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Inleiding 

Het negende jaar uit het bestaan van Pier21 kenmerkt zich door de volgende aspecten: aanpassen, 
flexibiliteit en doorzettingsvermogen. De voortdurende coronacrisis, en de bijbehorende beperkende 
maatregelen, hebben het jaar 2021 behoorlijk in de war geschopt. Tegelijkertijd zijn alle premières 
die gepland stonden gehaald in 2021, ons bijna volledige bezoekersaantal van dit jaar hebben we 
gehaald in de periode augustus tot en met november. 

Eind november 2021 moesten alle voorstellingen opnieuw geannuleerd worden doordat er weer 
beperkende maatregelen werden ingevoerd. Dankzij een coronacompensatie van de provincie 
Fryslân konden wij al onze acteurs en technici uitbetalen voor de maand december ondanks dat er 
niet gespeeld werd.  

 

1. Evenement: Free Heri Heri Fryslân 

Op 1 juli 2022 hebben we weer voor het eerst iets voor publiek kunnen organiseren; Free Heri Heri 
Fryslân. Tijdens Free Heri Heri Fryslân hebben we de afschaffing van de slavernij door Nederland op 1 
juli 1863 herdacht en gevierd met het gerecht heri heri en een culturele route door Leeuwarden. Heri 
heri is een eeuwenoud Surinaams gerecht dat ontstaan is op de plantages en eeuwenlang het 
dagelijks voedsel van de tot slaaf gemaakten was. De combinatie van het verstrekken van een 
gerecht dat symbool staat voor de slavernij met culturele programmering moet zorgen voor een 
beleving die bewustwording creëert en een gesprek over ons slavernijverleden, ongelijkheid, 
diversiteit en vrijheid oplevert.  

De bezoekers wandelden verdeeld over tien groepen vanaf het Stadhouderlijk Hof langs 
verschillende gebouwen die een relatie hebben met het slavernijverleden. Acteurs, zangers en 
vertellers kleurden de verhalen van deze plekken onderweg in. Handvat vormde het nieuwe 
boek Sporen van het slavernijverleden in Fryslân van Barbara Henkes, dat dit voorjaar is verschenen. 

Free Heri Heri is een concept bedacht door het Amsterdamse Kip Republic. Pier21, en daarmee 
Fryslân, is één van de eerste partners die dit buiten Amsterdam hebben georganiseerd. Kip Republic 
ziet Pier21 als een van de Founding Franchise Partners. 

 



   

Pier21 is voor de organisatie van FHH tijdelijk uitgebreid met projectleider Evelyn Andoh en chef 
Reitse Spanninga. Beiden waren zeer tevreden over de dag: “Het is ongelooflijk hoeveel mensen en 
organisaties belangeloos hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze bijzondere dag”. “En 
ik hoop dat de, door Jamila Faber geschreven, terugkerende slotzin van iedere performance -Mijn 
ziel loopt over. Borrelt, vloeit, druipt. Mijn ziel is overvloedig. En onuitputtelijk van mij- is 
binnengekomen bij de bezoekers. Hiermee hebben we de vraag om gezien en gehoord te worden 
zowel universeel als persoonlijk willen maken”. 

Om Free Heri Heri mogelijk te maken zijn er samenwerkingen opgestart met vele organisaties. Zo 
heeft Hanos een deel van de ingrediënten gesponsord, heeft De Walrus in Sneek zijn keuken ter 
beschikking gesteld, heeft Bakker Vakkeuken materiaal geleend, heeft het Bevrijdingsfestival zijn 
borden voor een speciale bordenroute beschikbaar gesteld en heeft Mediahuis Noord gesponsord in 
de ticketing.  

Daarnaast hebben we samenwerkingen opgestart met het NiNsee, Kleurrijk Fryskân, Solidair 
Friesland, het Comité Caribische Nederlanders en Tûmba. 

In 2021 is er, onder leiding van stagiaire Jaleesa Schiphorst, een comité 30 juni/1juli Fryslân 
opgericht. Zodat er vanaf nu jaarlijks aandacht kan komen voor het herdenken en vieren van de 
afschaffing van de slavernij. Pier21 zal betrokken blijven bij de organisatie van Free Heri Heri. 

 

2. Locatievoorstelling SKAAD 

In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding, heeft Pier21 een bijzondere voorstelling op locatie 
ontwikkeld over de beroemde en beruchte verzetsstrijder Gerard Reeskamp. Begin 2020 zijn we in 
volle vaart begonnen met het produceren van SKAAD op de boerderij van Douwe Hoekstra in Loënga. 
Uiteindelijk is de productie pas ruim een jaar later in première gegaan, namelijk op 29 augustus 2021 
en heeft gespeeld tot en met 4 oktober 2021. Op dat moment waren er nog beperkende 
maatregelen en hebben we de voorstelling twee keer per avond gespeeld voor maximaal 50 
bezoekers per keer.  

 



   

In totaal heeft SKAAD 58 keer gespeeld in 29 dagen en zijn er 2.600 bezoekers geweest. In 2022 
nemen we SKAAD in reprise (première 15 april 2022) op een nieuwe locatie, De Blokhuispoort in 
Leeuwarden met speciale randprogrammering.  

3. Educatievoorstelling Wat ’n Wad 

Op 16 september is de opvolger van Kanoet, Wat ’n Wad in première gegaan op OBS De Trije in 
Ferwert en heeft in 2021 ruim 50 keer gespeeld op scholen in Fryslân, daarmee hebben we zo’n 
3.500 kinderen in Fryslân bereikt. Wat ’n Wad is een educatievoorstelling met onderwerpen als de 
plastic soep, de vismigratie, de bijzondere reis van de paling, klimaatverandering en ‘de kleine vijf’.  

Wat ’n Wad is een coproductie met Landesbühne Niedersachsen Nord en is geregisseerd door de 
Duitse regisseur Frank Führmann en geschreven door Bouke Oldenhof. Op 29 december 2021 is de 
voorstelling in Wilhelmshaven (DE) in première gegaan en heeft inmiddels ruim 40 keer gespeeld.  

 

In 2022 wordt Wat ’n Wad ook nog gespeeld (zowel in voorjaar als najaar 2022). In april 2022 gaat 
Kanoet spelen in Schleswig-Holstein en wordt er een partner gezocht in Denemarken. 

4. Reisvoorstelling Wat Soesto! 

Wat Soesto! zou in oktober 2020 in première gaan en beginnen aan de tour langs de dorpshuizen en 
theaters in Fryslân. Uiteindelijk is Wat Soesto! op 17 september 2021 in première gegaan in Theater 
Sneek. Na het eerste weekend waren de beperkende maatregelen verleden tijd en mochten de zalen 
weer vol. We hebben kunnen spelen tot eind november toen er opnieuw beperkende maatregelen 
werden ingevoerd. De rest van de voorstellingen worden in voorjaar en najaar 2022 ingehaald.  

Wat Soesto! gaat over het boerenleven van nu en alles wat daarmee gemoeid is. Maar ook over 
familieverbanden, herinneringen en de zoektocht naar een hoopvolle toekomst. 



   

Wat Soesto! heeft in 2021 40 keer gespeeld voor 7.600 bezoekers en was daarmee volledig 
uitverkocht. In 2022 staan er nog 33 voorstellingen gepland voor zo’n 9.500 bezoekers. 

 

Bij de voorstelling is een speciaal boek uitgegeven met de tekst van de voorstelling en een aantal 
achtergrondartikelen over de thematiek en over de loopbaan van Freark Smink. Auteurs: Bouke 
Oldenhof en Geert Mak. 

Wat Soesto! heeft meerdere prijzen gewonnen, o.a. de Fedde en Martha Bergsma prijs 2021 en De 
Gratema. 

  



   

 

5. Locatievoorstelling Kneppelfreed 

De speciale locatievoorstelling Kneppelfreed is op 29 oktober 2021 in première gegaan in het Paleis 
van Justitie, in rechtszaal A, in Leeuwarden. De voorstelling gaat over het belang van moedertaal en 
voerde de bezoeker door de tijd langs drie rechtszaken waarin de taal een rol speelt. Het gaat daarin 
niet alleen over het Fries maar ook over diversiteit in het algemeen. Het betoog van mr. Abel 
Hertzberg uit 1951 is nog altijd prikkelend actueel. 

 

Kneppelfreed speelde twee keer per avond en zou spelen tot en met 19 december. Helaas is de 
laatste voorstelling gespeeld op 27 november door de coronamaatregelen. In september 2022 
worden deze voorstellingen waarschijnlijk alsnog ingehaald. In totaal zijn er 2.700 kaarten verkocht.  

Met deze voorstelling is een bijzondere samenwerking met de Rechtbank Noord-Nederland en 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opgestart.  

  



   

 

6. Verhalenavond (Taal fan myn Hert)  

De 2020 editie van Verhalenavond ‘Het Virus’ is in mei/juni 2021 afgerond in een alternatieve vorm: 
'Onderzoek en Experiment'. Met drie kleine ‘proeftuinen’ waar de organisatie kritisch kan toetsen 
hoe de ontwikkelde kaders werken en of die voor volgende edities verbeterd of aangescherpt 
moeten worden.  

 

Op 26 november 2021 is Verhalenavond Taal fan myn Hert georganiseerd. 26 november 2021 was de 
laatste dag voordat er weer aanvullende beperkende maatregelen waren in verband met de 
coronacrisis. Begin november is daarom besloten om Verhalenavond op een andere manier te 
organiseren. We hebben gekozen voor een aantal grotere locaties, waar afstand houden mogelijk is, 
waar we meerdere vertellers gebundeld hebben tot een avondvullend programma. Op deze manier 
konden we voldoen aan de regels die op dat moment golden voor theaters en zorgden we voor 
minimale verplaatsing door het publiek. Deze werkwijze bleek goed te werken omdat we zo 
vertellers en bezoekers met elkaar in aanraking brachten die normaal gesproken niet bij elkaar 
zouden zitten. Vertellers kwamen zo meer met elkaar in aanraking en publiek (dat wellicht maar voor 
één specifiek verhaal kwam) kwam zo ook in aanraking met verhalen die ze zelf misschien wel niet 
hadden uitgekozen. 
 
De coronamaatregelen hebben gezorgd voor minder vertellers en publiek dan waar we op gehoopt 
hadden. Er waren ook andere redenen om niet mee te doen, zo hebben twee AZC’s uiteindelijk niet 
mee kunnen doen door de vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan. Desalniettemin hebben er 75 
vertellers meegedaan die samen 18 verschillende talen vertegenwoordigen (o.a. Surinaams, 
Oekraïens, Bosnisch, Indonesisch en Braziliaans én een internationaal dansgezelschap) op 20 grotere 
locaties in de provincie voor 500 bezoekers. Hier bouwen we de komende jaren op verder. 



   

Samenvattend hebben wij in het tweede coronajaar 5 producties ontwikkeld en gespeeld, met in 
totaal zo’n 17.500 bezoekers. 

 

  



   

BIJLAGE 

Media overzicht 

Free Heri Heri Fryslân 

https://www.youtube.com/watch?v=rtuW1hEnlu8&t=4s 

https://solidairfriesland.nl/agenda/free-heri-heri-fryslan/ 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1072471-fryslan-heeft-nu-ook-herdenking-slavernijverleden-
free-heri-heri 

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Free-Heri-Heri-Friesland-staat-op-1-juli-stil-bij-slavernijverleden.-
Eten-speelt-op-die-dag-een-belangrijke-rol-26876783.html 

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Vijfhonderd-mensen-bij-Free-Heri-Heri-Leeuwarden-om-
afschaffing-van-slavernij-in-de-Nederlandse-koloni%C3%ABn-te-herdenken-26917157.html 

https://www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/algemeen/afschaffing-slavernij-ook-in-
fryslan-herdacht-met-gratis-heri-heri-maaltijd 

https://frieschdagblad.nl/regio/Aan-tafel-wordt-moeilijk-verleden-bespreekbaar-26877426.html  
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SKAAD 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1046708-locatietheater-over-75-jaar-vrijheid-gaat-hoe-dan-
ook-door-maar-een-datum-er-nog-niet 
 
https://www.bevrijdingsfestivalfryslan.nl/artiest/locatievoorstelling-skaad/ 
 
https://balkstercourant.nl/artikel/1076632/start-kaartverkoop-nieuwe-locatievoorstelling-skaad-
van-pier21.html 
 
https://www.ontdekons.nl/nieuws/theatervoorstelling-skaad-in-boerderij-pasveer/ 
 
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/locatievoorstelling-skaad-speelt-vanaf-eind-augustus-in-
loenga  
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Kneppelfreed 
https://www.theaterkrant.nl/recensie/kneppelfreed/pier21/ 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1086353-stilstaan-bij-70-jaar-kneppelfreed-voorstelling-over-
het-belang-van-memmetaal 

https://frieschdagblad.nl/regio/Zeventig-jaar-Kneppelfreed-de-wetten-zijn-veranderd-maar-de-
praktijk-nog-niet-altijd-27160192.html 

https://frieschdagblad.nl/regio/Commissaris-van-de-Koning-Arno-Brok-Friezen-bepalen-zelf-of-het-
Fries-toekomst-heeft-27156188.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-2DNlOfTTug&t=13s 

https://twitter.com/orde_rtv/status/1462730425181298696?s=20&t=EQqwe3uDRygO3lKi
ILDlrQ 

https://nos.nl/regio/friesland/artikel/193316-op-dag-van-premiere-is-kneppelfreed-actueler-dan-ooit 
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Verhalenavond 

https://www.youtube.com/watch?v=qj9liaa0now&t=3s  

https://www.youtube.com/watch?v=ovY1gP8o17k&t=1s  

Wat Soesto 

https://frieschdagblad.nl/cultuur/Een-theatrale-monoloog-over-het-vervlogen-romantische-
boerenleven-27020175.html 

https://frieschdagblad.nl/cultuur/Freark-Smink-schittert-als-strijdbare-boer-in-Wat-soesto-met-een-
majestueuze-Klaasje-Postma-aan-zijn-zijde-Recensie-27046935.html 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1111595-tekst-van-freark-smink-over-boerenleven-gekozen-tot-
beste-friese-toneelstuk 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/22/fries-theaterstuk-toont-onmacht-boer 

https://www.youtube.com/watch?v=iObAxSJa0KM 
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Wat ’n Wad 

https://www.youtube.com/watch?v=IETwyZo4fck 

https://www.waddenvereniging.nl/vereniging/partners/pier21 

https://www.persbureau-ameland.nl/wel-een-premire-voor-pier21-in-duitsland 

https://dearke.nl/wat-n-wad-in-groep-5-en-6/ 

https://frieschdagblad.nl/regio/Meezwemmen-met-de-mysterieuze-paling-27041478.html 
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