
Mooi ei

We zitten in een klaslokaal- klassieke opstelling, bankjes en stoelen met daartussen paden voor een banjerende onderwijzer. Er is plaats voor dertig kinderen, door de omstandigheden zijn dat nu volwassenen. Een mevrouw geeft les over de Zuidpool, over het ontstaan, over temperaturen, over dieren die er nog net en dieren die er niet kunnen leven. Plots wordt ze onderbroken door de binnenkomst van twee merkwaardige wezens. Ze zien eruit als een hofdame en een majordomus. Maar als we goed kijken zien we dat hun kleding merkwaardige uitsteeksels bevat. Hun haar is nat, ze schudden het vocht van zich af als honden die zojuist een rondje hebben gezwommen. Ze dragen doorzichtige koffertjes. In die van de vrouw zit een handdoek, in die van de man een curieus apparaat. Ze nemen plaats voor en achter in de klas. Na een merkwaardig gevecht om de handdoeken worden ze in minder dan geen tijd verliefd. Ze maken een kind, de vrouw legt een ei, en dan begint het spel pas echt goed. De vrouw wil het ei uitbroeden, maar de man heeft besloten dat hij dat nu maar eens moet gaan doen. Hij onderstreept zijn kordate optreden door af en toe een stoel van ons te lenen en daarop staand plechtig een gedicht te zeggen.Dat zijn teksten in de trant van 'De tijd vliegt, maar ik niet'. Na een korte gevecht tussen de man en de vrouw sluiten ze een compromis: pa broedt, ma zoekt voedsel (vis). Het broeden van de vader lukt niet erg, dus kiest hij voor een pragmatische oplossing: een theemuts. Uit het doorzichtige koffertje klinkt een meisjesstem, de stem van een kind dat er al wel een beetje is, maar dat er toch maar niet wil zijn, een kind dat voorbijgaat. Kort nadat de vrouw met vis (niet rauw, zoals afgesproken, maar ingeblikt) is teruggekeerd, wordt duidelijk dat het kind er nooit zal komen. De vrouwen de man nemen liefdevol afscheid. Zullen ze het volgend jaar weer proberen? Misschien. Misschien ook niet. Einde.
 Vaders & eieren is een theatraal kleinood (tekst: Heleen Verburg, regie: Sllvia Andringa) van de noordelijke jeugdtheatergroep De Citadel. De kinderen weten dat er 'iets' staat te gebeuren, maar ze weten niet wat of wanneer. Een week van tevoren wordt 'een ei' uitgedeeld, een klein boekje met gedichten (van Jos van Best). En dan komt de voorstelling, in de klas, tussen de kinderen gespeeld. Er is alleen daglicht, en die mooie kostuums (Renée Zonnevylle), en twee mooie acteurs. Winie Froeling weet door haar lange ervaring in het jeugdtheater wat het is om heel dicht op de huid van de kinderen te spelen, en ze doet dat nog altijd prachtig. Ron van Lente kende ik nog niet: hij blijkt zich vooral toe te leggen op komedieacteren, en dat is hem aan te zien. Zijn timing (wegkijken, de blik van een toeschouwer zoeken, een grap plaatsen, een tekst plechtig opzetten om hem vervolgens dolkomisch af te maken) is groots, slapstick op de vierkante millimeter, zonder vettig te worden. Heleen Verburg - die eerder voor het jeugdtheater Winterslaap schreef, Moeder in de wolken en een bewerking van Winnie de Pooh:- is een meester in plotse wendingen: als je denkt te weten waar we  zijn, gebeurt er opeens iets heel anders. Wie of wat die twee wezens nu precies zijn, blijft duister. Om me heen gokte het publiek op pinguïns. Mij kon het niet schelen. Ze waren er gewoon. Waar
Vaders & eieren over gaat? Ik zou het niet weten. Over poëzie, denk ik. Of over de ontdekking dat naast zwerftochten, nageslacht en rauwe vis nog een paar dingen belangrijk zijn. Zoals gedichten.
De voorstelling reist sinds het najaar van 1996 uitsluitend langs scholen in het noorden van het land, het werkterrein van De Citadel Dit kleine juweel zou ook elders te zien moeten zijn. Niet zozeer vanwege de noodzaak om het jeugdtheater uit het noorden van het land te ontsluiten voor de rest van Nederland. Maar vooral omdat Vaders & eieren stil is, klein, poëtisch en ontroerend. Wie neemt het voortouw? In november en december aanstaande zijn de spelers beschikbaar.
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Nacbdem Streit. war das .Ei kaIt'
\.
Viel Symboiik beim Kindèrtheater im RL T
	.-	.,...	J	.	"
~euss (~). bie Handbmg ist ein- werdende Eltern blCibt~Och zu
lach: ~ Pinguinmann balzt urn tiefst mensch1i~ , .' . .
eine Pinguinfrau und heiiatet sie. .' Im Spannun~. ~~~~
Bald tritt' der ersehnte Nach- nach Stimmungslage	pa~
wuchs in die entscheidende Vor- zierten Jn$tinkt" und der Fordestufe seines Lebens: Er kommt als rung nach ..gesundem Men
..rondes und glattes- Ei zur Welt schenVerstand- planen' ~e :
Dabei .bleibt. es, ,das Pinguinlc!!- MP.t7.TIfO" ,,"tt Micl12clDola~
ken wmhié-stblüpfëiï: . - ~ aus, Wie sie sich die Zukunft des! ;
. Das als deutschsprachige Etst- Nachwuchses von der körperliaufführung vom Rheinischen chen bis hin zur schulischen EntLandestheater gezeigte Stüclc wicklung vorstellen. Das Kind .Bier und Eltem-, das die nieder- (Jch bin noch nichts, und doch
ländische Autorin Heleen Ver- bin ich ein kleines Rätse11 ver1ie- ' burg für Kinder ab zehn Jahren ren sie dabei aus dem Bliek. Die
I
geschrieben hat, zeigt provozie- Eltem zanken sich, wer für das reIid die möglichen Streitpunkte, Brüten zuständig ist, vergessen in .
wenn werdende Eltern sich auf ihrer Egozentrik den Nachwuchs, die Herausforderung des Nach- bis es zum tragischen Höhepunkt
wuchses einste1len mÜS5ell.	.	konunt: .Das Ei ist ganz kalL- Mit
. MareUe Metzner und Michael der gescheite~ Fortpflanzung 'Dolàta schlüpfen in der beein-' findet auch die wenig tragfähige druckenden . Inszenierung von Beziehung der Elt~ ein ~de. Jörg Foth in lebhaftem Wechse1 Eier und Eltem ist ein interesin die von ihnen verkörperten santes, einfallsreich inszeniertes Tochter/Sohn-, MannlFrau- und . Stück (die in ihrer Farbe wetbVater/MutterroUe. Ihnen ge1ingt seinde Leinwand als Symbol der in Verbindung mit der ge1unge- Stimmungsumschwünge) mit neo. Ausstattung von Beata Pro- brillanten Schauspielem. Der Bechowska durch ein HöcbstmaB such soUte wegen des hohen
~ schauspielerischer perfektiOD, Symbolgeha1ts bei geringer Andie Bewegungen der Pinguine. zu schaulichkeit eher Mteren Kinimitieren; deren Miteinander als dem vorbehalten bleiben.

