gedra-
matiseerd en bewerkt tot
theaterstuk.

door Peter Fokker

De roman van Penning gaat over
de spectaculaire ondergang van
het eiland Bosch tegen de achter-
grond van de Tachtigjarige Oorlog.
Het theaterstuk beperkt zich tot
de hoofdzaken uit het boek. Cen-
traal staan twee geliefden die we-
ten te ontkomen aan de ellende
van die oorlog en hoe ze een on-
buigzame stiefvader en de onder-
gang van het eiland weten te over-
leven. 
Het verhaal is gesitueerd in Stad
en Ommeland en daarbij passeren
diverse Groninger borgen de re-
vue. Die zijn gefotografeerd en
worden geprojecteerd. Dat bete-
kent dat er geen decor wordt ge-
bruikt: een noviteit voor Uithuizer-
meeden en ook de reden dat het
stuk in de sporthal en niet in Het
Anker wordt opgevoerd. 
Janny Kolhorn-Wit, lid van de
voorbereidingscommissie, las het
boek, zag er meteen wat in en tipte
regisseur Sebe Gast. ,,Ik was bij
wijze van spreken de kop meteen
kwijt. Ik werd er door begeesterd
en zag alles wel voor me”, zegt
Gast. ,,Het moest natuurlijk wel
aangepast worden om het te kun-
nen spelen.” Daarover ging hij met

� De jonge talenten Marte Gerritsma (links) en Sophie Ehling spelen zaterdag in Het Anker op de nieuwe vleugel van vrouwenkoor Sola
Gratia.

kaar, ligt lekker en wordt heel lang
spannend gehouden. Pas op het
laatste moment komt de uitbars-
ting. Heel uitdagend.” De celloso-
nate (opus 119 in C-groot) van Pro-
kofiev is heel anders van karakter.
Gerritsma: „Dat is een stuk met
humor. Het doet alsof het grappig
is, maar tegelijkertijd heeft het
ook een beetje een wrange onder-
toon. Dat zit in de harmonieën,
maar ook in de persisterende rit-
mes, strakke staccato’s onderin,
waar geen speld tussen te krijgen
is. In eerste instantie is het haast
een beetje abstract. Echt een stuk
dat je moet leren kennen.” 
De cellosonate (opus 65 in g-klein)
van Chopin is een wat vreemde
eend in het oeuvre van deze com-
ponist die overwegend voor piano
schreef. Dat is ook goed te horen,
vindt Gerritsma: „Mijn partij is
echt een pianofeest, vooral in deel
1 en deel 4. De cello is daarbij
soms niet meer dan een kleurtje.
Dat maakt het ook lastig om een
goede balans in dit stuk te vin-
den.” Gerritsma speelt ook solo,
een paar delen uit de Kreisleriana
(opus 16). „Alleen spelen is weer
heel anders dan samen. Je kunt
niet communiceren, alleen met je-
zelf. Enerzijds makkelijker, maar
het kan ook lastiger zijn, want je
moet het helemaal zelf maken.” 
Naast dit jonge talent is er ook
ruimte voor het gerenommeerde
quatre-mainsduo Dijkhuizen en
Molenhuis. Zij spelen de Fantasie
in f-klein van Schubert (opus 103),
Ma Mère l’Oye van Ravel en delen
uit Six Morceaux van Rachmani-
nov. Het concert, onder auspiciën
van Sola Gratia, in samenwerking
met Stichting Diek, vindt zaterdag
plaats in Het Anker in Uithuizer-
meeden. Het begint om 20.00 uur.
De toegang is niet gratis. Meer in-
formatie is te vinden op
www.stichtingdiek.nl of www.sola-
gratia.nl.
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