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Aangrijpende scènes
GEWIKT & GEWOGEN

Gebeurtenis: Muziektheater Kaizerin
fan Ouwesyl Tekst: Simy Sevenster
Liedteksten: Baukje Luinstra Muziek:
Jolanda Miedema Gezien: 5/3 Het
Graauwe Paard, Oudebildtzijl Belang-
stelling: 120 (vol) Nog te zien: alleen
voor de extra voorstelling van 13 maart
zijn nog kaarten:
simy.sevenster@gmail.com
★★★★✩

W at ze hem ook toedien-
de, bokkemelk of eten
‘deur ’n zeefy’, er zat

geen groei in dat jong. Hoewel
de baakster haar bezwoer dat
het kind niks mankeerde, had
Jouky Keizer meteen al door dat
er iets mis was. Een jaar of vijf-
tien later zou dat kind triomfen
vieren in circus Barnum&Bailey
als de kleinste mens ter wereld.

In Kaizerin fan Ouwesyl kruipt
schrijfster Simy Sevenster in de
huid van Jouky Keizer en laat ze
zien hoe een trotse, door moe-
derliefde gedreven vrouw de
moeilijkheden, die bij zo’n bij-
zonder kind horen, overwint.
Dat doet ze in de vorm van een
soort verteltheater, waarin Jou-
ky en de baakster het woord

voeren, afgewisseld met liedjes
en korte toneelscènes.

Treffend is dat iets van het
verhaal over een eenvoudige
Bildtse vrouw in de grote wereld
weerspiegeld wordt in de locatie.
De aanblik van zoveel spelers op
dat kleine podium in de prachti-
ge oude theaterzaal van Het
Graauwe Paard is bijna net zo
ontroerend als het verhaal over
Jouky zelf.

De twee vertelsters dragen
Kaizerin fan Ouwesyl. Bouky van
der Meer vertelt nuchter en met
veel humor hoe het dorp tegen
de gebeurtenissen aankijkt.
Jolanda Miedema vervult drie
rollen en draagt daarmee de
voorstelling. Ze vertelt Jouky d’r
kant van het verhaal, ze speelt
een aantal aangrijpende scènes
uit het leven van Jouky en ze
begeleidt niet alleen het koor op
keyboard, maar zingt ook een
aantal zelf gecomponeerde
ballades. Vooral het slotlied,
waarin Jouky haar liefde voor ‘’t
laand út ’e see’ bezingt, mag er
zijn.
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