
Herdenkingsconcert en -theater
17 september 2019

In september 2019 wordt groots de Airborne herdacht. Het is dan 75 jaar 
geleden dat de parachutisten en gliders zijn geland en in veel gemeenten 
worden extra herdenkingsactiviteiten op touw gezet. Wolfheze kreeg 
in de ochtend van 17 september 1944 een bombardement te verduren, 
waarbij meer dan 90 dorpsbewoners, patiënten en personeel van 
Pro Persona om het leven kwamen. De twee monumenten op de 
begraafplaats herinneren aan die tragedie en elk jaar op 4 mei worden 
daar kransen gelegd.

De 75ste herdenking is een moment om op de dag zelf stil te staan bij 
die gebeurtenis. Er ligt nu een plan voor een herdenkingsconcert en 
-theatervoorstelling, mede gevormd door een gelegenheidsgezelschap 
van dorpsbewoners die hun hart hebben liggen bij muziek spelen en/of 
acteren. Het evenement is gepland op 17 september 2019 om 19.00 uur in 
openluchttheater De Klaproos, op het terrein van Pro Persona in Wolfheze.
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17 september 1944 verloor mijn grootvader, Dick van ’t Land, zijn broertje, zus en beide ouders tijdens 
het bombardement op Wolfheze. Een bombardement dat niks meer was dan een vergissing. Er zouden 
zich Duitse soldaten ophouden in het zogeheten krankzinnigengesticht Wolfheze. Maar er bevonden 
zich enkel burgers, Wolfhezenaren, die al jaren hoopten op bevrijding. Bevrijding werd verbijstering. 

Het verhaal van mijn grootvader willen Rob Kuiper en ik vastleggen op beeld, in de vorm van een 
documentaire. De grote verhalen zijn en worden al vaak verteld: grootste films over Operatie Market Garden 
en de Slag Om Arnhem. Maar hoe is de beleving van een 17 jarige jongen, die op zijn jongste zusje na, zijn 
hele gezin heeft moeten verliezen?
In de documentaire laten we Dick zelf aan het woord, die tot op de dag van vandaag zoekend is naar een 
acceptabele reden van dit bombardement. Een zoektocht die overigens nooit een antwoord zal krijgen. 

Maar zijn verhaal stopt niet bij het enkel uitspreken van wat Dick heeft meegemaakt. Dit is een verhaal wat 
mensen op veel verschillende vlakken zal raken. In het groot, met thema’s als oorlog, nalatigheid, moed. 
Maar zoom je meer in, dan ligt daar het verhaal verscholen van een jongen die op zijn 17e wees werd, en 
vervolgens zijn hele leven lang heeft moeten onderduiken, zich verstoppend achter zijn eigen trauma.

Omdat dit verhaal zoveel omhelst, willen Rob en ik kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines benaderen 
om vorm te geven aan de woorden van Dick. Per scène, per hoofdstuk, zal een andere kunstenaar live op 
het podium een moment uit het verhaal van Dick vertalen naar theater, zang, beeldende kunst, dans of 
muziek, terwijl op het achterdoek van het podium de documentaire te zien zal zijn. Neem bijvoorbeeld het 
moment waarop de moeder van Dick zich tijdens het bombardement op haar jongste dochter stort, haar 
beschermend met haar lichaam, waardoor het zusje van Dick het bombardement heeft mogen overleven. 
Deze verhalen hoor je zelden wanneer er gesproken wordt over de Tweede Wereldoorlog. Maar wat als het 
verhaal ondersteund wordt door een danseres die uitbeeldt wat de laatste momenten van Dick’s moeder zijn 
geweest? 

De muziektheaterproductie en filmdocumentaire ‘Dick ’44 brengt de verschrikkingen van de tweede 
wereldoorlog naar het perspectief  van een 17 jarige jongen. 
Het publiek ziet en ervaart wat die ene dag in september 1944 een levenslang litteken en spoor naliet in zijn 
leven. 25 Kunstenaars/ Artez-studenten werken samen aan deze productie. 
De film en het muziektheater worden op 7 verschillende plekken in de Gelderse Veluwezoom vertoond en 
opgevoerd.

Susannah Iseger, kleindochter Dick van ‘t Land

Muziektheaterproductie en filmdocumentaire “Dick ’44”
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dodenherdenking speelt de 
gebeurtenis in Wolfheze een 
prominente rol. Op de begraafplaats 
op het terrein van Pro Persona 
herinneren drie grafmonumenten 
aan de slachtoffers die vielen, tijdens 
of als gevolg van het bombardement 
of als verzetsdaad die met de dood 
bekocht moest worden.

Herdenkingsmonument omgekomen 
patiënten Pro Persona

Herdenkingsmonument omgekomen 
inwoners van Wolfheze

Herdenkingsgraven twee 
gefusilleerde jongemannen



Herdenkingsconcert en -theatervoorstelling in één productie

Gelegenheidsgezelschap, doe mee!

Het idee van een theatervoorstelling viel samen met een idee van een projectgroep van inwoners van 
Wolfheze, die handen en voeten willen geven aan initiatieven om de herdenking van 75 jaar Airborne, in 
september 2019, in het dorp meer zichtbaar te laten zijn. Eén van de ideeën is een herdenkingsconcert op 
de dag van het bombardement op Wolfheze, 17 september 2019. Als plaats van handeling openluchttheater 
De Klaproos op het terrein van Pro Persona, ‘s avonds om 19.00 uur. Een plek die hard getroffen werd door 
het bombardement. Het samenvoegen van de theatervoorstelling en het herdenkingsconcert leidt tot een 
eenmalige en unieke productie, waarin het streven is om deels een gelegenheidsgezelschap te vormen, 
bestaande uit muzikale en/of artistieke (dorps)bewoners.

Drie Wolfhezenaren hebben daartoe de handen ineen geslagen:  Tijmen Botma, dirigent van de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’,  geeft leiding aan en neemt het muzikale deel voor zijn rekening. Theatermaker Rob Kuiper 
neemt het artistieke deel voor zijn rekening. Frans van Daal, bestuurslid van Dorpsbelang Wolfheze, verzorgt de 
coördinatie, logistiek, werving en PR. De kleindochter van Dick van ‘t Land en medetheatermaker, Susannah Iseger 
werkt graag mee aan het initiatief.

In de concert- en theatervoorstelling worden uit de hiernaast geschetste voorstelling een aantal scenes opgevoerd 
en beelden geprojecteerd. Rob Kuiper verzorgt de artistieke leiding. Deze worden afgewisseld met muziekstukken, 
waarbij het (gelegenheids)orkest wordt geleid door Tijmen Botma.

H
et vervolg

Drie Wolfhezenaren 
hebben de handen 
ineengeslagen om 
te komen tot een 
herdenkingsconcert- en 
theatervoorstelling.

Tijmen Botma, dirigent van 
de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’

Rob Kuiper, acteur, regisseur, 
theatermaker

Frans van Daal, bestuurslid 
Dorpsbelang Wolfheze

Om de betrokkenheid van het dorp extra te accentueren, is het streven om het orkest- en theatergezelschap 
deels te laten bestaan uit artistieke inwoners van Wolfheze. De productie wordt verder ondersteund door 
de inzet van professionele acteurs en muzikanten. Een eerste oproep voor aanmelding is de deur uitgegaan 
en heeft al geleid tot een aantal enthousiaste reacties. Meer aanmeldingen zijn echter zeer welkom! Op de 
achterzijde staat hoe dat kan.

Voorbereidingstijd
Meedoen betekent ook tijd vrij maken. Er zal een aantal keren gezamenlijk geoefend moeten worden en de 
voorbereiding houdt ook zelfstudie en -oefenen in. Het theater- en muziekdeel worden afzonderlijk van elkaar 
voorbereid. In het weekend van 14 - 15 september 2019 heeft de generale repetitie en doorloop plaats, waarin 
muziek en theater samenkomen. Houd dit weekend en uiteraard dinsdagavond 17 september 2019 alvast vrij in de 
agenda.



Help mee deze productie mogelijk te maken

Informatie

Het kunnen uitvoeren van het plan hangt sterk af van de artistieke maar zeker 
ook financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven, fondsen, overheden 
en anderen die dit project een warm hart toedragen. Arrangementen moeten 
geschreven worden, oefenruimtes en professionele acteurs en muzikanten 
betaald. De productie kan niet zonder licht en geluid en andere logistieke 
zaken. Iedereen die uitvoert draagt al bij door de kosten minimaal te 
houden, een vriendendienst te verrichten, of andere inkomstenbronnen 
aan te spreken. Toch zal voor zeker een bedrag van € 8.000,00 nog dekking 
gevonden moeten worden.

•	 De projectleden hebben half februari als deadline gesteld voor een go of no 
go. Dan zal een zekere financiële dekking gevonden moeten zijn om doorgang 
mogelijk te maken. Maak daarom vandaag nog uw bijdrage - groot of klein - 
over op bankrekening NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang 
Wolfheze e.o. onder vermelding van herdenking bombardement.

•	 Bespeel jij een muziekinstrument? Of ben je acteur? Of lijkt het je fantastisch 
om (artistiek) bij te dragen aan het herdenkingsconcert en -theatervoorstelling? 
Meld je (of de ander) dan liefst vandaag, maar uiterlijk 30 januari aan op 
herdenking@dorpsbelangwolfheze.nl. Zet in de mail je NAW gegevens en de 
specificaties van het instrument wat je bespeelt en/of je artistieke vaardigheden.
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Frans van Daal
06- 125 10 575, herdenking@dorpsbelangwolfheze.nl

Begroting uitgaven

Theaterdeel
Artistieke leiding €    302,50
Zakelijke leiding €    302,50
Regie  € 1.815,00
Acteurs  € 5.808,00
Filmmaker €    605,00
Decorbouw €    484,00
Vrijwilligers €    120,00

Muziekdeel
Artistieke leiding €    500,00
Arrangementen €    600,00
Muzikanten € 1.750,00

Logistiek en communicatie
Licht en geluid € 2.000,00
PR  €    300,00
Oefenruimte €    450,00

Totaal  € 15.037,00

Begroting inkomsten

Fondsen theater €  6.437,00
Bijdrage natura €  1.100,00
Crowdfunding €     750,00
Sponsoring €  1.500,00
Subsidies €  5.250,00

Totaal  € 15.037,00


