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‘Cultuur zorgt dat we gaan nadenken, dat we met 
elkaar gaan praten. Cultuur neemt letterlijk drempels 
weg. Daarom omarmt de gemeente al vanaf het begin 
het programma Over de drempel, waar cultuur wordt 
ingezet bij de aanpak van eenzaamheid. Iedereen 
doet er toe in de gemeente Leeuwarden. Door inzet 
van kunst en cultuur op dit sociaal-maatschappelijk 
vraagstuk zien we dat ook mensen die de neiging 
hebben zich af te sluiten, weer meedoen. En dat is 
zoveel waard.’

Hein Kuiken, wethouder cultuur
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Over de 
drempel: 
Kunst en 
cultuur 
brengt 
mensen 
bij elkaar

Kunst en cultuur geven vorm aan hoe je in 
de wereld staat. Aan hoe je jezelf ziet en je 
je tot onze samenleving en elkaar verhoudt. 
Door zelf uit te voeren, maar ook via werk van 
anderen. Beeldend, dansend, via muziek, tekst 
of in welke kunstdiscipline dan ook. Je spiegelt 
jezelf via de kunsten en herkent jezelf in onze 
cultuur. Of je zoekt juist naar nieuwe vormen, 
wanneer je het gevoel mist herkend of gekend 
te zijn. Je niet gezien of gehoord weten, kan 
gevoelens van eenzaamheid oproepen. Je trekt 
je misschien steeds meer terug en voelt je, 
zelfs tussen anderen, alleen. 

In de gemeente Leeuwarden - de stad en de 
dorpen daar omheen - zet Over de drempel 
kunst en cultuur in om eenzaamheid aan te 
pakken. Door - soms letterlijk - uit te nodigen 
de drempel over te stappen voor een inkijkje in 
de wereld van een ander en contact te maken. 
Maar ook door aan eenzaamheid een gezicht, 
een kleur, een klank of woorden te geven.
Het invoel baar of inzichtelijk te maken.
Kunstenaars, professionele cultuurmakers 
en sociaal-maat schappelijke organisaties 
of - initiatieven, werken samen aan artistieke 
culturele projecten. Om elkaar via de kunsten 
te bereiken en uit te nodigen - of uit te 
dagen - om actief deel uit te maken van onze 
samenleving. Om te ervaren dat iedereen er 
toe doet en we elkaar nodig hebben.
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Weer  
meedoen
Over de drempel is ontstaan in 2019, als 
onderdeel van de legacy (nalatenschap) van 
Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad 
van Europa. Uit landelijk onderzoek bleek dat 
er in bepaalde wijken in Leeuwarden meer 
eenzaamheid voorkwam dan gemiddeld. Tijdens 
het Culturele Hoofdstad jaar bleek dat kunst en 
cultuur ervoor zorgen dat mensen weer mee 
gaan doen en zich verbonden voelen. Een prima 
uitgangspunt voor de aanpak eenzaamheid.

Negen 
projecten
Eind 2019 werd de eerste open call uitgezet, 
waarna Over de drempel in 2020 startte met zes 
verschillende culturele projecten. De tweede 
editie ’21/’22, telde maar liefst negen culturele 
projecten. Dit magazine laat zien wat deze 

negen culturele makers hebben gedaan en wat 
Over de drempel nog meer heeft opgeleverd. 

Geïnspireerd geraakt of nieuwsgierig? 
Eind 2022 start de open call voor de derde 
editie van Over de drempel! Houd onze 
website en Facebookpagina in de gaten 
voor meer informatie.

Veel leesplezier!

Het team van Over de drempel: Tamara 
Schoppert, Cristien Bajema, Maaike Beckers, 
Lisa van Hijum, Jolanda Tuininga, Heleen 
Kerkhof, Haike Visscher, Wiepkje van Dijk 
en Anne Brouwer.

PS
Op onze website www.overdedrempel. frl is nog 
veel meer informatie te vinden over de culturele 
projecten van zowel de eerste als de tweede 
editie. Of volg Over de drempel op Facebook.
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Arcadia  
2022
Over de drempel is de titel van de aanpak 
eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. 
Het programma van Over de drempel is 
actief onder de vlag van Arcadia. Arcadia
is een vervolg op Leeuwarden-Fryslân 2018, 
Culturele Hoofdstad van Europa.

Arcadia 2022 was de eerste in de serie van een 
honderd dagen durend cultureel programma 
dat zich afspeelde in de provincie Fryslân. 
Het werd gemaakt door Nederlandse en 
internationale kunstenaars. Van 6 mei tot 
en met 14 augustus 2022 werden zintuigen 
geprikkeld met theater, dans, zang, fotografie, 
lezingen, discussies, wandelingen, beeldende 
kunst, literatuur en poëzie.

Arcadia keert iedere drie jaar terug met een 
cultureel programma, waarmee de bezoeker 
en deelnemer uitgedaagd wordt om samen 
na te denken over de vraag: hoe laten we 
de aarde en onze samenleving na aan 
toekomstige generaties?

Tijdens de honderd dagen van Arcadia 
2022 was er met Over de drempel dus ook 
een breed palet aan activiteiten gericht op 
verschillende groepen inwoners die zich wel 
eens alleen voelen. Cultuur is de aanleiding 
om het bewustzijn rondom eenzaamheid 
te vergroten en mensen uit te nodigen om 
uit hun isolement te komen. Meer mensen, 
meer creatieve makers en meer organisaties 
trokken en trekken samen op om de cyclus 
van eenzaamheid te doorbreken, te leren 
en te creëren.

De volgende editie van Arcadia is in 2025.
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Wijkorkest 
Camminghaburen, 
Heechterp en 
Schieringen
Iedereen kan 
muziek maken
Een instrument leren bespelen en samen muziek 
maken: iedereen kan het! De kracht ervan is 
ijzersterk, zó sterk dat ze wapent tegen gevoelens 
van eenzaamheid. Dat weten honderden nieuwe 
muzikanten in heel Nederland inmiddels uit ervaring. 
Samen muziek maken geeft onwijs veel plezier en 
maakt simpelweg gelukkig.

Het wijkorkest is er voor wijkbewoners die graag 
muziek willen maken. Ook als ze dat nooit eerder 
deden. Tien weken lang repeteerden de muzikanten 
en toen gaven ze hun eerste concert in het 
winkelcentrum van Camminghaburen. En later nog 
eens twee openluchtconcerten. Dat smaakte naar 
meer! Daarom gaat het orkest, onder de vlag van Het 
Generatiehuis, door als Wijkorkest Camminghaburen.

Bijzondere bezetting
Het wijkorkest heeft een bijzondere bezetting: er 
doen trekzakken mee, keyboards, fluiten, klarinetten, 
saxofoons, trompetten, trombones en een bariton. 
Verder is er een gitaar- en ritmesectie en natuurlijk 
zang. Een mooie mix van muzikanten met ervaring en 
muzikanten die voor het eerst een instrument bespelen. 
Dat is dan ook de kracht van het orkest. De muzikanten 
helpen elkaar, oefenen samen en hebben veel plezier op 
de repetitie. En meedoen kan dus nog steeds. 

Het Wijkorkest is een initiatief van Guus Pieksma en 
Annewiep Bloem van Stichting Mear mei muzyk.
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Welkom in 
Heechterp
Fotografie  
verbindt mensen
Fotografie verbindt mensen, generaties en culturen. 
Vier Leeuwarder fotografen trokken voor langere 
tijd, met en zonder hun camera de wijk Heechterp-
Schieringen in. Ze brachten wijkbewoners in beeld, 
vertelden hun verhalen en leerden hen om zélf 
foto’s te maken.

‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal fotoproject met 
als doel de betrokkenheid en verbinding in de wijk te 
versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Ontmoeting 
staat centraal. Tussen fotografen en wijkbewoners, tussen 
kinderen en ouderen, tussen wijkbewoners onderling en 
mensen uit verschillende culturen. 

In totaal zijn er zes projecten samen met de wijk-
bewoners opgezet. Twee participatieprojecten waarbij 
de bewoners zelf gingen fotograferen en vier projecten 
vanuit professionele fotografen. In de praktijk vloeiden 
alle projecten in elkaar over en ontstond er een groot 
community art project. De deelnemers hebben elkaar 
ontmoet en leren kennen, één van de belangrijkste 
doelstellingen van het project. De bijdrage van Over de 
drempel ging specifiek naar de fotocursus Kijk mijn Wijk 
en het project met de leerlingen van de basisschool in 
deze wijk.

Prachtige foto’s en verhalen
Welkom in Heechterp heeft prachtige foto’s en verhalen 
opgeleverd. De foto’s waren op verschillende plekken te 
zien. In de wijk zelf natuurlijk, maar ook bij het Historisch 
Centrum Leeuwarden (HCL). Daarnaast is er een bijzonder 
fotoboek van gemaakt. Het project kreeg veel aandacht in 
de media.

Welkom in Heechterp is een project van Fotocollectief 
Leeuwarden in samenwerking met Wijkpanel Heechterp-
Schieringen. De vier fotografen zijn Dineke Kaal, Elske 
Riemersma, Menno de Boer en Ton Groot Haar.
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‘Eerst was ik zomaar 
iemand, maar nu 
kent iedereen mij. 
Ik ben een bekende 
Leeuwarder, daar 
ben ik trots op.’

Mohammed
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Sprekende  
stenen
Poëtische verhalen 
over eenzaamheid
Vijf schrijvers gingen op zoek naar persoonlijke verhalen over 
veerkracht  en verwerkten ze tot poëtische, toegankelijke 
literaire teksten die in het centrum van Leeuwarden te 
beluisteren zijn. Door het scannen van de QR-code op de 
Sprekende stenen aan de gevels kun je op elk moment van 
de dag een verhaal horen. Even uitrusten kan op de literaire 
ontmoetingsbank bij de Grote of Jacobijnerkerk. 

Sprekende stenen wilde met verhalen eenzaamheid 
zintuigelijk en dus invoelbaar maken. De schrijvers zijn in 
gesprek geweest met mensen die eenzaamheid hebben 
ervaren. Vaak door specifieke omstandigheden of voorvallen. 

Met je mobiele telefoon ontdek je via een online plattegrond 
waar de verhalen te vinden zijn. Zo wandel je een route tussen 
acht sprekende stenen (gevelstenen) en een ontmoetingsbank. 
Door de QR-code bij de stenen te scannen, laat je ze spreken. 
Een verhaal ‘los’ beluisteren kan natuurlijk ook.

Ontmoetingsbank
De deelnemende schrijvers zijn Remco Kuiper,
Gemale Bofunda, Nicole van den Berg, Raymond Muller 
en Sytse Jansma. Kunstenaar Ineke van der Blom heeft 
zowel de stenen als de ontmoetingsbank gemaakt.
De bank werd 30 juni 2022 feestelijk in gebruik genomen. 
De stenen blijven aan de gevels hangen en kunnen op 
termijn gekoppeld worden aan nieuwe verhalen. 

Sprekende stenen is een initiatief van Sytse Jansma.
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eenzamens
 
even van mens tot mens 
ik herken het als gesloten 
zijn in je gewonde zelf, 
zeer stil schreeuw je de 
muren tot keerpunt mens, 
sprekend echodier, het liefst 
hoor je jezelf in de stem van 
een ander het liefst

Sytse Jansma
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Podium  
Huzum
Elkaar ontmoeten 
en samen optreden
Samen aan de slag om als buurtbewoners van 
Huizum-West via de podiumkunsten - theater, 
dans, muziek, verhalen vertellen- dichter bij elkaar 
te komen. Dat is het idee achter Podium Huzum. 
Een laagdrempelig open podium/wijktheater als 
culturele ontmoetingsplek. Waar bewoners elkaar 
ontmoeten en waar ze meedoen als deelnemer, 
vrijwilliger of publiek.

Samen met bewoners, sociale organisaties, 
kunstenaars/cultuuraanbieders, studenten en bedrijven 
uit de wijk is onderzocht waar wijkbewoners behoefte 
aan hebben, vooral na corona. Dat leverde Open 
Podium Huzum op: twaalf avonden een open podium 
met optredens van bewoners. De deelnemers kregen 
vooraf begeleiding van een professionele regisseur. 

Elke week speelde een vast team bewoners uit de 
wijk een aflevering van het feuilleton (toneelsoap), 
waar de dag ervoor voor geoefend moest worden: 
‘Nico’s Snackcafé’. Menig wijkbewoner kan zich dit 
buurtcafé nog herinneren. Elke aflevering ging over 
een herkenbare of actuele situatie uit de wijk.

Daarnaast was er de zeepkist. Daarop konden 
bewoners die het Open Podium bezochten, vertellen 
wat zij belangrijk of noemenswaardig vinden over de 
wijk of de stad. En nog talloze andere optredens.

Meer verbinding
Podium Huzum is bedacht door Wilde Wijk, een 
bewonersorganisatie opgericht in de wijk Huizum-West 
in Leeuwarden. De mensen van Wilde Wijk werken 
vol enthousiasme aan meer verbinding tussen de 
bewoners van de wijk en blijven dat doen. Het idee is 
om ook volgend jaar een Open Podium te organiseren. 

Wilde Wijk is opgericht door Froukje Draaijer.
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‘Bij Wilde Wijk heb 
ik voor het eerst een 
avond gepresenteerd en 
een lied gebracht. Daar 
heb ik veel van geleerd.’

Els
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Nijsgjirrich
Talent is er om 
door te geven
Talent is overal. Maar als de mens alleen is, kan 
ze dat talent niet doorgeven. Eeuwig zonde. 
Zeker omdat Meijering&Bloos alles willen leren, 
ze zijn rete Nijsgjirrich. 

Dus stapten theatermakers Eva en Michaël liefdevol 
met een camera in hun hand, zonder schroom en met 
een hoop zelfspot, letterlijk over de drempel om het 
nog ongeziene of soms ondergesneeuwde talent naar 
boven te halen en zelf iets nieuws te leren. Ze maakten 
zes intieme TV-portretten waarin ze hun nieuwe helden 
aan het einde in de laatste aflevering bij elkaar brachten 
voor een feestelijk diner. Georganiseerd door een van de 
talenten zelf.

De zes portretten waren in de zomermaanden te zien 
bij Omrop Fryslân en trokken maar liefst 340.000 kijkers. 
Elke uitzending was een aanzet tot verbinding en stelde 
de kijker de vraag: welk onbekend talent schuilt er in jou 
en in de mensen om je heen? 

Iets leren van of aan iemand anders als vorm van 
intimiteit is super Nijsgjirrich. De uitzendingen zijn nog 
terug te kijken via de website van Omrop Fryslân.

Nijsgjirrich is een project van Lisa Frenkel, 
Michaël Bloos en Eva Meijering.
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‘Nijsgjirrich scoorde in het 
begin vrij gemiddeld. Maar 
uiteindelijk trok het even veel 
kijkers als Fryslân Hjoed en 
Hea! Wij spreken dan van een 
geslaagd programma, want 
dat zijn onze structureel 
beter bekeken programma’s.’

Omrop Fryslân
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Motus  
Mori
Bewegings-portretten 
van gewone mensen
Dansers gingen voor Motus Mori op zoek naar de 
persoonlijke motoriek van de deelnemers tijdens een 
uitgebreid ‘bewegings-interview’. Daarna creëerden 
de dansers een uniek bewegings-portret dat werd 
toegevoegd aan een groeiend bewegings-archief.

In het meerjarige kunstproject Motus Mori is het 
(dansers)lichaam het archief. De afgelopen jaren 
hebben al meer dan 800 mensen op verschillende 
plekken in binnen- en buitenland hun beweging 
gedoneerd. Daar zijn nu 55 bewoners van de 
gemeente Leeuwarden aan toegevoegd. 

Hoe werkt het? In een ‘bewegings-interview’ gaat 
een danser een uur lang op zoek naar iemands 
eigen motoriek en specifieke bewegingskenmerken. 
De danser neemt die bewegingen over in zijn 
lichaam. Op basis hiervan creëert de danser een uniek 
bewegings-portret. Vervolgens verbindt de danser die 
beweging aan die van de andere mensen in het archief.  
Zo leer je een ander kennen via je eigen bewegingen. 
Maar het geldt ook andersom. Je ontdekt hoe jouw 
persoonlijke fysiek overeenkomt met die van een 
ander. Via het archief ben je verbonden en gezien.

Bewegingen  
vastleggen
Tientallen mensen kwamen deze zomer langs in 
de Haniasteeg om hun bewegingen vast te laten 
leggen. “Heel bijzonder”, blikt één van de deelnemers 
terug. “Je kijkt op een heel andere manier naar 
hoe je zelf beweegt.”

Motus Mori is een initiatief van Katja Heitmann. 
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Lonesome 
Cowboys
Wat laat je de 
buitenwereld zien?
Een muziektheaterproject voor mensen met en 
zonder beperking. Bij Lonesome Cowboys creëerden 
(jong)volwassen deelnemers - mensen met en zonder 
fysieke, geestelijke en/of mentale beperkingen -  
een volledig door improvisaties tot stand gekomen 
muziektheatervoorstelling. De voorstelling was 
te zien in Stadsschouwburg De Harmonie
tijdens CityProms. 

In iedereen zit wel een Lonesome cowboy. 
Dat stukje van jezelf dat je graag onder je 
denkbeeldige grote hoed, spijkerbroek en leren 
vestje verborgen houdt. Dat waar je misschien 
over twijfelt en niet zomaar over praat. Omdat je 
het te verwonderlijk, eigenaardig of misschien 
zelfs onaangepast vindt. Of juist omdat anderen 
het vast niet zullen snappen. In Lonesome 
Cowboys spelen de deelnemers met: wat laat je 
de buitenwereld zien, hoe kun je participeren 
in de maatschappij en wat houd je liever heel 
cool maar misschien ook wel heel lonesome 
verborgen en voor jezelf.

De deelnemers gingen aan de slag met professionals 
in de podiumkunsten en maakten gezamenlijk een 
voorstelling waarin eigen geschreven poëzie, muziek, 
zang en dans samen een verhaal vertellen. 

Lonesome Cowboys is een project 
van Embrace Nederland.
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Homesick 
Restaurant
Samen koken 
en samen eten
Samen koken en samen eten zorgt voor verbinding. 
Twee Aziatische studenten Social Design aan 
ArteZ University of the Arts in Arnhem, ervoeren 
in de kerstperiode tijdens de lockdowns, wat het 
betekent wanneer je niet thuis kunt zijn en niet 
kunt deelnemen aan de culturele gewoonten en 
tradities waarmee je bent opgegroeid. Dat gevoel 
van heimwee zetten ze van zich af door de gerechten 
van thuis samen te koken en samen te eten. Om 
meer mensen te bereiken, startten ze Homesick 
Restaurant. Een eenmalig pop-up restaurant dat 
zich met name richt op internationale studenten.

Bij Homesick Restaurant gaat het niet alleen om het 
eten zelf, maar ook om alles wat daaraan vooraf gaat. 
Samen koken en samen eten betekent ook verbinding 
maken met elkaar. Vooral voor internationale 
studenten is dat belangrijk. Zij hebben regelmatig 
last van heimwee en gevoelens van eenzaamheid.

Alle delen  
van de wereld
Initiatiefnemers Lu Lin en Tanya Lau organiseerden 
drie keer een workshop op verschillende plekken 
in Leeuwarden. De workshop in Bruze Café bij 
de NHL trok zeven deelnemers, voornamelijk 
internationale studenten. Tien deelnemers 
kwamen naar de workshop in dBieb en ook de 
workshop in VHDG (Voorheen de gemeente in 
de Ipe Brouwerssteeg) trok tien deelnemers 
uit allerlei delen van de wereld.
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SHOW 
DON’T TELL
Urgente thema’s 
op het witte doek
Een groep jongeren heeft  samen het programma 
van het Huiskamer Filmfestival 2022 bepaald. 
In vijf workshopdagen leerden ze onder leiding 
van internationale professionele filmprogrammeurs, 
hoe je vanuit persoonlijke drijfveren of interesse, 
een inhoudelijk passend en interessant 
filmprogramma samen kan stellen.

SHOW DON’T TELL wilde een plek creëren voor 
jongeren in Friesland om coole films te ontdekken. 
Films die zij met de wereld en elkaar willen delen 
maar die over het algemeen niet geprogrammeerd 
worden door de volwassen filmcuratoren. Extra 
leuk aan dit alles is dat het door de samenwerking 
met het Huiskamerfilmfestival, plaatsvond op 
plekken ver verwijderd van muffe filmhuizen en 
dure popcorn, maarin de gezellige huiskamers van 
Friezen (of anderegekke plekken in de provincie). 

Dit leverde een serie bijzondere filmprogramma’s 
op, die op 13, 14 en 15 oktober in twintig verschillende 
huiskamers door de hele provincie vertoond zijn. 
60 vertoningen in totaal. De filmvoorstellingen waren 
zeer divers en gaven een bijzondere inkijk in een 
aantal urgente thema’s: kwetsbaarheid, natuur en 
biodiversiteit, dissociatie, de druk tot een succesvol 
leven en de relatie tussen mens en dier. De jongeren 
hebben zelf tijdens het festival toegelicht waarom ze 
juist voor deze films hebben gekozen. Een prachtige 
manier om mensen van verschillende leeftijden met 
elkaar in gesprek te laten gaan.

SHOW DON’T TELL is een initiatief van Hidde de Vries  
(Natte Haring), maar is vanwege zijn aanstelling
bij Cinekid geadopteerd en uitgevoerd door de
stichting New Noardic Wave, die het
Huiskamerfestival organiseert.
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‘Heel waardevol om mensen van totaal 
verschillende achtergronden, leeftijden 
en opleidingsniveaus over de vloer 
te krijgen. En naar aanleiding van de 
films hele open gesprekken te voeren 
met mensen die je nog niet kende.’

Jeanette Bijleveld
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Hacklab
Het Hacklab in Leeuwarden is een werkplaats die een 
alternatieve leerweg biedt aan jonge getalenteerde 
internetgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan digitale 
hangjongeren, gamers en/of schoolverlaters, 
jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren 
die uitdaging in hun huidige opleiding missen.

Hacklab’ers ontwierpen de basis voor een online 
ontmoetingsplek: Hack the Cave. Het beste te 
beschrijven als een virtueel grottenstelsel waarbinnen 
(in de verschillende zalen van het labyrint) ruimte is 
om games en puzzels te maken en samen op te lossen 
of andere online activiteiten. Die kunnen daar behalve 
door bezoekers van de cave ook door Over de drempel 
projecten geplaatst worden. Een van de projecten 
die dat heeft gedaan, is de muziektheatervoorstelling 
Lonesome Cowboys. Drie hacklab’ers hebben hun 
eigen ‘lonesome’ verhaal op een digitale ‘wall’ 
geschreven. Delen van deze teksten zijn gebruikt 
voor de voorstelling. 

We stelden de Hacklab’ers de vraag wanneer zij zich 
uitgenodigd voelen om mee te doen aan activiteiten 
van Over de drempel. We vroegen hen een vorm te 
bedenken waarin er kansen zijn voor de culturele en 
artistieke projecten van Over de drempel om uit deze 
informele community verhalen en eventueel nieuwe 
deelnemers te betrekken. 

Hack the Cave is ontworpen, tot aan de prototype 
fase, met steun van de Leeuwarder Digitale Agenda. 
Er wordt onderzocht of verdere ontwikkeling zinvol, 
uitvoerbaar en mogelijk is.

26



27



‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal fotoproject

van Fotocollectief Leeuwarden in samenwerking

met wijkpanel Heechterp-Schieringen. Aanlei-

ding is de grootschalige wijkvernieuwing die op

stapel staat waarbij 24 verouderde flats plaats

zullen maken voor nieuwbouw.

De initiatiefnemers willen de bewoners van de

wijk in beeld brengen, hun verhalen vertellen en

de ‘eigenheid’ van de wijk zichtbaar maken.

Belangrijk doel is de betrokkenheid en sociale

cohesie in Heechterp te versterken en eenzaam-

heid tegen te gaan. De foto’s worden tussen april

en augustus 2022 geëxposeerd in Historisch

Centrum Leeuwarden.

De Leeuwarder Courant besteedt de komende

maanden in een serie artikelen aandacht aan de

verschillende projecten. Dit is de derde aflevering.

Welkom in Heechterp

woensdag 12 januari 2022

22 fryslân

GEHOORD & GEZIEN

tel. 058-2845845 - tips@lc.nl

PARREDYSKE De gemeen-

schapstuin achter De Skûle

Welzijn in Franeker krijgt lang-

zaam vorm. Stoeptegels hebben

plaatsgemaakt voor een gras-

veld, waar in het voorjaar de

eerste sneeuwklokjes en krokus-

sen kleur geven aan de tuin. De

naam het PARREdyske is geba-

seerd op de drie monumentale

perenbomen die nog in de tuin

aanwezig zijn. Daar moet nog

een fontein komen. De Skûle

zoekt iemand uit de gemeente

Waadhoeke die deze wil ontwer-

pen. Materiaalkosten worden

vergoed. De Skûle (0517 393750

of welkom@deskule) geeft graag

nadere informatie.

GRUTTE PIER Op de deur van

het elektriciteitsgebouwtje aan

de Prins Hendrikkade in Sneek

prijkt sinds deze week een le-

vensgroot portret van Grutte

Pier. Op de deurschildering

poseert de krijgsheer met een

zwaard en een vlag voor de

Sneker Noorderpoort, die tot

1843 min of meer op dezelfde

plek stond als het huidige ge-

bouw.

GEVELPOEPER Bewoners van

een flat aan het Akkersplein in

Heerenveen hebben sinds enke-

le weken te maken met een

persoon die tegen de gevel van

de flat aan poept. Wie degene is

die tegen de gevel zijn of haar

behoefte doet, is tot op heden

volstrekt onbekend. ,,Hij of zij

veegt in elk geval netjes de bil-

len. Dat dan weer wel”, bericht

een anonieme bron aan de Hee-

renveense Courant. Hulpverle-

ners in de wijk komen graag in

contact met de gevelpoeper.

Hoogstwaarschijnlijk is het

iemand die in de war is, zegt

woordvoerder Harold Brouwer

van de GGD: ,,We gaan er als

gemeente mee aan de slag. Want

waar het ons team zorg en vei-

ligheid om gaat, is te zorgen

voor inwoners uit de gemeente

Heerenveen en kennelijk heeft

deze persoon hulp nodig.”

Grutte Pier in Sneek. FOTO LC/JAN LIGTHART

T
wintig man/vrouw gaan

op een bordes staan, ei-

genlijk een trap, met een

onderlinge afstand van ander-

halve meter.

Je vraagt je af of ze zoiets van

tevoren oefenen. Zonder aarze-

len stapten ze op de plek af waar

hun stickertje was geplakt. Het

was geen gescharrel zoals op de

trap van een gemeentehuis, als

er na de ondertekening van de

huwelijksakte een groepsfoto

gemaakt moet worden en hard-

horende tantes niet snappen

wat de fotograaf wil.

Daar stond het kersverse

kabinet-Rutte IV (dat betekent

intraveneus, heeft Ernst Kuipers

gedacht). Nog geen dag oud en

meteen heel Groningen genaaid,

geen geringe prestatie.

(Overigens: dit jaar wordt

herdacht dat 350 jaar geleden

het volk redeloos, de regering

radeloos en het land reddeloos

was. Dat is nu vast anders.)

Dit fotomoment, dat 2 mi-

nuut 36 seconden duurde, was

maandag goed voor een liveuit-

zending van een uur, die de rest

van de dag dunnetjes werd

overgedaan in verschillende

nieuwsprogramma’s. Ik moest

kijken van mezelf nu ik deze

maand zoveel televisie zie als ik

kan, maar het verstand staat er

bij stil. Veel saaier dan dit kan

het niet worden.

Toch keken hier 2,6 miljoen

mensen naar. Een miljoen meer

dan naar VI Vandaag, een nieu-

we talkshow, een kruising tus-

sen andere talkshows en de

stamtafel in een sportkantine.

Van de vier mannen aan tafel

vertelde eentje dat hij zijn spo-

ren al had verdiend bij De We-

reld Draait Door, Pauw en Witte-

man en Jinek, en nu hier kwam

kijken. Ook hier vonden ze de

beëdiging saai, zo saai, vergeleek

René van der Gijp, als een talk-

show van OP1. Hopelijk heeft hij

het mis, want daar moet ik nog

naar kijken.

asing.walthaus@lc.nl

IV & VI

column

asing
walthaus

Veel saaier dan dit

kan het niet worden

‘K
inderen en hun dromen’ is

een van de onderdelen van

het fotoproject ‘Welkom in

Heechterp’ (zie kader).

,,Heechterp-Schieringen

wordt wel een probleemwijk genoemd. Maar

als je met de kinderen praat, dan merk je

daar weinig van. Net zoals andere jongens en

meisjes hebben ze behoefte aan een veilige

plek om te wonen, aan vrienden en ze heb-

ben hun dromen. En die dromen verschillen

niets van dromen van kinderen uit Blitsaerd

of Zuiderburen’’, vertelt Groot Haar.

Via de Plataanschool kwam hij met de

kinderen in contact. Hij gaf de leerlingen van

groep 7 en 8 afgelopen najaar een fotocursus

en in groepjes gingen ze vervolgens de buurt

in om wijkbewoners te fotograferen. Voor

het dromenproject bezocht de fotograaf de

kinderen thuis. ,,Omdat ze daar op hun ge-

mak zijn.’’
Om het vertrouwen te winnen, komt

Groot Haar meerdere keren langs. ,,Vaak wel

drie keer. Eerst om kennis te maken met de

ouders, daarna om foto’s te maken en de

derde keer om de foto’s te brengen en om ze

te interviewen.’’ Alle deelnemers krijgen een

fotoboekje met hun eigen portretten en de

mooiste twee drukt Groot Haar af op groot

formaat.
Yodit, een Eritrees meisje van elf jaar,

bekijkt geïnteresseerd de beelden van zich-

zelf die ze vanmiddag krijgt: ze poseerde in

het trappenhuis van de flat, met haar vader

en broertjes en alleen. Nu wil de fotograaf

nog van alles van haar weten: wie is haar

beste vriendin, wanneer is ze blij en wat wil

ze later worden? De antwoorden zijn straks

via een QR-code bij de portretten te beluiste-

ren. De foto’s worden vanaf 22 april geëxpo-

seerd in Historisch Centrum Leeuwarden en

vanaf 21 mei in de wijk.

Terwijl haar moeder vooraf nog wat twij-

fels heeft over deelname aan de expositie,

stemt ze na het interview toch in. ,,Commu-

nicatie is soms lastig’’, zegt Groot Haar. ,,Ik

heb de vorige keer alles uitgelegd, dacht dat

ze het begrepen hadden. Soms zijn ouders

een beetje achterdochtig door onwetend-

heid.’’
Groot Haar wil de kinderen trots laten zijn.

,,Dat ze voelen: ik doe ertoe. Want dat is ook

zo. Het zijn vaak slimme kinderen, die heel

wat in hun mars hebben. Door de situatie

waarin ze zitten, hebben ze soms een achter-

stand. Ik zie mijn fotoproject als een ‘mini-

booster’ voor de rest van hun leven.’’

Dat dit inderdaad zo werkt, blijkt even

later tijdens een bezoekje aan de elfjarige

Mohammed en zijn moeder. Trots laat hij

zijn eerder gekregen fotoboekje zien. De

jongen is vereeuwigd in een chique feestout-

fit. ,,Afgelopen zomer zouden we naar de

bruiloft van mijn tante in Marokko. Die ging

niet door vanwege corona maar ik had al wel

een pak’’, verklaart hij.

De tiener is heel enthousiast over het

fotoproject. ,,Eerst was ik gewoon een per-

soon, nu word ik gefotografeerd en geïnter-

viewd en kom ik misschien op een billboard.

Misschien herkent iemand mij dan wel’’, zegt

Mohammed opgetogen.

Zijn droom is om profvoetballer te wor-

den, plan B is traumachirurg. Dan moet je

heel lang studeren, weet hij, maar niets is

onmogelijk. ,,Ik ken een meisje dat hier op de

basisschool zat en nu rechten studeert in

Groningen. Je kan op alle niveaus eindigen,

al begin je laag. Dan duurt het alleen wat

langer. Ik ben door dit project wat zekerder

geworden van mijn doel.’’

Het is precies wat Groot Haar beoogt met

zijn project. ,,Het geeft ze zelfvertrouwen. Ik

denk dat het heel belangrijk is dat je als kind

dit soort ervaringen opdoet.’’

De Leeuwarder fotograaf heeft nu tien

kinderen van groep 7/8 van de Plataanschool

thuis op de foto gezet, de helft van de klas.

Het doel is vijftien portretten. Een aantal wil

hij de komende tien jaar met de camera

blijven volgen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe

hun leven er straks uit gaat zien. En of hun

dromen daadwerkelijk uitkomen.’’

Trotse
kinderen van
Heechterp

Ze willen profvoetballer worden, uitvinder of trauma-

chirurg. Fotograaf Ton Groot Haar interviewde kinde-

ren in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen over

hun toekomstdromen. ,,Ik wil ze trots laten zijn. Dat ze

voelen: ik doe er toe, want dat is ook zo.’’

TEKST INES JONKER

FOTO'S TON GROOT HAAR

IK BEN HEEL
BENIEUWD HOE HUN
LEVEN ER STRAKS
UIT GAAT ZIEN

WELKOM IN HEECHTERP

Over de 
drempel in 
de media
De verschillende projecten van Over de drempel en 
Over de drempel zelf hebben meerdere keren de 
media gehaald. Bijvoorbeeld in een prachtige serie 
verhalen over Welkom in Heechterp in de Leeuwarder 
Courant. Maar ook interviews bij Omrop Fryslân.

‘Cultuurhonderddaagse’ Ar-cadia presenteert morgenhet programma, met ookaandacht voor wetenschap.Het openingsweekend be-gint in Franeker, bij Expedi-tie Next.

D
e officiële opening van de honderd dagendurende cultuurmanifestatie beslaat hethele weekend van 6, 7 en 8 mei. Op vrij-dag 6 mei haakt Arcadia aan bij ExpeditieNext, het wetenschapsfestival voor kinde-ren van de Nationale Wetenschapsagenda, in de oudeacademiestad Franeker.

,,Die hebben we verleid om naar Franeker te ko-men”, zegt Sjoerd Bootsma, artistiek leider van Arca-dia. ,,Ik vind het heel mooi om met die kinderen teopenen. Dat is onderdeel van ons verhaal: hoe gevenwe de boel door aan de generaties die na ons komen?Hoe kunnen we goede voorouders zijn?”Gaia, de 7 meter grote wereldbol van de Britse kun-stenaar Luke Jerram, begint zijn tournee in dit verbandin Franeker, om later door te reizen naar onder andereLemmer, Nes, het Oerol-festival op Terschelling enOldeberkoop.
De koppeling met wetenschap zit ook in andereonderdelen van het Arcadia-programma. Vooral inBosk, het wandelende bos waaraan een uitgebreidverdiepingsprogramma hangt van meer dan zestigprojecten. En in de ‘onderzoeksexpositie’ FertileGround in het Fries Museum. ,,Waar de tentoonstellingA la campagne terugkijkt op het landschap, kijken wehierin vooruit, naar het Friese landschap.”Hierin werkt Studio Dots, Franse ‘design curators’,samen met Christien Meindertsma, bekend ontwerperen van oorsprong Fries. Deze expositie blikt vast voor-uit naar een veel grotere, in het volgende ‘triënnale-jaar’ 2025, en die moet dan ook Europa in gaan.Voor Bootsma is de combinatie van kunst en weten-schap vanzelfsprekend. ,,Het begint allebei metnieuwsgierigheid, onderwijs ook. Robbert Dijkgraaf iseigenlijk minister van Nieuwsgierigheid. Als je nietnieuwsgierig bent naar de wereld en hoe die in elkaarsteekt, zal alles altijd hetzelfde blijven en glij je af naareen heel vervelende samenleving.”Het programma van Arcadia wordt morgen gepre-senteerd. ,,Het is belangrijk om weer wat te laten zien,als sector. Zeker na die gekke tijd die we hebben mee-gemaakt.” Want om in coronatijd een bestaande cultu-rele instelling overeind te houden is al een hele klus,,,maar om dan ook wat nieuws op te zetten! Dat is heellastig. Ik heb heel vaak mijn hart vastgehouden.”Bootsma pakt zijn laptop erbij en loodst het bezoeklangs datgene wat komen gaat − en dat is flink watmeer dan tot dusverre bekend werd gemaakt. ,,Nukomt het allemaal bij elkaar. Dat het met elkaar eenbeweging is, een samenwerking met ongelooflijk veelculturele organisaties, onderwijsinstellingen, overhe-den en het bedrijfsleven. Er werken weer heel veelmensen aan mee.”

Ook vrijwilligers, en dat wil Bootsma graag bena-drukken. Of, zo verbetert hij zichzelf naderhand, ‘deel-nemers’. ,,Arcadia wordt echt aangegrepen als eenreden, een manier om de tv uit te zetten en samen deHollywood-verhalen op straat te maken.” Hij moestlaatst in het buitenland uitleggen wat ‘mienskip’ ei-genlijk is, het kernwoord van Culturele Hoofdstad 2018− Arcadia is daar de opvolger van. ,,Het is eigenlijkDIYT, Do It Yourself Together. Zelf samen doen. Datpast wel bij die terpencultuur van ons.”Een deel van het programma was dus al enigszinsbekend − de internationale beeldende kunst van Para-dys in Oranjewoud, het ‘mienskipsproject’ rond ijsba-nen Iis met daarin opgenomen de grote Tryater-voor-stelling Under Wetter, de Orkater-voorstelling Verdrietvan de Zuiderzee, het project De Baren over de terpen

waarop Leeuwarden gebouwd is − maar veel ook niet.Opmerkelijk is de reprise van Sichtberens, het projectwaarbij kunstenaars Marten Winters en Aad van Alte-na Leeuwarder uitdrukkingen op gebouwen zetten.Deze keer wordt het voormalige belastingkantoor aande Tesselschadestraat de drager van de woorden‘WEEST WEL’.
Nieuw is ook het podiumkunstprogramma, metvooral internationale artiesten. Die krijgen een eigenfestival in De Harmonie, van eind mei tot half juni,onder de titel Pafff. ,,Ze hebben gemeen dat je echt watmeemaakt” zegt Bootsma, ,,je wordt echt meegeno-men op een avontuur. Je kunt bij de spelers aan tafelzitten met een fles sterke drank, of in een techno-ravebelanden. Een heel fris theaterfestival, met serieuzevragen.”

Doris Uhlich, enkele jaren geleden op Welcome ToThe Village, brengt Every Body Electric, ,,met mensendie minder ledematen hebben dan jij en ik. Daar komje uit met de vraag: heb ik al die ledematen wel no-dig?” Plant van Nynke Laverman, al enkele keren uit-gesteld, zit ook in dit programma.Move is een uitwisselingsproject van jongeren uitdorpen in verschillende Europese landen, die uiteinde-lijk bijeenkomen in Feanwâldsterwâl. De talkshowIepen Up komt terug, uitgebreid met Iepen Up Radio:een vorm van community radio die door de mensenzelf gevuld kan worden. ,,Als je een uur calypsoplaatjeswilt draaien kan dat, als je over gender wilt pratenook.”
De mensen willen wel. Bootsma noemt Broei, be-doeld voor jonge makers − geboren in deze eeuw. Eenopen call leverde dik veertig aanmeldingen op, waar-van vijftien werden uitgekozen om een eigen produc-tie op te tuigen, gekoppeld aan professionals. TamaraSchoppert, drijvende kracht achter Broei, doet ookOver de drempel: negen projecten over eenzaamheid.Daaronder is Motus mori van Katja Heitmann, die metmensen in gesprek gaat en de mimiek van haar ge-sprekspartners verwerkt in een soort choreografie.Ook voor Uitgesteld geluk, van City Of Literature,liep het storm: er waren 100 tuinen nodig voor even-zoveel verhalenvertellers, er kwamen 150 aanmeldin-gen binnen.

Bij de samenwerkende partners is ook de organisa-tie van de Tall Ships Races in Harlingen. Daar wordtniet alleen een nieuw, jaarlijks terugkerend filmfesti-val afgetrapt, er is ook een project waarin kunstenaarHetty van der Linden met een aantal kinderen fokzei-len beschildert, met hun toekomstdromen.De wandelroute van Bosk, het grootste Arcadia-project, is ook bekend: de bomen bewegen zich vanhet Stationsplein langs de Beurs, het Blokhuisplein, deTweebaksmarkt, de Amelandshoek, de Nieuweburen,de Eeuwal, de Waag, het Mata Hariplein en uiteindelijkhet Oldehoofsterkerkhof.

Arcadia,
weest wel

JACOB HAAGSMA

Sjoerd Bootsma, artistiek leider van Arcadia, tussen de bo-men van Bosk. ,,Arcadia is een reden, een manier om de tvuit te zetten en zelf je Hollywood-verhalen te maken.’’FOTO NIELS WESTRA
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Naast meldingen over ,,onjuisteinhoud, desinformatie en gebrekaan onpartijdigheid” zijn er nuook klachten binnengekomenover discriminatie en racisme.,,Over dat laatste ga ik niet echt,maar ik ga kijken of het journalis-tiek handelen in lijn is met dejournalistieke code van de NPO”,laat Smit weten. ,,Daar zit van al-les in: van wederhoor tot geennieuws opblazen en niet betalenvoor nieuws. In dit geval is het

vooral feitelijk. Ik roep altijd:journalistiek moet foutloos, fei-telijk en fair.”
De meldingen over discrimina-tie en racisme zijn vermoedelijkbinnengekomen naar aanleidingvan een item van OngehoordNieuws, waarin een verslaggevertwee vrouwen uit een asielzoe-kerscentrum vraagt ,,waar zij hunfiets vandaan hadden”. Daarbijwerd de suggestie gewekt dat zemogelijk gestolen waren.

De NPO liet gisteren ook wetendat het zelf ook een gesprek isaangegaan met ON! naar aanlei-ding van de klachten. ,,Het is be-langrijk om altijd met elkaar ingesprek te blijven”, stelde dewoordvoerder.

Onderzoek NPO naar
Ongehoord Nederland
HILVERSUM De Ombudsman vande NPO, Margo Smit, gaat onder-zoek doen naar de klachten diezijn binnengekomen over deeerste tv-uitzendingen van On-gehoord Nederland (ON!).

Kunstenaar en galeriehou-
der Aafke Holman (91) is
op 24 februari overledenin Buitenpost, waar ze tijdelijkwerd verzorgd.

Aafke Holman werd geborenin Emmer-Erfscheidenveen. Zevolgde de kweekschool en haal-de later de aktes LO en MO teke-nen. Ze trouwde met Wim Oude-nampsen en gaf les in onder
meer Stadskanaal en Wilder-
vank.

Later verhuisde ze met haarman naar Burum. ,,Ze wilde
graag wonen met ruimte om
zich heen, maar wilde graag inGroningen blijven. Burum ligtechter net over de grens in Fries-land’’, vertelt haar dochter Fran-cis. ,,Daar is ze wel overheen

gekomen, hoor.’’
Het viel Holman op dat er inde omgeving van Burum op

gebied van cultuur weinig te
beleven viel. Ze zette galerie DeBlauwe Roos op, waar ze werkvan andere kunstenaars toonde.In 1991 stond ze aan de basis vanatelierroute Kunst aan Huis, nude Lauwerslandroute. En in 1994was ze mede-oprichter van

Stichting Kunst Manifestatie
Burum, nu de Stichting KunstKollumerland. Hiervan was zetwintig jaar voorzitter.

Nadat ze haar galerie had
gesloten, verhuisde ze met haarman naar de Herestraat in Bu-rum, waar ze Studio Aafke Hol-man opende. Hier verzorgde zeschildercursussen voor begin-ners en gevorderden, en steldemet oud-cursist Zus Vlasma

exposities samen, ook met haareigen werk. ,,Dat heeft ze tot
2020 gedaan, tot ze dat lichame-lijk niet meer kon.’’

Holman maakte jarenlang
schilderijen met koeienruggen,waarin volgens haar een ‘wereldvan agressie en verdriet’ school.Koeien in een landschap omvat-ten voor haar ook ruimte, tijd,natuur en cultuur, existentie enutopie. ,,In het beeld van de koebreng ik mijn visie op het mys-terie van het leven’’, zo zei ze.Geleidelijk werd haar werk ab-

stracter. Ze hechtte daarbij veelwaarde aan kleur, compositie envorm, en abstraheerde met
figuratieve elementen.

Voor haar complete werk
ontving ze in 2006 uit handenvan burgemeester Bearn Bilkereen koninklijke onderscheidingen werd zij benoemd tot Lid inde Orde van Oranje Nassau.

Haar abstracte stijl kwam hetbest tot uiting in haar magnumopus, de verbeelding van alle
psalmen in aquarel, gecombi-neerd met haiku’s. Ze werkte
twaalf jaar aan dit project, dat in2008 gereedkwam. Ze werdengebundeld in het boek De Psal-men, een vertaling in kleur,

uitgegeven door UitgeversgroepJongbloed met een voorwoordvan Huub Oosterhuis.
Haar zus Trijni zorgde ervoordat de aquarellen op verschillen-de plaatsen werden geëxpo-

seerd, onder meer in KloosterTer Apel, in Drachten en op deKirchentag in Dresden. In 2010hingen ze in de Stevenskerk enhet Titus Brandsma Memorial inNijmegen.
Een week voor haar dood

schonk Holman haar completecollectie Psalmen aan het TitusBrandsma Memorial. De over-dracht werd 17 februari getekenden een artikel hierover las haardochter aan haar voor. ,,Ze waser heel blij mee en zei: ‘Dit is eenmooie afsluiting van mijn le-ven’.’’

IN MEMORIAM

Holman werkte door
tot ze niet meer kon

Aafke Holman

GITTE BRUGMAN

PUSHPARANI VAN OOSTVEEN (41): DOCHTER BIJ FRANCISCUSKERK

,,Ik ben geboren in Sri Lanka en geadopteerd in Neder-

land. Als fotograaf voor de wijkkrant hoorde ik van het

project. Ik wilde meer leren over fotografie, deed voor-

heen veel op de automatische stand. In de cursus heb ik

veel geleerd over licht en sluitertijd, hoe je daar mee kan

spelen. Voor mijn serie heb ik de Sint Franciscuskerk als

decor gebruikt en mijn dochter als model. Als kind

kwam ik al bij deze kerk, ik ben er gedoopt en heb er

communie gedaan. Het was wel een uitdaging, mijn

dochter vloog alle kanten op, maar ik ben tevreden met

het resultaat.’’
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MARVIN BOGGIA (33): LICHT EN SCHADUW

,,Ik heb ooit een creatieve opleiding ge-

daan en vond het leuk om mijn oude

passie nieuw leven in te blazen. ‘Vang

hetgeen jij in de wijk ziet’, was een van de

opdrachten. Ik wilde eigenlijk portretten

maken maar dat valt niet mee in deze

buurt, mensen zijn nogal op hun privacy

en bovendien zaten veel bewoners thuis

vanwege corona. Uiteindelijk ben ik aan

de slag gegaan met licht, schaduw en

reflecties.’’

WILLEM KAAL (46), FOTOCOACH

,,Het was leuk om erbij te zijn, te zien

hoe iedereen creatief bezig is, samen

composities maken. Geleidelijk ontstaat

er dan een serie, dat vind ik fascinerend.

In het dagelijks leven ben ik manager

software engineering en zit ik tussen de

IT’ers, best apart volk. Het was fijn om

even uit die bubbel te komen. Hier

ontmoet ik hele andere mensen. Er zijn

nieuwe verbindingen gelegd, en daar

gaat het denk ik om.’’

Trots opmijn wijk

‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal fotoproject

van Fotocollectief Leeuwarden in samenwerking

met wijkpanel Heechterp-Schieringen. Aanlei-

ding is de grootschalige wijkvernieuwing die op

stapel staat, waarbij 24 verouderde flats plaats

zullen maken voor nieuwbouw. De initiatiefne-

mers willen de bewoners van de wijk in beeld

brengen, hun verhalen vertellen en de ‘eigen-

heid’ van de wijk zichtbaar maken. De foto’s

worden vanaf 22 april geëxposeerd in het Histo-

risch Centrum Leeuwarden, en vanaf 21 mei op

een grote buitenexpositie in Heechterp. Ook

wordt er een fotoboek ‘Welkom in Heechterp’

uitgebracht.

De Leeuwarder Courant besteedt in een serie

artikelen aandacht aan de verschillende projec-

ten. Dit is de zesde aflevering.

www.welkominheechterp.nl

Fotoproject

Pushparani van Oostveen,

Marvin Boggia, docent

Elske Riemersma, Mory

Poursaleh, Dusty Leito en

fotocoach Jakob van Huizen

(van links naar rechts) tijdens

een cursusbijeenkomst in

het wijkcentrum.

FOTO MENNO DE BOER
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Heimwee-eten

met een recept of gebruikt een boodschap-penlijstje, wat ik zelf wel doe. En iedereenpakt de onderste, goedkoopste eieren in desupermarkt.’’ Het zette Riemersma, die zelfaltijd biologische koopt, aan het denken. ,,Ikrealiseerde me dat biologisch eten ook eenluxe is, die je je moet kunnen permitteren.Als je het geld niet hebt, heb je die keuze ookniet.’’
De fotografe hoopt met het fotoproject ende daarmee samenhangende activiteiten

vooroordelen over andere culturen weg tenemen. ,,Door mensen met elkaar in contactte brengen die elkaar normaal niet tegenko-men. De scheiding tussen groepen in Neder-land is zo groot, er is echt een kloof, zekerook in Leeuwarden. In wijken als Zuiderbu-ren en Blitsaerd hebben de meeste mensenhet financieel goed, hier in Heechterp is hetvoor veel bewoners vooral overleven. Ik hebecht respect gekregen voor hen.’’Wanneer het project geslaagd is? ,,Als

Heechterp wordt gezien als een vitaal onder-deel van de stad in plaats van als probleem-wijk. Als die kloof wat kleiner wordt.’’ Omverbinding te maken, worden er straks ookstadswandelingen georganiseerd doorHeechterp-Schieringen. ,,Zodat de loop erinkomt. Net zoals de halve stad nu naar kerst-dorp Wielenpôlle gaat.’’
Maar eigenlijk is het project nu al op eenbepaalde manier succesvol, vindt Riemers-ma. ,,Mensen hangen onze foto’s op, ze voe-

len zich gezien. Daar gaat het om, iedereenwil gezien worden.’’
In juni wordt er, ter afsluiting van hetproject, een soort ‘culturele proeverij’ gehou-den in het wijkcentrum, een bijeenkomstwaarop alle deelnemers een zelfgemaakthapje meenemen. ,,We willen daarvoor ookandere wijkbewoners uitnodigen, zodatmensen elkaar kunnen ontmoeten.’’ Rominakijkt er nu al naar uit. ,,Dan neem ik ook mijnkinderen mee.’’

Kadiatu Bonkei Kamara (Sierra Leone), cassavebladeren.

Romina Cateriano Gamboa (Peru), causa.

Muna Mohamed (Eritrea), injera met zigni.

Eliser Salieski (Noord-Macedonië), pite.

FOTOPROJECT

Tientallen bewoners van de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen

zijn de afgelopen maanden op de foto gezet in het kader van het

fotoproject Welkom in Heechterp. Op twee exposities zijn de

resultaten te zien. In deze speciale bijlage een selectie van de foto’s.

WELKOM IN HEECHTERP

WOENSDAG 20 AP R IL 2022
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Cultuurmakers en maatschappelijke strijders opgelet! 
Heb jij een idee waarmee je door middel van kunst en 
cultuur mensen actief weet te verbinden? Draagt jouw 
project bij aan de aanpak of het in beeld brengen van 
eenzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Wie ben jij?
Jij bent een kunstenaar, cultuurmaker of 
maatschappelijk initiatief. Met jouw kunstzinnige of 
culturele project wil jij je inzetten voor de strijd tegen 
eenzaamheid in de gemeente Leeuwarden. 

Wat bieden wij?
Wordt jouw project door de commissie gekozen als 
een van de zes beste projecten van de derde editie 
van Over de drempel? Dan ontvang je een financiële 
ondersteuning voor het tot stand brengen van het 
project in 2023.

Houd voor meer informatie onze website 
en onze Facebook pagina in de gaten!

  overdedrempel.frl

  /overdedrempel
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Open call:
Kunst en
cultuur
tegen een-
zaamheid,
editie 3!
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Feestelijke 
kick off editie 
nummer twee

30



De tweede editie van Over de drempel ging 
vrijdag 1 oktober 2021 officieel van start. In een 
interactieve talkshow presenteerden de negen 
nieuwe projecten hun creatieve plannen rondom 
het thema eenzaamheid. De talkshow was zowel 
online te volgen als fysiek bij te wonen.

Eerder op de dag was er een speciale 
netwerkbijeenkomst voor maatschappelijke 
organisaties die iets (willen) doen met het 
thema eenzaamheid.

Tijdens de live uitzending bepaalden de mensen 

in de zaal en de kijkers thuis welk project de 

publieksprijs van 1.000 euro zou winnen. Wijkorkest 

Camminghaburen, Heechterp en Schieringen 

sleepte de publieksprijs in de wacht. Guus Pieksma 

en Annewiep Bloem kregen de prijs overhandigd 

door wethouder Bert Wassink van de gemeente 

Leeuwarden en dichter Alwin van der Toorn. 

Ze hebben het geld van de publieksprijs gebruikt 

voor extra muzieklessen in de wijk.
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Mooie  
ont moetingen 
in Bosk 
Woensdag 22 juni 2022 gebeurde er iets 
moois midden in het Bosk van Arcadia 
bij het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden. 
Daar ontmoette een groot deel van de projecten 
van Over de drempel elkaar. Ze lieten aan elkaar 
en het toegestroomde publiek zien en horen 
wat zij doen in de aanpak tegen eenzaamheid.

Talenten van Nijsgjirrich, die vlak daarvoor nog 
te zien waren bij Omrop Fryslân, vertelden over 
en demonstreerden hun passie. Muzikanten 
van Wijkorkest Camminghaburen, waarvan 
sommigen nog maar tien weken een instrument 
bespelen, lieten van zich horen. Er stond een 
kleine selectie uit de fototentoonstelling van 
Welkom in Heechterp opgesteld.

Sytse Jansma, van Sprekende stenen, liet een 
fragment van een van de verhalen horen die in 
de Leeuwarder binnenstad te beluisteren zijn. 
Lonesome Cowboys toonden hun gedichten en 
Podium Huzum was er met hun één vierkante-
meter-podium. En Luidkeels Samen, een project 
van de eerste editie, presenteerde daar hun lp. 
Zomaar wat ontmoetingen met deelnemers van 
Over de drempel. Voor zowel deelnemers als 
bezoekers een bijzondere dag.
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‘Meer 
sociaal 
contact 
is een 
grote 
plus’

Onderzoek naar 
effect culturele 
projecten
Kunst en cultuur inzetten om de 
gezondheid en het welbevinden van 
mensen te verbeteren. Uit allerlei 
onderzoeken blijkt dat dat werkt. 
Maar hoe zit dat met de projecten van 
Over de drempel? Studenten van NHL 
Stenden doen jaarlijks onderzoek naar 
het effect van de aanpak eenzaamheid. 
We lichten één van de onderzoeken 
nader toe.

Lydia van der Vinden rondde haar studie 
Social Work bij NHL Stenden eerder dit 
jaar af met een onderzoek naar ‘Welkom 
in Heechterp’. Zij onderzocht de impact 
van het project op het dagelijks leven 
van de deelnemers.

Sociaal  
fotoproject
Welkom in Heechterp is een 
sociaal fotoproject dat bestaat uit 
zes verschillende projecten, verdeeld 
over vier fotografen. Zij gingen de 
wijk in om foto’s te maken én leerden 
wijkbewoners zelf foto’s te maken.

In de onderzoeksgesprekken met Lydia 
van der Vinden gaven de deelnemers 
aan dat zij het leuk vonden om met 
andere wijkbewoners in contact te 
komen en nieuwe mensen te leren 
kennen. De deelnemers gingen door 
de cursus weer vaker de deur uit en 
konden hun creativiteit kwijt in het 
project. Ze zijn trots op wat ze hebben 
bereikt met de fotografiecursus en 
hebben meer zelfvertrouwen. Meer 
sociaal contact was voor alle deelnemers 
een grote plus van het project. Of zoals 
fotograaf Ton Groot Haar het verwoordt: 
‘Een camera is een sociaal instrument 
om mensen te ontmoeten’. 
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Wat is er te 
doen in de wijk?
Studenten van NHL Stenden doen ook 
onderzoek naar de behoeftes van inwoners 
in relatie tot eenzaamheid. Daaruit blijkt 
bijvoorbeeld dat veel mensen niet weten 
wat er allemaal georganiseerd wordt in 
de wijk. En dat ze het lastig vinden om 
de eerste stap te zetten. 

De studenten ontwikkelen ook eigen middelen 
om iets tegen eenzaamheid te doen. Een ‘first 
dates’ om vrienden te vinden bijvoorbeeld.
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Over  
eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een 
hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder 
contact met andere mensen dan je zou willen. Eenzaamheid 
is een persoonlijke ervaring. Vaak is het een verborgen 
probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien 
of je je eenzaam voelt.

Feiten en cijfers 
1 op de 10 Nederlanders voelt zich sterk eenzaam, zo blijkt 
uit een groot landelijk onderzoek. Eenzaamheid komt op alle 
leeftijden voor. 47 procent van de Nederlanders die 18 jaar of 
ouder zijn, voelt zich soms/matig eenzaam. Het aantal jong 
volwassenen dat zich eenzaam voelt is de afgelopen jaren sterk 
gestegen. Dit is mede te verklaren door de lockdowns tijdens 
de coronacrisis.

Eenzaamheid is dus van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid 
meer voor onder ouderen. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar 
kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling 
van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand 
werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere 
leeftijdsgenoten of beperkte mobiliteit.

Man-vrouw
Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij 
vrouwen, maar de verschillen zijn klein. Vrouwen voelen zich 
vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal 
eenzaam zijn.

Onder laagopgeleiden komt meer eenzaamheid voor dan onder 
hoogopgeleiden. Ook geld speelt een rol: onder mensen met 
een hoog inkomen komt eenzaamheid minder voor dan onder 
mensen met een laag inkomen. Mensen die moeite hebben met 
rondkomen, geven vaker aan zich sterk eenzaam te voelen dan 
mensen die geen moeite hebben met rondkomen. Hetzelfde 
verband is zichtbaar onder mensen met betaald werk en 
zonder betaald werk.
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Gezondheidsrisico’s
Eenzaamheid veroorzaakt gezondheidsrisico’s. 
Onderzoek toont aan dat eenzaamheid fysieke 
uitwerking heeft: eenzaamheid kan, net als 
stress, een negatieve invloed hebben op het 
immuunsysteem. Met een lage weerstand ben je 
vatbaarder voor infecties. Ook kan eenzaamheid 
leiden tot depressie en een verhoogd risico op 
hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Daarnaast 
kan eenzaamheid een oorzaak zijn van ongezond 
gedrag: weinig bewegen, minder gezond eten 
en meer gebruik van verslavende middelen. 
Met als gevolg een groter risico op overgewicht, 
hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Iets betekenen 
voor een ander
Met de aanpak eenzaamheid proberen 
we het taboe rondom eenzaamheid te 
verbreken. Door mensen bewust te maken 
van het thema en de drempel te verlagen 
om erover te praten en contact te zoeken 
met iemand in je omgeving.

Eenzaamheid kunnen we niet oplossen, 
maar we kunnen wel allemaal iets in onze 
eigen omgeving betekenen voor een ander.
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