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Wachten op iets ...
In de zomer van vorig jaar vroeg mijn vader (directeur van het 3 Oever Festival) of het me
misschien wat zou lijken iets voor een grote groep hoornisten in een fort te schrijven.
Natuurlijk zei ik ja, maar ik had op dat moment echt niet gedacht dat het zo'n groot
project zou worden. De interessante, haast grappige, geschiedenis van Fort Pannerden
dwong me bijna om er een opera van te maken. Ik wilde het verhaal van dit fort
interpreteren, vertellen, en opnieuw door jullie, het publiek, laten interpreteren.
Na veel tijd van mijn zomer in het fort doorgebracht te hebben, de gangen en de verhalen
verkennend, kon het zoeken naar oplossingen beginnen. Want dit project – het fort als
concertlocatie, een orkest van alleen maar hoorns, een opera deels uitgevoerd door
amateurs van nog onbekend niveau – gaf een hoop problemen. Problemen die
mogelijkheden werden.
Ik wilde zo goed mogelijk gebruikmaken van de architectuur van het fort. Door de kleine
onoverzichtelijke ruimtes moest ik op zoek naar oplossingen voor samenspel. De
oplossingen brachten een soort muziek die ik nog nooit eerder had geschreven. De
muzikanten hebben in de muziek meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid,
omdat ze goed naar elkaar moeten luisteren en eigen initiatief moeten tonen. Hierdoor
krijgt het stuk meer persoonlijkheid. Elke deelnemer kan het stuk met zijn of haar keuzes
beïnvloeden; elke uitvoering zal anders zijn.
Op Wacht gaat over krakers, soldaten, machten, relaties, verbindingen, samenwerken,
verzet en verveling. Over de traagheid, frustratie en de spanning van het wachten op iets
waarvan je niet weet of het wel komt.
Eva Beunk
Componist

Fort Pannerden
In 2019 is het 150 jaar geleden dat de bouw van Fort Pannerden begon. De
geschiedenis van Fort Pannerden is best merkwaardig. Meteen toen de bouw
voltooid was (in 1871) kwam men erachter dat het fort al niet meer bestand
was tegen de nieuw uitgevonden wapens en moest het weer aangepast
worden.
In de Eerste Wereldoorlog waren vier jaar lang militairen in het fort gelegerd,
maar is er nooit een schot gelost. Nederland bleef immers neutraal. In het
interbellum werden de meeste wapens naar andere plekken vervoerd, zodat
de soldaten zich bij de volgende wereldoorlog al na één dag moesten
overgeven aan de oprukkende Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog stond
het fort lang leeg. Kinderen speelden er, wat helaas ook een keer tot een
dodelijk ongeluk leidde.
In 2000 werd het fort gekraakt. De krakers begonnen het fort met beperkte
middelen te restaureren en gaven elke week gratis rondleidingen voor
belangstellenden. Na een tijdje wilde de gemeente de krakers echter weg
hebben. Er waren plannen om van het fort een hotel te maken. Na een lange
juridische strijd werd in 2006 de ME ingezet om het fort te ontruimen. Krakers
uit het hele land kwamen om het fort te verdedigen. Na een lange strijd was
het fort ontruimd en werd er één anti-kraker op het fort gezet. Twee weken
later stonden de krakers weer op de stoep. Ze hebben er nog twee jaar
gewoond tot ze in overleg met de gemeente vrijwillig weggingen.
Nu is het fort gerestaureerd en is het een museum.

Stemmen die uit de muren komen
Op Wacht vertelt op eigentijdse wijze de roerige geschiedenis van Fort Pannerden. Het scenario is geïnspireerd op de bewoners
van het fort door de eeuwen heen en is in de kille ruimtes van het fort ontstaan en geschreven.
De eerste bewoners waren de soldaten: in regimenten gelegerd om de vijand te weerstaan. Wat moeten die jongens hebben
doorgemaakt in een kil en lekkend fort! Met als grootste vijanden de tijd, de verveling en de eenzaamheid. Levend in afwachting
en angst, constant met de oren gespitst op de vijand buiten de dikke muren. Maar ook met het gevoel van eenheid en
kameraadschap. Wat dachten de soldaten als ze in de pikdonkere nacht in hun hangmat lagen en ze de stemmen hoorden die
uit de muren van het fort op hen af kwamen?
Datzelfde geldt ook voor de latere bewoners: de krakers die begin van deze eeuw het fort tijdelijk in gebruik namen. Ook zij
voelden de kameraadschap en de urgentie. Ze wilden ‘ertoe doen’, zij gaven het fort een nieuwe betekenis. Ook zij zullen
geïmponeerd geweest zijn door de stemmen die al eeuwenlang uit de muren komen. Zij hoorden in de muren de verhalen van
de soldaten die hen waren voorgegaan.
De derde groep bewoners is van alle tijden: de vleermuizen. De natuur. In en rond het fort overweldigend, op een unieke en niet
gevaarloze plek op een wig van rivieren. Bewoners gaan en komen, maar uiteindelijk zal het de natuur zijn die de macht over het
fort herovert. En na eeuwen, zal het weer vergaan tot stof.
Het verhaal van Fort Pannerden is geschreven in de vorm van een reis door de ontelbare ruimtes. We nemen het publiek mee op
ontdekkingsreis waarbij we alle hoeken van het fort laten voelen en zien. En onderweg wordt het verhaal van het fort verteld in
scènes met zang, beeld en muziek. Het slotstuk vindt plaats op het dak van het fort in de open lucht, met zicht op het rivierenland
rondom.
Het libretto is door Eva Beunk omgezet in composities voor zang en hoorns. Daarmee is in goede samenwerking een kunstwerk
ontstaan dat recht doet aan de locatie en de voelbare historie van de plek.
Rob Hoekstra
Schrijver en theatermaker

LIBRETTO

Scene 2
Kraker, Macht
Ik ben waar ik blijf
Jij blijft waar ik ben
Ik ben liever geketend dan verwijderd uit mijn fort
Ik ben vrij mijzelf te vangen
Zit hier vast zolang ik kan
Ik ben waar ik blijf
Jij blijft waar ik ben
Dit is een kwestie van tijd
Je kan geen kant op
Want ik wil geen kant op
Dit is verloren zaak voor jou
Allen verliezen alleen sommigen trager dan anderen
Ik heb alle tijd
Langzaam verliezen is wat we winnen noemen
Ik ben waar ik blijf
Jij blijft waar ik ben
Ik heb alle tijd
Het wachten dat went

Scene 3
Soldaat
Op Wacht
Op Wacht
Op de vijand
Daar
Of niemand
Op Wacht

Op Wacht
Op Wie?
Waar?
Of daar
Of nergens
Op niemand

Op Wie?
Op Wie?
Waar dan?
Of daar?
Of nooit
De tijd

De tijd
Vertraagt
Vertraagt
De tijd
en steelt

De tijd
Vervaagt
en knaagt
verveelt
De tijd

Verloopt
De tijd
en plaagt
verspeelt
Op Wacht

Franssen?
Paraat!
Welke strijd
gelost
geen oorlog
zinloos Fort!

Paulsen?
Paraat!
Altijd paraat
In de strijd
geen strijd
geen schot
zinloos Fort!

Paraat!
Joosten?
In de strijd
Geen schot
geen vijand
zinloos Fort!

Scene 4
Kraker, Soldaat
Geesten huizen in de wanden
in de vloeren
in alle kieren.
Nagelaten sporen van kapiteins
en officieren.
Hier huizen vleermuizen en geesten,
viltig vocht en beesten,
hier huist het stof.
Ik zie ik hoor ik luister
de geest van de Soldaat
Ik zie ik hoor ik luister
de geest van de Soldaten voor mij
zij die gevallen zijn
verteerd of vergeten.
Van verveling vergaan
teveel tijd te verduren.

Ooit en eens de Soldaat
Van verveling vergaan
teveel tijd te verduren.
verhalen in de muren
van jaren jaren
en eeuwen eeuwen.
Sombere verhalen
van vergane idealen
botten, skeletten
die stilletjes schreeuwen.
Hier huizen vleermuizen en geesten,
viltig vocht en beesten,
hier huist het stof.

Scene 5
Soldaat, Macht, Kraker
Keer op keer, elke dag weer. Repeterende handelingen
door het raam naar buiten kijken tot de vijand komt
dutten geeuwen kaarten vervelen dag aan dag
wachten op een oorlog die niet komen wil.
Glad-gepoetste kogels, de loden loop dik in het vet
tot in de puntjes bereid is het zinloos kanon
Wachten, wachten, tot het ons uitput, verlamt
tot de dag dat nooit gevochten wordt, nooit de vrijheid waait.

Scene 6
Kraker
Rats, kuch en bonen.
Het dagelijks ritueel.
Gezelligheid.
Buiten wonen doet goed eten.
Wie schuift er vanavond aan, blijven de gasten nog
een nachtje meer? Joop die eet mee, die eet voor
twee. Dan kook ik voor zestien, dat is vast voldoende.
Drie kilogram kruimige aardappels, drie kilogram
winterpeen. Zes grote uien, honderd gram boter,
melk, en snufjes zout en peper.
Dan schil je de aardappels en snijd in gelijke stukken.
Schil de winterpenen en snijd in kleinere stukken. Snijd
de ui in halve ringen.
Doe de aardappels in de pan, dan de wortels en dan
de ui. Vul de pan met water en kook het geheel zo’n
20 minuten.
Giet het water af en stamp de hutspot met een
stamper. Roer de boter en de melk door de hutspot en
breng op smaak met zout en peper.

Macht

Artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek beschrijft het eigendom als
meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
Kraken houdt een inbreuk op dit eigendomsrecht in. De eigenaar van
een pand kan op grond van artikel 5:2 van het Burgerlijk Wetboek de
rechter om ontruiming van een gekraakt pand verzoeken. Volgens
artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht dat sinds de invoering van
de Huisvestingswet in 1993 in het wetboek werd ingevoerd, conform
dit artikel is strafbaar degene die een door hem wederrechtelijk in
gebruik genomen gebouw, waarvan het gebruik door de
rechthebbende minder dan een jaar geleden is beëindigd, op
vordering van de rechthebbende niet aanstonds ontruimt.
Gedurende het eerste jaar van leegstand biedt dit artikel de
mogelijkheid om kraken strafrechtelijk aan te pakken, teneinde de
eigenaren van panden bescherming te bieden op grond van het civiel
recht.
Hierbij bevestig ik, zoals 30 juni jl. ook telefonisch besproken tussen u
en dhr. Van Putten van mijn dienst, dat u als erfpachter van het fort
verantwoordelijk bent voor het beheer van het fort, conform de
voorwaarden zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst. U bent
daarmee ook verantwoordelijk voor de acties die ondernomen
moeten worden om het krakersprobleem op het fort op te lossen. In
haar gelijkluidende brieven van 23 juli en 9 augustus 2001 geeft de
eigenaar te kennen dat zij het vertrouwen in het uitvoeren van de
ontwikkeling en restauratie van het Fort onder leiding van de stichting
heeft verloren. Behalve het feit dat de doelstelling niet is gerealiseerd,
stelt zij op diverse onderdelen handelen in strijd met de bepalingen
van de erfpachtovereenkomst vast. Zij sommeert vóór 1 oktober 2001
het fort te ontruimen, te verlaten en in oorspronkelijke staat terug te
doen komen aan de eigenaar.

Scene 7
Kraker, Macht, Soldaat
Met hart en ziel tegen de grimmigen, de onverschilligen, de bozen
Tenslotte zijn de schakels losgeslagen, de kettingen gebroken;
vanuit het duister opgestegen, en blakend in het licht
zing ik mij los. Dan adem en zucht en leef ik... ik leef ik leef...
Mijn dromen en mijn idealen, ze waren tegen beter weten in
de strijd en het wachten meer dan waard. En nu lucht alles op;
zie ze zweven, ze wieken op de wind.
Ik zing mijn hart naar buiten! En ben ik los!
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Morris Kliphuis – De Vrijheid
Morris volgde een opleiding
jazzhoorn aan het Conservatorium
van Amsterdam, als eerste in
Nederland. Ook studeerde hij een
semester aan Purchase College, New
York, bij hoornist John Clark. Hij won
het Prinses Christina Jazz Concours in
2006 en ontving de Keep an Eye Jazz
Award 2009 voor beste solist. In 2017
ontving hij de North Sea Jazz
Compositieopdracht, waarvoor hij de
band Dimlicht oprichtte. Geregeld
werkt Morris mee aan projecten op
de grensvlakken tussen jazz, klassiek
en pop. Zo was hij van 2008 tot 2012
intensief betrokken bij The Kyteman
Orchestra. Sinds 2018 woont Morris
in Berlijn. Hij werkt onder andere aan
een soloprogramma, waarbij zijn
onderzoek naar de mogelijkheden
van de hoorn centraal staat.

Yonathan van den Brink –
De Macht
Bas-bariton Yonathan van
den Brink voltooide in 2017de
opleiding zang aan het
Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Als kind draaide hij
de kinderopera’s van Frank
Groothof helemaal grijs en
nog steeds is zijn voorliefde
voor opera groot. Zo zong hij
onder andere Commendatore
en Masetto in Don Giovanni,
Sarastro in de Toverfluit en
Dulcamara in Elisir
d’Amore. Behalve opera zingt
Yonathan ook graag cantates,
oratorium en zelfs af en toe
wat musical. Sinds 2016 is hij
lid van het jonge operacollectief B.O.O.M.

Guido Groenland – De Soldaat
Guido begon al in zijn vroege
jeugd met zingen, als jongenssopraan in het Sacramentskoor
in Breda. Later studeerde hij
aan de conservatoria van Den
Haag en Maastricht, waarna hij
actief werd als freelancezanger.
Hij zingt muziek van de
middeleeuwen tot nu, met als
speciale voorliefdes
renaissancemuziek en het
vroegromantische lied. Hij
maakte tien jaar lang deel uit
van het kamerkoor Cappella
Amsterdam, is geregeld
onderweg met the Amsterdam
Baroque Orchestra & Choir en
richt zich met zijn ensemble
4ivium op polyfone muziek van
de middeleeuwen tot Bach.

Desirée Verlaan – De Kraker
Omvangrijk kan zowel de stem
als de veelzijdigheid van
repertoire genoemd worden bij
Desirée Verlaan. Naast de
opleiding klassiek zang is haar
passie voor stemexpressie en
theater altijd groot geweest. Ze
volgde bij regisseur Maarten
Vonk acteer- en bewegingslessen. Sinds 2000 is Desirée
verbonden aan Cappella
Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss.
Daarnaast heeft ze als solist
uiteenlopende werkzaamheden. Desirée heeft een eigen
lespraktijk en geeft op maat
gemaakte trainingen voor zeer
diverse doelgroepen.

Eva Beunk - componist
Eva Beunk volgde de
vooropleiding compositie aan
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
Arnhem en studeert sinds 2017
compositie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Haar
docenten zijn Peter Adriaansz en
Calliope Tsoupaki. Naast haar
hoofdvak volgt ze een minor in
educatie en in trompet.
In 2013 kreeg ze de Koninklijk
conservatoriumprijs voor jonge
componisten en in datzelfde jaar
een aanmoedigingsprijs van het
Prinses Christina Concours.
Van kinds af aan wilde ze
kunstenaar én wereldverbeteraar
worden.
Zij wil met haar muziek grenzen
verleggen, mensen verbinden en
emoties losmaken.

Rob Hoekstra - libretto
Rob Hoekstra is schrijver,
regisseur en theatermaker met
als specialiteit en passie het
vertellen van locatieverhalen:
verhalen en locatietheater over
erfgoed, landschap en
bijzondere mensen. Hij maakt
voorstellingen over
landgoederen, monumenten en
ander bijzonder erfgoed in het
landschap. Jaarlijks maakt hij de
voorstelling Theater Over &
Weer over het leven op en langs
de rivier de Waal. Recente
voorstellingen zijn: Nepmoeder,
Ieder zijn Oorlog en De
Kunstenaar en de Archeoloog.
Komend jaar schrijft hij het
drieluik: Betuwe, eiland tussen
twee vuren over de geschiedenis
van oorlog en bevrijding in
1944-45.

Dick Hesselink - producent
Dick studeerde hoorn aan de
conservatoria van Leeuwarden, Den
Haag en Utrecht en blaasorkestdirectie
aan het Codarts Conservatorium
Rotterdam. Hij is actief als docent,
dirigent en uitvoerend musicus. Hij is
initiatiefnemer en projectleider van het
Dutch Ladies Orchestra en is
regiocoördinator Utrecht van het
Nederlands Hoorngenootschap. Zijn
muzikale interesse is breed. Als
uitvoerend musicus speelde hij bij
musicals, symfonieorkesten,
symfonische blaasorkesten en diverse
kamermuziekensembles. Als dirigent
geeft hij leiding aan harmonie-orkesten,
maar ook een blaaskwintet dat de
complexe muziek van Arnold
Schönbergs opus 26 ten gehore bracht.
Momenteel ontwikkelt Dick zich verder
als initiatiefnemer van nieuwe projecten
en als producent.

Musidesk Rijnbrink
maakt zich sterk
om de creativiteit
die in ieder mens
schuilt een leven
lang te stimuleren
en te faciliteren.
Wij zijn expert op
het brede gebied
van muziek en
dragen bij aan een
laagdrempelig
muzikaal aanbod
voor iedere
burger. We zijn de
professionele
partner voor de
amateurmuziek in
(Oost) Nederland.
Musidesk: op elke
muziekvraag een
klinkend antwoord

MANSARDA muziekuitgeverij
Rozenstraat 23
1271 NS Huizen
Tel. 035-5239454

klaus fehr
Fr e n c h H o r n s

Internet: www.mansarda.nl
E-mail: info@mansarda.nl

Via deze afbeelding van de index-pagina van de uitgeverij kunt u een
indruk krijgen van de brede reeks van uitgaven.

Sibberkerkstraat 103
6301 AV Sibbe/Valkenburg
The Netherlands

T 06 182 554 52
E info@fehr-frenchhorns.com
W

www. fehr-frenchhorns.com

Rimskys Hoorns

Hét betrouwbare adres voor
uw nieuwe en gebruikte hoorn:

Dealer van:
- Ricco-Kühn
- Paxman Horns
- Gebr.Alexander
- Cornford Horns
- Schmid Horns
- Andreas Jungwirth
- Hans Smit Horns
- Cardo Case
- Marcus Bonna (MB) Gig Bags
- Windhager Mundstücke
- RGC-Mutes
- Consolat de Mar
- Fat cat Instrument Oil
- Hetman Oils
- JK Mondstukken
- Tilz Mondstukken
- LipCam
- Edition Ebenos

• Uitstekende service
• Ruim, steeds wisselend
aanbod
• Deskundige reparateurs
• Advies op maat
• Goede prijs/kwaliteit
verhouding

Sint Theresiastraat 30
3762CZ Soest
Tel.: + 31 6 51278301

www.rimskys-horns.com

DE SOLDAAT - Verveling en vermaak
Veel soldaten waren nog erg jong toen ze met de mobilisatie op 31 juli 1914 opgeroepen werden. Het leven op het fort was zwaar
tussen ratten, slapen in hangmatten en kou. De meeste tijd werd besteed aan theorie en oefenen met de kanonnen en natuurlijk
veel wachtlopen, heel veel wachtlopen. Om de derde dag moesten ze op post staan. ‘s Zomers was dat wel te doen, maar als het in
de winter hard vroor viel dat niet mee, vooral als het nacht was.
Op 17 januari 1917 begon het te vriezen en op 1 februari zaten de Rijn en de Waal dichtgevroren. Beide rivieren hebben toen een
maand dichtgezeten. De soldaten die uit Pannerden, Kekerdom en Millingen kwamen, konden als ze met verlof waren over de
rivieren naar huis lopen. Ook kregen de soldaten te maken met natte voeten, bij hoge waterstanden of kruiend ijs bleek het water in
de gracht te lopen. Nog een groter probleem vormde het kwelwater, dat vooral bij een aanhoudende hoge waterstand de
buitenring van het fort bereikte, zoals dat nog steeds gebeurd. Nu kunnen we met pompen het kwelwater uit de binnenring
houden.
Verveling is de ergste vijand van een leger. Er werd dan
ook van alles georganiseerd om die verveling tegen te
gaan en de soldaten gemotiveerd te houden. Zo
kregen ze zwemles bij het fort tussen de kribben, er was
een voetbalelftal dat in het weekend tegen de voetbalverengingen in de omliggende dorpen speelde. Het
fort beschikte over een eigen militair muziekkorps en
een zangkoor. Zo werd er een officieel liedboek
uitgegeven en er werden lessen gegeven om deze
liedjes te leren. Dat leidde vaak tot de nodige hilariteit
en dat zal op Fort Pannerden niet anders zijn geweest.
Ook werden speciaal voor de soldaten van het fort
muziekavonden in Doornenburg georganiseerd. In ons
soldatenmuseum op het fort zijn foto's te bezichtigen
uit die periode.
Wim Haafs
Oral History

De kraker - Bewoners
Janneke
In het begin waren we met een stuk of acht mensen. Iedereen had zijn eigen
slaapkamer en we hadden algemene ruimtes zoals de computerkamer, de
keuken en de douche. Er kwam steeds meer bij. Op het einde hadden we zelfs
een bar, een podium, een museum, een sauna en muziekruimtes. We waren
een soort familie. We deden alles samen. Er waren een paar regels: niet boren
in de muren en geen vlees in huis. Die tweede regel werd later niet meer echt
nageleefd. We hadden vaak gasten: lifters, reizigers, andere krakers. We
organiseerden kinderfeestjes, schoolreisjes en bedrijfsuitjes. Een studente van
Artez heeft een theaterproductie in het fort gemaakt waarin wij een rol kregen.
We organiseerden ook griezelfeestjes. Dat was niet moeilijk in het fort. Veel
mensen kregen er sowieso de rillingen omdat er geesten zitten. Sommige
mensen hebben bijvoorbeeld op plekken in de buitenring een soldaat gezien.
Op een dag hebben we de woonkamer naar een andere ruimte verplaatst. De
eerste avond zat ik daar in mijn eentje met de honden. Op gegeven moment
begon Kaya heel hard te grommen naar het niets. Haar haren stonden overeind
en haar oren lagen plat in haar nek. Nog diezelfde week hebben we de
woonkamer weer terug verplaatst.
We hebben jaren zitten wachten op de ontruiming. In eerste instantie
versterkte het de saamhorigheid, maar later veranderde dat in stress. Op het
eind werd er ook geen rekening meer gehouden met wat ze vanaf het begin af
aan hebben afgesproken, er werden dingen dichtgelast en afgetimmerd.
Mensen zaten zo in de stress dat ze niet meer verder konden kijken dan de
ontruiming, alles wat ze deden en werd besproken draaide om de ontruiming.

Fragmenten uit interviews

en beschermers van het fort
Sjaak
In Fort Pannerden leefden we heel goedkoop: we haalden dingen uit
het vuilnis, spullen die gewoon nog goed waren. Al heb je maar een
klein beetje, als je het deelt heb je heel veel. Als kraker doe je alles
samen. Dat vind ik mooi. We hebben samen de wc herbouwd zoals hij
vroeger ook was. Samen poepen vond ik prachtig. We zaten samen op
de plee, een beetje te roken of de krant te lezen. Er was ook een apart
hokje, maar dat werd alleen door gasten gebruikt.
In april 2006 kregen we de eerste dreigbrief dat we weg moesten. De
sfeer veranderde toen wel. Het was tot dan toe heel gemoedelijk, maar
de dreiging werd steeds duidelijker. We nodigden mensen uit om te
komen barricaderen. Het was een hectische periode met iedere dag
wel 30 man over de vloer. Het was ook wel heel leuk. Krakers uit heel
Nederland kwamen helpen. Tijdens de ontruiming was het een spel
van kat en muis. Als de politie ons vond, dan gaven we ons ook wel
over. Maar ze moesten wel zoeken. We wisten dat we het niet gingen
winnen, maar we wisten ook dat we het zo lang mogelijk gingen
rekken.
Ik heb nog steeds contact met de mensen van het begin. We zitten nu
overal: Ierland, Polen, op de camping in Beuningen. De burgemeester
had ons een gemeenschappelijke culturele broedplaats beloofd als we
het fort zouden verlaten. Maar die is er nooit gekomen. De
overeenkomst tussen ons en de soldaten is dat we allemaal in een
schimmelig hol hebben gewoond. Het verschil is dat wij langer
weerstand hebben geboden dan de soldaten van de Tweede
Wereldoorlog. Die hebben zich overgegeven en wij niet.

met krakers van fort Pannerden door Eva Beunk

DE MACHT - Ontruiming met leger en tanks
Fragmenten uit een interview door Eva Beunk met Paul Peters (als burgemeester verantwoordelijk voor de ontruiming van
het gekraakte fort) en Willem Blijker (werkzaam bij gemeente Doornenburg en betrokken bij de ontruiming).
Voor de ontruiming plaatsvond hebben we maanden overlegd met de verschillende partijen die erbij betrokken waren.
Een week nadat ik burgemeester werd, kregen we toestemming van de rechter om het fort te ontruimen. Tussen deze
toestemming en de ontruiming zaten nog enkele maanden. Het is nooit de vraag geweest OF de krakers eruit moesten,
de vraag was alleen HOE ze eruit gingen.
De ontruiming was een hele operatie. We moesten het leger inzetten met tanks, om een brug over de gracht te maken.
Tijdens de operatie kregen we ook problemen met de bevolking van Doornenburg. Zij hadden medelijden met de
krakers.
Het is de sport voor de een om het zo lang mogelijk vol te houden en voor de ander om het zo snel mogelijk af te
handelen. Ze hadden de caponnières met stalen deuren gebarricadeerd en daarachter hadden ze weer radiatoren
gelast, dus het was niet makkelijk om daar binnen te komen. Maar je weet ook wel dat ze een op gegeven moment toch
moeten opgeven, door voedselgebrek of watergebrek. De ontruiming heeft uiteindelijk twee dagen geduurd.
Twee weken later kreeg ik ’s avonds laat te horen dat de krakers er weer in zaten. Toen moesten we verder
onderhandelen. We hebben de brandweer erbij gehaald en die verklaarde dat het echt gevaarlijk was om daar te
wonen. Toen had ik geen rechter meer nodig om het te ontruimen, het was levensgevaarlijk, dus die krakers moesten er
echt uit.
Er is een fundamenteel verschil tussen macht en gezag. Een burgemeester heeft per definitie de zorg voor iedereen,
dus ook voor je ‘tegenstanders’. Dus je moet in elke situatie kijken of je die zorg goed toepast, in het juiste belang. De
eerste keer zou je nog kunnen zeggen dat het macht was; ik wilde de krakers eruit hebben. De tweede keer was het
gezag: ik was verantwoordelijk voor de veiligheid van de krakers en het was ook hun belang. Vanuit het ‘machtsdenken’
moet je het leger inzetten en vanuit het ‘gezagsdenken’ kon er in overleg een overeenstemming komen.

Verbinden en uitdagen
Wat een mooie productie, wat past deze mooi in de ideeën van het festival. Het 3 Oever Festival, een
breed cultureel festival in de Gelderse Poort, elk jaar tijdens het derde weekend van september, is een
festival van verbinding. Verbinding van de oevers, van kunststijlen, van verhalen, van geschiedenis,
van kunstenaars en muzikanten.
De Gelderse Poort barst van mooie natuur en culturele activiteiten, alleen niet altijd zichtbaar.
Belangrijk op elke oever is de blaasmuziek, beoefend in de harmonie of fanfare van bijna elke dorp in
het festivalgebied. De componiste van deze opera, Eva, heeft ook haar eerste muzikale stappen gezet
bij zo’n muziekvereniging, de Leo Harmonie in Lobith-Tolkamer. Nu studeert ze aan het
conservatorium. Veel muzikanten maken zo’n carrière, van dorpsvereniging naar professioneel
musicus. Dit toont het belang aan van dit culturele erfgoed.
Het 3 Oever Festival wil graag de muzikanten in het hele gebied met elkaar verbinden, in Op Wacht
de hoornisten, dit jaar ook weer de saxofonisten in een ander project: Stroomopwaarts! En niet alleen
verbinden, maar ook uitdagen, door andere muziek te spelen dan normaal, ook door muziek anders te
spelen.
Op Wacht daagt uit, door veel improvisatievermogen te vragen aan de hoornisten.
Op Wacht verrast, doordat elke voorstelling anders zal zijn, net zoals de rivieren die langs de oevers
stromen ook steeds weer anders zijn.
Wij zijn trots op deze productie.
Stefan Posthuma en Servaas Beunk
Organisatie 3 Oever Festival
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Het moeilijkst in Op Wacht is toch wel je comfortzone verlaten en je openstellen
aan nieuwe dingen. De meeste (amateur)muzikanten zijn toch gewend aan
muzikale lijnen. Deze opera is meer gebaseerd op sfeerklanken. Tijdens de
workshop van Morris kwam dit al naar voren door bijvoorbeeld alleen maar lucht
door je instrument te blazen zonder klank te maken, of door op je mondstuk te
kloppen. Dit zijn dingen die ik nog nooit in de "reguliere muziekwereld” tegen
ben gekomen.
Maar het leukste is het bijzondere van dit project, de locatie, de hoeveelheid
hoorns, het thema en de verrijking van je muzikale blikveld, naast het feit dat je in
een relatief korte repetitietijd een volwaardige productie neer kunt zetten met zijn
allen. En ik zou haast het enthousiasme van de jonge componist vergeten.
Complimenten dat je op die leeftijd al zo'n inzicht in sfeerbeelden hebt en dat op
papier kan zetten en zeker ook naar de deelnemers kunt overbrengen!
Arjan Hoogers
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Een groot avontuur
In de zomer van 2018 benaderde Eva Beunk mij met de vraag of ik haar kon helpen met
het realiseren van haar droom: de uitvoering van een door haar geschreven opera in en
over Fort Pannerden. Eva had het beeld van veel hoorn-klanken, gemengd met zang en
geluiden die het fort zelf produceert. Daarvoor was ze bij mij aan het goede adres, want ik
heb als actief hoornist een groot netwerk in de hoornwereld.

Colofon:
De (meeste) foto’s in dit boekje
zijn gemaakt door Rob Herstel.
De posters en flyers zijn
ontworpen door Esmé
Herckenrath.
De kostuums zijn gemaakt door
Yvonne Kremer en Dianne de Wit.
Bij de productie van Op Wacht
hebben we heel veel steun gehad
aan de vrijwilligerscrew van Fort
Pannerden.
Het programmaboekje is
ontworpen door Eva Beunk.
Op Wacht is mogelijk gemaakt
door alle sponsors en fondsen die
je in dit boekje ziet, maar ook
door de 106 donateurs die de
crowdfundingsactie hebben
ondersteund.

We zijn aan de slag gegaan. Dat begon met onderzoeken wat een dergelijke productie
zou moeten kosten en hoe we dat zouden kunnen financieren. De crowdfundingsactie
was een groot succes en we benaderden diverse organisaties voor subsidie en
sponsoring. Eva schreef de opera – met 33 individuele hoornpartijen - in samenwerking
met librettist Rob Hoekstra. We vonden al snel vier enthousiaste professionele musici die
mee wilden doen: hoornist Morris Kliphuis en zangers Desirée Verlaan, Guido Groenland
en Yonathan van den Brink. Allen werden aangestoken door het enthousiasme-virus van
Eva. Ook toen de financiering nog niet zeker was, besloten zij hun tijd en energie in dit
project te steken.
Inmiddels zijn we een jaar verder en als u dit leest is Op Wacht een feit. Voor de
hoornisten is Op Wacht een avontuur omdat zij muziek maken die anders is dan zij
gewend zijn. Voor u als publiek is Op Wacht een avontuur omdat u Fort Pannerden
anders zult ervaren dan wanneer u er als gewone bezoeker komt. Voor mij persoonlijk is
Op Wacht ook een groot avontuur waarin ik hartstochtelijk geloof. Werken met Eva was
zeer inspirerend omdat zij enorm onbevangen en spontaan is, maar ook omdat ze veel
talent, doorzettingsvermogen en geduld heeft. Ik zie uit naar volgende projecten met
haar.
Grote dank voor het ondersteunen van mijn werk bij deze productie gaat uit naar
Christine van Eerd (tekstschrijver en webbeheer) en Servaas Beunk (directeur 3 Oever
Festival).
Dick Hesselink
Producent, dirigent, hoornist

