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We hebben er een paar jaar op 
moeten wachten, maar Hid Hero gaat 
eindelijk in uitvoering. 
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Hid Hero gaat op 8 september in première  
We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar het lijkt er nu toch echt op dat Hid Hero en 

het referendum dit jaar zijn uitvoering krijgt. Sterker nog: zowel het bestuur van de organiserende 

stichting Theater over het Water, de productieorganisatie als het artistieke team staan in 

startblokken. 

Als nieuwe coronamaatregelen van het Kabinet geen roet in het eten gooien, gaat de voorstelling 

op donderdag 8 september in première. Alle voorbereidingen voor het ambitieuze project worden 

weer opgestart. Niet alleen de tien theatervoorstellingen, maar ook het educatieve onderdeel op 

scholen én het participatieproject voor de totale Bolswarder bevolking vinden in september 2022 

plaats.

Regisseur Bruun Kuijt:
’Het is fantastisch dat mensen de komende zomer weer wat 
mee kunnen maken.’ 
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De woning blijkt veel sneller klaar dan Hid Hero. Door alle 

coronabeperkingen moet het project steeds worden 

uitgesteld. Bruun is ondertussen gesetteld in zijn nieuwe 

woonomgeving. “Wij wonen hier alweer een jaar. Het is hier 

écht prachtig. Geen moment spijt van gehad.” 

Wel heeft de regisseur professioneel een lastige periode 

achter de rug. Net als bij iedereen in de culturele sector viel 

veel werk weg. “Het was dus sprokkelen”, geeft Bruun toe. 

“Maar ik probeer positief te blijven en mee te bewegen in 

de tijd waarin we leven. Dat is voor ons allemaal de grote les 

geweest. Het heeft ons allen ook weer het nodige geleerd. 

Het is op zich niet slecht om even terug geworpen te worden 

op ons zelf. Maar minstens zo blij ben ik dat Hid Hero nu 

weer wordt opgestart.” 

Laven

De regisseur denkt ook dat het publiek er massaal naar 

snakt. “Mensen hebben op mentaal vlak verrijking door 

kunst en theater nodig. Daaraan moeten ze zich kunnen 

laven. Dat wordt wel eens vergeten. Iedereen heeft het 

erover dat sport zo belangrijk is. Lichamelijk is beweging 

nodig. Ik ben het daar absoluut mee eens. Maar we hebben 

ook op geestelijk vlak dingen nodig. Dat is eigenlijk wat kunst 

doet. Bovendien is het volgens mij nog nooit zo belangrijk 

geweest om verbindingen te zoeken. In deze wereld van 

polarisatie wordt het tijd om wat tegenkracht te bieden. En 

daarbij kan theater een grote rol vervullen.” ►►

Bruun Kuijt verruild Zaanstreek 

voor Bolsward

Rond de jaarwisseling van 2020 

maakt theaterregisseur Bruun Kuijt 

uit Zaandam kennis met een 

beoogd theaterproject in Bolsward. 

Het project maakt hem 

enthousiast. Het besluit dat Hid 

Hero onder zijn artistieke leiding 

wordt gerealiseerd valt snel. 

Maar er gebeurt meer. Bruun Kuijt 

raakt zo gecharmeerd van het 

Friese stadje, dat hij samen met 

zijn vrouw de Zaanstreek de rug 

toekeert. Het stel koopt een 

nieuwbouwwoning in Bolsward en 

pakt hun biezen. 

Bruun Kuijt (rechts) bekijkt samen met producent 
Harry Katstra en schrijver Bouke Oldenhof de 
beoogde theaterlocatie

Beoogd 
theaterproject 
zorgt voor 
verhuizing
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►► Vervolg Bruun Kuijt 

Als komend voorjaar de repetities voor Hid Hero van start 

gaan, hoopt Bruun Kuijt dat mensen de vrijheid weer kunnen 

ervaren. Hij constateert dat het voor veel mensen nog een 

drempel is om de stap te zetten in een binnen-theater, maar 

locatietheater daarentegen gaat heel goed. “Het is fantastisch 

dat mensen de komende zomer weer wat mee kunnen 

maken. En voor mij is het extra leuk dat ik in mijn nieuwe 

woonplaats Hid Hero tot leven kan brengen.”

..………………………

Al enkele malen waren er plannen om voor iedereen 

die betrokken is bij Hid Hero een borrel te organiseren. 

Een informeel moment waarop iedereen met elkaar 

zou kunnen kennismaken. Telkens gooiden de 

coronamaatregelen roet in het eten. 

Ook nu is het nog een beetje linke soep om een datum 

te plannen. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet. 

Neem van ons aan dat je, zodra het kan, een 

uitnodiging tegemoet kunt zien voor een gezellige 

samenkomst met alle mensen die inmiddels aan de 

slag zijn voor het bijzondere Bolswarder project.

Borrel zodra het kan

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de audities 

voor de theatervoorstelling rond de markante 

Bolswardse Hid Hero en het in 1953 gehouden 

referendum heeft plaatsgevonden. Het artistieke team 

van Hid Hero heeft toen een selectie gemaakt van de 

mensen die belangstelling hadden voor een rol in het 

project. Alle geselecteerden hebben destijds bericht 

ontvangen. Corona bracht het project nog voordat de 

repetities waren gestart tot stilstand. 

Nu bijna twee jaar later lijkt het er toch echt van te 

gaat komen. Inmiddels hebben alle geselecteerde 

spelers een mail ontvangen met de vraag of zij nog 

steeds beschikbaar zijn voor een rol. Als dat het geval 

is, worden ze uiteraard geplaatst in de cast. Bij de mail 

is ook het repetitieschema én het speelschema 

gevoegd. Voor degene die onverhoopt niet mee 

kunnen doen, gaat het artistieke team op zoek naar 

geschikte vervanging. Dit gebeurt opnieuw door een 

auditieronde.  

Spelcast-check

Fo
to

  S
o

p
h

ie
 K

ro
o

n



NIEUWSBRIEF januari 2022

‘We snakken naar 
iets leuks’

“Ik liep al jaren met de gedachte om in onze stad iets te 

doen met locatietheater”, zo vertelt Peter Dijkstra. 

“Friesland heeft een traditie met buitenproducties. Denk 

aan Spangen, Jorwerd of Oerol. In Bolsward gebeurde 

niets op dat vlak. Sterker nog: op cultureel gebied 

sprankelt de stad in mijn ogen niet echt. Ik deelde mijn 

gedachten met Harry Katstra. Een oud-Bolsward die al 

meer dan dertig jaar in Noord-Holland woont en daar 

een zekere bekendheid geniet door het opzetten van 

grootschalige culturele projecten op verrassende 

locaties. Ik ken hem goed van projecten die wij in het 

verleden eerder hebben gedaan, zoals het in de jaren 

tachtig spraakmakende BLURB. Een fietstocht door de 

stad leidde uiteindelijk langs de achtertuin van het 

voormalige Weeshuis. Samen met toneelschrijver Bouke 

Oldenhof werkte Harry een idee uit dat de basis vormt 

voor het huidige Hid Hero en het referendum. De locatie 

heeft in sterke mate, zo niet volledig, de aanzet gegeven

Projectinitiator Peter Dijkstra:

Peter Dijkstra ziet zijn oorspronkelijke 

idee steeds dichterbij komen. 

‘Projectinitiator’ staat er achter zijn 

naam in het projectplan voor Hid Hero 

en het referendum. En dat begrip 

illustreert precies zijn status. Hoewel 

die in zijn rol als secretaris van het 

stichtingsbestuur inmiddels wel veel 

verder gaat.

voor het thema van de voorstelling. Dat is ook de reden dat 

het vrijwel onmogelijk is het project in een andere vorm te 

gieten.” 

Schuiven

“Ik moet eerlijk bekennen dat de moed mij de afgelopen 

jaren wel eens in de schoenen is gezakt. Hid Hero stond 

gepland voor september 2020. Net op het moment dat de 

repetities in dat voorjaar zouden starten, kreeg de wereld te 

maken met corona. Alles kwam stil te liggen. Wij moesten 

besluiten het project een jaar op te schuiven. Althans, dat 

dachten we. Een jaar later was het binnen de maatregelen 

ook niet mogelijk op de gewenste wijze het project uit te 

voeren. Dus maar weer een jaar uitstellen. Zo’n besluit neem 

je niet zonder slag of stoot. Daar zit best wel werk aan. Denk 

bijvoorbeeld aan alle subsidies die aan het project zijn 

toegekend. Elke keer moest je opnieuw langs de 

subsidienten of het toegekende bedrag nog een jaartje 

beschikbaar zou blijven. In de meeste gevallen is dit ►►

Peter Dijkstra: “Ik moet eerlijk bekennen dat 
de moed mij de afgelopen jaren wel eens in 
de schoenen is gezakt.
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►► gelukt en daar ben ik blij mee. Het lijkt erop dat 

realisatie in 2022 eindelijk gaat lukken. En dat is maar 

goed ook. We snakken naar iets leuks.” 

Potentie

Al snel werd duidelijk dat Hid Hero de potentie had 

meer te zijn dan alleen een theaterproject. Een 

krantenkop in 1952, de periode dat het Europese 

referendum werd gehouden, inspireerde om het 

project breder te trekken. ‘De stad raakt in de ban’ 

werd er toen geschreven. “Dat is precies wat we ook 

beogen met dit project. We doen dat door een 

educatief project te ontwikkelen voor leerlingen van 

het voortgezet onderwijs in de stad. Met het Marne-

college zijn we hiermee bezig.” 

Verbinding maken

“Waar ik ook veel van verwacht is het nevenproject 

‘Participatie’, waardoor zoveel mogelijk Bolswarders

kennismaken én meedoen met onderdelen uit de 

historie van de stad. Dat hoeft absoluut niet op de 

bühne, maar kan op heel veel verschillende manieren. 

Aandacht voor elkaar en vooral: verbinding maken en 

zoeken. Dat is het onderliggende thema. Hid Hero zou 

dat graag zo hebben gezien.”

Hid Hero en het referendum is een project van 

stichting Theater over het Water. Deze 

rechtspersoonlijkheid is in 2019 opgericht. Het bestuur 

bestaat uit Sjoerd IJdema (voorzitter), Peter Dijkstra 

(secretaris) en Martin Wijnia (penningmeester). Om 

aan een verplichting van meerdere (cultuur)fondsen te 

voldoen is de bestuurlijke- en de uitvoeringsorganisatie 

van elkaar gescheiden. 

De uitvoeringsorganisatie staat onder leiding van 

producent/projectleider Harry Katstra. De 

uitvoeringsorganisatie is onder te verdelen in het 

artistieke team (Bouke Oldenhof, Bruun Kuijt, Luc 

Hudepohl, Hadewych ten Berge) en het productieteam 

(op dit moment bestaande uit Martina Ketelaar, 

Siebren Wielinga, Fernanda Teerenstra, Sjors Ketelaar). 

Daarnaast werken subgroepen aan de onderdelen 

educatie en participatie. 

Stichting Theater over het Water beschikt bovendien 

uit een comité van aanbeveling (Joyce Huisman, Minne 

Wiersma, Sjoerd Galema, Dikkie Alkema).

Bestuur en 
projectorganisatie

Fo
to

  M
ar

ti
n

a 
K

e
te

la
ar



NIEUWSBRIEF JANUARI 2022

Op 17 december 1952 mochten inwoners uit Bolsward 

en Delft naar de stembus. Kiezers werd gevraagd hun 

mening te geven op de vraag of ze voorstander waren 

van een verenigd Europa. En dat gekoppeld aan een 

Europese overheid met een democratische vertegen-

woordiging, omschreven in een Europese grondwet.

Voor beide steden was gekozen omdat de stemresultaten 

daar het meest overeenkwamen met de landelijke 

Terug in de tijd

Bolsward landelijk 
nieuws in 1952

uitslag van de in dat jaar gehouden parlementsverkiezingen. 

De opkomst was groot: 74 procent van de stemgerechtigden 

in Delft kwam opdagen. In Bolsward zelfs 88 procent. En 

meer dan 97 procent stemde vóór Europese eenheid.

Hoewel het niet ging om een bindend-referendum, bemoeide 

heel politiek Den Haag zich ermee. Onder meer het Polygoon-

journaal kwam met een filmploeg naar Bolsward en Delft. 

Deze registratie kun je hier bekijken.

Nog negen maanden…
De komende maanden gaat er veel gebeuren. Alle 

initiatieven die tot en met het voorjaar 2020 zijn ontplooid, 

moeten weer worden opgestart. Na twee jaar relatieve 

stilte, moeten de werkafspraken worden opgepoetst en de 

verschillende planningen weer op elkaar afgestemd. Volgens 

producent Harry Katstra verloopt dit goed. “Iedereen heeft 

er nog steeds veel zin in. Het enthousiasme voor het project 

is zeker niet verdwenen. Dat is een goed teken. Je moet er 

niet aan denken dat de mensen na twee jaar tot de conclusie 

waren gekomen dat het misschien toch niet zo’n leuk plan 

was. Dan sta je niet alleen met lege handen, maar kun je je 

ook afvragen of het plan zo goed was als gedacht. Gelukkig 

speelt dit niet bij Hid Hero.”

Deze maand wordt gestart met het opzetten van het

educatiedeel. Het Marne College in Bolsward, en dan met 

name Betty Okkema, Bernard Zantman en Michiel Galama, 

speelt hierin een belangrijke rol. Zoals elders in deze 

nieuwsbrief staat beschreven is de provinciale organisatie 

Fers, samen met cultuurhistorisch centrum De Tiid en de 

bibliotheek bezig met het ontwikkelen van een 

participatietraject. De fondsenwerving hiervoor loopt op dit 

moment. 

In maart vinden er auditierondes plaats voor het 

theaterproject. Het overgrote deel van de spelcast is bekend, 

maar Hid Hero zoekt nog wel koorleden en kinderen die 

willen meespelen als figurant. Zoals de planning er nu uitziet, 

begint regisseur Bruun Kuijt in mei met de repetities. Dit 

wordt een intensief traject voor de spelersgroep. 

https://youtu.be/jmdE85vVqj0
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Hid Hero en het referendum wordt mede mogelijk gemaakt door: 

..………………………...........................
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Het theaterproject bij het voormalige Weeshuis aan de 

Kerkstraat in Bolsward vormt in de visie van de 

organiserende stichting Theater over het Water de 

hoofdmoot in ‘de maand van Hid Hero’. Maar niet 

minder aansprekend zijn de twee afgeleide projecten 

educatie en participatie. Voor het educatieve traject bij 

het voortgezet onderwijs staat het Marne College aan de 

lat. Op korte termijn wordt duidelijk op welke manier het 

educatieve deel van Hid Hero vorm krijgt. 

Hid Hero en het referendum staat ook voor een 

zogenoemd participatietraject met de inwoners uit de 

stad. Het stichtingsbestuur van Theater over het Water is 

daarvoor een samenwerking gestart met 

cultuurhistorisch centrum de Tiid in Bolsward, de 

bibliotheek en Fers, een provinciale organisatie die 

culturele- en maatschappelijke organisaties in Friesland 

ondersteunt bij projecten waar iedereen aan mee kan 

doen (participeren dus). Een van de concrete ideeën die 

‘Bolswarder duwtje’ mogelijk 
participatietraject rond Hid Hero

op dit moment op (financiële) haalbaarheid worden 

onderzocht is ‘Het Bolswarder duwtje’. 

In deze tijd van digitalisering, tijdgebrek en niet meer naar 

elkaar luisteren, staat ‘het duwtje’ centraal voor ‘we geven 

elkaar een Bolswarder duwtje.’ Hid Hero is zich in 1553 

zonder twijfel niet bewust geweest dat een samenleving 

anno 2022 in een eigen bubbel leeft en daardoor steeds 

minder naar elkaar omkijkt. In de voorstelling ‘Hid Hero’ 

zien we hoe ze dreigt haar graf uit te komen als we niet 

omkijken naar de kwetsbaren in onze samenleving. Dat 

inspireerde de deelnemers aan een brainstormsessie over 

een project dat ervoor moet zorgen dat we juist nu naar 

elkaar omkijken. 

In een volgende nieuwsbrief is ongetwijfeld veel meer 

bekend over zowel de educatieve elementen als het 

participatie-onderdeel rond Hid Hero en het referendum. 

Wordt vervolgd dus.


