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DE DEAR
lenakter fan Anton Tsjechow.
Spile fan it Krite-toaniel Grou.

ROMKE TOERING

Fryske oersetting
(nei it Holldnsk fan Ton Gerards)
Romke Toering.
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„De Bear" is yn dit
gelal
Grigory Stephanowitsj
Smirnoff, lanhearre
en luitenant baten
tsjinst. Hy komt by in
jonge widdou oer de
flier, omdat har man
jild fan him liend hat.
Grigory wol jild sjen.
As de jonge Helena
seit, dat hja him net
bitelje kin, wijst it
mdl. De lanhearre
raest en tiert, dat it
sahwat docht.
Helena stiet lykwols
de rage bear
en
har tsjinstfeint Loeka
hoecht der net iens
oan to pas to kommen
om him de doar at to
reagjen.

Helena Popova
Loeka

Klaasje Minderman
Homme Fopma

Grigory Stephanowitsj Smirnof Freark Smink

Ynstekster

Akke Miedema

Timmerwurk

Kees Kleinhuis

Skilderwurk
Ljocht
Karwurk

G. Plantinga
Pieter Boneschansker
Rommert Talman
Firma Gerlach

Regy

Romke Toering

kilte grot]
freed 28 oktober bringt it kritetoaniel grou de
PREMIERE fan it blijspul

HOTEL
OOSTERGOO
bigjin 8 rare

de beat

fan A. Tsjechov

mei: Klaasje Minderman, Freark Smink
en Homme Fopma - regy: Romke Toering

KIllTE GIOU
Freed 28 oktober - Hotel Oostergoo
PREMIERE fan it blijspul

"DE BEAR"
fan Anton Tsjechow
(oersetting Romke Toering)
spile fan it Kritetoaniel Grou.
FOAR IT SKOFT:

"Smots mei bonken"
spile fan de kabaretpioech ,,Samar"
tt Aldehaske. Bigjin 8.00 ûre.
Dizze joun moatte jo net forsitte!
Bistel yntiids kaerten by mefr. T. T. van
der Ley-Politiek, Marswei 4 (till. 1595),
b.g.g. til!. 1721.
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Grouster KTite komt mei nijsgjirrich program
Op de twadde kritejoun fan freed 28
oktober sillè kabaret en toaniel op ien
joun harren gerak krije. Foar it skoft sil
it kabaret ,,Samar" optrede en nei iV
skoft wurdt troch it kritetoaniel de première jown far de ienakter ,,De Bear".
Al mei ar in itsonder1ik program dat
sûnder mis in folle seal lûke sil.
It amateurseiskip ,,Samar", mei de
mannen Durk Nota, Jan en Titus Hettinga en de beide froulju Anneke Beetstra
en Marijke Roorda, hat sûnt '73, doe't it
foar it earst op 'e planken stie, hiel hwat
oanleard. Yn it program ,,Smots mei bonken" wurdt de wrâid fan nou yn it sintsje
set. Dêrby is dy smots it sloppe spul fan
de woitiermaetskippij, dat iis allegearre
maklik troch jet kielsgat glydt en dc
bonkjes dy't men tagelyk binnen kriget,
jowt de oare kant oan.
Der fait yn dit program in protte to
genietsjen en binammen de kabaretleafhawwers komme goed oan har rekken,
omdat it bêste fan it totale program der1tt socht wurdt om it earste diel, fan de
joun to foijen.
Première fan bij/spul ,,De Bear".
It twadde diel fan de joun moat in
hichtepunt wurde. Nei ,,It iytse wyfke B.
fan W." en ,,Hé hwat in idé" woe regisseur Romke Toering it yn Grou by de
Krite wolris mei hwat oars bisykje. Skoften lyn hat er al ns mei de fryske oersetting fan ,,De Bear" ompield en hy wit
fan bitinken, dat it by de Krite Grou mar
ns wêze moast.
Klaasje Minderman, Homme Fopma en
Freark Smink ijken him foar dizze ienakter in gaedlike trjekaert ta. Sûnt heal
septimber is hy mei harren oer De Bear

toset. Neffens de regisseur bliuwt it in
forsichtich bisykjen, mear net., Lykwols
sil der prebearre wurdé mei de oanwê
zige mooglikheden der hwat moais fan
to meitsjen.
Klaasje Minderman en Freark Smink
sille de kommende winter net yn it great
stik meidwaen. Hja hawwe in rol yn it
nijste stik fan Tryater en binne sadwaende net biskikber. Nettsjinsteande dat, lit
harren meidwaen oan de ienakter fan
Tsjechow sjen, hokker positive wurking
Tryater op it Frysk amateurtoaniel hawwe kin. Yn in oar forbân ji!dt dat ek mei
it each op de regisseur. Hy folget de twajierrige toanieloplieding, dy't sûnt april
'76 ûnder auspysjes fan Tryateï draeit.
Krite Grou is in foarbyld hoe't in ta
komstich Frysk biropstoaniel en it Frysk
amateurtoaniel op in goede wize mei eikoar oparbeidzje kinne..
Fan 1884 ôf skreau Tsjechow in lytse
tsien koarte toanie!stikjes. De measten
dêrfan binne yn tsjinstelling mei syn lettere greate toanielwurken, komysk, humoristysk en guon seis parodistysk. Ien
fan dy koarte stikken is ,,De Bear". DizH
za ienakter hat hjir yn üs kontreijen aerdich bikendheit krigen. ,,De Bear" is in
foarbyld fan it humoristyske genre.
,,De Bear" is yn dit gefal Grigroy Ste
phanowitsj Smirnoff, lanheare en luitenant bûten tsjinst. Hy komt by in jonge
widdou oer de fiier, omdat har man jild
fan him liend hai. Grigory wol jild sjen.
As de jonge Helena seit, dat hja him net
raest en tiert, dat it sahwat docht. Helena
stiet lykwols de rûge bear .......... en har
tsjinstfeint Loeka hoecht der net iens 'oan
to pas to kommen om him de doar ût
to reagjen.

Ie toniel
Helena

(bisjocht mei in treurig gesicht en in treurige hâlding
in 1foto).
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Loe a )

Frou. Frou, it komt sa net klear mei jo. It keamerfamke
ien is
en de keukenfaem binne oan it baeisykjen,
fleurig en optein. Sels de kat'hat wille, se loert yn'e
tûn op fûgeltsjes of se leit lekker yn it sintsje to
koesenr\Mar jo, jo ha alhiel gjin oanspraek, jo bnne
wrychtich al in jior lang th1s, it liket hjir wol in
kleastor.

Helena

-

En ik gean der ek net op ût, hwrom soe'k eins? Myn
libben is ommers foarby. Hy leit op it tsjerkhôf en ik
slib my op tusken dizze fjouwer rnuorren Wy binne beide
dea (leit de foto op'e tafel).

Loeka

Kom, kom, nou moatte jo fansels net oerdriuwe. Nicolaj
Michlowjtsj is dea Dat hat God sa wollen en dat God

syn siel-"â1, is fierders neat oan to dwaen. Jo hawwe
der fortriet om hawn, gûld en rouwd, mar dat moat ek wer
ri ophlde. Jierren lyn haw ik myn wyfke ek forlern, ik
haw d8r ek om skriemd en fortriet om hawn. Nar men kin
dochs net it hiele libben oars neat as klaeilieten sjonge?
dat wie it sloof net wurdich (suchtet)."Jo tale net
nei de buorlju, in kear op reis is der net by en bisite
wolle jo ek net hawwe. Wy libje -- ja .nim rny net kwea 8f
hear -- mar wy libje hjir as mollen. Wy sjogge it deiljocht
omrs kwalik, de mûzen frette inyn livrei op. En as der
nou gjin aerdige minsken yn dizze kontrel wiene,.....mar
1
die bin der genôch. Yn Riblof leit it regmint, der is
is t dounsjen, eitse dei
mankolk by de rûs, eitse f
Fröu, jo binne noch sa moai
spilt de militaire kapel
ong, genietsje dochs ilan it libben. Jo binne nou noch
keas, mar dat is skielk k oer, mei in jier of tsien,
sille jo it och sa graech woile, mar dan is it to let.
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Helena

(beslist) Ik freegje dy net mear oer dit soartr aaken to
praten. Douwist, sunt it forsjerren fan myn man hat It
libben gun inkeld doel mear. Dou tinkst faeks dat ik
noch l±bje, raar dat liket raar sa. By syn graf haw ik sward
itj\AS -' myn rouw? net wer ôf .e2lizze en my net mear yn
It iepenbier4ortoane-. Hearsdat? Syn siele sil sjen
••'
--hoett ik fan him h4.lden haw./Ja(ja.-1-- foar dy is--dat gjin
dou wist dat er faek ûnrjochtfeardich tsjin
geheim,
en wreed.... en... en ek ûntrou wie, raar ik
my die
sil trou bliuwe oan, ' myn deaik sil him sjen litte
hwat wiere leafde is. As ik yn'e hi/mel kom sil er my
weromsjen, salt er my efterlitten hat.

Loeka

X vvurden, wurden, oars neat as wurden. It soe better wêze,
'dat jo in ein to kuijerjen gongen, of de hynders Tobi

• en Welikan ynspanne lieten om ns ei de buonlju to jounpraten. (Helena begjint to gûlen). Frou, frou, yn'e
goedichhei, hwat is der oan.
Helena

Hy hold sa fan Tobi. Der ried er altyd mei nei de Kortsagins
en de WlJfofs. Hy stjûrde sa flink en seach er prachtig
fit as er fûleindich oan de laeije luts. Tobi wie syn
hynder. Loeka, jow him hjoed hwat ekstra jower.

Loeka

(is dit wol wend) Goed frou. .(der wurdt lûd skille).

helena : (sknikt) Hwa kin dr nou wêze? Ik hin net to sprekken,
bigrepen.
Loeka
Helena

Ja Frou (giet ôî).
(sjocht nei de foto) Dou sdlst sjen Nicolaj, hoett ik
leaje en forjaen kin. Myn leafde sil earst stjerre ]pmyn stjêrbêcl (glimket ûnder de triennen). En skammest
dy noch net? ik earme, goede frou, haw mysels opsletten
hast
en sil dy trou bliuwe oant yn'e dea. Mar dou,
my foar de gek holden, dou hast dy gedroegen as in

en nou hast rny allinne litten
maertske kat
earst wiken. . . .en nou foargoed. . . . skamrnest dy net.
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Loeka: (derstjûr) Frou, frou.

.

der is iminen dy't mei jo jrate

wol, dy't j sjen wol.
L
Helena : Ik haw dy dochs sein, dat ik troch it fortsjerren fan
.

1

rnyn man nimrnen ntfange kin,
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Loeka

)'.

Dat haw

~

ik al sein, mar it is in rû» duvel, in wyldeman,

hy raest en flokt, hy triuwde my ewoan oan'e kant, hy
is al yn'e ytkeamer.
Helena : Goed, lit him der dan mar yn komme, Mar it is brutael.
Hwat moet satn man hjir y in earme widdou as my. Hwer
bÏs
chtsjend).... as it sa troch giet,
komt it der yndiecl noch fan dat ik yn it kleaster
moat (giet stean).
-

Grigori

Ji

tsjin LDeka dy't hy de dor stean bliuwt) Stommeling,J
domkop, eigenwize eamelsek, ezel

dou praest fiersto

folie.... (sjocht Helena - mei waerdichheid in stap nei
It is my in eare my oan jo foat to
foarren). 1efrou
stellen: Grigori Stephanowitsj Smirnof, lânhearre en
luitenant bûten tsjinst by de artïery. Ik moat jo spitiger,dnôch foar in driuwende kwesje lôstich falle,
Helena

(ûnder in hân to jaen) iz mar hwat jo wolle.

ik hie
it foarrjocht him to kennen
Grigori : Jo man silliger
is by my eilaes twa wikseis fah 1200 roebel yn it
kryt stean bleaun en orn't ik rinte bitelje moat oan de
Lnbou-bank, freegje ik jo freonhik om my dat jild hjoed
noch to biteljen
Helena : 1200 Roebel

Hwerfoar is myn man silliger dat skuldich?

Grigori : Hy hat hjouwer hy my kocht.

-

Helena

:A

(suchtsjend tsjin Loeka) Tinkst der om Loaia, dat Tobi
hjoed hwat ekstra jower kriget. (Lôeka 8f). As myn mand'
jo dat jild wier skuldich bleaun is,
silliger
sil ik it jo fansels bitelje. Mar jo rnoatte my ûntskuldigje, it Is hjoed net mooglik, ik haw net in sint yn'e
hûs. O.re moarn komt myn rintmaster it de stêd werom.
Ik siMdracht jaen jo to biteljen. it spyt my wier,
mar ik kin op dit stuit net oan jo forsyk folclwaen, ik
bin trouwens ek net yn'e stirnming foar jildsaken. It
is hjoed krekt sawn inoanne lyn, dat myn man forstoar.
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Grigori En ik bin yn sa'n stimming, dat ik, as ik hjoed de
rinte net bitelje, mei de fttten omheech troch de
Der sil bislach op myn
skoarstien fleane sil
lân lein wurde.
Helena : Oare moarn krije jo it jild.
Grigori Oare moarn? Ik moat it hjoed hawwe.
Helena : Nim my net kwea 8f, mar ik kin it hjoed net bitelje.
Grigori En as ik nou net oan oare moarn ta wachtsje kin.
Helena

En as ik hjoed gun jild haw.

Grigori : Jo kinne it dus net bitelje?
Helena : N.
Grigori

Is dat jo lêste wurd?

Helena
Grigori : definityf.
Helena

De-fi-ni-tyf.
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