
1711 JANUARI 2018

Puzzelen met de Familie van Nielie
Door Maartje Dammers - Vier voorstellingen 
in vier jaar tijd: dat is het bijzondere 
theaterproject De Familie van Nielie 
van Theater Kwatta. Het gaat over een 
samengesteld gezin dat na heel wat gepuzzel 
steeds beter in elkaar past 

Zodra het licht dimt, klinken twee 
kinderstemmen door de zaal. Ze gaan 
familietje spelen met de blokken en poppen 
die levensgroot en levensecht op het toneel 
staan. Als alle poppen zijn aangekleed en 
de rollen zijn verdeeld, gaat de voorstelling 
beginnen…

Varken als cadeau
Je maakt kennis met Pam. Na de dood van 
haar moeder wil haar vader Theo trouwen 
met de gescheiden Saar. Dat ziet Pam echt 
niet zitten. Saars zoon Jonathan wel. 
Want dan krijgt hij eindelijk een hond! 
En die komt er. Net als varken Wolkje, 
die Pam als huwelijkscadeau meeneemt. 

Als ook oma bij hen intrekt en er een 
fi losoof in de kast blijkt te wonen die 
elke dag een nieuwe naam heeft, barst 
de spiksplinternieuwe familie bijna 
uit z’n voegen. En dan passen ze nog niet 
eens echt goed in elkaar. 

Hoop losse eindjes
Dit eerste deel is duidelijk een opstapje 
en is bedoeld om iedereen te leren 
kennen. Het verhaal is nog lang niet af 
en heeft een hoop losse eindjes waaraan 
een volgend deel geknoopt kan worden. 
Daar moet je tegen kunnen. Ook moet je 
je nieuwsgierigheid in bedwang houden. 
Aan het eind van de voorstelling wordt er 
een pakket bezorgd voor oma. Wat daarin 
zit krijg je pas volgend jaar te weten. 
Zou het een nieuw puzzelstukje zijn?

mensen die binnenkort doodgaan. Toevallig is 
daar een verpleger op zoek naar de kleindochter 
van een ernstig zieke patiënt, en hop, Honey 
loopt gewillig mee. Binnen sluit ze vriendschap 
met de terminaal zieke Marcel, die gek is op 
roomsoezen. Hij helpt haar om beter voor 
zichzelf op te komen en haalt haar over om naar 
een klassenfeest te gaan.

Hilarisch verhaal
Mette Eike Neerlin schrijft heerlijk losjes en je schiet 
van haar verhaal steeds in de lach. De volwassenen 
in dit boek maken er een potje van, met hun 
smoesjes en gokverslavingen. Ze bedoelen het 
goed maar zijn behoorlijk onvolwassen. Maar 
ach, het is allemaal ‘paard paard tijger tijger’: een 
uitdrukking die Chinezen gebruiken voor iets wat 
niet echt goed is, maar wel erger had kunnen 
zijn. Zo is alles in dit hilarische verhaal maar een 
betrekkelijke ramp.

Paard paard tijger tijger, 
Mette Eike Neerlin, Bernadette Custers 

(vert.). Van Goor, € 14,99 (11+)

Haar vader heeft opgeblazen spieren, drinkt 
te veel bier en heeft Vikingtatoeages op 
zijn kont. Haar moeder is kettingroker en 
kampioen zuchten. Haar zusje heeft een 
hersenbeschadiging en verzamelt recepten-
enveloppen. Voor Honey is dat allemaal te veel. 
Het liefst wil ze opgaan in de massa, maar met 
zo’n vreemd gezin is dat onmogelijk. Daarom 
heeft ze zich gespecialiseerd in niet opvallen. Dat 
gaat zo ver, dat ze soms ja zegt, om anderen niet 
teleur te stellen. Zo belandt ze pardoes in een 
Chinese les en stapt ze zomaar in een bus die 
haar afzet in de buurt van een opvanghuis voor 

Door Annemarie Terhell - Kinderen die alles zelf regelen omdat hun ouders er een rotzooi van maken. Je komt ze vaker tegen in Scandinavische jeugdboeken. Honey uit Paard paard tijger tijger van de Deense schrijfster Mette Eike Neerlin is er zo een: een bijzonder meisje met een groot talent voor onhandige leugens.
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De Familie van Nielie barst van 
de liefde is nog tot en met 4 maart te zien. Kijk voor 

de speellijst op www.kwatta.info/familievannielie

Roomsoezen en Vikingtattoos
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