
 

Willy Wrat… Grappig en leerrijk tegelijk! 
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In De Studio ging zaterdagmiddag de kindervoorstelling Willy Wrat in première. De voorstelling ging 

over – je kan het al raden – een wrat! Vreemd onderwerp zou je denken, maar het werd erg ludiek 

voorgesteld. De wrat werd namelijk gespeeld door een mens! 

In de zwemles van vreemde juf Esmeralda (Inge Paulussen) durft Viktor niet in het water te springen. 

Ze waarschuwt hem nog: “Je krijgt wratten van aan de kant te staan!”. Maar hij luisterde niet en daar 

was hij dan: de wrat.  Het duurde heel eventjes voor het publiek snapte dat Adriaan Severinsgeen 

jongen speelt, maar wel Willy, de wrat op de voet van Viktor. Viktor werd op zijn beurt vertolkt 

door Tina Maerevoet. Heel even schoot me te binnen: “Waarom noemden ze haar niet gewoon 

Vicky?”. Maar ach… in theater kan alles, toch? Het stoorde in ieder geval zeker niet. Tina bracht het 

personage heel mooi naar voor. Jong, grappig en gelijkertijd ook gevoelig. Vooral de scènes waarin 

Viktor zich afvraagt waarom zijn vader hem heeft verlaten. Hij denkt dat het komt omdat zijn vader wist 

dat hij een wrat zou krijgen. Felix (Els Béatse) wil tenslotte ook geen vrienden meer zijn vanwege die 

degoutante wrat. Daarom gaat Viktor samen met zijn mama op zoek naar een middeltje om de wrat 

weg te krijgen. Hopelijk weet de dokter raad! 

Naar een kindervoorstelling komen natuurlijk de ouders mee. En voor hen was er zeker ook wat wils. 

De mopjes volgen elkaar op aan een sneltempo. Hier en daar misschien zelfs wat moeilijk  voor de 

allerkleinsten, wanneer het gaat over bijvoorbeeld een “appendix” of “de foyer”. Achter mij hoorde ik 

een meisje vragen “Wat betekent dat, fwajee?”… Maar op die manier leren ze ook iets bij natuurlijk. 

De acteerprestaties van Inge, Adriaan, Tina en Els waren top. Geen van hen was bang om een gekke 

bek te trekken of zich bloot te geven. Letterlijk dan, want in de vleeskleurige pakjes die ze aanhadden, 

lieten ze niet heel veel aan de verbeelding over. Maar het concept was subliem. De pakjes waren 

voorzien van velcro, waar de acteurs dan kledingstukken aan konden plakken. Op die manier kon Inge 

snel switchen tussen de rol van gefrustreerde zwemjuf en aardige mama; Els tussen de rol van stoere 

Felix en enge dokter; en Tina kon snel in en uit Viktor’s zwembroek. Adriaan hoefde niets op te 
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plakken, een beertje voor zijn edele delen was genoeg. Ook het decor was vrij simpel maar erg 

inventief. Eén enkel meubelstuk diende als springplank, eettafel en doktersstoel. 

Chapeau voor Jaela Cole, voor de tekst en regie. 

Willy Wrat is een toffe voorstelling met een prachtige boodschap: in het leven moet je durven 

springen! 

 


