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‘Stormruiter’ wordt 2018-knaller‘Stormr
Het theaterstuk
De Stormruiter
van regisseur Jos
Thie wordt groot,
heel groot. De
producent: ,,Mis-
schien wel verge-
lijkbaar met Sol-
daat van Oranje’’.

H
JANTIEN DE BOER

Het Stormruiter-spektakel-
stuk, met koetsen, ac-
teurs, het Franse Théâtre
du Centaure en dik hon-

derd Friese paarden wordt volgend
jaar september en oktober opge-
voerd in het Leeuwarder WTC. Het is
de grootste Nederlandse muziek-
theaterproductie van heel 2018 en
gisteren was de presentatie.

,,Oké’’, zei regisseur Jos Thie,
staand in de schijnwerpers. ,,Het be-
gon allemaal met dit boekje.’’ Het
onooglijke boekwerkje dat hij om-
hoog hield kwam ter sprake op een
dinertje van de Rotary in Franeker,
vier jaar geleden.

Zanger, acteur en artistiek advi-
seur Philip Curtis vertelde aan direc-
teur Ids Hellinga van het Koninklijk
Friesch Paarden Stamboek dat het
verhaal van Der Schimmelreiter, een
novelle van de negentiende-eeuwse
Duitse schrijver Theodor Storm,
maar door zijn hoofd bleef spoken.

Hij las het in zijn jeugdjaren voor
zijn eindexamen Duits aan de
Queen Elisabeth Grammar School in
Noord-Londen en het bleef hem bij.
,,Omdat het spannend is, omdat er
bijgeloof in zit en omdat het gaat
over de enorme kracht van de na-
tuur.’’

,,Kun je er niet eens iets mee
doen?’’, vroeg hij aan Hellinga. Niet
lang daarna zat hij tegenover Jos
Thie. De regisseur, stralend: ,,Toen ik
dat boekje kreeg, dacht ik: Hier zit
een groot verhaal in. En als kunste-
naar ben je daar natuurlijk altijd
naar op zoek.’’

De novelle uit 1888 is een Duitse
klassieker, die door vrijwel alle eind-
examenleerlingen Duits wordt gele-
zen. Het verhaal speelt zich af in
Noord-Friesland, maar dat had even-
goed Friesland kunnen zijn, vindt
Thie. Hij bewerkte het boek en situ-
eert De Stormruiter nu op het Bildt.

Sterker nog, de heidense schim-
mel met de vurige ogen uit het ver-
haal is in de bewerking van de Friese
regisseur de stamvader van het Frie-
se paardenras. ,,Heel knap’’, vindt
Curtis. In De Stormruiter knoopt
Thie alles samen.

En gesteund door het paarden-
stamboek en de Stichting Fader-
paard maakt hij er een spektakel
van. De horizon van het podium in
het WTC is straks 96 meter lang. De
dijk in het decor wordt zeven meter
breed en zestig meter lang zodat er
een paard overheen kan galopperen.

Steractrice Annemaaike Bakker,
ooit begonnen in Friesland maar nu
verbonden aan het Theater Bremen,
speelt volgend jaar de vrouw van
hoofdfiguur Hauke Haien, de genia-

De kiem ligt bij een
dinertje van de
Rotary in Franeker

le dijkgraaf en schimmelruiter uit
het theaterstuk.

Ze is geïmponeerd, zegt ze na de
presentatie. ,,Ik wist dat het groot
werd, maar zo groot?’’ Maanden ge-
leden al werd ze in een café gestrikt
door Jos Thie en toen al klonken de
plannen ambitieus, maar luisterend
naar de regisseur dringt de reikwijd-
te van het project nu pas echt door.

,,De Stormruiter wordt straks in
een adem genoemd met de musical
Warhorse, alleen werken wij met
echte paarden’’, zegt producent As-
win Laheij. ,,Het stuk kan minstens

zo groot worden als Soldaat van
Oranje.’’

Maar het zal niet vaker dan vijf-
tien keer worden gespeeld. In sep-
tember en begin oktober volgend
jaar is het te zien, en daarna is het
over en uit. Thie: ,,Het is kansloos
dat dit circus ooit op tournee gaat.’’
De deelnemers, de paarden, alle me-
dewerkers zijn na oktober simpel-
weg niet meer bij elkaar te krijgen.
Thie: ,,We hopen daarom dat elke
stoel straks ook bezet is.’’

Annemaaike Bakker poseert naast
de Friese hengst Stal Liano’s Thijs.
Alsof ze al jaren rijdt (,,ik heb nog
nooit iets met paarden gedaan’’)
vleit ze haar hoofd tegen de grote
zwarte wang van de hengst. ,,Een
dubbel, dubbel, dubbel kampioens-
paard’’, zegt eigenares Esther Liano
trots.

Even tevoren zat acteur Jelle de

Jong, de aankomende Stormruiter
uit de voorstelling, nog op de rug
van de imposante zwarte. Hij rijdt al
paard vanaf zijn zesde, zegt hij. Maar
nu traint hij bij Camille en Manolo

van het Franse Théâtre du Centaure.
Het moet goed. Het moet perfect. Jos
Thie: ,,Het wordt spectaculair.’’

Meer hierover in de zaterdagbijlage

Ook een financieel avontuur
De Stormruiter is ook financieel
spannend. Het spektakel wordt vijf-
tien maal gespeeld en per keer is er
plaats voor 4600 toeschouwers.
Producent Aswin Laheij: ,,Als we
zestig procent van de kaarten verko-
pen, zijn we break even.’’ Om quitte
te spelen moeten dus minimaal
44.000 stuks worden verkocht.
De muziektheatervoorstelling kost
2,7 miljoen euro. Eenderde daarvan
is door partners bij elkaar gebracht,
maar 1,8 miljoen euro moet uit de
kaartverkoop komen.

Ook een financieel
Voorzitter Tjisse Wallendal van de
Stichting Faderpaard memoreerde
fijntjes dat de organisatie LF2018
,,na rijp beraad, rijp beraad’’ de
voorstelling heeft omarmd als 2018-
hoofdproductie. Wat enorm hielp is
de instelling van een garantiefonds
door de provincie Fryslân en de ge-
meente Leeuwarden. Ook hebben de
Stormruiter-organisatoren een be-
stuurlijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring afgesloten. Alle risico’s zijn zo
afgedekt. De kaartverkoop is inmid-
dels gestart op www.destormruiter.nl

avontuur

‘Stormruiter’ wordt 2018-knaller

Annemaaike Bakker en Jelle de Jong als Stormruiter-liefdeskoppel. FOTO’S NIELS WESTRA

Regisseur Jos Thie. Philip Curtis met de novelle Der Schimmelreiter.


