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Wie niet in het zwembad springt, mist alle pret. En van aan de rand staan, krijg je wratten. Dat 

belooft voor Willy Wrat, een theaterstuk voor kinderen vanaf 6 jaar dat in première gaat in De Studio. 

"De inspiratie voor het stuk kwam via mijn kinderen", duidt theatermaakster Jaela Cole, die twee jaar 

schaafde aan Willy Wrat. "Dankzij hen heb ik ervaring met wratten(lacht). Tegenwoordig bestaat 

voor alles een snelle oplossing. Depressief? Medicijn. Lusteloos? Pilletje. Wratten verdwijnen niet zo 

snel. Willy Wrat gaat over de mentale veerkracht van een kind. We beschouwen kinderen als fragiel, 

dus beschermen we ze. Maar ze kunnen best tegen een stootje." 

"Zwemlessen zijn een metafoor voor onze tijd", vervolgt Cole. "We proppen onze agenda's vol en 

moeten overal presteren. Een kind is vanaf 

de geboorte bijna af. Maar meer dan wat hoekjes wegvijlen, kunnen ouders niet." 

Willy Wrat beschikt over een straffe cast met Adriaan Severins, Els Béatse, Tina Maerevoet en Inge 

Paulussen. De laatste twee nemen het woord. 

Hoe speelt een acteur in godsnaam een wrat? 

Inge Paulussen: Adriaan Severins vertolkt Willy Wratfysiek en met menselijke eigenschappen. 

De wrat is een beweeglijke, brutale en herkenbare rol. Adriaan beschikt over enorm veel fantasie. Hij 

groeide op in de speelgoedwinkel van zijn ouders, waar hij rond Kerst alle nieuwe spelletjes mocht 

uittesten. Zelf speel ik zowel de mama, als de zwemjuf van Viktor. 

Tina Maerevoet: Het is een geniaal idee van Jaela om een gênante kinderziekte als personage, dus als 

tegenspeler te kiezen. Dit wratje is een enorme treiteraar, een venijnig ventje dat binnensluipt 

wanneer je immuniteit hapert. Tegelijk hoort een wrat ook bij je lichaam en moet je het aanvaarden. 

Wat niet zo evident is in klasverband. Felix, het coole vriendje van Viktor, hilarisch gespeeld door Els 

Béatse, sluit Viktor uit nadat hij weet dat Viktor een vieze wrat heeft. 

Tina Maerevoet speelt - niet voor de eerste keer - een jongetje. 

Tina: Regisseur Jaela zag me in De Melkweg, een voorstelling naar een boek van Bart Moeyaert. 

Daarin vertolkte ik ook een kleine jongen. Viktor is een wijsneus. Maar hij is geen nerd, en geen 

sportieveling. En nu moet hij van zijn mama op zwemles. 

  



Als actrice lijken jullie te zwemmen in het werk? 

Inge: Ik krijg mooie kansen, televisie vind ik ontzettend fijn. Het laatste jaar stond ik in straffe series 

zoals Clan en Cordon. Nu ik weer in het theater sta, herinner ik me die geweldige interactie. 

Tina: Soms moet ik erover waken dat ik mezelf niet voorbij loop. Paulien spelen in Thuis vind ik 

reuzetof, theater maken en spelen is minstens even fijn en ook stemmenwerk is plezant. Ik zeg niet 

graag 'nee' als ik weet dat ik me zal amuseren. 

Willy Wrat draagt het label Kinderen Absoluut Toegelaten? 

Inge: We richten ons vooral op het publiek van het eerste tot het derde leerjaar. Al ben ik ervan 

overtuigd dat ook oudere jongeren en ouders zich zullen amuseren. Met Willy Wrat spelen we veel 

schoolvoorstellingen. 

Tina: Voor kinderen spelen is fantastisch. Ze zijn heel spontaan. Ik ga regelmatig kijken naar 

kindervoorstellingen. Dan zit ik daar niet als actrice, maar puur om te genieten. Ik speel veel 

jeugdvoorstellingen. Als er 250 kinderen de zaal binnenstormen, voel je de energie stijgen. Kinderen 

zijn ontzettend eerlijk. Het moet goed zijn of het hoeft niet(lacht). 

Hoe beleefden de kleine Inge en Tina hun kerstvakanties? 

Tina: Wij gingen met het gezin naar Disney On Ice. Als kind is dat een sprookjesachtige ervaring. Of 

naar de Lipizzaners van de Spaanse Rijschool. Ik weet niet of je kinderen vandaag nog boeit met 

honderd paarden(lacht). 

Inge: Ik ging driekoningenzingen. Alleen. Ik was lang enig kind en kreeg pas later een broertje. Ik kon 

perfect op mijn eentje spelen. Misschien verklaart dat mijn grote goesting om te acteren. 

Wat is de beste remedie tegen wratten? 

Inge: Els Béatse - die vriendje Felix en de dokter vertolkt - kocht voor de wratjes van haar kinderen 

zalfjes. In de voorstelling wroet de dokter zich te pletter. Ze vriest en lasert, roept zelfs de hulp van 

Darth Vader in, maar ook zij krijgt de wrat niet weg. Naar het schijnt, verdwijnen ze met slakkenslijm. 

We hebben het nog niet geprobeerd(lacht). 

Tina: Weet je wat het mooie is aan wratjes? Ze duiken ongevraagd op, maar uiteindelijk gaan ze ook 

gewoon weer weg. 
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