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3 x Groningen

Kort nieuws
Le Roy Lezing
Architect Rob Hendriks (DAAD) verzorgt op
27 oktober in Heerenveen de Louis le Roy Lezing
2016 op het jaarlijks symposium van Stichting
Tijd. Hendriks, die in zijn werk sterk is beïnvloed
door de ideeën van Le Roy, spreekt over vijftig
jaar Le Roy-tuin: geschiedenis en toekomst.
www.stichtingtijd.nl
Friese Dorpentop
Duizend Friezen gaan op 5 november in de eerste provinciale burgertop met elkaar in gesprek
over de toekomst van het Friese platteland.
Deze burgertop is geïnspireerd op de G1000,
een nieuwe vorm van democratie waarbij door
loting geselecteerde burgers met elkaar spreken over actuele kwesties in hun omgeving. De
Friese top vindt plaats in Leeuwarden.
www.friesedorpentop.nl

Souvenirs
Uitgekeken op saaie souvenirs? Kom dan van
24 oktober tot 6 november naar het Unesco
Werelderfgoed Souvenir Huisje bij het
Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Studenten
maakten onder leiding van gastcurator
Erik Kessels nieuwe souvenirs voor alle
Nederlandse Werelderfgoederen. De twintig
souvenirs maken nu in een speciaal huisje
een toer door Nederland. Wat te denken van
de Ear Plug, met deze oorschelpkoptelefoon
luister je overal ter wereld naar het rustgevende geluid van de Waddenzee. En met de
Stoom Symphonie kun je aan de slag met de
originele geluiden van de stoommachines en
centrifugaalpompen van het Woudagemaal,
het grootste stoomgemaal ooit gebouwd.
www.werelderfgoed.nl
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Nacht
Op zaterdag 29 oktober is het de Nacht van
de nacht. Daarmee willen natuur- en milieuorganisaties mensen bewustmaken van de
schoonheid van de nacht en het belang van
duisternis. Zo kunt u 's nachts kanoën op de
Ruiten Aa, wandelen in het Asserbos of leren
navigeren op de sterren aan de Waddenkust.
www.nachtvandenacht.nl
Meet & Eat
De natuur en milieufederaties van Groningen
en Drenthe starten dit najaar met de reeks
Meet & Eats. Dit zijn bijeenkomsten over de
verduurzaming van ons voedselsysteem.
Zo gaat het op 3 november over streek- en
seizoensgebonden eten en op 1 december over
ondernemen met groene eiwitten.
www.nmfdrenthe.nl

Foto Bert Teunissen

Niet mals
Groningen verdient het predikaat
‘architectuurstad’ niet langer. Dat schrijft
Stadbouwmeester Jeroen de Willigen in zijn
Architectuurmanifest Groningen. Hij veegt
de vloer aan met het werk van collegaarchitecten en opdrachtgevers: 'Niet alleen
de kwaliteit van onze ontwerpen, ook
die van de uitvoering is op een historisch
dieptepunt beland'. Architecten ontwerpen
zonder verbeeldingskracht, voelen zich
niet verantwoordelijk voor de uitvoering
van hun ontwerpen, zijn losgezongen van
het stedelijk weefsel. Lees het volledige
manifest op www.noorderbreedte.nl

Wonen in stadshart
Het project Wonen in stadshart onderzoekt
hoe er meer woonruimte in het centrum van
Groningen gerealiseerd kan worden. Het is
ook een oproep aan architecten, ontwikkelaars, pandeigenaren en bewoners zelf om
met plannen te komen. Een aantal panden,
waaronder het USVA-pand aan de Munnikeholm, dient als voorbeeldproject. Reacties
kunnen naar info@woneninstad.nl

Deze Weerkaart, ontwikkeld door het Atelier Stadsbouwmeester en Studio MARCHA!,
toont de stedelijke dynamiek van de stad Groningen, op basis van interviews,
literatuur en excursies. Door middel van 'hogedrukgebieden en 'lagedrukgebieden'
wordt inzichtelijk waar de transformatiedruk hoog dan wel laag is. De Zernike
Campus, het UMCG en de Zuidelijke Ringweg vormen hogedrukgebieden met een groot
transformatiepotentieel, terwijl bijvoorbeeld een aantal woonwijken in het noorden
van de stad lagedrukgebieden vormen. De bliksems in de kaart zijn de plekken waar veel
samengebalde energie te vinden is, zoals op het Suikerunieterrein.

Nieuw Vondelpark
Kansen zat in Groningen, zo meent het
H-team, dat eind augustus een bezoek
bracht aan de stad. Het Herbestemmings
team, een groep onafhankelijke profes
sionals met kennis van herbestemmings
vraagstukken, keek naar oplossingen
voor de druk op de binnenstad door
eenzijdige populatie van studenten en
een groeiende vraag naar woonruimte
door andere g
 roepen. De Spoorzone, het
Ebbingekwartier, het Suikerunie-terrein,
de o
 mgeving van de Zuidelijke Ringweg
en de zone aan de Oosterhamrikkade
zouden tot gemengde woongebieden
omgevormd kunnen worden, meent het
H-team. B
 ehoefte aan nieuw groen kan
opgevangen worden door de realisatie van
een 21e-eeuws V
 ondelpark. Dit park, door
particulieren gerealiseerd, bracht in de
negentiende eeuw soelaas aan een over
bevolkt Amsterdam. Groningen heeft op
verschillende plekken ruimte om zo'n nieuw
Vondelpark te realiseren. Het H-team raadt
aan vooral goed naar de Stadspark aan de
westkant van de stad te kijken.
www.herbestemmingsteam.nl
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Nieuwe Buren op
Dutch Design Week
Noorderbreedte volgt belangstellend de voortgang van het project
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten. Architectenbureau Onix
en Het Groninger Landschap wonnen hiermee eind juni de ontwerpwedstrijd A Home Away from Home, voor de huisvesting van asielzoekers. De Groningers maakten een plan waarbij zij leegstaand agrarisch
erfgoed en de krimp in Noordoost-Groningen betrokken. Flexibele
kubuswoningen voor vluchtelingen op de boerenerven kunnen een
impuls zijn voor de hele regio.
‘Er is belangstelling van alle kanten', vertelt Haiko Meijer van Onix.
Hij zit in de auto richting Oldenburg, Duitsland. ‘Daar kampen ze met
soortgelijke problematiek als in het Noorden van Nederland. Ons plan
combineert krimp en leegstand met de uitdagingen van de asielzoekersopvang. Dat is voor dat gebied ook waardevol.’
Stilzitten doet het Groningse team in ieder geval niet. In oktober presenteert het een prototype van de kubus op de Dutch Design Week in
Eindhoven. De geplande opvang voor zeshonderd asielzoekers in Onixkubussen op het Suikerunieterrein in Groningen Stad gaat echter niet
door wegens de afnemende vluchtelingenstroom. Meijer: 'De praktijk
is weerbarstig. Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten is nog
steeds zeer actueel, maar zal nu iets onafhankelijker van vluchtelingen moeten worden opgepakt. De huisvestingsvraag lijkt zich nu te
concentreren rond de statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Maar ons plan is vooral gericht op de leefbaarheid van
Noordoost-Groningen.'

Kalkhennep aanbrengen tussen de gordingen

Huis van hennep
Ruloff Manuputty, Maskerade 1961, foto Marten de Leeuw

Waddenland outstanding
Het Schloss vor Husum is de bijzondere
locatie van het (gratis!) zeventiende
symposium van de Waddenacademie.
Met het Duitse Nordfriisk Instituut en het
Deense Fisheries and Maritime Museum
organiseert de Waddenacademie van 1
tot en met 3 december een symposium
waarin de geschiedenis, het landschap
en de cultuurhistorie van het trilaterale
waddengebied centraal staan. Met lezingen
door vooraanstaande wetenschappers uit
Denemarken, Duitsland en Nederland, een
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boeiende excursie en volop gelegenheid om
te netwerken.
Het trilaterale waddengebied, dat zich
uitstrekt van Den Helder in Nederland tot
Esbjerg in Denemarken, is in verschillende opzichten bijzonder. Het is weliswaar nooit een
politieke eenheid geweest, maar het deelt een
kustlandschap en een unieke archeologische,
economische, sociale en culturele geschiedenis. De bewoning van meer dan tweeduizend
jaar is bijvoorbeeld door de terpen en de wierden nog steeds herkenbaar in het landschap.

Het waterbeheer en de maatschappelijke
organisatie door waterschappen heeft wereldwijde standaards gezet. De Waddenzee is
sinds 2009 ook Unesco Werelderfgoed.
Het volledige programma en de details over
de reeds geopende inschrijving voor het symposium staan op de website van de Waddenacademie. Meld u snel aan, want er is slechts
beperkte capaciteit (150 deelnemers).
www.waddenacademie.nl

Ruloff Manuputty
Het Groninger Museum exposeert van 4 november tot en met 9 april
het werk van Ruloff Manuputty (1926-2002). Manuputty werd
geboren op de Molukse Kei-eilanden, waar zijn vader predikant was.
In 1948 kwam hij naar Nederland en volgde een opleiding aan het
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, de huidige
Rietveldacademie. In de jaren vijftig kreeg Manuputty een baan
als tekenaar-ontwerper bij de Noord-Nederlandse Cliché Fabriek
in Groningen, om vervolgens te gaan werken bij Drukkerij Havé,
een dikwijls terugkerend onderwerp in zijn kunst. Van 1964 tot zijn
pensioen in 1987 was hij als docent en directeur verbonden aan de
kunstacademie Vredeman de Vries in Leeuwarden. In zijn werk werd
Manuputty enerzijds geïnspireerd door Joan Miró, Paul Klee en de
Cobrabeweging. Anderzijds werd hij beïnvloed door de traditionele
batik- en decoratieve kunst van zijn vaderland. Het museum vertoont tijdens de expositie de documentaire over Ruloff Manuputty
Ervaringen van een witte vogel (Stichting Beeldlijn, 1989).
www.groningermuseum.nl

Een huis van kalkhennep is gezond en duurzaam. Gezond doordat het ademt en er binnen een aangenaam
klimaat ontstaat. Duurzaam doordat hennep energieneutraal is. Het neemt bij de groei namelijk meer CO2
op dan bij de productie van kalk wordt uitgestoten.
Daarbij blijft een muur van kalkhennep CO2 opnemen.
Architectenbureau Werkstatt bouwt in het Friese Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) een huis van dit materiaal. De opdrachtgevers en de architecten willen zo
laten zien dat hennep ook in de reguliere woningbouw
een goed alternatief is voor de gangbare materialen.
‘We willen hennep uit de alternatieve en experimentele sfeer halen’, licht Raoul Vleugels van Werkstatt
toe. ‘Huizen worden tegenwoordig steeds ongezonder
en onaangenamer door de wijze van isoleren. Hennep
isoleert ook goed, maar ademt tegelijkertijd.’ Werkstatt deed twee jaar lang onderzoek naar deze manier
van bouwen. Met een plaatselijke aannemer stort
het inmiddels de hennepwanden. Werkstatt deelt zijn
opgedane kennis en ervaring graag met geïnteresseerden. Wilt u een kijkje komen nemen, dan kunt u contact
opnemen via info@werkstatt.nu.
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VERLANGLIJST

We zijn jarig!

TEKST
DIRK KUIKEN
FOTO
HELEEN HAIJTEMA

En dit is wat
we willen
Het bruist in Noord-Nederland van de goede ideeën over de toekomst.
Omdat het Noorden niet bepaald hoog op de Haagse agenda staat, stelt
Noorderbreedte in dit jubileumjaar zelf een denktank samen om op grond van
die ideeën een toekomstscenario te ontwikkelen. In vijf afleveringen laten we
typische Noorderbreedte-thema’s de revue passeren. Steeds brengen we een
paar inspirerende mensen bij elkaar om een onderwerp te verkennen.

Van links naar rechts:
Jouke van Dijk, Dien Wiersma en Merel Melief
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Leve de toekomst,
vier een feest!
Wie problemen in het Noorden zoals werkloosheid en

Energie en duurzaamheid

krimp écht wil aanpakken, moet niet denken in termen

Natuur en milieu

van regels, cijfers en geld, maar ruimte bieden voor

Ruimtelijke kwaliteit

initiatieven van de mensen zelf. Dat stellen Dien Wiersma
en Merel Melief van Roeg & Roem en hoogleraar Jouke

→	Sociale vernieuwing en economie
Cultuur en erfgoed

van Dijk. Organiseer een festival of breek de dijken door
– zonder creativiteit geen leefbaarheid.
Pessimisme? Daar doen Dien Wiersma, Merel
Melief en Jouke van Dijk niet aan. Natuurlijk,
ze kennen de doemscenario’s. Maar heeft
het Noorden over pakweg dertig jaar écht
een verpauperd platteland waarvan iedereen
is weggetrokken, behalve dan de ouden van
dagen, werklozen en kansarme jongeren? Mag
dat sombere draaiboek even gerelativeerd
worden, alsjeblieft?
‘Ik ken een onderzoek uit de jaren
vijftig van de vorige eeuw over de toekomst
van Groningen’, zegt Van Dijk. ‘Het heette
Bedreigd Bestaan, en had precies dezelfde
teneur. De Groningers zouden vanwege het
gebrek aan werk in groten getale vertrekken,
naar Amerika was de gedachte destijds, en
ook de landbouw zou verdwijnen.’
Hóé anders heeft het uitgepakt, stelt de
hoogleraar. ‘Natuurlijk, er is sprake van krimp,
maar als je naar de cijfers kijkt, zie je dat er
op dit moment veel meer mensen op het plat8

teland wonen dan in de jaren vijftig. Een stad
als Groningen doet het goed, maar je ziet ook
een beweging van jonge mensen die juist van
uit de stad naar het platteland trekken. Het
maakt hun niet uit waar ze werken, zolang
ze maar toegang hebben tot snel internet.
En wat denk je van de ontwikkeling van
zelfrijdende auto’s? Die komen sneller dan
we denken en hebben een enorme potentie.
Straks hoeven er geen dure bussen meer rond
te rijden en kunnen ouderen overal naartoe.’
Symboolpolitiek
Oké, het Noorden heeft wel een steeds pregnanter probleem: het heeft niet voor iedereen
werk. Van Dijk had er deze zomer in de krant
een pittige aanvaring over met de Groninger
PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf. De
wetenschapper had het gewaagd kritiek te
leveren op een banenplan voor vijftigplussers
van de PvdA.

‘Weggegooid geld’ en ‘symboolpolitiek’, stelde
Van Dijk, en dat vindt hij nog steeds.
‘We moeten de realiteit onder ogen zien en
accepteren dat door de automatisering niet
iedereen meer een fulltime baan kan hebben.’ Jaarlijks steekt de landelijke overheid
zo’n 1,5 miljard euro in het creëren van banen,
berekende Van Dijk, maar dit levert nauwelijks iets op. ‘Je kunt dat geld haast nog beter
gaan uitdelen!’ Hij pleit ervoor om anders om
te gaan met arbeid. ‘Waarom moeten we allemaal doorwerken tot ons 67e? Geef ouderen
de ruimte om iets nuttigs te doen voor de
samenleving.’
Dien Wiersma is het daar van harte mee eens.
Jammer alleen dat regels mooie initiatieven op
dat gebied vaak in de weg staan. ‘In Selwerd
bijvoorbeeld hebben de gemeente en het
wijkbedrijf energiecoaches aangesteld. Het
ging om werkervaringsplekken voor jongeren

in een uitkeringssituatie. Het mes sneed aan
verschillende kanten. Die jongeren kregen
weer wat vastigheid, ze konden mensen in
achterstandswijken tips geven over hoe ze
geld konden besparen op hun energiegebruik,
en ze kwamen ook nog bij mensen achter de
voordeur, zoals dat heet. Win-win-win dus.
Maar die jongeren hadden wel een sollicitatieplicht. Zij moesten constant beschikbaar zijn
voor werk waar zij misschien helemaal niet
geschikt voor waren. Waarom moet dat altijd
zo ingewikkeld?’
De cruciale denkfout zit hem in het idee
dat geld de maatstaf is voor waarde, stelt
Wiersma. ‘Zo’n project vanuit het wijkbedrijf heeft veel waarde. Je kunt die alleen
niet in euro’s uitdrukken. Maar als je ziet dat
iemand goede dingen doet, waarom moeten
ingewikkelde regels en procedures dat dan
tegenwerken?’ Het is vooral ook een kwestie
van vertrouwen, benadrukt Merel Melief. ‘Dat
mist nu. Niet alleen tussen mensen onderling,
maar ook bij de overheid.’
Van Dijk knikt instemmend. ‘Je ziet het ook op
samenlevingsniveau. Sommige politici geloven
dat je mensen met een uitkering constant
achter de broek aan moet zitten om ze weer
aan het werk te krijgen. Ik zie dat anders.
Neem iemand die 35 jaar achter de vuilniswagen heeft gelopen en zegt: ‘‘Het is mooi
geweest, ik wil wel wat anders gaan doen.’’
Wat is het perspectief voor zo iemand? Er zijn
nu 1,5 miljoen mensen met een uitkering. Ik
pleit niet voor een sociale dienstplicht, maar
je kunt wel iets doen voor de samenleving.
Trouwens, de meesten willen ook graag iets
doen. Misschien dat twintig procent bestaat
uit uitvreters, maar dat zij dan maar zo. De
andere tachtig procent wil graag aan het
werk.’
‘Volgens mij is het probleem dat de overheid
tot op het hoogste niveau denkt in cijfers’,
zegt Wiersma. ‘Er is een begroting en daar
moeten we ons aan houden, zo wordt geredeneerd. We zijn bang geworden om te veel geld
uit te geven. Neem de psychiatrische zorg.

Of kijk naar de explosie vorig jaar in Drachten (waarbij een flatgebouw werd verwoest
nadat een verwarde man de gaskraan in zijn
woning had opengezet, red.). Die man had
daar niet moeten zitten, of in ieder geval
met goede begeleiding. Er is aan de voorkant
enorm bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg. We zijn nu 1,5 jaar verder. Moet je
kijken hoeveel voorvallen zoals in Drachten er
al zijn geweest, en hoeveel dit aan de achterkant heeft gekost. Het resultaat: mensen zijn
bang, vooroordelen zijn bevestigd.’
Het wringt in de systematiek, vindt ook Van
Dijk. ‘Voor uitkeringen geldt hetzelfde. We
komen pas in actie als jongeren in de criminaliteit belanden.’ Wiersma wijst ook op de
vluchtelingenproblematiek. ‘Wat doe we
straks met alle statushouders? Er wordt te
veel vanuit cijfers gedacht. Je moet kijken
vanuit de achterkant, verder kijken.’
Kleine stapjes
Maar hoe doe je dat: ‘kijken vanuit de achterkant’? Wiersma: ‘Je moet in ieder geval niet
vasthouden aan procedures of een bepaald
beleid als je merkt dat iets niet werkt. Ik pleit
voor kleine stapjes, voor kleinschaligheid. Voor
lokale initiatieven om je eigen leefomgeving te
verbeteren. Zoals Holwerd aan Zee (een plan
van bewoners om de plaatselijke economie te
stimuleren door de dijk door te breken zodat
Holwerd weer aan zee komt te liggen, red.). Dat
is zo’n prachtig initiatief. Zo geworteld daar.’
Van Dijk grinnikt. Hij is opgegroeid in Holwerd.
‘Ik vind: dat project kost 200 miljoen, maar je
hebt er wel 100 jaar plezier van, dus dat komt
neer op pakweg 2 miljoen per jaar. En dan biedt
het ook nog eens een oplossing voor de vaargeul naar Ameland die nu verzandt en waarvan
het baggeren veel geld kost. Kortom, waar
hebben we het eigenlijk over?’
Bovendien: het barst hier in de regio van het
geld, stelt Van Dijk. ‘Zo is er het Waddenfonds.
Maar we moeten wel kritisch blijven kijken
naar waar het geld naartoe gaat. In Holwerd
kwam de gereformeerde kerk leeg te staan, en

Dien Wiersma (1983) en Merel Melief
(1991) zijn verbonden aan Roeg & Roem,
een kennis- en informatieplatform rond
leefbaarheid in de noordelijke roemte.
Jouke van Dijk (1965) is hoogleraar
Regionale Arbeidsmarkt Analyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij
directeur van de Waddenacademie.

de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd en
omstreken kwam toen met het idee om daar
een Waddeninfocentrum in te vestigen. Dat
was goed voor de leefbaarheid. Het kostte
twee ton. Maar trek je daar nou mensen mee?
Zoiets had helemaal niet in die kerk ergens
midden in het dorp gemoeten, maar aan de
zeedijk of op de pier. Daar verwachten mensen
een informatiecentrum. Dit is zonde van het
geld!’
Merel Melief schudt het hoofd. ‘Nu gaat het
vooral weer over geld. Als een groep mensen
dichter bij elkaar is gekomen door aan zo’n project te werken, dan is dat toch ook waardevol?
Het is alleen een andere waarde.’ Van Dijk is
niet overtuigd: ‘Ik heb daar best bewondering
voor. Maar met alle respect: dat informatiecentrum staat nu op de verkeerde plek om het
gebied vooruit te kunnen helpen. Mooi al die
plannen, maar daar moet op de een of andere
manier wel altijd extern geld bij.’
9

KIJK!

Babylonische discussies
‘Het gaat erom dat je mensen stimuleert die iets doen’, vindt Melief. ‘Dat
mensen elkaar benaderen. Niet voor
niets is ons jaarthema: “Zoek elkaar
op”. Je moet mensen vanaf het begin
bij elkaar zetten. Dat is soms ingewikkeld, om samen dingen te bedenken
en te beslissen hoe iets moet. Daar
was de politiek altijd voor, maar die
heeft gaandeweg aan belang verloren.
Mensen voelen niet dat de politiek hun
belangen behartigt.’ Van Dijk wijst
daarbij ook op de schaalvergroting
en de bezuiniging op het budget van
gemeenten. ‘Daarbij is het uniek voor
Nederland dat gemeenten zo weinig
eigen belastinggeld mogen innen om
hun eigen beleid te voeren. Dat is beslist geen optimaal systeem.’
Dat is nog zachtjes uitgedrukt, vindt
Wiersma. ‘Het is nu vaak één grote
frustratie. Door alle regels en papierwerk is het een hele kluif om dingen
te verwezenlijken. Mensen hebben
daarbij het idee dat ze eerder worden
tegengewerkt dan dat er wordt meegewerkt. Dat vraagt om een andere
houding vanuit de gemeente.’
Toch is de lokale overheid op de goede
weg, meent Melief. ‘Ik zie wel de wil
om meer naar mensen toe te gaan.
Maar dat mag nog veel meer. Gemeenten hebben daarbij ambtenaren nodig
die de taal van meedenken beheersen.’
Van Dijk is sceptisch: ‘Bij ons in de
buurt in Groningen wordt een fietssnelweg aangelegd. Een prima initiatief, maar – hoe krijg je het voor elkaar
– de route die ze hebben bedacht is
gevaarlijk. Als die nou iets zou worden
verlegd, dan was het klaar. Maar je
wilt niet weten hoe moeilijk het is om
alleen al iemand te bereiken bij de gemeente. En als dat gelukt is, krijg je van
die Babylonische discussies…’
10

Wiersma grinnikt. ‘Misschien kennen
jullie de U-theorie. Daar is een dik en
taai boek over, maar het komt hierop
neer: eerst luisteren, en vragen, vragen, vragen. Met iedereen het gesprek
aangaan, horen wat er speelt bij alle
betrokkenen. Wat willen mensen zelf?
Als je veel met elkaar praat, zie je meer
dwarsverbanden. Dan zit je minder
vast. Dat geldt ook voor mensen onderling.’
Festival
Het klinkt mooi: bij een onmachtige
of zich terugtrekkende overheid zelf
de handschoen oppakken. Maar er
komt nog best wat bij kijken, zeker
voor mensen die het vaak al druk
genoeg hebben met hun werk of hun
gezin. Hoe krijg je hen bij elkaar? Hoe
zorg je ervoor dat mensen met elkaar
in gesprek gaan? En hoe betrek je de
jongeren bij je dorp of buurt?
Met creativiteit, stellen de vrouwen
van Roeg & Roem. ‘Laatst kregen we
ook zo’n vraag van Dorpenoverleg
Midden-Drenthe, dat zich inzet voor
kleine kernen’, vertelt Wiersma.
‘Het bestond twintig jaar en vroeg
zich af: heeft ons overleg nog bestaansrecht? Hoe kan het aansluiten
bij de tijd van nu? Een terechte en dappere vraag. Maar het is moeilijk daar
ook naar te handelen. Het overleg
had – net als veel andere verenigingen trouwens – bedacht dat het via
de algemene ledenvergadering zijn
achterban wilde informeren over de
resultaten. Maar wie komt daar? Op
die manier lukt het natuurlijk nooit om
jongeren te bereiken. Wij hebben geopperd: ga naar een festival en vertel
daar wat je doet, of organiseer er zelf
één. Dat is toch veel leuker, ook voor
jezelf! Die boodschap geldt ook voor
de politiek: zoek andere manieren om
te communiceren.’ ◆

En dit is wat we willen
■ Groningen, Friesland en Drenthe moeten op
economisch gebied een voorbeeld nemen aan
Zuid-Denemarken. Dat presenteert zich onder de
noemer ‘het goede leven’: schone lucht, goede en
eerlijke producten, modern en gericht op gezondheid. Ook de noordelijke provincies moeten zich
meer gaan profileren als een prettige plaats om te
leven, vindt Jouke van Dijk. ‘We hebben hier mooie
natuur, kwaliteit van wonen en de juiste dichtheid:
niet te veel mensen, maar ook niet te uitgestrekt
zoals in Zweden.’ Het Zuiden van Denemarken
heeft ook te maken met krimp, maar pakt dat op
een geheel eigen manier aan, aldus Van Dijk. De
universiteit van Odense heeft bijvoorbeeld overal
faculteiten, ook in plaatsen die kleiner zijn dan Assen of Drachten. Organiseer kortom dingen lokaal.
‘Het Centrum Veilig Wonen dat zich inzet voor
het herstellen van aardbevingsschades heeft een
groot kantoor in Appingedam en één in Zernike.
Maar waarom niet in de getroffen dorpen? Dan
kun je op de elektrische fiets bij de mensen langs.’
■ Stel een wijkwethouder aan, zegt Dien Wiersma.
Gemeenten staan nu te veel op afstand. Op tal
van terreinen zoals de zorg is tegenwoordig sprake van gebiedsgericht werken. Dat zou ook voor
de politiek moeten gelden. ‘Zo kun je de binding
met de politiek versterken, en je hebt een gezicht
dat bij de mensen bekend is. Het gaat daarbij niet
om afzonderlijke thema’s, zoals wonen of recreatie, maar om de wijk als geheel. In de wijk kun je
de thema’s verbinden.’

EMMEN

■ Experimenteer meer met het basisinkomen, stellen Merel Melief en Wiersma. Dit om het tekort
aan banen tegen te gaan. Van Dijk is niet voor
het basisinkomen maar vindt wel dat we anders
moeten gaan denken over arbeid. ‘Het idee van
het basisinkomen is dat je er geen tegenprestatie
voor hoeft te leveren. Dat vind ik verkeerd. Er
mag best iets tegenover staan, bijvoorbeeld dat je
iets doet voor de maatschappij. Daarbij geldt zo’n
basisinkomen voor iedereen. Ik zou het dus ook
krijgen, terwijl ik het niet nodig heb.’

Het Raadhuisplein in Emmen won dit jaar de Drentse Architectuurprijs.
Een bekroning voor de spectaculaire transformatie van een parkeerterrein tot een bruisend stadshart naar een ontwerp van Latz+Partner.
Sophie Room-Schäfer van Architectuurpunt Drenthe, initiatiefnemer van
de prijs, is laaiend enthousiast over het plein. 'Het is super! Het leeft en
het bruist en de Emmenaren hebben het plein echt omarmd.' Het Raadhuisplein vormt niet alleen een verbinding tussen het centrum en het
nieuwe Atlas Theater en Wildlands, maar is ook een echte verblijfsplek
geworden, met ruimte voor veel verschillende activiteiten.
Alleen de oostwand van het plein vraagt nog de nodige aandacht. Die
bestaat uit een niet zo fraaie gevelrij van achterkanten van winkels en

TEKST ANNELIES VAN DER GOOT
FOTO REYER BOXEM

het belastingkantoor. Toch heeft de plek potentie. De vakjury van de
Architectuurprijs Drenthe roept in het juryrapport op om na het plein
ook deze gevel aan te pakken. 'Met de kwaliteit van de openbare ruimte
is een ambitie neergezet, nu moet de transformatie van deze gevel volgen!' Daar is Room-Schäfer het van harte mee eens. Graag een plan voor
een nieuwe oostgevel, met een vriendelijke uitstraling die past bij het
plein en met nieuwe functies die publieksgericht zijn en bijdragen aan de
levendigheid op het plein.
www.architectuurpuntdrenthe.nl
Kent u ook een plek met potentie? Mail redactie@noorderbreedte.nl
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Op de Zernike Campus in Groningen verrijst de Energy
Academy, het meest duurzame onderwijsgebouw van
Europa. Het verdient een zogenaamde BREEAM Outstandingkwalificatie, de hoogste waardering van de Dutch Green
Building Council. Uitmuntend dus, omdat het niet alleen
energie bespaart, maar zelfs oplevert.

FOTO'S
HARRY COCK
TEKST
ANNELIES VAN DER GOOT
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Ademende
sculptuur

In het gebouw, een ontwerp van Broekbakema
en De Unie architecten, draait alles om energie
in de breedste zin van het woord, aldus Paul van
Bussel van De Unie architecten (voorheen pvanb
architecten). Het is energieneutraal en herbergt
de nieuwste technologische ontwikkelingen op
het gebied van klimaatbeheersing. Maar het
biedt de gebruikers (studenten, onderzoekers
en ondernemers) ook optimaal de gelegenheid
elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.
Het gebouw is flexibel in het gebruik, elke plek
kan voor alle functies ingericht worden. Het
grote, lichte atrium met de splitlevelvloeren en
hellingbanen, vormt de spil van het gebouw. Het
vele glas maakt het mogelijk vanuit het atrium een kijkje te nemen in de laboratoria op de
begane grond en de werkruimtes daarboven. Het
gebouw nodigt voortdurend uit tot beweging. En
beweging is energie.

drie meter. Vanuit de zuidkant wordt hier lucht
ingelaten. In de zomer wordt de lucht gekoeld
door de aarde en in de winter wordt de lucht
opgewarmd door de aarde. Via een transparante
verticale schacht wordt de warme dan wel koude
lucht langs de gevels van het gebouw omhoog
geleid om de werkplekken op natuurlijke wijze te
ventileren.
Toch heeft het gebouw geen hightech uitstraling.
Door de schuine zijden en het sobere gebruik van
slechts enkele materialen – inlands eiken, glas,
beton en aluminium – toont de Energy Academy
zich als een aardse, ademende sculptuur. ◆

Het compacte gebouw heeft een uitgekiend systeem van houten lamellen aan de gevel: zo komt
er voldoende daglicht binnen, maar wordt de
warmte geweerd. In optimale positie op het dak
geplaatste zonnepanelen laten door de schuine
opstelling op plekken waar dat nodig is daglicht
binnen. Onder het gebouw loopt labyrintisch een
bouwkundig kanaal met een doorsnee van een bij

oplevering: eind september 2016
opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
architect: Broekbakema en De Unie architecten
constructeur: Ingenieursbureau Wassenaar
adviseur installaties: Arup
adviseur bouwfysica en brandveiligheid: Dgmr
hoofdaannemer: Bouwcombinatie Friso Koopmans
en ENGIE
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WIENS BROOD MEN EET
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Eiland in de stroom
Smaakmakers voor de lekkere eters in het Westen.
Die kweken André Dijkgraaf en Margje Timmerman
in hun kleurrijke kruidentuin.

Het is warm in Ruinerwold, zo warm als het
alleen op zandgrond kan zijn. Boven de vijver
achter de kas, waterbekken én natuurlokpoel,
jagen de libellen. De gagel in de natte oever
geurt licht, maar onmiskenbaar. Deze struik
met zijn grijzige blad zette kruidenkweker
André Dijkgraaf op het spoor van de kruiden.
De geur die hij als jongen uit de nieuwbouwwijken van Eindhoven opsnoof tijdens struintochten rond om de stad, kreeg een ereplaats
in zijn Drentse domein.
In 1986 belandde hij na een halve studie biologie op dit terrein bij Ruinerwold, met echtgenote Margje. Ze vestigden er een kruidenkwekerij, want wieden en schoffelen lokten meer
dan een baan achter een bureau. Lange tijd
werkten ze samen met kwekerij Het Blauwe
Huis even verderop, de laatste tien jaar staat
hun bedrijf Belle Marie op eigen benen.
Op de zeventien hectare grote kruidenkwekerij boeren ze biologisch-dynamisch. Met
ossen die voor eigen dierlijke mest zorgen
en eigen graanteelt om de dieren te voeren.
Maar ook met preparaten volgens biologischdynamisch recept om de levenskracht van de
bodem te verbeteren en met inachtnemen
van de sterrenstand bij zaaien en oogsten.
De handel zit niet in de buurt. Iedere zaterdag
rijdt Dijkgraaf met een vrachtwagenlading
kruiden naar de Amsterdamse Noordermarkt,
het mekka voor de Nederlandse foodie.
Als het wat rustig wordt in de marktkraam,
schudt hij de bossen verveine op en binnen een
paar tellen lokt de zachte citroengeur nieuwe
klanten. Die komen ook voor de verfijnde
16

chartreuse-munt of het Mexicaanse bonenkruid epazote, dat verder nergens verkrijgbaar
is. Of voor de Thaise basilicum of de gewone
basilicum, maar dan een bos die ruikt alsof
je in Italië bent. En voor de eetbare bloemen:
bosjes Oost-Indische kers met zijn felgekleurde
bloemen voor in de sla, maar ook goudsbloem,
korenbloem, lavendel en poederige roosjes.
Om grote oogsten basilicum te verwerken,
begonnen André en Margje Dijkgraaf ooit met
pesto. Die was op de markt zo’n succes dat zij
nu een eigen assortiment pesto’s en salsa’s
hebben. Speciaal daarvoor telen zij tomatillo’s, Mexicaanse bessen met trekken van de
tomaat maar met een heel eigen smaak.
Na twintig jaar in de biologisch-dynamische
kruiden is er een grote kentering gaande,
merkt André Dijkgraaf: ineens staan de supermarkten op de stoep. Of Belle Marie ook in
het groot kan leveren? ‘Dan moeten we naar
zes hectare glas. Dat mogen we hier niet en
dat willen we ook niet.’ Maar de kentering
levert wel andere krenten in de pap op, zoals
de Beebox, een abonnement op biologische
maaltijden dat de kruiden bij Belle Marie
betrekt en zo per bestelling tweeduizend bossen koriander afneemt. ‘Maar het blijft hard
werken, hoor.’
In het domein van André en Margje Dijkgraaf
is ruimte om te spelen een levensbehoefte,
dat zie je overal. In de tunnelkas in aanbouw,
opgetrokken door een stagiair met tomatenplannen. Of aan de mobiele kippenkar in het

bosje, waar dochterlief een koppel legkippen
houdt voor een zakcentje. Of in de vijver waar
een enorme fles drijft, zomaar. Maar vooral in
de kas, waar het licht in felgekleurde vlekken door glas-in-loodramen op de verveineplanten valt.
Ook in het assortiment ontbreekt het experiment niet. We proeven een grijs blaadje en
worden overweldigd door de zilte schaaldierensmaak, waar het oesterblad zijn smaak
aan ontleent. ‘Lang geleden was ik de eerste
met rucola in de kraam, zo probeer ik elk jaar
iets nieuws’, zegt André Dijkgraaf.
In de schaduw houden stagiaires en vrijwilligers koffiepauze. Onmisbaar zijn zij, deze
jonge krachten. ‘Om de jeugdigheid die zij
meenemen en hun frisse blik op de wereld.
We zijn steeds op zoek naar nieuw evenwicht
met onze omgeving, in alle opzichten. Ik vertel
de buurman niet wat hij moet doen, maar
laat wel zien hoe ik het doe en wat mij dat
oplevert.’ De kwekerij is een eiland in een oceaan van gangbare landbouw. ‘Onze werkwijze
lokt veel vogels en insecten. We hebben hier
ransuilen en kerkuilen, oeverlopers en groenpootruiters, ijsvogeltjes en libellen. Ken je de
weidebeekjuffer? Die fladdert als een vlinder.’
Voeding die de biodiversiteit ondersteunt,
die moet wel goed voor je zijn. ‘Voor mij wel,
maar daar zal de Vereniging tegen de kwakzalverij wel om moeten lachen.’ En verder?
Lavendel voor ontspanning? Salie tegen zweten? ‘Gezondheidsclaims zul je mij nooit horen
maken, daar begin ik niet aan. Ik ben geen
kruidenvrouwtje.’ ◆
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Schiermonnikoog
als proeftuin voor
boerenambacht en natuur

Melkveehouder Peter Visser met zijn gezin

Net als in de rest van Nederland botsen op Schiermonnikoog de
economische wetten met die van de natuur. De zeven eilander
boeren willen ‘uit het systeem breken’, met biologische zuivel
en een eigen zuivelfabriek.
De boerenpracht van Schiermonnikoog lacht
iedere bezoeker toe. Een polderlandschap
met weilanden vol kruidenrijk gras. Met
grazende zwartbonte koeien, zo’n 650 in
aantal. Ze zijn het visitekaartje van de melkveehouders. Het vee is naast het toerisme de
economische motor op het eiland, maar ook
het wandelend interieur van het landschap.
Zeven boeren beheren de 275 hectare van de
Bancks Polder zo dat die voor toeristen een
agrarisch paradijs lijkt.
Maar schijn bedriegt. Zoals het nu gaat, kan
het niet meer. De druk op de natuur is te
groot, de uitstoot van stikstof is een bedreiging van het duinlandschap. Sommige planten
gedijen er niet meer. De boodschap van de
provincie Fryslân dat de veestapel op het
eiland gehalveerd moet worden is als een bom
ingeslagen.
Niets is op het eiland nog gewoon aan het
boeren. Het lijkt of de puzzelstukjes van
landbouw en natuur allemaal zijn verlegd,
waardoor ze niet meer logisch passen.
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Toch vallen er oplossingen te bedenken.
Bedrijfsadviseurs denken in het economisch
model. ‘Maar dat systeem is ziek’, stelt professor Jan Willem Erisman. Hij is directeur van
het Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet
naar duurzame landbouw. Wat wel kan is de
bodem als basis nemen. ‘Met biodiversiteit’,
is Erismans advies. ‘Op den duur levert deze
aanpak dezelfde opbrengsten op, of zelfs
betere. Boeren willen wel, maar ze zijn er in
hun eentje niet toe in staat. Het economisch
model schrijft de wetten voor en de adviseurs van de bedrijven houden het systeem
in stand.’ Erisman heeft de oplossing op tafel:
‘We moeten ons niet door landbouwsubsidies
laten leiden, maar door waarden.’
Nederlandse boeren voeden de wereld. Maar
liefst negentig procent van de Nederlandse
zuivel gaat de grens over. Een waarde van
7 miljard euro. Dit is van belang voor de
Nederlandse economie, waar de agrarische
sector goed is voor een aandeel van 9 procent
en zo’n 650.000 mensen werk verschaft.

Kernvraag is: wie verdient er aan de boer? De
boer het minste. Of zelfs nog erger: veel veehouders leveren melk onder de kostprijs.
Daarbij gaat de succesvolle landbouwproductie ten koste van het natuurlijk kapitaal,
zeker in het kleine stukje Nederland. Boeren
maakten tot de vorige eeuw vooral gebruik
van de natuur. Met onder andere kunstmest
kwam de omslag. De wedloop in steeds hogere productiecijfers was begonnen. Met alle
negatieve aspecten erbij: mestoverschotten,
stikstof- en fosfaatproblemen, achteruitgang
in biodiversiteit.
Stikstof
De stikstofprofessor hield de zeven boeren
van Schiermonnikoog al in 2015 een spiegel
voor. Erisman hoefde al niet meer duidelijk
te maken dat ze tegen grenzen aanliepen,
dat probleem hadden ze al eerder onder
ogen gezien. De provincie Friesland draaide
al langer de duimschroeven aan. De stikstof
depositie zou er zelfs twintig procent meer
19

Groei in biologisch
Biologisch boeren is in trek. Friesland,
Groningen en Drenthe tellen halverwege
2016 288 bij SKAL gecertificeerde agrarische
bedrijven. In het hele land zijn het er 1.543. De
twee keer zo hoge opbrengstprijs voor biologische melk moedigt melkveehouders aan om
te schakelen. In de drie noordelijke provincies
zijn 44 bedrijven bezig om biologisch te worden. Dit duurt twee jaar. De verwachting is
dat de komende jaren de markt voor biologische producten drie procent groeit. Nu ligt de
productie van biologische melk in Nederland
rond 150 miljoen kilogram. De vrees is dat er
prijsbederf ontstaat als de biologische markt
de komende jaren te veel aanbod krijgt.

terug moeten dan de landelijke norm. Voor de
boeren reden om hulp te zoeken.
Eigen zuivelfabriek
Erisman opende een vergezicht, met biologische
landbouw op het eiland, met meer biodiversiteit als
resultaat en voorts zo mogelijk een eigen zuivelfabriek om de eilander melk een hogere waarde te
geven. Tot zijn verrassing kwam er een warm onthaal, ook van gemeente- en provinciebestuurders.
‘Er ontstond dynamiek.’
‘Maak van Schiermonnikoog een proeftuin’, is de
aanmoediging van de stikstofprofessor. Andere
regio’s kunnen profiteren van de opgedane kennis
en ervaringen. Inmiddels hebben de betrokken
partijen uitvoerig overlegd: boeren, Erisman, zuivelconcern Friesland Campina, Rabobank, Waddenfonds en Wereld Natuurfonds.
Eigenzinnig als ze zijn, hebben de eilander boeren een andere weg ingeslagen dan agrarische
bedrijfsadviseurs voor logisch hielden. De zeven
boeren hadden oplossingen kunnen uitvoeren met
luchtwassers en met groenlabelstallen, beklemtoont Johan Hagen, met 160 koeien de grootste
melkveehouder van het eiland. ‘Maar dat was voor
ons onvoldoende. We hebben besloten om te kijken
of het anders kan.’
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Het is geen dagdromen op een eiland.
‘Essentieel is dat we als boeren een goede
boterham kunnen verdienen’, vindt Hagen.
Weliswaar moet de melkproductie op het
eiland van 5,4 miljoen naar 2,4 miljoen
liter per jaar, de meeste boeren houden
er meer euro’s aan over. ‘De insteek is dat
we gezonde melkveehouderijbedrijven op
Schiermonnikoog hebben en houden.’
Hogere melkprijs
De boeren op Schiermonnikoog willen ‘uit
het systeem breken’. Produceren tegen de
huidige wereldmarktprijzen, dat lukt niet,
dat weten ze maar al te goed. De 25 cent die
een boer ontvangt voor een liter melk, is al
ver onder de kostprijs. Biologisch boeren
levert een veel hogere melkprijs op. Biologische melk levert nu zelfs bijna het dubbele
op, veiligheidshalve gaan de boeren voor de
lange termijn uit van tien cent extra.
Het eiland is ideaal voor de biologische
bedrijfsvoering. De randvoorwaarden zijn
er, de boeren doen al lang aan agrarisch natuurbeheer. Het biologische bedrijfsmodel
vergt echter aanpassingen. Nog extensiever, op Schiermonnikoog zou het uitkomen
op één koe per hectare. Of een andere: de
koeien moeten de helft van het jaar buiten
weiden. Ook als er nog geen gras is, omdat
de ganzen dat hebben opgevreten.
Ganzenvraat jaagt de boeren op kosten.
Anderen hebben al een of twee keer gras
kunnen oogsten, voordat het op Schiermonnikoog begin juli pas kan. Tot in mei
smullen de ganzen van het eiwitrijke gewas. Door ganzenvraat gaat een kwart van
de oogst verloren. Noodgedwongen hebben de eilander melkveehouders opgeteld
ruim honderd hectare land aan de vaste
wal in gebruik om toch voldoende gras
voor hun vee te hebben. Het gaat af en aan:
over zee komt ruwvoer van de vaste wal
en verdwijnt melk en mest.

►	
Melkveehouder Peter Visser
(38) heeft zijn besluit al klaar.
Hij wil boer blijven, maar
dan het liefst biologisch,
met onderscheidende
zuivelproducten van
Schiermonnikoog. ‘Zo snel
als mogelijk.’ Samen met zijn
vrouw Marijon bestiert hij aan
de Kooiweg de Duinhoeve, een
melkveehouderij met zestig
koeien, een minicamping
en appartementen en
groepsaccommodatie voor
toeristen. Plannen voor
bedrijfsvergroting zijn niet aan
hem besteed. Nog steeds zegt
de bank dat je moet groeien.
‘Maar 150 koeien is niet mijn
passie, zestig vind ik genoeg.
Ik wil van mijn shantykoor
kunnen genieten, me kunnen
inzetten voor de vrijwillige
brandweer. Ik wil ook sociaal
tussen de bevolking staan. Je
moet ook leven.’
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Koeien helpen vogels
De ogen van boer en kooiker Teun
Talsma glinsteren als hij vertelt over
de waarden van het landschap. Zestig
zwartbonte koeien grazen er in kruidenrijk gras, vol bloemen. Er is bodemleven met wormen en rupsen, er vliegen
volop insecten. Deze voedselrijkdom
lokt vogels. Op het erf van zijn Koaipleats, vlak bij de eilander eendenkooi,
scheren ’s zomers onophoudelijk tientallen boerenzwaluwen over de grond.
Talsma toont zich dankbaar. Maar liefst
26 nesten heeft hij in en om de schuren
en stallen geteld. ‘Prachtig toch. De boeren zorgen voor veel moois op Schier.’
‘Dit is een uniek weidevogelgebied’,
betoogt melkveehouder Johan Hagen.
Met trots lepelt hij de resultaten op:
tegen de zevenhonderd broedparen in
2016. ‘Daar moet je wel wat voor doen.
We zijn hier al lang bezig met agrarisch
natuurbeheer. Dit is het resultaat.’
Grutto’s, tureluurs en scholeksters
roepen het luidst om aandacht. Alsof
ze duidelijk willen maken dat het in de
275 hectare van de Bancks Polder goed
toeven is. ‘Er zijn zoveel weidevogels
doordat er boeren zijn’, is de stelling
van Hagen. Zou het land natuur zijn en
mogen verruigen, dan zou er geen ideale
biotoop voor de weidevogels meer zijn.

Collectief
Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar
voor veel zaken moeten nog oplossingen
komen, waarschuwt Hagen. Het is van
belang om het als boeren van Schier collectief te doen, beklemtoont hij steeds
weer. Dat bepaalt ook de slagingskans van
de plannen voor een eigen zuivelfabriek op
het eiland, waarvoor een investering van
maximaal 3 miljoen euro nodig is.
De ingekrompen melkplas van ruim 2
miljoen liter kan dan in 2020 op het eiland
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blijven om tot Schiermonnikoger kaas te
worden verwerkt. Maar liefst 200 duizend
kilo is de verwachting, goed voor een opbrengst van 1,4 miljoen euro. Na aftrek van
de exploitatiekosten levert elke liter melk
bijna een halve euro op voor de boeren. Dit is
het goud wat de eilander boeren in de ogen
blinkt.
Fondsen
Dit plan is niet uitvoerbaar zonder fondsen.
Denk aan de miljoenen euro’s uit het Waddenfonds. Maar ook aan de Rabobank die
mogelijk zo beleggersgeld kan inzetten voor
groene projecten. Het economisch voordeel
ligt voor de boeren al voor het oprapen.
Er moet nog heel wat water door de Waddenzee stromen voor het lukt, weet boer
Peter Visser. Hij vraagt andere organisaties als Natuurmonumenten en Friesland
Campina om ook stappen te zetten. ‘Wij zijn
bereid om wat te doen, maar kunnen het
niet alleen. Belangrijk is om te beginnen en
om er dan met zijn allen achter te staan.’ Hij
vraagt niet alleen geld: het helpt de boeren
ook als Natuurmonumenten toestaat dat de
kwelders worden benut om de ganzen uit de
sappige weilanden weg te houden.
In het klein moet met een eigen zuivellijn
lukken wat eerder in het groot niet van de
grond kwam. Met spijt constateert Visser
dat het initiatief van de vereniging Gezonde
Waddenmelk van tachtig boeren rond de
Waddenzee jaren geleden is gesneuveld.
Zuivelconcern Friesland Campina stopte in
2012 met Deichgold-kaas. ‘Wij hoorden toen
tot de pioniers. Maar het was te vroeg. De
tijd was er nog niet rijp voor.’
Europees vraagstuk
Het project Schiermonnikoog dient als voorbeeld. Volgens professor Jan Willem Erisman
is het een ‘unieke casus’ voor verduurzaming
van de melkveehouderij en herstel van biodiversiteit die nog nergens is gerealiseerd. Het
zal wetenschappers en extra toeristen naar
het eiland lokken. Boer Johan Hagen calcu-

leert: ‘ Dit is de moeite waard.’
De stap is als voorbeeld van veel grotere
betekenis dan je nu zou zeggen. ‘Dit is niet
alleen een regionaal, maar ook een Europees
vraagstuk’, zegt Klaas Sietse Spoelstra, aanjager van initiatieven voor alternatieve vormen van landbouw en natuur zoals het Friese
Kening fan de Greide. ‘Het verdienmodel voor
boeren is belangrijk. Je moet samen een stap
durven maken, waardoor boeren aan hun zonen en dochters een toekomst kunnen geven.
Zoiets wordt in de regio geboren.’ ◆

‘150 koeien is niet mijn passie.
Ik wil van mijn shantykoor
kunnen genieten’
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Kees Kooman is auteur.
Hij schreef onder andere
Boerenbloed, een boek
over de gevolgen van
de schaalvergroting in
de landbouw rond zijn
woonplaats Ee.

Zoeken naar haakjes

FOTO FJODOR BUIS
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Een windstille dag. De nazomer zingt, het stormt
in mijn hoofd. Een voorpagina van de Leeuwarder
Courant roept me al maanden toe in chocoladeletters: ‘Maak van het Noorden proeftuin nieuwe
energie’. Ik lees hoe commissaris van de Koning
John Jorritsma lobbyen interpreteert. ‘Het is
het vinden van haakjes. Het is: frapper, frapper
toujours. Nu, daar zijn we heel hard mee bezig.’
De laatste boerenzwaluwenkinderen zijn uitgevlogen; hun ouders lijken me uit te lachen met die
hoge, damesachtige kreetjes. Bliksemschichten,
voor niets en niemand bang.
Van mijn moeder zaliger heb ik als kind geleerd
waakzaam te zijn wanneer grote mensen overgaan tot gecompliceerd taalgebruik. Haakjes?
Frapper? In goed ‘francofiel’ Nederlands frapperen (een sterke indruk maken), altijd frapperen. Klinkt een stuk minder frappant. Mijn door
schade en schande getraind kritisch consumentenbrein vult op deze windstille dag automatisch
aan: de burger laten wij bij al dat frapperen met
de gebakken peren zitten.
Een zo groen mogelijke proeftuin is welkom in
het deel van Nederland, verpauperd door intensieve landbouw, de NAM en een relatief groot
aantal horizonvervuilers, te rangschikken onder
de noemer ‘nieuwe energie’. Wie wil dat niet?
Intussen wordt naarstig een oplossing gezocht
voor het ‘oude’ gas, nu Groningen op ministerieel
gezag gespaard moet worden voor nog meer
aardbevingsschade.
Friese bellen of belletjes in overvloed en nog een
mooi voordeel: actievoeren hoort in deze contreien niet tot de volksaard. Komt tijd, komt raad
– zo kijken ‘wij’ hier tegen de meeste hobbels
van het leven aan. Dat de huizenmarkt stagneert
vanwege de angst voor Groningse rampscenario’s
en dat de prijzen samen met de bodem dalen:
wij dragen het kruis met de stille kracht van de

Hoe ziet de kaart van NoordNederland eruit door de ogen van
een dier? Vergeet de mensenkaart
en kijk met specialisten mee naar
een ander land. Theunis Piersma,
hoogleraar trekvogelecologie aan
de RUG en Waddenononderzoeker
bij het NIOZ, over de wereld van
kemphanen.

gezagsgetrouwe burger die gelooft in het goede
van de mens.
Als de storm in mijn hoofd gaat liggen, moet ik
denken aan een citaat van een voormalig minister van Financiën die uitlegde dat massaschade
altijd (het ‘altijd’ met uitroeptekens uitgesproken) verhaald wordt op de burger. Deze regel
treedt stilzwijgend en automatisch in werking,
als rekeningen de negen nullen overtreffen.
Eventueel gedirigeerd vanuit Den Haag. Het verklaart de krenterige houding bij het compenseren
van de Groningse aardbevingsgedupeerden.
Lobbyen als noodrem, in achterkamertjes waar u
en ik nooit mogen komen. De inmiddels overleden staatsman klapte een zestal jaar geleden in
mijn boek De woekerpolis-affaire uit de school. De
schade van omstreeks 7 miljoen verzekeringsproducten werd geschat op ongeveer 50 miljard
euro. Hooguit tien procent is dankzij volhardende
claimstichtingen tot dusver terugbetaald.
Maar nu: de schone lei van de commissaris van
de Koning en zijn zoektocht naar haakjes. Laten
we zeggen: uithuilen en opnieuw beginnen. Daarvoor zijn hoogopgeleide ‘vernieuwers’ nodig, die
niet worden gehinderd door een met gasbellen
belast verleden. Luister naar hoogleraar Adriaan
Geuze, vechter tegen windmolens en alle lelijks
in het Nederlandse landschap. ‘Mooi landschap is
een belangrijke factor voor economisch succes’,
aldus deze moderne donquichot.
Er is geen woord Frans voor nodig om uit te leggen hoe je grote veranderingen kunt stimuleren.
Dat de proeftuin moge bloeien in de kleuren van
de regenboog, voorop sappig groen van grazige,
kruidenrijke weiden. Tussen haakjes: innovator en lobbyist Jorritsma zelf, ook als zodanig
actief in de toerismesector, draagt inmiddels de
ambtsketen van burgemeester van Eindhoven.
Frapperen heeft hem geen windeieren gelegd. ◆

TEKST THEUNIS PIERSMA
KAART JAN WAAL
ILLUSTRATIE ERIK VAN OMMEN

Kemphaan

Het gaat hier om één van de meest opmerkelijke onder onze 10 duizend vogelsoorten.
Geen andere soort kent zoveel variatie in
verenkleed en er zijn er maar weinige waarbij
vrouwtjes zoveel kleiner zijn dan mannetjes.
Ook kent deze soort waarschijnlijk als enige
drie types mannetjes: een grote witte vorm,
een grote bonte vorm en een kleine vorm
die op een vrouwtje lijkt. Aardappelboer en
bioloog Joop Jukema uit Oosterwierum heeft
die laatste vorm ontdekt en van een inmiddels
wereldwijd erkende naam voorzien: faeder
(‘faar’ in het Nederlands).
Een eeuw geleden behoorden kemphanen nog
tot de meest voorkomende weidevogels van
Nederland, een kwart eeuw geleden trokken
ze in het voorjaar nog met vele tienduizenden
door Noord-Nederland, maar inmiddels hebben we kemphanen vrijwel laten uitsterven.
Van eind maart tot eind april, en opnieuw in
juni-augustus zijn er nog maar honderden
doortrekkers te vinden op de Workumer25

waard en een paar andere plaatsen in
Zuidwest-Friesland. In sommige zomers
komt er in de beste weidevogelreservaten
van Friesland en Groningen nog een enkel
vrouwtje met kuikens tevoorschijn.
We hebben het hier over trekkende weidevogels. Ze broeden in de open zegge- en
toendralandschappen van heel Eurazië, van
onze breedtegraden tot in het Hoge Noorden.
In de winter zitten ze in de door seizoensregens gevulde overstromingsvlaktes net ten
zuiden van de Sahara, in de Sahel. Ook op de
natte graslanden langs meren in Oost-Afrika
overwinteren veel kemphanen, en dan zijn er
nog kleine aantallen mannetjes die in India,
en zelfs in Nederland, overwinteren. Wie
’s winters kemphanen wil zien, moet naar
polder Waal en Burg op Texel.
Het bestaan van kleine vrouwen en faren,
en van grote witte mannen en grote bonte
mannen – de bizarre verscheidenheid aan
groottes en kleuren bij kemphanen – hangt
samen met hun al even bizarre voortplantingssysteem. De in camouflagekleuren
gehulde vrouwtjes, maar half zo groot als
de opvallend gekleurde mannen, leggen en
bebroeden de eieren en zorgen voor de kuikens. Sperma is het enige wat de mannetjes
aan het nageslacht bijdragen, maar daar zijn
ze in het voorjaar niettemin heel druk mee.
De grote bonte mannen (biologen noemen
ze ‘honkmannen’) zijn op baltsplaatsen met
elkaar aan de slag, ze dreigen en springen
en vechten en bewaken zo een klein plekje
op een verhoging in zegge of grasland, het
honk. Ze tolereren de grote witte mannen
(de ‘satellietmannen’) op dat kleine territorium, misschien omdat die opvallend
witte vogels een trekpleister zijn voor de
vrouwtjes die de baltsplaatsen afstruinen
op zoek naar een geschikte man om mee te
paren. Met hun uitbundige kragen en kuifen
en feloranje poten en springerige baltsgedrag, doen de honkmannen (en op een meer
ingetogen manier ook de satellietmannen) er
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alles aan om te worden uitgenodigd tot een
paring. Toch kan het op het laatste moment
nog misgaan als een als vrouw uitgedoste
man, een faar, tussen het zich aanbiedende
wijfje en de door haar gekozen haan springt
en met het echte vrouwtje paart.
Ik kan me de bonte groepjes dansende
kemphanen nog goed herinneren, op een
dijkje langs het meertje de Vogelhoek bij
Hemelum, op een eilandje in de Fluessen,
of op een verhoging bij een plas bij Hollum
op Ameland. Mooi en bijzonder, maar ik
nam ze wel als kennisgeving aan. Baltsende
kemphanen hoorden bij het Nederlandse
agrarisch cultuurlandschap. Inmiddels moet
je de vijftig gepasseerd zijn om zulke herinneringen te koesteren.
Wat ging er mis?
Nederland droogde op. Van een natte delta
met zegges en bloemrijke vegetaties waar
het voorjaar langzaam op gang kwam als
het schone winterwater geleidelijk verdween, hebben we kurkdroge, hoogproductieve raaigras- en maisakkers gemaakt.
Waar we proberen om Nederlands natte
luister te bewaren of zelfs te herstellen,
en waar boomwallen en bosjes (gevaarlijke plekken van waaruit roofvogels als
sperwers en haviken verrassingsaanvallen kunnen ondernemen) niet de overhand
hebben, kun je nog kemphanen tegenkomen.
De mannen hebben nog een tijdlang kunnen
profiteren van het plotselinge aanbod aan
regenwormen die na het insnijden van gier
naar het oppervlak ontsnapten, maar inmiddels hebben de meeste graslandbodems
door het voortdurend omzetten en het
insnijden van gier hun structuur verloren
en zijn ze zeer gevoelig voor uitdroging
geworden. De vrouwtjes, specialisten in
dansmuglarven en andere aquatische insecten in opdrogende oeverranden, hebben het
’t moeilijkst. En waar in het voorjaar geen
vrouwtjes meer zijn, hebben de mannen ook
niets meer te zoeken. ◆

DELFZIJL
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legenda

	terra incognita,
om overheen te vliegen

	gevaarlijke plekken, liefst vermijden

	in principe geschikt gebied
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WIE MAAKT NOORD-NEDERLAND?

TEKST
ANNELIES VAN DER GOOT

Ze heeft een jetlag. Nynke Rixt Jukema is net
terug uit New York. Ze heeft Poolse vrienden
opgezocht die daar al jaren illegaal in de bouw
werken. Het is tekenend voor de betrokkenheid van Jukema. ‘Nu hebben we het eigenlijk
niet eens over architectuur gehad’, constateert ze aan het eind van het gesprek. Of toch
ook wel. Met een omweg, die veel over haar
zegt en over haar manier van werken, want
Nynke-Rixt Jukema ís haar werk. ‘Vrijheid,
passie, en vooral no fear – geen angst, dat is
wat me drijft.’

Goed doen voor
de wereld
Noord-Nederland verandert voortdurend. Er wordt gebouwd,
verbouwd, gesloopt, aangelegd, ingericht, heringericht, aangeplant,
gerooid, onder water gezet, drooggemaakt, opgeworpen, uitgegraven,
gereconstrueerd en gerestaureerd. En het is nooit af. Wie zijn de
mensen die ons landschap maken? En waar laten zij zich door leiden?

Naam: Nynke Rixt Jukema (Zwarte Haan, 1979).
Functie: Zelfstandig architect bij NRJ Architectuur te Leeuwarden.
Opleiding: Bouwkunde NHL Leeuwarden, Architectuur TU Delft.
Goed geslaagd in Noord-Nederland: Museum Belvédère, Oranjewoud.
Zou graag aan de slag willen met: Leuke, inspirerende opdrachtgevers
zonder dat er een prijsvraagtraject aan vooraf gaat.
Waar heeft Nynke Rixt Jukema Noord-Nederland gemaakt?
– Lauwersoog: visrestaurant Sterkenburg.
– Noorderkroonstraat Groningen: twaalf sociale woningbouwwoningen.
– Leeuwarden: inrichting Fries Museum.
– Groningen: inrichting GRID (Grafisch Museum Groningen).
– IJlst: stadsentrees.
– Leeuwarden: kiosk Prins Hendrikbrug.

Foto Sytske Hoogterp
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Pippi Langkous
‘Ik groeide op in een gezin waar cultuur geen
rol speelde. Ik mocht niet naar de vpro kijken,
daar werd gevloekt en dat was een vieze
omroep. Als mijn ouders met hun zondagse
visite in de voorkamer zaten, keek ik stiekem
naar De Plantage, met Hanneke Groenteman.
Ik moest mezelf cultureel opvoeden. Achteraf
kan ik zeggen dat me dat een enorme vrijheid heeft gegeven. Maar toen ik in Delft ging
studeren, keek ik op tegen studiegenoten die
wel uit een cultureel nest kwamen – en dat
kwamen ze bijna allemaal. Ik voelde me een
boerin. Had ook nog een enorm accent. Ik
moest mijn eigen basis creëren. Dat bleef iets
heimelijks houden. Nu heb ik het nog; als ik in
het Guggenheim Museum in New York rondloop, heb ik nog steeds het gevoel dat ik iets
stiekems doe. Toch heb ik op deze wijze mijn
eigen interesses en drijfveren ontwikkeld. Dat
bepaalt de architecte die ik geworden ben.
‘Ik voel me als Pippi Langkous. Die moest zichzelf ook opvoeden en kwam daardoor tot een
soort vrijheid die me aanstaat. Ik was zoals de
brave Tommy en Annika maar werd Pippi. Mijn
ouders snappen me nog steeds niet, maar zijn
volgens mij wel trots op wat ik doe.’
Anne Frederik Hoekstra
‘Mijn oerpake, overgrootvader. Hij was
dorpstimmerman en aannemer in Hommerts,
bij Sneek. Op de TU moesten we een scriptie
schrijven over een architect. Frank Lloyd
Wright sprak me aan, maar daar was al zoveel

over geschreven, wat moest ik daar nog aan
toevoegen? Over mijn overgrootvader was
niets bekend, dat leverde een spannende
zoektocht op. Detectivewerk. Ik ging bij een
vriend achter op de motor de provincie door,
op zoek naar wat mogelijk door hem ontworpen zou kunnen zijn. Mijn oerpake voelde zich
erg betrokken bij de boeren. Rond de eeuwwisseling ging het slecht met veel boeren
in Friesland. Er heerste tuberculose onder
het vee, weilanden konden niet goed bemalen worden, waardoor ze vaak onder water
stonden. Hij trok zich dat aan en ontwierp
een moderne stal, op Amerikaanse leest
geschoeid. En hij organiseerde de boeren in lokale waterschappen, zodat ze wat aan die wateroverlast konden doen. In Workum bouwde
hij een coöperatieve zuivelfabriek. Die staat er
trouwens verwaarloosd bij. Ik zal binnenkort
bellen met de fabriek, zo’n gebouw, daar moet
je toch trots op zijn? Ik bewonder de passie en
de gedrevenheid van mijn overgrootvader. De
wil om als architect iets goeds te doen voor de
wereld, die spreekt me aan.’
Wadden
‘Ik kom van Zwarte Haan aan de Waddendijk.
Ik schreef op de middelbare school een werkstuk over het buitendijks gebied en liet verschillende partijen aan het woord, de boeren,
de natuurbeschermers. Het spanningsveld
tussen beiden vind ik fascinerend, juist ook
voor mijn werk als architect. Toen ik afgestudeerd in Delft terugkwam in Leeuwarden,
merkte ik dat ik geen aansluiting kon vinden
bij mijn vakgenoten. Zij ontwierpen gebouwen
en ik wilde dat spanningsveld tussen natuur,
ruimte en het ingrijpen daarin onderzoeken.
Ik heb toen veel gehad aan de lezingen en de
symposia die de Waddenacademie gratis aanbood. Maar ik moest natuurlijk ook inkomsten
hebben. Twee jaar werkte ik bij Sacon, een
bureau in Zwolle. Ik vond het vreselijk: vinexwoningen tekenen, die al tot in detail waren
uitgewerkt. Ik mocht bij wijze van spreken
alleen de steen nog uitzoeken. Toen besloot
ik het heft in eigen hand te nemen en me niet

langer te laten leiden door angst. No fear.
Onze samenleving wordt echt geregeerd door
angst. Iedereen is zo bang om fouten te maken, om regels te doorbreken. Niemand durft
verantwoordelijkheid te nemen. In ons vakgebied ook niet. Je wordt als architect gedwongen als een aannemer te werken, maar ik wil
juist een proces aangaan. Maar bestuurders
en ambtenaren zijn doodsbang om zich open
te stellen voor nieuwe inzichten en invloeden.
Alles zit dichtgetimmerd.’
Vrijheid
‘Ik was in New York bij mijn Poolse vrienden.
Ze werken illegaal aan de hoogste high-rise
van Brooklyn. Ik wil weten waarom ze daar
werken, wat is hun American dream? Er is ook
werk in Polen, maar in New York verdienen de
illegale bouwvakkers twee tot drieduizend
dollar per maand, daar kunnen ze in Polen
alleen maar van dromen. Ik ben een dag mee
geweest met Matthew. Hij is dakdekker en
zorgt ervoor dat de toren waterdicht wordt.
Dat doet hij van papier, hij werkt zonder
computer. Onvoorstelbaar. Wij moeten hier
als we bij wijze van spreken vier sociale
woningbouwwoningen ontwerpen er een tot
in het kleinste detail uitgewerkt onderhoudsrapport bijleveren. Dat je weet dat je over 25
jaar een deurkruk moet vervangen. Het zijn
twee werelden, waarbij de illegale bouwvakkers vrijer zijn dan wij, in die andere wereld.
Tegelijkertijd heeft Matthew al vier jaar zijn
kinderen niet gezien. Hij heeft inmiddels iets
opgebouwd in New York en is afhankelijk van
zijn inkomen. Hij zit in het systeem en kan er
niet meer uit. Dat was ook mijn grote angst:
dat je op een bureau werkt, een huis koopt en
niet meer loskomt van het geld. Dat je gevangen zit in een systeem omdat je nou eenmaal
de hypotheek moet betalen.’
Boerenverstand
‘We zijn zo bang om iets verkeerd te doen.
Daarom durven we niet binnen een grotere
context te denken en we durven ons boerenverstand niet meer te gebruiken. De angst
29

bepaalt alles. Neem nou iets gewoons als publieke toiletten. Overal
ter wereld heb je publieke toiletten, maar niet in Nederland. Ik erger me daar verschrikkelijk aan. Want waarom hebben we ze niet?
Omdat niemand de verantwoordelijkheid ervoor wil nemen. Wie
gaat ze onderhouden? Een op de zeven Nederlanders heeft blaasproblemen, waar moeten die naar de wc? We hebben hier in Leeuwarden Wetsus, een hoogwaardig centrum voor watertechnologie.
Daar kunnen ze water en energie uit pis maken. Hoe moeilijk is het?
Maar het tegendeel gebeurt, overal worden publieke voorzieningen
weggehaald. Bankjes verdwijnen, prullenbakken worden verwijderd. En waarom? Omdat niemand ze wil onderhouden. Gemeenten
en provincies zijn projectorganisaties geworden. Ze dienen het
algemeen nut niet meer. Mijn oerpake was bezig om de wereld
te verbeteren, maar in deze tijd ben je als architect bezig om de
wereld op te leuken. Dat wil ik niet, ik wil ook de wereld verbeteren.
Dat betekent dat ik voortdurend de confrontatie aanga. Zo kennen
de mensen mij ook. Ik weet echt wel dat ik me daarmee zelf in de
vingers snijd, maar ik kan niet anders.’

1

Nacht
‘Hier in het Noorden durven we onze kwaliteiten niet te erkennen.
We hebben zo’n rijke traditie aan verhalen, aan ambachten. En een
prachtig landschap waar het nog donker en stil is. Die kwaliteiten
vormen enorme inspiratiebronnen voor me. Maar ze zijn ook kwetsbaar. Aan het donker en de stilte hangen geen prijskaartje, ze hebben
geen in geld uit te drukken waarde. Ik wilde graag dat mensen zich
bewust zouden worden van de schoonheid van de nacht en bedacht
voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 het Feel the Night. Maar
tot mijn verdriet is dat grotendeels uit het CH-programma gehaald,
omdat niet duidelijk was hoeveel mensen zouden komen en wat het
financieel op zou leveren. Maar dan vraag ik: wat is kapitaal? Dat is
niet het geld, maar die stilte en duisternis. Culturele Hoofdstad is
niet langer mijn feestje. Toen we dat jaren geleden bedachten werden
we gedreven door idealisme. We wilden een betere toekomst voor
Leeuwarden en voor Fryslân. Maar de organisatie is overgenomen
door mensen die bang zijn voor dingen die niet te meten zijn. Nu
onderzoek ik met andere partijen of het Waddengebied een dark sky
park kan worden, of een starlight reservate. Ik geef niet op.’ ◆
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1	Matthew, New York
2 Anne Frederik Hoekstra (links)
3 Feel the Night, foto Reyer Boxem
4	De Wadden, foto Reyer Boxem
5 Inrichting Fries Museum,
foto Laurens Aaij
6 Logo Feel the Night
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Dierentuin wordt
mensenpark

Middagpauze voor leerlingen van het Drenthe College

BERT NIJMEIJER
FOTO’S
REYER BOXEM

Na de verhuizing van de dierentuin in Emmen ontstaat in het
leeg achtergelaten park nieuw leven, van kunst, cultuur en
festivals. Het park is bijna overal geschikt voor.
Er is deze zaterdagochtend een cultureel fietsfestival in Emmen.
Fietsers rijden langs culturele dingen. Een stukje van het parcours gaat door de oude dierentuin, die op 1 januari de deuren
sloot. De fietstochtdeelnemers, bijna allemaal vijftigplus, zitten
huns ondanks nog altijd in een staat van licht ongeloof op de
fiets, op hun gezichten een glimlach die teruggaat tot de kinderjaren: dat ze hier fietsen, zomaar door de dierentuin!
Er is in korte tijd nieuw leven gekomen in het park, sinds het vertrek van de dieren en hun verzorgers. In juni ging het weer open
voor het publiek, dat er meteen in groten getale kwam wandelen, op de bankjes zitten en Pokémons zoeken. De entreezone
is ingenomen door vier pioniers op het gebied van kunst en cultuur, vooruitlopend op de vestiging van een cultureel kwartier.
Het voorste deel van het vroegere Biochron, het entreegebouw,
dient nu als galerie en atelier van Ingo Leth. Een witgeverfde
ruimte met Leths schilderijen aan de muren en in het midden
een grote paarse sofa. De kunstenaar werkt achter de voormalige infobalie. Hij kijkt uit op het plein voor het park, onder de
glazen overkapping, waar de bezoekers in de rij voor de kassa
stonden.
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Leth – 27 jaar geleden vanuit Duisburg de liefde achterna
gereisd naar Emmen – was de eerste die hier introk, in mei.
Hij zat in de verhuizing, toen de Emmer jeugd zich op Tweede
Pinksterdag toegang tot het park verschafte en alles op zijn
weg kort en klein sloeg, inclusief vier van Leths schilderijen.
Hij heeft drie ervan naast elkaar opgehangen: doeken met
kraanvogels en Aziatische schonen, met de scheuren van de
redeloosheid.
Het is zaterdagochtend, eind augustus. We drinken koffie achter de infobalie, met Leth en twee andere net in de toegangszone van het park gevestigde creatieven, kledingontwerper
Marika Houkes en edelsmid Aafke Hof. In de oude theaterzaal
onder Leths galerie heeft Belinda Koffeman haar Oosters
Centrum.
Het is een heerlijke plek, zeggen ze, zo’n plek krijgen ze nooit
meer. De sfeer, de herinneringen die er liggen. Vrijwel elke dag
horen ze van bezoekers: ik kwam hier altijd met mijn ouders;
mijn opa, oma, oom of tante kwam hier al, heeft hier nog
gewerkt. Ook is het op een gekke manier nog spannend om
midden in de tijgerkooi te staan.
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In het Biochron kon je beleven hoe het leven
op aarde ontstond. Nu ontstaat er weer iets
nieuws. In een ruimte achter de winkel van
Marika Houkes draait nog steeds een wereldbol
rond. De wereld draait door, zegt ze. Ook in Emmen. Op de basaltblokken van het Biochron ligt
nu haar kleding.
Die enorme planten die overal klimmen en
slingeren – een sprookje, zegt Aafke Hof. Je ziet
insecten die je nergens anders ziet. Zúlke kakkerlakken. Laatst hoorde ze het verhaal dat er
een aap is achtergebleven. ‘Die konden ze niet
vangen. Je hoort hem soms nog, zeggen ze.’
Voor zover Hof weet, is er niet eerder op de
wereld in het centrum van een stad een dierentuin vrijgekomen, opnieuw in te richten door
gemeente en inwoners zelf. Behoorlijk uniek, als
dat bestaat. Omdat de dierentuin van iedereen
was, en een park van iedereen is, heeft iedereen er een mening over. De meeste mensen
willen het laten zoals het is, om redenen van
sentiment. Niets is nog zeker, behalve dat dat
het enige is wat sowieso niet gaat gebeuren:
niets doen, het laten zoals nu.
Wat moet je met een lege dierentuin? Emmen
weet het nog niet. De gemeente heeft het terrein gekocht voor 67 miljoen euro, vermoedelijk
niet om het mooi oud te laten worden. Het is
een kans, maar ook een probleem, zegt ‘centrummanager’ Marcel Meijer. ‘Je kunt er ook
niet zoveel mee. Center Parcs zegt niet zo snel:
we nemen de hele mikmak over. Een camping
kan ook niet. De mogelijkheden zijn beperkt.’
Meijer is van de winkeliersvereniging en erop
gefocust om waar mogelijk gewin uit de grond
te trekken. ‘Wij zeggen: doe er iets mee wat
geld oplevert.’ Een park kost alleen maar geld.
‘De bevolking wil het zo houden. Maar we moeten het ook niet romantiseren. De gebouwen
zijn verrot en kansloos.’
Ton Greving, de opticien tegenover de entree,
heeft een plan dat voorziet in sloop van de
entreegebouwen en plaatsing van een ‘meanderende stalen boogconstructie’, de parkingang
een open aanblik gevend. Bijkomend voordeel
is dat je zich tussen het groen ophoudende
vandalen scherp in het vizier hebt. Ook moet de
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Hoofdstraat open voor auto’s, zodat Grevings
klanten voor de deur kunnen parkeren.
De gemeente heeft al een ‘inspiratiekader’ met
mooie toekomstplaatjes laten opstellen. Nu is
het Hilversumse bureau Fresh Forward (motto:
‘Imagine the next level’) ingeschakeld om mee te
denken. Het bureau wil samen met de gemeente ‘het DNA’ van Emmen in kaart brengen. Het
proces gaat gepaard met ‘trechteren’ en verrijkingssessies, met de stakeholders natuurlijk.
‘Je kunt er niet niets mee doen,’ zegt Matt van
der Poel van Fresh Forward. ‘Wat je ziet in een
dierentuin is decor. Het heeft een lelijke achterkant.’ In New York, vertelt hij, is op een geschrapte metrolijn een prachtig park ontstaan.
Nou is Emmen geen New York, maar toch: wie
heeft nou een lege dierentuin?
Van achter de vroegere infobalie kijkt Ingo Leth
naar buiten, naar de gekartelde glazen overkapping (of is het nou kunststof?). Lelijk, vinden
mensen die overkapping, gemaakt in de jaren
zeventig, tachtig, of een andere smakeloze
era. Maar toch: bouwsels hebben de neiging
mooier te worden naarmate ze langer bestaan.
Zou hier niet een mooi overdekt terras kunnen
komen? ‘Je kunt altijd alles afbreken. Dan is
het weg.’
Eerder die week, op maandag, liepen we door
het park met Jannet (Djennet) Westebring. Zij
heeft Unplug & Play opgericht, een soort artiestenvereniging/onderling boekingsbureau
buiten de grote boekingsbureaus om. Westebring organiseert happenings en festivals. In
september zou ze de oude dierentuin in een
heerlijke zomerse barbecuelucht zetten met
een grote Stadsbbq, met overal muziek en
acts. De belangstelling in Emmen en omstreken was enorm.
Terwijl we rondliepen, bouwden werklui bij
de savanne een podium voor Walkyre, een
theaterspektakel. De ex-dierentuin was het
toneel van een picknickconcert, oefenterrein
voor drones en natuurlijk Pokémon-hotspot.
Voor elke openluchtactiviteit is het park
uitermate geschikt, alsof het er speciaal voor
is aangelegd.

Bij de uitkijktoren kwam een vette salsaband,
er kwamen singer-songwriters waar vroeger
de prairiehondjes zaten. Westebring zag het
al helemaal voor zich. Behalve de podiumbouwers was er nog alleen een hoveniersbedrijf
in het park bezig. Er zat groene aanslag op de
gebouwen, het parkmeubilair was licht verzakt.
Verval gaat snel als je dingen niet onderhoudt.
Terug naar zaterdagochtend. De atelierwinkel van Aafke Hof zit in het gebouw tegenover de galerie van Ingo Leth, vlak voor het
Afrikahuis. Dit was de souvenirwinkel. Waar
de dierenknuffels lagen, maakt Hof haar
sieraden. Ambachtelijk schoenontwerper
Erna Schipper gaat een van de etalages gebruiken voor haar, zeer exclusieve, schoenen,
laarzen en tassen. Ja, bij winkelen in Emmen
denk je aan C&A en de Takko. ‘Dat is het altijd
geweest’, zegt Hof. Het is leuk dat er nu wat
anders komt.
Ze mogen eerst een jaar blijven, zegt Hof.
Wat er daarna gebeurt, is onbekend. Het is
het pop-up-leven in de culturele sector: je
mag tijdelijk op de mooiste plekken werken,
maar je moet weer weg als er geld verdiend
moet worden. Daar moet je niet over klagen,
zei Marika Houkes net.
Overal in het park staan borden met bezoekersfoto’s, van toen het nog een dierentuin
was. De zeeleeuwen voeren. Kinderen die
naar de neushoorns wijzen. De flamingo’s,
die niet meeverhuisden naar Wildlands, de
nieuwe dierentuin aan de rand van Emmen.
Je kunt niet naar de foto’s kijken zonder een
heftige aanval van nostalgie te krijgen.

De feestverlichting voor het
festival de Opening wordt
opgehangen

Galerie van Ingo Leth in het
voormalige kassagebouw bij
de entree van de dierentuin

De oude, lege dierentuin is prachtig. Ik hoop
dat hij niet iets wordt waarvan er al heel veel
zijn, zoals een vakantiepark. Hij is mooi zoals
hij is. Die zaterdagmiddag praat ik op het
Noorderzon-festival in Groningen toevallig
met een oma uit Emmen, die daar met haar
kleinkind is. Over hoe bijzonder de oude dierentuin in Emmen is. Ja hoor, zegt ze nuchter.
‘Maar toen de dieren er nog waren, was het
leuker.’ Dat is ook weer zo. ◆
35

OP DE KAART

Noorderbreedte bestaat veertig jaar.
In die tijd is het landschap in NoordNederland behoorlijk veranderd. Dit jaar
nemen we steeds een klein stukje onder
de loep.

TEKST
INEKE NOORDHOFF
EN LEONIE WENDKER
KAART
JAN WAAL

VAN HAVEN
TOT HUB
Een haven heeft iets opwindends. De bedrijvigheid
van schepen en bemanningsleden uit alle windstreken, de kranen, de containers en de geur van olie. In
de (energy port) Eemshaven meren niet alleen grote
schepen aan, op hun route naar Noordwest-Europa.
Nee, ook een datakabel uit Amerika en een stroomkabel uit Noorwegen komen hier aan land. De Eemshaven is daarmee meer dan een traditionele op- en
overslaghaven: hij is een logistieke hub (knooppunt)
voor offshore windenergie, recycling en agribusiness.
Dat maakt hem een gunstige vestigingsplaats, zo laat
Google er een gigantisch datacentrum bouwen.
In 1968 verklaarde de Nederlandse overheid de Eemsmondregio tot economisch speerpunt, met een diepzeehaven als kern. Naast de behoefte aan veel ruimte
voor stevige industriële ontwikkelingen was ook het
overschot aan arbeidskrachten die voorheen in de
landbouw werkten een reden om voor Noord-Nederland te kiezen. Het duurde een aantal jaar voordat
koningin Juliana de haven in 1973 officieel kon openen.
Het Doekegatkanaal gaf toegang tot de vier havens
(Wilhelmina-, Juliana-, Emma- en Beatrixhaven). De
eerste ‘klant’ van de haven was AG Ems in 1976, met
een reguliere veerdienst naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Pas in de jaren negentig kwam er wat
meer bedrijvigheid in de haven met de uitbreiding van
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een elektriciteitscentrale en de komst van een gasverwerkingsbedrijf. Ook de komst van grote cruiseschepen en olietankers trok veel aandacht, maar dan
van het grote publiek dat een kijkje kwam nemen.
Inmiddels geeft het gebied overslag aan 3,5 miljoen
ton kolen en 1 miljoen ton biomassa. Ook staan er
90 windturbines en 3 grote elektriciteitscentrales. Ondanks deze aantallen is er nog 350 hectare
beschikbaar voor nieuwe bedrijven. De Eemshaven is
als onderdeel van de driehoek Groningen-EemshavenDelfzijl belangrijk voor de productie, opslag en afzet
van energie voor een groot gebied. Zo profileert de
energy port zich dan ook. Dat die een rol kan spelen
in de energietransitie is mooi – zeker als je bedenkt
dat de haven vooral is ontworpen voor grootschalige
activiteiten in de olieraffinage en basischemie.
Wij dagen Groninger Seaports – als beheerder van de
Eemshaven – uit van de komende 350 hectare nog in
te richten bedrijfsterrein een duurzaam energielandschap te maken. Nu staat het terrein behalve met
windmolens, zonnepanelen en datacentra nog vol met
voorzieningen voor fossiele brandstoffen. Maak daar
een dynamisch en inspirerende hub van, met oog voor
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Misschien dat
de Eemshaven in de toekomst net zo veel bezoekers
trekt als de oude molens langs de Zaanse Schans of
Kinderdijk nu. ◆

Oudeschip
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POËZIE EN FOTOGRAFIE

het analoge ambacht
Wat gebeurt er als de pen en het licht het papier raken? Wat ontstaat er
uit de combinatie van magie en ambacht? In samenwerking met tijdschrift
De Moanne vroeg Noorderbreedte vier jonge fotografen samen te werken
met vier jonge dichters/auteurs. De uitkomsten van deze spannende
ontmoetingen werden onder de titel Het analoge ambacht deze zomer
gepresenteerd op het Uitfestival in Leeuwarden.

TEKST
JAAP KROL
FOTO
INGE NICOLAIJ

De kopman

TEKST
JAN WILLEM DIJK
FOTO
MARC HENRI QUERÉ

Mijn naam is Hannes de Witte. Ik wil later wielrenner worden.
Als ik in Wie van de drie had gezeten, zei ik het zo:
‘Mijn naam is Hannes de Witte. Ik wil later wielrenner worden.’
‘Mijn naam is Hannes de Witte. Ik wil later wielrenner worden.’
‘Mijn naam is Hannes de Witte. Ik wil later wielrenner worden.’
Daarna zei Herman Emmink:
‘Mijn naam is Hannes de Witte. Ik wil later wielrenner worden,
maar zit nu nog op de lagere school. Was getekend: Hannes de
Witte.’
Dat ‘later’ duurde die ochtend nog wel even, want ik mocht niet
met de racefiets naar buiten.
‘Waarom niet?’ probeerde ik nog.
‘Hij wordt vies met die sneeuw’, hoorde ik mijn vader zeggen.
‘Dat is slecht voor de kogellagers en de spaken.’
‘Als het voorjaar is, haal je hem maar uit de schuur’, vervolgde
mijn moeder.
‘Luister naar je moeder’, zei mijn vader.
‘Laat je vader maar kletsen hoor’, antwoordde mijn moeder.

Lees het hele verhaal van Jaap Krol
op www.noorderbreedte.nl

Middag
de stilte in het huis aan de overkant van de straat
tussen de tafel, de stoelen
en de glazen die zijn achtergelaten
en tussen het weggaan van het gezin vanmorgen
en het terugkomen vanavond
en tussen de ene verhuizing en de andere verhuizing
en tussen toen er nog een bos omheen stond
en er weer een bos omheen staat
en tussen het tijdperk van de dinosaurussen
tot dat ver na het einde van de mensheid

TEKST
MARLEEN NAGTEGAAL
FOTO'S
MARIN LEUS EN THOMAS JANSEN

VRIJ - naar Lucebert
Er ligt iets op de vuilnisbelt. Het was een man. Nu is hij
zijn wonden, de draden, de rafels, de maden, het vlees.
De oorlog trok voorbij. De mensen liggen traag als aarde.
U plakt een deels bestaande tekst op een bestaande
foto. Dat gaat zomaar niet.

De gieter
TEKST
SYTSE JANSMA

Er slingert een aap tussen de bomen. Stropers zetten
er een gasbrander op. De apenbaby versmelt met de
moeder. Uit de moederborst groeit de zoon.
Welnee. Het gaat hier toch niet over apen?
Er gaat een meisje naar bed. Haar vader vertelt haar een
sprookje, met zijn hoofd tussen haar benen. Zij slaat zijn
fronsen gade. Uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter.
Zo heeft de man het niet bedoeld. Luister goed. U kunt
niet naar believen andermans woorden gebruiken en
godbetert, verdraaien. U verschuilt u! Kom nu één keer
voor het voetlicht en maak uw punt.
Ik ben geen dichter.

FOTO

de gieter op het aanrecht
als ik daarmee de kruidentuin
op het dakterras bewater
zodat ik jouw maaltijden
weer kan bereiden

PIETER POSTMA

als ik dat doe
zoals jij dat deed
waterstraal
uit slanke hals
met lange armen
volle ogen
wat zie ik dan
de gieter en al het andere
zijn zo zichtbaar sterfelijk
de warme tijm op zalm
de rozemarijn over krieltjes

ALLES WORDT ANDERS

Twee meerdorpen
TEKST WIM BOETZE
FOTO’S PETER DE KAN

het ene gegroeid,
het andere geland

De boothuizen van
Klein Scheveningen

Hoe een zich langzaam ontwikkelende nederzetting steeds
gezelliger wordt en snelle bouw nooit de geur van makelaars
kwijtraakt. Peter de Kan en Wim Boetze proefden de sfeer in
waterdorpen aan het Zuidlaarder- en Sneekermeer.

Entreestraatje met boothuizen
in Klein Scheveningen
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Afgelopen zomer kwamen we op één van
onze omzwervingen door de noordelijke
provincies terecht in het houten waterdorpje Klein Scheveningen op de oostoever
van het Zuidlaardermeer. We waren meteen
verkocht. Een kleine zeventig gevarieerde
weekendverblijven, creatief getimmerd
boven even zo vele boothuizen, vormden
een verrassend on-Nederlandse nederzetting. Klein Scheveningen is de wat vreemde
benaming voor het compact opgetrokken
huisjescluster dat zich de afgelopen honderd
jaar heeft ontwikkeld uit enkele aanlegsteigers en een botenhuis, en is uitgegroeid tot
een Aziatisch steigerdorp.
Begin vorige eeuw zagen enkele boeren
op de oostelijke meeroever brood in de
verhuur van roeiboten aan recreatievissers
uit Hoogezand en omgeving. Zij groeven in
het grasland kanalen en kleine havens van
waaruit zij de roeiboten en later zeilboten
en kano’s verhuurden. Mensen met eigen
vaartuigen konden in de jaren dertig boothuizen huren voor de winterberging. Na de
oorlog verkochten de boeren de boothuizen
aan particulieren, die boven op de botenbergingen weekendhuizen zijn gaan bouwen.
Allemaal geschakeld, zodat er intieme
straatjes ontstonden.
De bezitters gaan nog altijd door met
verbeteren en verbouwen; dakterrassen
en balkons worden vergroot en versterkt,
aanlegsteigers gerestaureerd, houten bruggen vervangen door stalen en voordeuren
door chique Gamma-deuren. Niets is onder
architectuur gebouwd, waardoor het dorpsgezicht een feest van spontane bouwnijverheid is.
Het mag dan allemaal een grote mate van
individuele vrijheid hebben, vorm en maten
van de huizen komen onderling sterk overeen. Het dorp is een eenheid in verscheidenheid. Wel is hier onlangs een uitzondering op
gemaakt: één van de recreatiehuizen pronkt
met een mooi ontworpen extra verdieping
boven de rest uit – een trendbreuk die niet
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misstaat en waar het waterdorp wel eens
een interessant nieuw hoofdstuk mee kan
zijn ingegaan.
Ruimtelijke planners maken tegenwoordig
vaak onderscheid tussen wat bottom-up
groeit en wat top-down wordt ontwikkeld.
De werkwoorden in deze zin verraden het
verschil al: anders dan bij top-down ontstaan bij bottom-up nieuwe ruimtelijke invullingen door activiteiten vanuit de plaats
zelf. Deze zijn vaak spontaan van karakter,
waardoor ze langzaam verlopen. Het trage
tempo veroorzaakt weer een organische
groei met nauwelijks geplande, vaak verrassende beelden. Klein Scheveningen is
hiervan een voorbeeld.
Voor deze Alles wordt anders-aflevering
hebben we een tegenhanger van Klein
Scheveningen bezocht: een meerdorp dat
een projectontwikkelaar binnen een jaar
top-down op een meeroever heeft ontwikkeld. Dit recreatiedorp is dus zomaar uit de
lucht komen vallen en ergens op een meeroever geland.
We dachten niet beter te weten dan dat
vakantie- en weekenddorpen synoniemen
waren voor monotonie en saaiheid. Of het
nu om de modernistische wellnessvilla’s van
Jan des Bouvrie gaat of om de remake van
een vestingstadje aan het Lauwersmeer, je
komt nooit los van het beeld van projectontwikkelaars en slim ondernemerschap.
Het gaat vrijwel altijd om snel uit de grond
gestampte uniforme recreatiebouw voor de
verhuur. Het groen is er gazon, de straten
hebben bomen en er zijn wipkippen en
zandbakken voor de kleintjes. Een beeld dat
in weinig afwijkt van de stadswijk waar de
huurders vandaan komen. Het vakantiedorp
zal alleen wat dichter bij een schaapskooi,
een strand of bos liggen.
In deze vooringenomen stemming en met de
pittoreske beelden van Klein Scheveningen
nog in ons hoofd kwamen we terecht bij
Villapark Sneekermeer, gebouwd op het
recreatieterrein De Potten bij het Friese
dorpje Offingawier.

De eerste indrukken zijn, zoals verwacht,
die van een uit de grond gestampt recreatiedorp van vijftig luxe villa’s met steiger
en zeilboot. De villa’s, voor vakantie- en
weekendverhuur, hebben op een enkele variatie na hetzelfde ontwerp. Eigenlijk gaat het
meer om boerderij- dan om villa-architectuur. Of eerder nog om een mengvorm van
beide: het wolfseind op de kopse kanten van
het zadeldak geeft de woning een landelijke,
boerderij-achtige uitstraling. De loggia
(inpandig balkon) onder het wolfseind maakt
er weer een villa van. Het villapark is ruim
opgezet en straalt rust uit. Ter vergelijking:
in Klein Scheveningen is het eerste wat je
voelt gezelligheid.
Voor een eerste kennismaking met een
zeil- en watervakantie is het villapark een
comfortabel adres, getuige de positieve
recensies op internet: ‘Ideaal was ook dat
voor de woning een kleiner plasje was
waar de kinderen lekker konden zwemmen en zeilen en waar we ze vanuit onze
loungeset in de gaten konden houden.’ Het
gaat hier om een gezinsbeleving van de
plek zonder buurcontact, kenmerkend voor
elk recreatiepark. De meeste parkontwerpen hebben ‘veel privacy per erf’
dan ook als hoofdthema. Luxe vakantieparken zijn daardoor zelden levendig. Zoals
elke woonbuurt waar buurcontact ontbreekt, saai is. De aantrekkelijkheid moet
dan van bijzondere architectuur komen.
Vorm en gebruik bepalen samen het succes
van een woonbuurt. Het villapark aan het
Sneekermeer is een geslaagde formule voor
tijdelijke bewoning in een luxe omgeving.
Het succes van Klein Scheveningen is te
danken aan een mooie voorgeschiedenis,
creatief bouwen, aan samenwerking en een
gemeentebestuur met een soepele regelgeving.
Het verhaal van Klein Scheveningen verdient onderzoek in tal van studierichtingen.
Wie begint? ◆

Villa's in park De Potten
aan het Sneekermeer

Entreestraat in het villapark
De Potten aan het Sneekermeer
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BOEKEN

Van Abe Lenstra tot Jelle Zijlstra

Nieuwe encyclopedie van
Fryslân
Meindert Schroor (red.)
Uitgeverij Bornmeer
ISBN 9789056153755
Tot 1 november 2016 € 99,50,
daarna € 125

Een voorbereiding van 7 jaar; 4 delen met in totaal
ruim 3.000 pagina’s, 11.000 trefwoorden, 1.100 foto’s,
kaarten, grafieken en tabellen. Fryslân beleeft de
wedergeboorte van de encyclopedie.
Tegen de stroom in roeien is iets waar Friezen de
hand niet voor omdraaien. Maar wat uitgeverij
Bornmeer in Gorredijk, in opdracht van Tresoar, heeft
gedaan tart alle wetten van het digitale tijdperk.
Half september is in de Harmonie in Leeuwarden de
Nieuwe encyclopedie van Fryslân ten doop gehouden.
Wie de vier kloeke banden doorbladert, kan maar tot
één conclusie komen: een monumentaal naslagwerk
in een modern jasje.
Meer dan tweehonderd wetenschappers hebben
onder leiding van sociaal geograaf en historicus Meindert Schroor aan deze imposante momentopname
van de huidige staat van Friesland meegewerkt.
Alle denkbare aspecten van onderwerpen als kunst en
cultuur, geschiedenis, sport, taal en literatuur, politiek
en maatschappij, natuurwetenschap, economie en
infrastructuur, geografie en waterstaat, archeologie
en monumenten, komen aan bod.
Friezen die in het verleden hun sporen hebben verdiend, delen de pagina’s met provinciegenoten die nu

van betekenis zijn. Dus staat Jelle Zijlstra (premier geweest) erin, maar ook Nynke Laverman; Wim Duisenberg (minister van Financiën en eerste voorzitter van
de Europese Centrale Bank geweest), maar ook Epke
Zonderland; Abe Lenstra, maar ook Doutzen Kroes.
Vormgever Gert Jan Slagter heeft het geheel een
verrassend uiterlijk gegeven. Traditie en vernieuwing
gaan in het ontwerp hand in hand. Het binnenwerk is
helder en overzichtelijk en door letterkeuze en kleurgebruik leesbaar en verleidelijk. Moderne en strakke
typografie kenmerkt de buitenkant.
Slagter: ‘Dit is een once in a lifetime boek van Fryslân,
waardoor alles een enorme lading krijgt. Je denkt dan
voor het omslag in eerste instantie wel aan de geschiedenis van de provincie en aan symboliek als vlag
en pompeblêden, maar uiteindelijk hebben we toch
gekozen voor moderne typografie gecombineerd met
een kleine schreefletter op het omslag en klassieke
kalligrafie binnenin. Het woord “encyclopedie” is als
een toren gestapeld in kleuren – donker- en lichtblauw, grijs en licht- en donkergroen – die het landschap van Fryslân symboliseren. De flexibele band
maakt de encyclopedie tot een echt gebruiksartikel,
toegankelijk en low profile.’

Ongenaakbare landschappen
TEKST ANNELIES VAN DER GOOT

Kunstwerken zie je zelden geboren worden. In
een museum of galerie hangen de eindproducten
van denk- en schetswerk van de kunstenaar.
Een toelichting op het ontstaan krijg je niet,
hooguit vertelt het informatiebordje iets over
wat het werk voorstelt of betekent. In Arctische landschappen van Siemen Dijkstra is het
eindresultaat – een serie kleurenhoutsnedes
– bijna ondergeschikt aan het ontstaansproces.
Dijkstra neemt ons mee naar het hoge Noorden
en laat ons zien waarom hij verknocht is aan het
poollandschap van Spitsbergen, Groenland en
Noord-Scandinavië. De ruige leegte, het magisch
mooie licht en het gevoel dat de natuur sterker
is dan de mens. In het boek staan de schetsen
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die Dijkstra op zijn reizen maakt. Schetsen, met
kleine penseeltjes en potloodjes op kleine blaadjes – de rugzak is immers al zo zwaar– van monumentale, ongenaakbare landschappen. In de
schetsen zie je de zoekende hand van Dijkstra,
want hoe krijg je grip op die zinsbegoochelende
verhoudingen en afstanden en de kleuren die
soms niet in het verfdoosje zitten? Het is mooi
dat je in het boek ook kunt zien hoe die schetsen
via een aantal drukgangen uiteindelijk leiden tot
het eindresultaat, de kleurenhoutsnedes zoals
ze later in een galerie komen te hangen. Alleen
de lezer van het boek weet hoeveel moeite de
kunstenaar zich getroost heeft om ze te kunnen
maken.

Slavernij om de hoek

TEKST WIO JOUSTRA

Arctische landschappen
Siemen Dijkstra
Philip Elchers
ISBN 9789050481748
€ 24,50

Sporen van het slavernijverleden
in Groningen. Gids voor Stad en
Ommeland.
Margriet Fokken, Barbara Henkes
Uitgeverij Passage
ISBN 978905452239
€ 15

De verbeten discussie over Zwarte Piet toont aan
dat we grote moeite hebben met ons eigen verleden als slavenhandelaars en plantagebezitters.
De auteurs van Sporen van het slavernijverleden in
Groningen verbloemen niet dat hun boek een groter doel dient dan het wekken van interesse voor
dit zwarte verleden; de bewustwording betreft
ook de ongelijkheid in onze huidige samenleving.
Dat doen ze niet in de vorm van een pamflet of
een doorwrochte studie, maar van wandel- en
fietsroutes langs plaatsen in Groningen die aan
het slavernijverleden herinneren. Groningen
speelde namelijk op de wereldslavenmarkt een
rol van betekenis. Als deelnemers aan de WestIndische Compagnie (1621-1792) verdienden vele
Groningers een fortuin aan de handel in slaven
en aan de plantages waar zij diezelfde slaven te
werk stelden.
De auteurs (die overigens consequent over ‘tot
slaaf gemaakten’ in plaats van over ‘slaven’ spre-

Toekomstbestendige Kalfsbeek
Op 6 juni 2016 kreeg architect Cor Kalfsbeek de tweejaarlijkse Grote Culturele Prijs van Drenthe uitgereikt.
De prijs is een blijk van waardering voor de wijze waarop Kalfsbeek gedurende een halve eeuw heeft bijgedragen aan de kwaliteit van architectuur, stedenbouw,
de openbare ruimte en het landschap binnen Drenthe
en daarbuiten. Ter gelegenheid van deze prijsuitreiking
heeft DAAD-Architecten een DAAD-Cahier uitgebracht
dat volledig is gewijd aan de architect en zijn oeuvre.
DAAD-Architecten is de voortzetting van het architectenbureau van Cor Kalfsbeek, gevestigd in Beilen.
Het Cahier moet een bijdrage leveren aan de actuele
discussie over de toekomst van multifunctionele
accommodaties die in verschillende dorpen wordt
gevoerd. Naast veel foto’s bevat het boeiende verhalen over drie grote projecten van Kalfsbeek: het
gemeentehuis in Borger, het multifunctionele centrum
De Brinkhof in Norg en het gemeentehuis in Bergen.

TEKST ANNELIES VAN DER GOOT

ken omdat niemand slaaf ís) halen dit onverkwikkelijke hoofdstuk uit onze geschiedenis naar hier.
Niet langer speelt het zich af in verre landen,
maar om de hoek, op de Groninger Ossenmarkt
of de Menkemaborg in Uithuizen. De goed
gedocumenteerde wandel- en fietsroutes voeren
langs de fraaie woningen van de ondernemers,
pakhuizen, winkelpanden, straatnaamborden
en museumstukken die in verband staan met de
slavernij. De plaatsen zijn meestal wel bekend, al
dwingt het boek je er door een andere bril naar te
kijken. Je realiseert je ook hoe zuur het is dat de
geschiedenis van de slavernij slechts valt te vertellen door de rijkdom te tonen die over de rug
van de slaven verdiend is. Want de verhalen van
de slaven zelf zijn niet gedocumenteerd. Slechts
zelden zien we hen even opdoemen, als exotisch
ornament, overgeleverd verhaal of bediende op
een portret van hun werkgeefster.

TEKST LUKAS KOOPS

De auteurs gaan uitgebreid in op de mogelijkheden om
deze drie door Kalfsbeek in de jaren zeventig ontworpen complexen geschikt te maken voor deze tijd, zonder de uitgangspunten van de ontwerper geweld aan
te doen. Ook besteden zij veel aandacht aan de filosofie
achter het ontwerp van Dorpshuis De Tippe in Vledder,
een gebouw met maar liefst vier entrees. De architect
komt ook zelf aan het woord: ‘Ik wilde voorkomen dat
er een ongewenste vorm van sociale controle zou ontstaan. Zo van: “kijk, daar gaat de buurman alweer naar
de kroeg.” Daarom is De Tippe van meerdere kanten te
benaderen.’
Dit DAAD-Cahier is interessant voor iedereen die betrokken is bij huidige en toekomstige discussies over
hergebruik van bestaande dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplekken
die zonder – vaak ingrijpende – aanpassingen geen
toekomst meer hebben.

DAAD-Cahier
€ 7,50 bij
DAAD-Architecten
Bestellen via
info@daad.nl
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Noorderbreedte
filmweekend

13 TOT EN MET 15 NOVEMBER

Het Hogere Noorden
Verhalen rond de poolcirkel
Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november
organiseren we weer een filmweekend
op Vlieland. Rond het thema 'Het Hogere
Noorden' heeft Podium Vlieland zes
speelfilms en documentaires uitgezocht:
prachtige filmische landschappen en
ijskoude, ontroerende verhalen. We maken
een reis langs de poolcirkel, langs kleine
gemeenschappen die te midden van de
grote, eindeloze natuur een bestaan hebben

opgebouwd. Tussen de films door geeft
schrijver Adwin de Kluyver een lezing over zijn
boek Terug uit de Witte Hel, over een vergeten
Nederlandse poolheld.
Podium Vlieland en tijdschrift Noorderbreedte
bieden een aantrekkelijk arrangement voor
dit filmweekend aan. Zes films met een korte
inleiding, comfortabele kamers, uitgebreid
ontbijt en een fiets voor het hele weekend.

Kosten, afhankelijk van het hotel van € 169
tot € 179 per persoon. Alleenreizenden
betalen een toeslag van €25 voor een
eenpersoonskamer. Bovendien krijgt u 30
procent korting op de overtocht. Ook krijgen
alle deelnemers een exemplaar van Terug uit
de Witte Hel (t.w.v. € 19,95) cadeau.
Kijk voor meer informatie, prijzen en boeking
op www.podiumvlieland.nl

