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Waar is de trots
van Fryslân gebleven?

tegast

Wat waren Leeuwarden,
Fryslân en de initiatief-
nemers trots, toen ze

op basis van de Mienskip de titel
Culturele Hoofdstad van Europa
2018 binnen haalden en hiermee
Maastricht, Eindhoven, Utrecht
en Den Haag het nakijken gaven.

Door de organisatie werd de
Mienskip in staat geacht deze
titel inhoud en vorm te geven.
Hoe anders is de werkelijkheid.

Te beginnen met het veran-
derde logo. Het getuigt van
weinig vertrouwen in het Friese
bureau dat dit had vormgege-
ven, als men voor een aanpas-
sing zo gemakkelijk overstapt
naar een ander bureau van bui-
ten Fryslân. Verwacht mag wor-
den dat BWH Ontwerpers dit
proces zonder twijfel ook met
succes hadden kunnen uitvoe-
ren. Dit geldt niet alleen voor de
doorontwikkeling van het logo,
ook bij andere ontwikkelingen
krijgen kunstenaars en vormge-
vers van buiten de provincie de
voorkeur. Het is toch te gek dat
je als inwoner van Fryslân steeds
meer het gevoel krijgt dat kwali-
teit alleen buiten Fryslân gevon-
den kan worden.

Neem de kunstwerken die in
het kader van de 1procentsrege-
ling gerealiseerd worden bij de
nieuwe toegangswegen rond
Leeuwarden (De Haak). Kunste-
naars uit Fryslân kregen hierbij
geen de kans voorstellen te

doen. Er was al gekozen voor
kunstenaar van buiten de pro-
vincie. Het te realiseren icoon
van Leeuwarden en Fryslân? De
voorkeur gaat al uit naar een
kunstenaar van buiten de pro-
vincie.

Bij het project ‘Eleven Foun-
tains’, waarvan het eerste ont-
werp van de Catalaanse kunste-
naar Jaume Plensa gepresen-
teerd is, krijgen buitenlandse
ontwerpers de voorkeur. Als
men de geplande projecten voor
2018 verder doorneemt valt op
dat een groot deel van de projec-
ten uitgevoerd wordt door kun-
stenaars en artiesten van buiten
de provincie. Is het echt zo
slecht gesteld met de kwaliteit
van de in Fryslân wonende en
werkende creatieve Mienskip?

Leeuwarden en Fryslân Cultu-
rele Hoofdstad 2018 is een
prachtige gelegenheid om de
creatieve Mienskip uit te dagen
en internationaal beter op de
kaart te zetten. De budgetten
zijn echter al verdeeld aan de
eerder genoemde projecten en
nu plaatst de organisatie uitno-
digingen aan de Mienskip om
met leuke aanvullende ideeën te
komen. Je zou haast denken dat
de organisatie zichzelf hiermee
wil indekken tegen mogelijke
kritiek op de gemaakte keuzes.kritiek op de gemaakte keuzes.
HENK RUSMANHENK RUSMAN
Beeldend kunstenaar,
Oudebildtzijl.

Fonteinontwerp van de Catalaanse kunstenaar Jaume Plensa voorFonteinontwerp van de Catalaanse kunstenaar Jaume Plensa voor
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