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Het touw dat niet
beklommen werd
KIRSTEN VAN SANTEN

LEEUWARDEN Grutte Pier wordt tot
leven gewekt in een voorstelling
van Dirk Bruinsma en PeerGroup.
Zijn leger werd vrijdagavond ge-
drild. Cultuurredacteur Kirsten
van Santen ging mee. Deel een:
touwklimmen.

Een zee van touwen hangt tussen de
bomen van het survivalbos, even
buiten Leeuwarden. We zijn net in-
gedeeld in vier groepen – vier ni-
veaus dus. Per abuis ben ik in de
hoogste groep beland en daarom sta
ik hier, omringd door breedge-
schouderde mannen in strakke
sporttenues waaronder de spieren
pulseren. Zij aanschouwen de tou-
wen en zien mogelijkheden, lol, uit-
dagingen. Ik, in mijn ruimvallende
jack, zie de touwen zachtjes wiegen
in de avondwind: obstakels en af-
gangen.

Wij zijn hier, op vrijdagavond,
met een stuk of vijftig mensen bij-
eengekomen om het leger De Aru-

Wat daarna
komt, vreesde ik
al. De touwen.
De netten

mer Zwarte Hoop te (her-)formeren
voor de locatievoorstelling Grutte
Pier fan Kimswert van de dertigjari-
ge regisseur Dirk Bruinsma. Werd
vorig jaar in deel een van het drie-
luik de boerderij van Grutte Pier
(1480-1520) in brand gestoken, dit
jaar wordt zijn vrijheidsstrijd ver-
beeld. De voorstelling is deze zomer
te zien.

Bruinsma wil het leger van Grutte
Pier een belangrijke rol in zijn voor-
stelling laten spelen. Fitte mannen
en vrouwen – de figuranten – wor-
den acht keer, in een soort boot-
camp, getraind. Als embedded jour-
nalist doe ik mee. Het hardlopen is
te doen. Wat daarna komt, vreesde

ik al. De touwen. De netten. De ver-
eiste spierkracht in armen en han-
den. Hopeloos bungel ik heen en
weer. Ik voel de eerste blaren al op
komen zetten. Ik krijg een bloed-
neus.

Ook voor Alco de Jong van de
Nieuwebildtdijk, nota bene een na-
zaat van Grutte Pier, viel deze eerste
training niet mee. De Jong traint
voor een triathlon, is een sportief
mens. Maar de touwen nekten hem.
,,Alles tintelt’’, zegt hij, wijzend op
zijn onderarmen. Maar zoals het een
afstammeling van Pier Gerlofs Do-
nia betaamt, geeft hij niet op. Over
twee weken komt hij weer. Als Hol-
landse import sta ik mijlenver ver-
wijderd van de Friese legende die
voor vrijheid streed, maar ook ik zet
door. Ik weet niet of het nog wat
wordt tussen het touw en mij, maar
het is een poging waard.

Video: www.finsteropfryslan.nl.
Mensen die zich willen aanmelden
voor het leger, mail:
dearumerzwartehoop@gruttepier.nl

Het legertje soldaten van Grutte Pier, ‘De Arumer Zwarte Hoop’, traint voor de voorstelling over de Friese vrijheidsstrijden in
het survivalpark in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO NIELS WESTRA


