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  ‘Urban theatre’ als een vorm van ‘community art’ is weer hot, zeker sinds 
het zo heet. Vroeger, toen het nog wijktheater of buurttheater heette was 
het op een gegeven moment niet meer zo heet: te politiek, te ontheatraal, 
te eendimensioneel. Maar sinds die tijd zijn we in de participatie 
maatschappij beland en met de kredietcrisis nog zwaar op de maag ziet 
de overheid graag dat haar burgers zelf meedoen en als het even kan ook 
alles zelf organiseren. 

  Hoe gaat die burger dat doen? 
  En dan vooral die burger die niet in een bruisende, maar verloederde 

metropool leeft of die niet tot een hippe jongerencultuur behoort. Die 
misschien wel weet waar Abraham de mosterd haalt, maar die niet per se 
erg streetwise is. Zit die burger eigenlijk wel te wachten op zoiets als een 
theatraal participatietraject of op community art? 

  Dit document doet in de eerste plaats verslag van zo’n project in een 
typische plattelands gemeente in Friesland. Zo’n tochtige streek waar 
je als buitenstaander doorheen rijdt en denkt ‘hier gebeurt nooit wat’. 
Totdat je uitstapt en met deze of gene aan de praat raakt. Of verloren 
raakt in een oneindig landschap. Met veel tijd en geduld en met relatief 
weinig geld kan er dan een voorstelling ontstaan, die door professionals 
in een mal wordt gegoten, maar die toch vooral wordt gemaakt door 
amateurkunstenaars en bijzondere ‘gewone’ mensen. Een voorstelling 
die gaat over hun land, hun horizon, over de klei en de vergezichten – en 
die zich daar ook afspeelt. Een theatervoorstelling met, voor, over en in. 

  Het verslag van dat maakproces vertelt iets over de voorgeschiedenis, de 
werkwijzen, de deelnemers, het artistieke ‘format’ van de voorstelling. 
Over het organiseren van de betrokkenheid van mensen en instanties 
binnen en buiten die gemeente. Over de financiering, de productie en de 
keuzes van de regie. En tenslotte over het resultaat en de reacties. 

  In de tweede plaats willen we in dit document op een voorzichtige wijze 
hints aandragen, waarmee andere makers aan de slag zouden kunnen. 
Iedere theaterproductie is een uniek avontuur, zeker als je op locatie en 
met amateurs wilt werken en helemaal als je wilt dat die voorstelling 
ook nog eens over de betrokkenen zelf gaat. Ergens in dat gezamenlijke 
proces moet de verbeelding op hol slaan, en ook weer in toom gehouden 
worden om hem tenslotte in een aantrekkelijke vorm te gieten. 

  Daarvoor bestaan geen recepten. Maar er zijn wel ervaringen en 
gegevenheden waar anderen, die vergelijkbare avonturen willen aangaan, 
hun voordeel mee kunnen doen. 
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Het voor
traject 

1. a. ‘we moeten eens praten...’

  Ook een theatervoorstelling op diverse locaties in een gemeente, 
met talloze amateurkunstenaars en de inbreng van een groot aantal 
enthousiaste betrokken inwoners, begint klein. Ooit heeft iemand een 
idee. Op een dag komt hij iemand anders tegen. ‘Wij moeten eens 
praten. Zullen we eens...’. 

  Het plan voor een theaterproductie, waarbij amateurkunstenaars van 
diverse disciplines betrokken zouden worden en die moest zorgen 
voor wat reuring in een gemeente waar – in verhouding tot andere 
gemeenten – niet zo veel te doen is, kwam van de wethouder van cultuur 
zelve. Dat zie je niet vaak. Jaap Hijma, in zijn vrije tijd ook nog lid van 
een band en componist, was in 2011 uitgenodigd op een provinciale 
bijeenkomst om mee te praten over het verbeteren van de infrastructuur 
van de amateurkunsten in Friesland. Na afloop schoot hij een van de 
organisatoren aan. Luuk Eisema zet zich als toneeladviseur, samen met 
dramaturg Hans Brans, namens het provinciaal ondersteuningsinstituut 
Keunstwurk in voor de ondersteuning van het amateurtheater en de 
Friese toneelschrijverij. Onder de noemer ‘Himmelskoft’ – een Friese 
uitdrukking voor de ouderwetse grote schoonmaak hadden zij vaker 
producties opgezet die waren gericht op vernieuwing en samenwerking 
van verenigingen binnen een specifieke gemeente. 

  Uitgangspunten daarbij waren:
  

 het stimuleren van verenigingen om in elkaars keuken te kijken
  spelers en publiek te prikkelen met gedurfd repertoire en 
  een nieuwere, meer authentieke en meer intense manier van spelen 

aanreiken
 kennis laten maken met nog onbekende theatervormen.

   Doel daarbij was het geven van een kwaliteitsimpuls aan verenigingen, 
het vernieuwen van repertoire en de praktijk verrijken met meer 
speelstijlen. Zo werden spelers in de voorlaatste himmelskoftproductie 
uitgedaagd om door middel van verhalen en improvisaties scènes te 
ontwikkelen die over hun eigen leven gingen. Met behulp van een 
schrijver en een regisseur ontstond zo een collage-achtige voorstelling 
die zowel spelers als publiek verraste. Zo kon amateurtheater dus ook 
zijn: een speelse voorstelling die over ons zelf ging. 
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  Het voorstel uit Ferwerd kon dan ook gezien worden als een logische 
voortzetting van een bestaande ontwikkeling. Op Keunstwurk werd 
binnen de verschillende disciplines voor amateurtheater al steeds 
vaker samen gewerkt. Waarom dan niet een multi-disciplinaire 
voorstelling (laten) maken, waarmee amateurkunstenaars in deze 
gemeente aan elkaar en aan hun medebewoners (en de rest van 
Friesland) konden laten zien wat ze deden, wat ze konden en wat het 
betekende om dat op die plek te doen?

  Maar van idee naar plan is nog een forse stap. Binnen de instelling 
moet daar tijd, ruimte, budget en niet te vergeten animo voor vrij 
gemaakt worden. Voordat we echt van start konden gaan met de 
echte voorbereidingen waren we alweer een half jaar verder. In het 
voorjaar van 2013 was het zover.

b. met iedereen om tafel

  Friesland is, zelfs voor Nederlandse begrippen, plat, ruim en leeg. 
Het leegst is het in het Noorden van ons Noorden. Daar ligt de 
gemeente Ferwerderadeel, een stuk of vijf grotere en zeven kleinere 
dorpskernen die verstrooid in het land liggen in een halve cirkel 
rondom de hoofdplaats Ferwerd. De andere helft van de cirkel is de 
schier oneindige ruimte van het wad. Helemaal plat is het daar dan 
ook niet, want behalve enkele terpen – waaronder de hoogste van 
Nederland – ligt daar de machtige zeedijk die als een rechte Chinese 
Muur het rijk van de groene weiden en het donkere akkerland 
scheidt van het rijk van het grijze water van het wad. 

  Deze landschappelijke bepaaldheid dook keer op keer op 
in de drietal gesprekken dat Keunstwurk organiseerde met 
vertegenwoordigers en spelers van alle amateurkuns verenigingen 
in Ferwerderadeel. Dat waren er meer dan je zou denken in dit 
winderige land zonder schouwburgen of bioscopen. Korpsen, 
fanfares, toneelgroepen, volksdansgroepen, jongerendans en koren 
voor jong, oud, klassiek of voor de kerk – een kleine veertig in 
totaal. Geen gat, of er verenigde zich wel wat. Daarnaast waren er 
ook ‘loslopende’ individuen uitgenodigd: beeldend kunstenaars, 
popmuzikanten, zelfs de leidster van kindercircus Witowa was 
present. 

  Om de tafel zaten steeds tussen de dertig en veertig mensen. In 
het begin werd de kat wat uit de boom gekeken. Wat komen die lui 
hier doen? Enkele contacten waren er wel, met enkele regisseurs, 
dirigenten of spelers. En veel genodigden kenden elkaar (“O, jij bent 
een van die”). Nadat het oorspronkelijk idee van de wethouder was 
uitgelegd bleef er nog lange tijd een beleefde belangstelling voor het 
idee van de voorstelling, maar nog niet zoveel enthousiasme. Gewoon 
omdat men zich daar nog geen voorstelling van kon maken. En de 
‘professionals’ van Keunstwurk konden dat in feite ook nog niet, juist 
omdat zij wilden dat de inhoud van de vorm echt door de bewoners 
zelf werd aangeleverd. Het vertrouwen dat er, ook als je met niets 
lijkt te beginnen, op den duur toch een mooie voorstelling uit dit 
proces zou kunnen voorkomen was er bij de professionals, op grond 
van hun ervaring, al vrij spoedig, maar voor de andere deelnemers 
aan de gesprekken bleef dat lange tijd een vage stip aan de horizon. 
Sommigen haakten om die reden dan ook af. 

  De vraag die in de eerste bijeenkomst voorlag had dan ook niet zoveel 
te maken met het maken van kunst of van theater, maar wel met de 
bewoners zelf. Wat betekent het om hier te wonen? Of een beetje 
provocerend: waarom zou je eigenlijk niet verhuizen? Naar een plek, 
met meer winkels, meer vertier, meer voorzieningen, zoals onderwijs 
of zorg? Zeker als je jong bent, of juist oud. Dat bracht de monden 
al gauw in beweging. De voorbeelden, anekdotes en verhalen die 
daarop los kwamen vormden op zich al een enorme schat. Mocht 
het hele project mislukken, alleen al om het vertellen en horen van 
deze verhalen was de moeite al mee dan waard. Hoe gevarieerd die 
inbreng ook was – en wat moet je er precies mee?, dacht menigeen – 
twee constanten kwamen al snel bovendrijven. 

  Wie hier woont, wil over het algemeen nergens anders wonen. In 
de dorpen laten de mensen je vrij, je wordt tot niets gedwongen of 
met niets lastig gevallen. Maar als het nodig is, zijn de mensen er 
voor elkaar. Ze kennen elkaar, meer of minder goed. Maar als het 
er op aan komt staan ze voor elkaar klaar. En wat wil een mens nog 
meer dan de rust en de ruimte, en de mooie dorpskernen die we hier 
hebben?

  En behalve de ruimte om de dorpen is er de zeedijk. En achter de 
zeedijk het ‘Noorderleeg’, en daarachter het slik en het water van 
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het wad. De meesten komen er niet zo vaak, maar vaak genoeg om 
de enorme ruimtelijkheid van de natuurelementen te ervaren, de 
veranderingen van de seizoenen en het weer. En dat de pracht en de 
macht die daarin schuilging was iets veel groters en fundamentelers 
dan het menselijk ‘wrotten en razen’ daar achter die dijk. 

  Wat begon als een verdediging op een prikkelende vraag eindigde 
niet zelden in bewondering en zelfs verwondering over wat altijd zo 
vanzelfsprekend leek en toch zo bepalend was.

  Het was duidelijk dat deze twee elementen op de een of andere 
manier het vertrekpunt moesten vormen van de voorstelling. 
Daarmee werd ook duidelijk dat het in ieder geval een 
locatievoorstelling moest worden. Je kan niet in een zaaltje laten zien 
wat het betekent om hier te wonen, daarvoor moesten we naar buiten 
– als het even kon achter de dijk. 

  De tweede bijeenkomst ging vooral daar over: wat waren bijzondere 
plekken? Wat waren daar de voor- en nadelen van? Wat zou je op die 
plekken kunnen doen? Het idee van een reis werd geboren, een reis 
die als een soort kapstok kon functioneren om allerlei mooie dingen 
aan op te hangen.

c. er ligt een plan!

  Voor de derde bijeenkomst, na de zomervakantie van 2013, had 
de dramaturg van Keunstwurk, tevens toneelschrijver, uit alle 
losse ideeën een plan gesmeed, dat nu werd voor gelegd. De titel 
was: Reis naar Wad. De theatrale reis zou vertrekken vanuit drie 
startpunten, in Hallum, Birdaard en Blija. Om praktische redenen 
werd daarbij gekozen voor bussen. In iedere bus zou een team van 
twee ‘reisleiders’ komen die de bezoekers duidelijk moesten maken 
dat ze in een protestmars waren beland. De vermeende aanleiding 
voor die protesten waren tamelijk absurd. In de ene bus heette het 
dat werkzoekende jongeren verplicht waren om het Fries af te leren, 
omdat dat hun kansen op de arbeidsmarkt zou verkleinen. In de 
tweede bus ging de actie tegen het voornemen om hulpbehoevende 
bejaarden verplicht in zorg tehuizen in Leeuwarden te vestigen. 
In de derde bus tenslotte werd geprotesteerd tegen het verlagen 

van de dijken vanwege ‘de bezuinigingen’. Bij hoge nood moesten 
bewoners zich maar weer ouderwets op de terpen zien te redden. 
Om de uitvoering niet te complex te maken werd er uiteindelijk voor 
gekozen om de laatste protestactie in alle drie de bussen te houden. 
Dat vergemakkelijkte ook de samenkomst van de drie tochten in 
Ferwerd, waar voor en tegenstanders van het overheidsvoornemen 
op een theatrale manier met elkaar geconfronteerd zouden worden. 
Daarna volgde een omslag punt. Het maatschappelijke protest en het 
politieke gekrakeel, maakte plaats voor contemplatie en bezinning. 
In de prachtige, grote kerk van Ferwerd ging de reis letterlijk en 
figuurlijk naar ‘binnen’. Het onderdeel aldaar zou verzorgd worden 
door een speciaal gelegenheidskoor. 

  Het derde onderdeel van de reis ging richting wad. De bedoeling 
was om de toeschouwers hier ook echt iets te laten ervaren van de 
overweldigende natuur en de bescheiden betekenis van de mens 
hierin. Daarbij zou het moeten gaan om een contrast tussen stilte 
en geluid, tussen licht en donker. Als de drie bussen uit Ferwerd 
hier aan zouden komen, was de nacht al gevallen. Buitendijks, in 
het donker, aan de rand van een ‘dobbe’ (door een dijkje omrande 
zoetwatervoorziening) met met een ‘verborgen’ brassband en enkele 
mysterieuze lichteffecten zouden de toeschouwers de nachtelijke 
natuur met het wad in het verschiet op zich in laten werken.

  Op de hele route was voorts gelegenheid voor begeleidende acts 
en mini-voorstellingen, zoals een rondleiding op de terp van 
Hegebeintum, een muzikaal omlijst verhaal over slikwerkers, 
enzovoort.

  (Voor het plan zelf raadplege men de website van Keunstwurk:  
www.keunstwurk.nl)

  
  Het zou dus een theatrale reis worden van buiten naar binnen, 

van cultuur naar natuur, van land naar water en van licht naar 
donker. Onderweg en op de verschillende halteplaatsen was genoeg 
gelegenheid om van alles te laten zien, horen en ervaren – hetzij met 
min of meer aangepaste acts die al bestonden, hetzij – zoals op het 
dorpsplein van Ferwerd – met een speciaal te schrijven onderdeel. 
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de productie
fase 

a. de financiering

  Het plan werd enthousiast ontvangen, maar voordat het verder 
ingevuld kon gaan worden en de productie feitelijk van start kon 
gaan – de voorstellingen waren gepland voor eind augustus, ongeveer 
tien maanden later – moest er nog veel geregeld worden. Om te 
beginnen geld. Keunstwurk kon in tegenstelling tot voorgaande 
Himmelskoftproducties alleen ondersteuning bieden in de vorm 
van administratie en begeleiding door haar adviseurs op het vlak van 
conceptontwikkeling en projectleiding. Met het conceptplan en een 
degelijke begroting als basis stapte als eerste de provincie als eerste 
met een forse bijdrage over de brug. In Friesland werd op provinciaal 
niveau altijd veel belang gehecht aan de amateurkunsten en dit project 
pastte in het beleid. Vervolgens zegde ook de gemeente Ferwerderadeel 
een bedrag toe. Maar voor relatief gecompliceerde productie op 
meerder locaties, met meerdere groepen en verschillende professionele 
begeleiders, was meer geld nodig. Met de toezeggingen van gemeente 
en provincie konden vervolgens een aantal provinciale fondsen en een 
landelijk fonds worden overgehaald om het project te ondersteunen. 
De landelijke Stichting Theater Nationale Vakkring zag in het project 
een mogelijke voorbeeldfuctie voor andere community art projecten, 
met name in een landelijke omgeving. Tenslotte moest volgens de 
begroting iets minder dan de helft van de kosten uit kaartverkoop 
worden opgebracht, een doelstelling die uiteindelijk ook gehaald werd. 

b. Heel belangrijk: een goede werkgroep
  
  Een project als dit staat of valt met de actieve inzet van mensen uit 

de regio waarvoor het bedoeld is. Terwijl het wachten nog was op de 
financiële toezeggingen werden er een vijftal mensen aangezocht 
om zitting te nemen in een werkgroep die de verschillende 
aspecten van de productie zouden moeten gaan aansturen. Ze 
hadden allen deelgenomen aan de voorbereidende gespreksronden 
en waren als regisseur, bestuurslid of anderszins al betrokken bij 
culturele activiteiten in de gemeenten, zodat ze beschikten over 
het noodzakelijke netwerk. Nadat de groep geformeerd was werden 
er taken verdeeld (regelen van bussen, repetitie- en speellocaties; 
aanzoeken van groepen of individuele spelers; publiciteit, enzoverder). 
De werkgroep regelde niet alleen veel zaken, maar waren voor een 

2.
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belangrijk deel ook verantwoordelijk voor de artistieke invulling van 
veel onderdelen van het conceptplan.

  Aangezien het hier onbetaalde vrijwilligers betrof, die dit werk niet 
zelden deden naast een drukke baan, was de betrokkenheid van een 
professionele begeleider, met de nodige productionele ervaring en een 
eigen netwerk en apparaat achter zich, absoluut noodzakelijk. Luuk 
Eisema had als adviseur Theater namens Keunstwurk zitting in de 
werkgroep. Hij zorgde voor de artistieke invulling van de verschillende 
onderdelen in het kader van het plan, zocht (semi-)professionele 
begeleiders aan voor de verschillende onderdelen – waaronder een 
regisseur die ook kon schrijven voor het onderdeel op het plein in 
Ferwerd – en hield zich in de loop van het productieproces vooral bezig 
met de eindproductie van het project.

c.  de rol van keunstwurk en die van de 
begeleiders

  De rol van Keunstwurk als ondersteuner voor de amateurkunsten is in 
de loop der jaren veranderd. De taken van de twee part-time adviseurs 
voor theater liggen vooral op het geven van advies, het onderhouden 
van een kenniscentrum en het entameren van vernieuwende 
initiatieven. Voor de uitvoering van grootschaliger producties moeten 
echter partners worden gevonden, die dat uitvoerende gedeelte zoveel 
mogelijk op zich kunnen nemen. In het geval van ‘Reis naar wad’ 
lag dat niet eenvoudig. De gemeente juichte het project ten zeerste 
toe als een noodzakelijke culturele stimulans, maar zij kon niet 
effectief optreden als partner. De verschillende verenigingen waren 
niet formeel als vereniging bij het project betrokken, maar alleen 
middels hun individuele leden. Veel tijd en moeite gingen zitten in 
een poging om een stichting uit de gemeente tenminste als financiële 
aanvrager en administratief platform te laten functioneren, maar 
dat mislukte uiteindelijk. Vandaar dat Keunstwurk tenslotte toch 
veel uitvoerende taken op zich heeft genomen, zoals het financiële 
beheer, de contracten, administratie, enz. Alleen de organisatie van 
de kaartverkoop heeft het uiteindelijk toch uitbesteed, gedeeltelijk 
aan schouwburg de Harmonie in Leeuwarden vanwege hun expertise 
en gedeeltelijk aan Warenhuis Pijnackker in Ferwerd, wat vooral de 
kaartverkoop in de gemeente zelf vergemakkelijkte.

  Ter ondersteuning van de projectleider zette Keunstwurk voor de duur 
van het project een producent in voor de duur van het project. Terwijl 
de projectleider vooral zorgde voor de invulling, de aanstellingen 
van medewerkers en de algehele bewaking van het proces regelde 
de producent, ondersteund door een stagiaire van de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden, vrijwel alle praktische zaken.  
De projectleider moest soms echter ook als coach optreden. 

  Naast de begeleiding vanuit Keunstwurk was de voortgang van het 
proces en het eindresultaat in belangrijke mate afhankelijk van de 
verschillende (semi-) professionele begeleiders, zoals regisseurs, 
dirigenten en technici. Hiervoor werden mensen aangezocht – 
voorzover mogelijk uit de regio - met wie eerder gewerkt was en die 
vertrouwd waren met de verschillende disciplines in het veld van de 
amateurkunst. 

d. fasering, struikelblokken en kadootjes

  In maart 2014 konden dan eindelijk de repetities van start gaan. Ook 
in deze fasen was het voor veel van de deelnemers nog even wennen. 
Acteurs hadden vaak wel iets van een rolverdeling gekregen, maar er 
lagen nog geen teksten vast en musici en koorleden hadden nog niet 
altijd de beschikking over kant en klare partijen. Eén muziekstuk 
(van de wethouder!) moest zelfs nog opnieuw worden gearrangeerd 
voor een brassband. Voor het treffen van de drie ‘protest’ groepen 
in Ferwerd, werd zoals gezegd, speciaal een tekst geschreven. In 
die eerste fase van de repetitieperiode was het dus nog veel zoeken: 
wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, hoe gaat het passen in 
het geheel? Aangezien de verschillende onderdelen op zichzelf 
betrekkelijk klein waren was daar wel tijd voor, maar veel spelers 
hadden, achteraf gezien, lange tijd het gevoel dat ze in het duister 
tasten over waar het naar moest met deze reis met onbekende 
bestemming. Pas in de laatste fase, vlak voor en na de zomervakantie, 
vielen de dingen echt op hun plaats.

  De term ‘uitdaging’ voor een productie waarin het publiek verplaatst 
wordt naar in totaal acht spellocaties en waarin gewerkt wordt met veel 
mensen uit diverse disciplines is een understatement. Moeilijkheden 
en struikelblokken waren er dan ook in overvloed en de werkgroep, 
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de producente en stagiaire hadden er hun handen vol aan. Goede 
communicatie is daarbij onontbeerlijk, maar om de Reis goed te laten 
verlopen was een strakke timing misschien wel het belangrijkste 
ingrediënt. Alle onderdelen en afstanden werden tot op de minuut 
geklokt en gecheckt op tijd en eventualiteiten. 

  Maar naast problemen waren er ook kadootjes, zoals mensen die 
zomaar hun enorme tuin afstaan voor de duur van de voorstelling, of 
een amateurhistoricus die een verhaal blijkt te hebben dat naadloos 
in het concept pakt. Of iemand die een groep paarden – bekend van 
de bijna-ramp in Marum – ter beschikking stelde voor een prachtig 
slotbeeld. Om trouw te blijven aan de oorspronkelijke doelstelling van 
het project mag je dergelijke kadootjes niet laten liggen, maar om ze in 
te passen vergt wel de nodige organisatorische flexibiliteit. 

 

Het beeldmerk
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dwarsfluit over het water in de dobbe kwam de voorstelling tot een 
ingetogen slot. Even later brachten de drie bussen de toeschouwers 
terug naar hun vertrekpunt. 

b. reacties en recensies

  Al in de bussen op de terugweg, maar zelfs tijdens de heenreis, 
reageerden de toeschouwers enthousiast. Niet alleen op de 
verschillende onderdelen die onderweg vertoond waren, maar 
ook hoe mooi het weidse, groene landschap hier was, hoe fraai 
de dorpskernen en hoe indrukwekkend de kerk. En vooral hoe 
bijzonder het was om het buitendijkse gebied bij nacht te ervaren. 
De muziek, de zang, het spel en de verhalen – ze vloeiden op een 
aangename manier samen met de ervaring van de natuur, het 
landschap en het ‘mensenwerk’ in dat landschap. Zelfs veel inwoners 
van Ferwerderadeel (ruim de helft van de toeschouwers) hadden het 
gevoel dat ze hun eigen habitat opnieuw ontdekt hadden, of in ieder 
geval met andere ogen bezien hadden. 

  Uit een enquête onder het publiek in de laatste drie voorstellingen 
kwam naar voren dat 4,7% de voorstelling in zijn totaliteit als ‘matig’ 
beoordeelde en dat 29,8 % koos voor ‘soms mooi, soms minder’.  
66% betitelde de voorstelling als prachtig .

  Dat een voorstelling die uit zoveel verschillende onderdelen is 
opgebouwd soms als heterogeen kan worden ervaren – en dat bepaalde 
onderdelen daarbij minder scoren dan anderen – lag een beetje in de 
lijn der verwachtingen. Tweederde had daar kennelijk geen moeite 
mee; een derde wel, of enigszins. Uit gesprekken met toeschouwers, 
en later ook uit reacties op Facebook en dergelijke, bleek ondermeer 
dat sommige toeschouwers moeite hadden met het verschil tussen 
het eerst deel (voor de kerk in Ferwerd) en het tweede deel. Men 
had het gevoel dat het thema van de dijkverlaging ineens verdwenen 
was. Aan de ervaring van het tweede deel deed dat niets af, maar op 
verhaal niveau zat hier achteraf gezien inderdaad een zwak punt in 
de voorstelling. Na het vernederend afdruipen van die ene, dappere 
voorstander van de dijkverlaging was kennelijk onvoldoende duidelijk 
gemaakt dat al dit politiek gekrakeel maar relatief is en dat we nu op 
een andere manier naar onze omgeving wilden kijken. Saillant detail: 

a. de voorstellingen

  Dankzij ruime voorpublicaties in provinciale en regionale media, 
waaronder de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân, waren in de 
voorverkoop vrijwel alle kaarten voor alle vijf voorstellingen verkocht.

  En dan gaat het doek op...! Alleen was er hier geen doek en geen 
voetlicht, maar een zot duo in kaplaarzen en zuidwesters dat 
de reizigers uitnodigde om plaats te nemen in ‘hun’ bus en hen 
meenam in een protesttocht tegen de rampzalige plannen van ‘de 
regering’. Onderweg werd de ene bus getrakteerd op een opjuttende 
drumband, een andere op een groepje dansers voor een windmolen 
die met reddingvesten het einde der tijden tegemoet zagen, terwijl 
in de derde bus halverwege een groepje kinderen in badkleding 
instapt. Zij konden juist niet wachten op de voorspelde waterpret. In 
Hegebeintum trokken de busreizigers vanuit de drie aanvoerroutes 
over de hoge terp, waar men langs open vensters in de ruimte een 
blik kon werpen om te zien hoe mooi, rustig en leeg het hier (nu 
nog) was. 

 
  Op het stadspleintje van Ferwerd troffen de drie groepen elkaar met 

spandoeken voor een hoogtepunt van de manifestatie. Daar werd 
een ambtelijk commissielid dat even mocht komen uitleggen wat 
de positieve kanten waren van de dijkverlaging door een clowneske 
figuur voor gek gezet, maar terwijl de arme man na zijn motto ‘laat 
het water maar komen’ letterlijk en figuurlijk afdroop, draaide de 
stemming om. Ineens was het grote gelijk verdwenen. Waar maakten 
we ons zo druk om? In de vlakbij gelegen kerk bracht een koor een 
geheel eigen interpretatie van het Beatles’ nummer Let it be. De 
sfeer van de dertiende eeuwse kerk en de prachtige liederen deed 
de stemming veranderen, waarna de toeschouwers ingetogen de 
bussen beklommen voor het laatste deel. In een nachtelijke, schaars 
verlichte tuin buiten het dorp klonken vreemde klanken en sprak 
een verteller duidelijk uit eigen ervaring over het ruige werk van de 
slikwerkers die vroeger land moesten winnen bij het wad. Door de 
sferische muziek gleed je bijna een andere wereld in. Het eindstation 
was op de rand van een grote, ronde dobbe buitendijks, waar wilde 
paarden door de nacht draafden en je over het wad de glimmerlichten 
van de eilanden kon zien. In de langdurige stilte klonken plots van 
ver de koperklanken van een brassband en met het ijle geluid van een 
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(alles stroomt): het gelegenheidskoor dat zo mooi Let It Be en odes aan het 
Wad zingt in de fraaie kerk van Ferwert heeft het daar eigenlijk ook over.

 Het Friesch Dagblad uitte zich in vergelijkbare bewoordingen.

  De ironie van de reacties van zowel toeschouwers en recensenten 
was dus eigenlijk dat aan de ene kant de verwachtingen die met het 
‘leukste’ deel waren opgewerkt – die van de zogenaamde protestmars, 
niet ingelost werden in het tweede deel, terwijl men dat juist weer het 
mooiste en indrukwekkendste deel vond. 

Van twee toeschouwers hoorden we dat ze na het eerste deel wat 
teleurgesteld huiswaarts waren gekeerd, maar toen zoveel enthousiaste 
verhalen hoorden over het tweede deel, dat ze de dag daarop de 
Reis alsnog in zijn geheel, en met bijzonder veel genoegen, hadden 
gemaakt. 

  Een ander aspect in de waardering van de toeschouwers betreft de 
verwachting bij een dergelijke voorstelling. Ook op Facebook vond 
iemand de voorstelling een professionele instelling als Keunstwurk 
onwaardig . Door de betrokkenheid van Keunstwurk werd de 
voorstelling kennelijk beoordeeld als een professionele productie, 
terwijl dat toch bepaald niet het geval was. 

   Uit deze reactie bleek dat het tijdig en goed inspelen op mogelijke 
publieksverwachting en bij een voorstelling als deze van groot belang 
is. Via verschillende communicatiekanalen moet je duidelijk maken 
wat voor soort voorstelling het is, door wie het gemaakt is, hoe het 
gemaakt is en ook wat het idee erachter is. Als begeleidende instelling 
moet je er voor waken om wel je aandeel, maar niet de productie als 
zodanig te claimen.

  Ook in de verschillende recensies was de toon vooral positief over de 
betrokkenheid van zoveel verschillende amateurkunstenaars en over 
de bijzondere ervaring van de reis. Zo schreef de Leeuwarder Courant 
van 29 augustus 2014 bij monde van Jacob Haagsma:

  Het is ook niet alledaags, Reis naar Wad: een theatrale reis per bus, langs 
mooie plekjes waar opmerkelijke dingen gebeuren – kluchtig en vrolijk of 
juist verstild, tot nadenken stemmend. Het idee dat er zo veel mensen en 
clubs uit Ferwerderadiel hun beste krachten aan dit spektakel geven, draagt 
flink bij aan de feestvreugde.

 Maar een kritische noot is er ook:

  Dat de veelbelovend begonnen actie in de bus ook tot stilstand komt, draagt 
bij aan een wat onbevredigd gevoel. Al wordt dat deels weggenomen door de 
prachtige monoloog van oudslikwerker Jan Fennema, fraai ingebed in de 
mystieke muziek van duo Yrisa in de niet minder fraaie tuin van de familie 
Boersma. Hij vertelt hoe het water het landschap en de mensen heeft 
gevormd, en de zee zal altijd slik voortbrengen. (…) Het water, panta rhei 
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a.  evaluaties met werkgroep en 
medewerkers

  Nadat alle spullen weer waren opgeruimd en de terreinen netjes 
waren overgedragen aan de welwillende eigenaren, gingen de 
werkgroep en de producenten voor een laatste maal om de tafel om 
terug te blikken over wat goed en wat minder goed was gegaan. 
Naast een gevoel van gepaste trots en tevredenheid, waren er op- en 
aanmerkingen over aantal kleinere verbeterpunten of tegenslagen, 
die te specifiek zijn om hier te herhalen. Maar net als bij de reacties 
op een korte schriftelijke enquête onder spelers en vrijwilligers 
kwamen er in de kern twee belangrijke kritische punten naar voren. 

  Het eerste had te maken met de voorstelling en had precies te maken 
met het punt dat hierboven bij de publieksreacties ook is aangekaart 
– al hadden de meeste spelers en vrijwilligers er niet zo’n erg 
probleem mee. 

  Het tweede betrof het proces zelf, en dan met name de gebrekkige 
communicatie in de periode tussen de aanname van het conceptplan 
in oktober 2013 tot halverwege het repetitieproces in mei 2014. 
De meeste betrokkenen hadden ergens in de loop van het najaar 
en het begin van het voorjaar hun medewerking toegezegd, maar 
voor velen van hen bleef het lange tijd onduidelijk wat het grotere 
geheel nu eigenlijk moest worden en hoe hun aandeel daarin moest 
passen. Precies in die opstartperiode van de productie moest er 
vreselijk veel uit de grond gestampt worden: toezeggingen over 
de financiën, vinden van repetitieruimtes, van locaties, van een 
busbedrijf, enzovoort, enzovoort. Binnen al die deelaspecten was het 
voor iedereen duidelijk wat hij of zij moest doen, maar het zicht op 
het grote geheel kwam voor veel deelnemers pas laat. Zelfs hebben 
een paar mensen om die reden afgehaakt – spelers die wèl naar de 
voorstelling kwamen en achteraf zeiden: ‘als ik dít geweten had, dan 
had ik ook mee willen doen!’ 

  De belangrijkste les voor de professionele begeleiders uit dit project 
is dan ook dat je bij een dergelijk complex theateravontuur van het 
begin af aan iedereen betrokken moet houden, bijvoorbeeld door 
middel van een nieuwsbrief, waarin regelmatig melding wordt 
gemaakt over de voortgang en de visie op het eindresultaat.

napraten en 
‘Hoe nu  
verder..?’ 

4.
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zoeken naar nieuwe initiatieven. Tegelijk gaat de werkgroep zoeken 
naar een definitief rechtspersoon voor zichzelf. Deze vereniging of 
stichting zal de organisatie op zich nemen voor een jaarlijks cultureel 
evenement in Ferwerderadiel. De gemeente ondersteund dat streven. 
Gezamenlijk werd besloten dat:

 
   er een rechtspersoon komt die jaarlijks een nieuw, gezamenlijk 

evenement kan organiseren
  er in 2015 een nieuw, maar kleinschaliger evement op touw zal 

worden gezet (waarvoor al verschillende ideeën werden geopperd)
  er een budget gevonden moet worden, waaruit in ieder geval steeds 

een professionele productieleider betaald kan worden.

  Keunstwurk staat in ieder geval open om hierover mee te denken, 
suggesties te doen en adviezen te geven. Die kunnen artistiek-
inhoudelijk van aard zijn, maar ook gaan over de opzet van een 
productie, bemiddeling voor het vinden van geschikte medewerkers, 
fondsenwerving, e.d.

b. feest!

  Dat het gevoel met z’n alle deel te nemen aan een uitzonderlijk 
gebeuren er uiteindelijk toch wel kwam, vooral vanaf de zomer, 
bleek bij het slotfeest voor iedereen die op de een of andere manier 
bij het project betrokken was: spelers, vrijwilligers, begeleiders. De 
wethouder sprak een woordje, er waren prachtige foto’s te zien, en 
iedereen was vijf centimeter langer geworden. ‘Dit wie wat!’ Uit de 
monden van familie, vrienden, buren en kennissen had iedereen 
verbazing en verwondering gehoord hoe bijzonder het was om hier te 
wonen en wat er in deze kleine gemeente voor moois geproduceerd 
werd. En daar was het in dit hele project precies om begonnen. 

  Ondanks de taart bij de koffie (er waren nog een paar dubbeltjes 
over!) heerste er bij de meeste spelers ineens honger naar meer: 
wanneer komt er weer eens zo’n project? 

c.  gesprek met de gemeente: ‘Hoe nu 
verder?’

  Die vraag lag ook op tafel in het afsluitende gesprek dat Luuk Eisema 
als projectleider en twee leden van de werkgroep hadden met twee 
wethouders van de gemeente Ferwerderadeel, de heer Jelle de Vries 
(sociaal-cultureel werk) en de heer Jaap Hijma (openbare werken, 
eerder cultuur). 

  Duidelijk was dat Keunstwurk in deze gemeente vooralsnog niet 
opnieuw een dergelijk project kon opzetten. Daarvoor ontbreekt 
eenvoudig de capaciteit en liggen er in de provincie bovendien 
nog meer gebieden braak. Maar zowel bij de werkgroep als bij de 
vertegenwoordigers van de gemeente leeft het besef dat er iets was 
wakker geschud is dat wakker moet blijven. Voor de levendigheid van 
het culturele verenigingsleven en daarmee van de dorpen is het van 
belang dat ze meer naar buiten treden, dat ze zich aan elkaar en aan 
andere bewoners zichtbaar moeten maken. Zodat de ‘leefbaarheid’ in 
dit gebied verbeterd wordt, maar er ook animo ontstaat voor nieuwe 
aanwas. Ook in deze gemeente wonen moderne inwoners die zich 
graag laten verrassen, die open staan voor nieuwe ervaringen en 
nieuwe vormen. De werkgroep had om die reden ook besloten om te 
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  Community art gaat over participatie en empowerment. Met die 
termen gaan er misschien deuren open bij beleidsmakers en 
geldschieters, maar deuren dicht bij de mensen met wie je wat wilt 
doen. Als je dergelijke begrippen niet weet te vertalen – ook voor die 
beleidsmakers – in gewoon Nederlands (of Fries, Limburgs, Haags) 
dan blijf je als professional een neokoloniale missionaris, die met 
spiegeltjes en kraaltjes aan komt zetten om het volk te verheffen. Wie 
een mooi plan met amateurs wil realiseren hoeft niet uit de hoogte te 
doen, noch op zijn hurken te gaan zitten. Je begrijpt elkaar het best 
binnen een ruimte waarin ieder zijn eigen taal mag spreken. 

  Hoe maak je van een gemeenschapsproject daadwerkelijk een 
succesvolle uiting die van de betrokkenen zelf komt? Ook hier geldt 
dat je aan de ene kant moet luisteren, kijken openstaan, en aan 
de andere kant je vermogen als artistiek vormgever moet durven 
inzetten. Ook al is een project inhoudelijk voor 100% van ‘de mensen 
zelf’ afkomstig, zonder de aantrekkelijke, artistieke vorm die 
professionele begeleiders er aan geven, blijft het vormeloos.

  Ga zo snel mogelijk op zoek naar mensen in de regio die als 
voortrekker kunnen fungeren. Zij hebben de plaatselijke 
contacten, de kennis van plaatsen en personen, het gevoel voor 
geschiedenis en omgangsvormen. Met hen vorm je een werkgroep 
die gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid draagt. Het slagen 
van een gemeenschapsproject hangt namelijk af van een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de professionals van buiten en de kenners 
van binnen. 

  Maak een korte beschrijving die voor iedereen duidelijk maakt wat de 
kern van het project is en gebruik daarbij steeds hetzelfde beeldmerk.

  Communicatie gaat niet alleen over publiciteit of het maken van 
duidelijke afspraken. Juist omdat er binnen gemeenschapsprojecten 
grote verschillen zijn in kundigheid, kennis, verantwoordelijkheid 
of mate van betrokkenheid is het van groot belang dat je alle 
betrokkenen regelmatig erbij betrekt, al is het maar door informatie 
te verstrekken. Naar buiten toe is ‘branding’ belangrijk: zorg 
dat je vanaf het begin herkenbaar bent door steeds hetzelfde 
beeldmateriaal, logo’s en dezelfde namen te gebruiken. 

tips & ideeën 5.
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  Hetzelfde geldt voor verzekeringen. Zorg er steeds voor dat er veilig 
gewerkt wordt en dat verantwoordelijkheden goed zijn afgedekt. 
Vraag je bijtijds af wie en wat er wel of niet verzekerd is, welke schade 
wel of niet gedekt wordt. Zorg ook voor veiligheidsvoorzieningen, 
zoals EHBO’ers en brandvoorzieningen.

  Voor een succesvol gemeenschapsproject is niet alleen tijd en 
professionele ondersteuning nodig, maar vooral geduld en een lange 
adem. De moeilijkheden waar je tegen aanloopt zijn niet alleen maar 
tegenslagen en tegenvallers. Ze bergen vaak precies het motief in 
zich waarom je aan een dergelijk project begonnen was. Soms moet 
je ook je eigen verwachtingen bijstellen. Wat niet wil zeggen dat je 
concessies moet doen aan je artistieke ambities. Al zijn de middelen 
en mogelijkheden nog zo beperkt, doe nooit concessies aan je 
artistieke ambitie. Je bent dat aan je medewerkers èn aan je publiek 
verplicht.

  Maar je publiek zo goed mogelijk duidelijk wat ze kan verwachtingen 
van de voorstelling. Dat wil niet per se zeggen dat je veel over de 
inhoud moet verklappen. Eerder dat de manier waarop je in de media 
communiceert over project en productie in toonzetting overeenkomt 
met de manier van werken en/of de stijl van de voorstelling. Op die 
manier roep je geen verwachtingen op die je niet waar kunt maken. 

  De betrokkenheid van lokale sponsors is niet te onderschatten. Het 
hoeft niet altijd om geld te gaan, het kan een bijdrage in natura zijn: 
koffie, stoelen, repetitieruimte, enzovoorts. Het gaat niet alleen om 
geld of goederen, maar ook om het vergroten van draagvlak. Vermeld 
hun betrokkenheid ruimhartig.

  Een sterke, institutionele partner in de regio, die ook een aantal 
uitvoerende taken op zich kan nemen, is bij dit soort projecten wel 
aan te bevelen.

  Maak een goed en flexibel tijdschema. Vooral de aanlooptijd is bij 
dit soort projecten vaak langer dan bij ‘gewone’ producties. Voor 
de buitenwacht is die extra investering in het voortraject niet altijd 
zichtbaar in het eindproduct. Reden te meer om vooral vooral voor 
financiers en beleidsmakers een duidelijk onderscheid te maken in 
de doelen en resultaten van het eindproduct en die van het traject als 
geheel. 

  Zonder geld gaat het niet. Er zijn in Nederland nog steeds overheden, 
instellingen, fondsen en sponsors die in dergelijke projecten willen 
investeren, maar ze stellen, terecht, eisen. Alleen verschillen die 
eisen nogal eens en kost de werving van middelen vaak veel tijd. 
‘Crowdfunding’ is daarbij ook een middel, maar een waar niet 
te makkelijk over gedacht moet worden. Je moet dan speciale 
communicatiemiddelen zoals een webste en videoverslagen kunnen 
inzetten om je publiek als geldschieter te verleiden – een vak apart.

  Het tijdig verwerven van de benodigde vergunningen is een vaak 
onderschat aspect bij locatievoorstellingen. Bij ‘Reis naar Wad’ bleek 
het te gaan om Natuurmonumenten, het Fryske Gea, het waterschap, 
de Provincie en de gemeente Ferwerderdadeel. 
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cijfers

bezoekers 690

spelers  192  (acteurs, dansers, brassband, 
drumband, koor, overige musici)

vrijwilligers 22

werkgroepleden 5

professionele  
begeleiders

 7  (toneel, muziek, dans, kleding, 
grime, techniek)

productieteam 2  (producent, productie- assistent)

ondersteuning 
keunstwurk

 3  (projectleider, dramaturg,  
administratief medewerker)

sponsors en  
subsidiënten

11

begroting 37.500,-

namen

werkgroep Bob de Boer, Ida Hiemstra, Anne van Oosten, 
Binne Reitsma en Willemien Verhoog

productie Anke Zijlstra-Duiker en Thillie Bremers 
(stagiaire)

professionele  
begeleiders

 Eelco Veenema, Grytha Visser (spel), Sander 
Metz (koor), Keimpe Reitsma (brassband), 
Remko Hoitsma (arrangement), Wolly Prins 
(kleding), Saskia Wagenvoort (grime) Bert 
Bosma en Albert Bosma (techniek)

project  
begeleiding

Luuk Eisema, Hans Brans  
(conceptontwikkeling)

met dank aan Jaap Hijma en Jelle de Vries

bijlagen
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Instellingen en bedrijven die in natura een bijdrage leverden zijn:
Hervormde Kerk Ferwert, Café ‘Stap der ris yn’, Verhuur Partybenodigd-
heden & Toiletwagens BDV, Circus Witowa, Heit en Mem Media, Jildou 
de Vries, Heechfine, Loonbedrijf Sj. van Gunst, Loonbedrijf Folkertsma, 
Syperda Verhuur, Agrarisch bedrijf B. Terpstra, Maatschap Schuiling, 
de familie Boersma (tuin) en theater ‘It Heech’ van Bob de Boer, Familie 
Hoogland (land dobbe); Familie Steegstra, Camping Zwanenburg, EHBO 
verenging Ferwerderadiel, Warenhuis Pijnacker.

link

Het conceptplan en het programmaboekje met alle namen van mede-
werkers en sponsors van Reis naar Wad zijn te vinden op de website van 
Keunstwurk: www.keunstwurk.nl/theater/nieuws/reis-naar-wad-2014 

adressen

Keunstwurk
Postbus 1288 
8900 CG  Leeuwarden
www.keunstwurk.nl

Provinsje Fryslân
Postbus 20120
8900 HM  Leeuwarden

Gemeente Ferwerderadiel 
Postbus 2
9172 ZS  Ferwert

Stichting Theater Nationale Vakkring
Rozenhoutstraat 14
1704 CD  Heerhugowaard

Stichting Woudsend Anno 1816
Postbus 8 
8574 ZP  Bakhuizen

Rabobank Ferwerd

P.W. Janssen’s Friessche Stichting
t.a.v. dhr. Ir. A. van der Werf
Leeuwetand 39
8445 RB  Heerenveen 

De Jong Tours
Postbus 18
9104 ZG  Damwoude

Brandsma Offset Ferwerd
Hoofdstraat 35
9172 MN  Ferwert
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