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Oerol is heel erg Oerol 
Op het festival Oerol kan alles. 
Zelfs met een boormachine 
recht door de aarde naar 
Australie gaan. 

JAN PIETER EKKER 

'W; 
at doet al dat volk 
hier?! Ga van mijn 
terrein, allemaal! En 
jij helemaal, met je 

absurde groene vest!" Als de kolossa-
le bullebak Daniel uit zijn loods te-
voorschijn komt, is hij quasiverbaasd 
250 man aan te treffen op zijn bouw-
plaats. 

"Het zijn Oerolgangers," legt pak-
ketbezorger en beste vriend Nico hem 
uit in de fantasierijke familievoorstel-
l ing Duikvlucht van het Gentse gezel-
schap Studio Orka. "Er is hier een fes
tival aan de gang. Oerol. Het is een 
groot succes." 

De machine zuigt alle rommel op 
die mensen in de Waddenzee gooien. 
Daniel en zijn kornuiten, een aantal 
illegale Polen, rangschikken alles 
vervolgens soort bij soort: auto-on-
derdelen bij de A , babyspullen bij de 
B. Dan begint het apparaat vervaar-
lijk te piepen en te knarsen en komt er 
een vrouw uit de slurf tevoorschijn. 

Later rijdt Nico het terrein af, om 
even later op miraculeuze wijze (via 
een ondergronds gangenstelsel) uit 
een van zijn eigen pakketjes weer te
voorschijn te komen en vervolgens 
samen met Daniel in diens enorme, 
zelf gebouwde boormachine te stap-
pen en in de grond te verdwijnen, 
hup, op weg naar Australie. Op Ter-
schellings Oerol kan alles. Echt alles. 

De fanfare-punkband De Kift en de 
heerlijk vuilbekkende acteur Sanne 
den Hartogh spelen hun onnavolgba-
re voorstelling Bidonville, over out
casts die op een vuilnisbelt leven, op 
een crossbaan vlak bij een voormali-
ge afvalberg. A l het afval in het decor 
komt van eilanders - van stapels 
doorgelegen matrassen tot een afge-
dankte bus van de groenteboer. 

Het strand van de Noordsvaarder is 
het adembenemende decor voor Kint-
sukuroi van Spinvis, een 'gedanste 
opera' over een seismoloog die on-
derzoek doet op een Japans eilandje. 
In het zand zijn enorme cirkels ge-
kerfd: geluidstrillingen, van het hart 

Duikvluchtvan Studio Orka. 

van de verloren vriendin van de seis
moloog die tijdens de tsunami is weg-
gespoeld. Maar ze is niet dood, weet 
hij, hij voelt immers haar hartslag in 
de trillingen van de aarde. 

Saartje van Camp speelt prachtig 
cello, Spinvis vertelt en bespeelt de 
koto, een Japans snaarinstrument. Er 
zijn zangeressen die brullen als sire-

De seismoloog voelt 

Eiaar hartslag in de 
rillingen van de aarde 

nen; op een podiumpje verbeeldt de 
seismoloog (de Franse danser Fran
cis Sinceretti) zijn gemis, terwijl zijn 
geliefde (Karin Lambrechtse) door de 
cirkels in het zand rent, tuimelt en 
weer opstaat. Het is heel erg Oerol, 
maar het ontroert wel. 

Hetzelfde geldt voor Mcmsholt, gere-
gisseerd door Jeroen van den Berg, 
over de visionaire boer en politicus 
Sicco Mansholt, die na de oorlog in 
zes regeringen minister van Land-
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bouw was, alvorens hij in 1958 land-
bouwcommissaris werd in Brussel. 

Een boerenschuur is met een paar 
archiefkasten omgetoverd tot Mans-
holts kantoor. Aan het einde van zijn 
carriere komt Mansholt er tot het in-
zicht dat hij het niet goed heeft ge-
daan. Dat de door hem doorgevoerde 
schaalvergroting en intensivering 
hebben geleid tot overschotten en 
grote schade aan natuur en milieu. 

Mansholt breekt radicaal met zijn 
verleden en pleit ervoor het bruto na-
tionaal geluk als meetinstrument te 
hanteren. Mansholt begint een affaire 
met stagiaire Petra Kelly, de latere op-
richter van Die Griinen in Duitsland. 

Mansholt is een ontroerend pleidooi 
voor de liefde en idealisme, dat 
schrikbarend weinig aan actualiteit 
heeft ingeboet. Met prachtige rollen 
voor Helmert Woudenberg als Mans
holt en Trudi Klever als manmoedige 
boerendochter die het alleen moet 
zien te rooien, omdat haar man in een 
inrichting zit. En helemaal op zijn 
plek tussen de loeiende koeien. 
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