
 1 



Museumhaven

Stadspark
Prinsentuin

K
leine K

erkstraat

8

3

2

1

4

5

7

6

9

1 Westerkerk
2 Waalse kerk
3   Kleintheater De Vier Pelikanen

4 Blokhuispoort
5 Scheepstrapand
6 Galerie De Westerkade

7 Neushoorn
8 Oldehove
9   Historisch Centrum Leeuwarden

Routebeschrijving



 5 

Inhoud

 5 Voorwoord
 7 Inleiding
 8 Bezoekersinformatie
 11 Onze partners
 12 Agenda
 14 Fotografen in Westerkerk
 25 Fotografen in Waalse kerk
 27 Bas Jongerius in Oldehove
 28 Maartje Roos in Vier Pelikanen
 29   Fotografen in Blokhuispoort 

 achterste cellenblok
 31 Fotografen in Historisch Centrum 
  Leeuwarden
 34 Fotografen in Scheepstrapand
 39 NRC Fotowedstrijd
 40  Fotografen in galerie  

 De Westerkade
 43 Fotografen Welcome to The Village
  in Neushoorn
 44 Fotobeurs C-Leeuwarden
	46	 Fotografiefilms	in	Filmhuis	Slieker
 48 Organisatie FryslânPhoto 
  Festival 2017

Fryslân heeft een nieuw fotofestival. En de eerste editie vindt in 
de maand oktober in Leeuwarden plaats. Maar liefst 50 Friese 
fotografen doen mee, zowel professionals als amateurs. Op negen 
bijzondere locaties in de stad. Als Leeuwarder wethouder ben ik 
daar best trots op. 

FryslânPhoto Festival  laat zien dat fotografie leeft. Het is een 
medium dat voor iedereen bereikbaar is. Zelfs met een mobieltje 
kun je prachtige foto’s maken. Maar een foto maken is één. Nog 
mooier is het om je foto’s te laten zien aan anderen en erover te 
praten. Niet alleen op social media, maar ook in ‘real life’. Daarom 
is het zo mooi dat Friese amateurfotografen en fotoliefhebbers dit 
initiatief genomen hebben. Fotografen krijgen met het festival het 
podium dat ze verdienen.  

Een bijzonder onderdeel van het festival is het Participatieproject 
waarbij nieuwkomers en wijkbewoners elkaars leefomgeving 
hebben gefotografeerd. De meesten kenden elkaar niet. Sommigen 
hadden nog nooit een camera in de hand gehad. Het project draagt 
ertoe bij dat mensen elkaar ontmoeten, dat er meer wederzijds 
begrip ontstaat en dat over en weer vooroordelen worden wegge-
haald. Als gemeente ondersteunen we dit project daarom graag. 

Dit festival toont maar weer eens aan dat Leeuwarden bruist 
van de activiteiten en niet alleen in 2018. Vooral dankzij de inzet 
van veel vrijwilligers. Ik zou zeggen: loop de fotoroute langs acht 
prachtige locaties, bezoek de exposities en geniet van de mooie 
foto’s. Dat ga ik ook doen. 

Sjoerd Feitsma, 
wethouder cultuur gemeente Leeuwarden

Voorwoord
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Inleiding
Friese (amateur)fotografen en fotoliefhebbers hebben eind vorig 
het initiatief genomen voor een nieuw, jaarlijks fotofestival in onze 
provincie. Hiermee willen we de fotografie in Fryslân op de kaart 
zetten en een podium bieden voor fotografen. We willen inwoners 
en bezoekers van Fryslân op een laagdrempelige wijze in aanraking 
laten komen met fotografie. En nu, nog geen jaar later, is het zover. 
Van 5 t/m 29 oktober vindt de eerste editie van het FryslânPhoto 
Festival plaats. 

Het thema van FryslânPhoto 2017 is ‘Mijn Plek’. 
Hoe belangrijk is het om een eigen plek te hebben waar 
je je prettig en veilig voelt? Je voelt je ergens op je plek, je 
voelt je er thuis. Wat maakt dat je je thuis voelt: zijn het je 
vrienden, buren of is het jouw huis of de woonomgeving. 
Wat is het dat een plek van jou wordt: een plek waar je naar 
terugkeert ook al maak je lange reizen. Of is de reís jouw plek, 
waar je ook bent. Voor veel mensen is een eigen plek niet 
zo vanzelfsprekend. Omdat ze zich buitengesloten voelen 
of omdat er letterlijk geen plaats voor ze is, zoals daklozen 
of vluchtelingen. Voor hen is ‘Mijn Plek’ een herinnering aan 
betere tijden. ‘Mijn Plek’ heeft alles te maken met identiteit, 
met opvoeding, met de plek waar je geboren bent of waar je 
woont. Met geuren, kleuren en nostalgie.

In dit boekje kun je lezen welke fotografen op welke locatie hun 
foto’s exposeren. Het werk van vijftien Friese topfotografen is 
te zien in de Westerkerk, de Waalse kerk, de Oldehove en de Vier 
Pelikanen. Ruim 20 gevorderde amateurfotografen exposeren 
in het Historisch Centrum Leeuwarden, Galerie de Westerkade, 
de Blokhuispoort en in het Scheepstrapand. Tien fotografen 
van het muziekfestival Welcome to the Village exposeren in 
cultuurpodium Neushoorn. En last but not least organiseren we 
het Participatieproject. Meer hierover kun je lezen achter in dit 
boekje. Samen met C-Leeuwarden organiseren we een fotobeurs en 
filmhuis Slieker draait in oktober films die over fotografie gaan. En 
dan is er ook nog de NRC-fotowedstrijd. De winnende foto’s van de 
maand juli zijn tijdens het festival te zien in het Scheepstrapand. 
Kortom: voldoende reden om het festival bezoeken. 

Namens bestuur en team van FryslânPhoto Festival,
Ton Groot Haar en 

Elske Riemersma (dagelijkse leiding) 
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Bezoekersinformatie

Locaties en openingstijden
NEUSHOORN
Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is rolstoelvriendelijk. 

OLDEHOVE
Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is niet rolstoelvriendelijk. 

HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
Open: Donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Deze locatie is rolstoelvriendelijk. 

Entree  en prijzen
De entree voor de fotoroute bedraagt € 7,50. 
Polsbandjes zijn te koop op twee locaties: de Westerkerk en het 
Scheepstrapand. Er kan hier gepind worden. 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis, evenals CJP-houders.

De volgende locaties zijn gratis te bezoeken: Blokhuispoort, 
Neushoorn, Galerie De Westerkade en Historisch Centrum 
Leeuwarden.

Horeca
Op de volgende locaties is horeca aanwezig.  

  De Westerkerk – saloon Spoonk (Donderdag t/m zondag 
open van 11.00 t/m 17.00 uur)
  Blokhuispoort – drink- en eetlokaal Proefverlof (Donderdag 
t/m zaterdag open vanaf 10.00 uur en op zondag vanaf  
11.00 uur)
  Neushoorn – café Neushoorn (Donderdag en vrijdag open 
vanaf 11.00 uur. Zaterdag en zondag open vanaf 17.00 uur) 
  Op de route langs de locaties zijn diverse andere 
horecagelegenheden. 

WESTERKERK (FESTIVALHART)
Bagijnestraat 59, 8911 DN Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is niet rolstoelvriendelijk. 

WAALSE KERK
Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Zondags van 13.00 tot 17.00 uur. 
Deze locatie is niet rolstoelvriendelijk. 

DE VIER PELIKANEN
Tweebaksmarkt 48, 8911 KX Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is rolstoelvriendelijk. 

BLOKHUISPOORT
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
1e verdieping, achterste cellenblok: expo vier amateurfotografen

2e buitenplein: expo Participatieproject

Deze locatie is rolstoelvriendelijk. 

SCHEEPSTRAPAND
Zuidergrachtswal 18, 8933 AE Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is rolstoelvriendelijk. 

GALERIE DE WESTERKADE
Westerkade 7, 8911 BD Leeuwarden
Open: Donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Deze locatie is niet rolstoelvriendelijk. 

8 
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Onze partners 

FryslânPhoto	2017	wordt	financieel	ondersteund	door
 Gemeente Leeuwarden, diverse fondsen
  Provincie Fryslân
  Oranje Fonds
  Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
  Stichting Siebolt Foundation
  Leeuwarder Ondernemers Fonds
  Stichting Herbert Duintjer Fonds
  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,  
afdeling Leeuwarden

  P.W. Janssen’s Friesche Stichting
  Vrienden van FryslânPhoto

FryslânPhoto 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
  Artitude
  Print XL
  CSL digitaal
  Bordbusters
  Fotofabryk, Centrum voor Fotografie
  Femke Jaarsma, Verwoord In Beeld
  Richard Bos, grafische vormgeving
  Historisch Centrum Leeuwarden
  Oldehove
  Galerie de Westerkade
  Waalse kerk
  Carex/Westerkerk
  De Vier Pelikanen
  BOEi/Blokhuispoort
  Stichting DBF
  Cultuurpodium Neushoorn
  Amaryllis
  Wellzo
  NRC 
  Kamera Express
  OSG Piter Jellis
  Spoonk Saloon
  Boekhandel Van der Velde
  Fotoacademie Amsterdam
  Drukwerkdeal.nlVERWOORDINBEELD.NL

Wij maken content.

Centrum voor fotografie
Cursussen, werkplaatsen en workshops
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Agenda FryslânPhoto 
Festival 2017

05 oktober 
FryslânPhoto Festi-
val gaat van start

06 oktober
Officiële opening 
FryslânPhoto Festi-
val in Westerkerk

07 oktober
Officiële opening  
Expositie 
Participatie  project 
in Blokhuispoort

08 oktober
Film The Salt of  
the Earth - Wim  
Wenders, in Slieker

14 oktober
Meet & Greet Bas 
Jongerius in de 
Oldehove

14 oktober
Film Ik ben het alle-
maal zelf - Robin de 
Puy in Slieker

15 oktober
Film The Man Who 
Saw Too Much - 
Trisha Ziff in Slieker

15 oktober
C-Leeuwarden, 
fotobeurs in  
Neushoorn

21 oktober
Meet & Greet foto-
grafen Westerkerk

22 oktober
Film The Secret Life 
of Walter Mitty - 
Ben Stiller in Slieker

28 oktober
Meet & Greet foto-
grafen Waalse kerk

29 oktober
Laatste dag  
FryslânPhoto 
Festival

Do.
11.00

Vr.
16.00

Za.
10.30

Zo.
11.15

Za.
14.00-
15.00

Za. 
17.30

Zo.
11.15

Zo.
10.00-
17.00

Za.
14.00-
15.00

Zo.
11.15

Za.
14.00-
15.00

Zo.

Kijk voor actuele informatie op onze website: www.fryslanphoto.com

Colofon

Eindredactie Ton Groot Haar/FryslânPhoto  Vormgeving Margriet 

Schonenburg  Foto voorpagina Reiny Bourgonje  Fotografie Alle 

deelnemende fotografen  Drukwerk CSL Digitaal

Leeuwarden, oktober 2017 | info@fryslanphoto.com
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Marjo Alberts Mijn Plek? 

Als mijn plek niet meer is
Als er geen weg terug is
Waar dan naartoe? 

Saskia Bruinsma Brutsen 

Veel mensen strijden iedere dag voor ‘een plek’ in hun eigen lijf, 
leven en gedachten. Als die innerlijke worsteling te maken heeft 

met aangedaan onrecht, raakt mij dat.
Fotografie is voor mij een manier van communiceren. Bij 

complexe verhalen en moeilijke gespreksonderwerpen, kan ik met 
beeld een dialoog op gang brengen. Gevoel en innerlijke beleving 

krijgen een kans om deel te nemen aan het gesprek en dat kan 
leiden tot een andere kijk op verhalen en gebeurtenissen.

Met ‘Mijn Plek’ in Leeuwarden, bied ik een jonge vrouw een plek 
aan, om aandacht te vragen voor haar verhaal. Een waargebeurd 

verhaal over onrecht, vermissing en seksueel geweld in 
Nederland. 
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Heleen Haijtema ❤ MAKKUM

Heleen Haijtema toont foto’s uit haar nieuwe (lopende)  
serie ❤ MAKKUM. De serie toont toeristische trekpleisters 

waarbij het onderwerp niet per se de aantrekkelijkste 
eigenschappen van een plek weergeeft, maar juist focust op 

de achterzijde van een plaats die tijdloos lijkt. Ondergeschikte 
plekken die eigenlijk ook een ❤ T-shirt verdienen.

Gitte Brugman Hunters and Gatherers

Gedurende enkele jaren begaf fotograaf Gitte 
Brugman zich in de wereld van de Nederlandse 
jagers. Wat haar opviel is hun liefde voor de natuur 
en hun verzameldrift. De jagers – veelal mannen –  
creëren eigen plekken waar ze hun passie tot 
uitdrukking brengen, waar ze met gelijkgestemden 
kunnen napraten en herinneringen ophalen.
De jagers komen uit Friesland, Drenthe, Overijssel 
en Gelderland. Ze zijn van zeer divers pluimage, en 
hun ‘hutten’ variëren van een oude caravan tot een 
luxe schuur met zolderverdieping.
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Erikjan Koopmans Inbetween reality

Met zijn beelden vertelt Erikjan een verhaal. Verhalen met 
een emotie en, geïnspireerd op eigen ervaringen, dromen, 
herinneringen, angsten, verwachtingen of fantasieën. Hij zoekt 
vaak naar iets dat een gevoel van vervreemding oproept. En zo 
probeert hij zijn belevingswereld te vertalen naar een beeld. Zijn 
werk is altijd geënsceneerd en gestileerd. Geschoten vanuit een 
vooraf beschreven idee en setting, en vanuit een thematische 
benadering.
De serie “Inbetween reality” is geïnspireerd op de 
individualisering van de hedendaagse  mens. Voor de meeste 
mensen zijn basale verlangens de laatste vijftig jaar vrijwel 
onveranderd gebleven. Dat terwijl de wereld waarin ze leven 
en de platformen waarop ze acteren steeds complexer zijn 
geworden. Het is vaak lastig om in al dat met name online 
geweld je plek te vinden. Daarbij zijn de verwachtingen die wij 
van onszelf hebben, en die ons door de maatschappij opgelegd 
worden vaak niet reëel. Veel waar we ons aan spiegelen wordt  
door een roze bril gepresenteerd en is daarmee meteen al te hoog 
gegrepen. Zo wordt het voor een individu steeds lastiger om echt 
gezien te worden.

Dolph Kessler Une maison abandonnée 

Op reis in Frankrijk/Ardèche. Een ruïne, ooit een oude abdij, 
beneden in het dal. Vanuit het huis dat ik gehuurd heb, kijk ik 
er een week op uit. De dag voor mijn vertrek loop ik erheen. Het 
is meer dan dertig graden Celcius. Er is een huis tegen de abdij 
aangebouwd dat verlaten is. De deur staat open en ik ga naar 
binnen. Ik tref een bijzonder schouwspel aan. Een huis in staat 
van ontbinding. Chaotisch neergegooide kleding, maar ook nog 
netjes gerangschikte boeken. Tijdschriften uit de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw. 
Bedden als moderne sculpturen. En ontelbare curieuze 
voorwerpen. Uit een garage-rekening uit 1952 maak ik op dat 
de laatste bewoner(s) zeker tachtig is (zijn) geweest. Er ligt 
een bruine koffer van iemand uit Algiers. Ik zie een oude foto 
in zwart-wit van een familie op een terras. Zit hier de laatste 
bewoner bij? Dit was ooit een plek van iemand, een mooie plek 
met sfeer. Maar nu? Hebben de kinderen ruzie gekregen over de 
verdeling van de erfenis? Leven de bewoners nog ergens en zijn 
ze dementerend opgenomen in een tehuis? Ik zal het nooit weten. 
Maar het fascineert wel. 
Ik maak tientallen foto’s. Na ruim een uur vertrek ik, peinzend 
over voorbije levens.
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Tryntsje Nauta  Van eigen plek naar universum

Tryntsje Nauta toont werk waarin ze gebruikte fotostudio-
achtergronden met “Verloop-Effect” fotografeert en elimineert tot 

abstracte beelden. Daarnaast is er de foto ‘Sterrenstof’ te zien; ook 
hierin tovert ze een alledaags voorwerp om tot een abstract beeld 

met een nieuwe betekenis. 
Kijkend van het ene beeld naar het andere zweef je van dag naar 

nacht; van eigen plek naar universum.

Geja Kuiken Thús

De Friese kuststreek waar ik 
ben opgegroeid, is de plek 
waar ik me thuis voel. De 
eigenzinnigheid en dynamiek 
van het Bildtse landschap 
hebben mij geïnspireerd tot 
het maken van surrealistische 
composities. Dat thuisgevoel 
en de liefde voor deze 
omgeving heb ik in de foto’s 
proberen weer te geven. 
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Pieter Postma De Wielenpôlle

“D’r sil hier gyn één twee dagen doad  
in hús lêge.”

Martin Rijpstra Mijn kijk op het Wad

Op de expositie hangt een kleine selectie die ik 
door de jaren heen op de Wadden en omgeving 

geschoten heb. Vervreemdingen en abstracties, 
vormen en structuren. 

Ik vind het fijn om te wandelen in deze natuur.  
Het is een soort meditatie, een mijmering.  

Op sommige plekken ervaar ik ’n soort magie, 
vervreemding en dat wil ik dan fotograferen.
Door het kiezen van bijzondere standpunten 

en belichting geef ik de realiteit een hoger 
abstractieniveau. Zo komt het los van de 

omgeving en maak ik het bijzonder. Dit versterk 
ik verder met bewerkingen.
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Helen de Vries   Skaad/Shadow

Ik heb mij laten inspireren door Friese gezegden, wijsheden en 
spreekwoorden. Friesland is de plek waar ik geboren en getogen 
ben. Vaak wordt er terloops in een gesprek een gezegde of 
speekwoord gebruikt die dan betrekking heeft op het gesprek en 
dat zegt vaak genoeg over de gehele situatie op dat moment.
Daarnaast vind ik de vormen die de zon van mens, dier en object 
maakt fascinerend. Rond het middag uur is de schaduw kort en 
krachtig, maar op het eind van de middag wordt de schaduw 
langer en minder hard. De zon is de krachtigste lichtbron die wij 
op aarde kennen en bovendien is het fijn dat hij schijnt.

Reiny Bourgonje Hun dorp in Friesland,  

dat is hun plek op Aarde

Een eigen plek op aarde is niet vanzelfsprekend... Zo ook voor de 
door Reiny Bourgonje gefotografeerde adoptiekinderen. Misschien 
raken bij deze kinderen, de geuren en kleuren die herinneren aan hun 
geboorteland, wel een gevoelige snaar. In hun jonge leventje hebben 
ze al veel meegemaakt, daar op die plek, toen hun plek op aarde.
 
De door Reiny Bourgonje gefotografeerde kinderen zijn 
wereldburgers, Nederlanders, Afrikanen en tegelijkertijd Friezen, 
alles in één. David en Esther, beide geboren in Nigeria, voelen zich 
gewone Friese kinderen. David rent op z’n klompen, met z’n zusje 
Esther aan de hand, door het dorp. Iedereen kent ze, niemand stelt 
vreemde vragen of staart ze na. Zij zijn twee donkere kinderen met 
twee blanke ouders. Zij voelen zich een gewoon gezin, hooguit 
kleurenblind, want zij zien geen enkel kleurverschil.

24 
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Leonardo Horta   Het Verloren Ik

Mijn doel met deze serie is om asielzoekers van verschillende 
nationaliteiten te portretteren en de ‘verdeeldheid’ die ze ervaren 
in beeld brengen. Dit heb ik gedaan door gebruik te maken van 
licht en schaduw, als symboliek voor deels ‘afwezig’ te zijn in 
het ‘hier en nu’. De schaduw in de beelden representeert deze 
moeilijk en donkere periode in hun leven.
 
Ik heb zelf een buitenlandse achtergrond en, hoewel ik geen 
asielzoeker ben geweest, ervaar ik deze ‘verdeeldheid’ in mezelf 
ook, tussen ‘hier en nu’ en ‘daar en toen’… Ik geloof dat dit gevoel 
bij asielzoekers nog veel sterker is. 

Bas Jongerius Cadaqués: in de voetsporen van liefde

Bas Jongerius toog pas geleden naar Cadaqués. In dat Catalaanse 
kunstenaarsstadje beleefde hij ooit een zinderende jeugdliefde. Zijn 
plan was om in de voetsporen daarvan een fotografisch document 
te maken over de romantische liefde; hoe voelde dat ook alweer?

Eenmaal aangekomen in Cadaqués neemt het verhaal een 
onverwachte wending. Een ontmoeting met de fotografe Alma leidt 
tot een hartstochtelijke liefdesgeschiedenis, die hard botst met de 
onverbiddelijke realiteit van het bestaan.
Bas reconstrueert het verhaal van Alma, zijn muze geboren uit de 
Middellandse Zee, in zijn eerste fotoboek ‘a Photographer of the 
Sea.’
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Hans Flaman Rafelranden

Ik hou van de rafelranden van de stad. De vaak rommelige 
bedrijventerreinen vol van activiteit. Ik kijk er het liefst naar als 
de rust is weergekeerd. Dan ontdek ik de schoonheid van een 
verstilde chaos.

Armen M’ Een plek waar ik mezelf kan zijn

Ik zoek altijd plekken op die niet opgemerkt worden. Een plek, 
waar ik mezelf kan zijn. Dat is vaak in de nacht, als iedereen 
slaapt. Dan ben ik op mijn plek. Als het laat is, wanneer de sterren 
schijnen, kom ik tot rust.

Maartje Roos   Mijn plek

Mijn plek is mijn lijf, mijn hart, mijn ziel.
Mijn thuis ben ikzelf, mijn gedachten, mijn fantasie.
Thuis kan ik verdwalen, verwonderen en ontdekken.
Mijn plek is mijn wereld, mijn verbeelding, mijn fotografie.
 
Kom en kijk stiekem mee in mijn verbeelding.

De expositie vindt plaats in de Vier Pelikanen, het kleinste 
theatertje van Europa. In haar prachtige Jugendstill zaal bevinden 
zich 10 vaste kasten en in elke kast zal de bezoeker, in een 
verrassende en intieme sfeer, een fotokunstwerk van Maartje 
Roos kunnen ontdekken. 

Blokhuispoort
Achterste cellenblok
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Alice Boonstra Âlde pleats

Op een boerderij net buiten Leeuwarden wordt geboerd zoals er 
50 jaar geleden ook geboerd werd. Het werk wordt de oude boer 
eigenlijk te zwaar, maar hij is zo verweven met zijn vee dat stoppen 
bijna niet mogelijk is.

Margriet Schonenburg Rauw

Vlees groeit niet aan een boom. Hoewel ik dat liever ook geloof. 
Ik ging op zoek: hoe komt een stuk vlees nu echt op mijn bord 
terecht? Ik wilde het slagersambacht van dichtbij proeven, ruiken 
en zien. Lust ik deze biefstuk straks nog steeds? En u?

Miranda de Hey Juwelierszaak Doodkorte

Zoon Johan Doodkorte neemt in 1971 het stokje van zijn 
vader over. Doordat er door de jaren heen weinig veranderd 
is aan inventaris en inrichting, is de authentieke sfeer van de 
juwelierszaak van vroeger nog steeds voelbaar. Het echtpaar Johan 
en Marian Doodkorte weet voorlopig nog niet van ophouden.

Martin de Witte Vrijheidsplein

Leeuwarden kent vele bankjes. Het wordt voor één moment de plek 
van de bankzitter. Hij overpeinst de dag, aanschouwt het leven op 
straat of converseert met voorbijgangers.
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Lydia van Santen Doorkijken in Leeuwarden

Leeuwarden is al bijna veertig jaar mijn stad. Wonend in één van 
de dorpen in de gemeente, is de stad de plek om heen te gaan voor 
vertier: een terras, cursus, winkelen en optredens. Maar ook om te 
slenteren door de vele smalle straatjes.

Lammert Odinga  Asgaard

Een plek waar de berenklauw het dorp onttrekt aan het zicht van 
de Leeuwarder. Een kunstenaarsdorp in wording. Waar iedereen 
welkom is. Dat onthaast en creativiteit geeft.
Het is een gemeenschap waar creatievelingen (schilder, 
beeldhouwer, bouwer, tuinier, etc.) hun eigen plekje creëren.

Bouke Wartena Veilige haven

Etienne Bosman heeft een bijzondere werkplek in de haven van 
Grou. Hij vervult zijn rol als gastheer met plezier en lost problemen 
op, zowel technisch als sociaal van aard. Hij raakte zijn eigen 
veilige haven kwijt, maar belandde op deze plek waar hij een veilige 
haven biedt voor toeristen.

Gerrit Panhuis Leeuwarden

Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Net als mijn beide 
ouders. In het familiealbum zitten dan ook veel foto’s die gemaakt 
zijn in de stad. Met afgedrukte dia’s uit de jaren tachtig ben ik op 
pad gegaan, om vast te leggen wat er veranderd is in mijn stad.
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Fransje Grisnich Ús Plak

Jongeren willen graag een eigen plek waar ze zichzelf kunnen 
zijn. Volwassenen hebben het vaak moeilijk met de ‘opgeschoten 
jeugd’. Daarom zijn jeugdsozen vaak aan de rand van een dorp te 
vinden. De foto’s tonen de afstand, soms ook vervreemding, die 
gevoeld wordt tussen jongeren en de samenleving.

Willem Bokkes  De Noordster

Dineke Bork kwam  als kind vaak op bezoek bij familie op camping 
“De Noordster” in Dwingeloo. Zij vindt de omgeving prachtig en 
afwisselend. Bos, heide, de Davidsplassen. Het allemaal prachtig. 
Elk jaar komt ze wel een keer hier naar toe, ze staat dan liefst 
achterop de camping, dicht bij de Davidsplassen.

Ton Groot Haar De moderne Fryske stam

De Friese cultuur, taal en identiteit. Ik merk dat steeds meer 
jongeren in Fryslân ermee bezig zijn. Zo ook ‘handpoke’ 
tattooeerster Elbrich Schoorstra (20). Met haar project ‘Frisian 
Tribe’ brengt ze unieke tattoos aan op mensen die trots zijn op hun 
Friese roots. Fryslân is hun plek.

Wilma Frankena Mijn vrachtwagen

Lieuwe van der Kooi, voormalig landbouwer te Ternaard, volgde na 
bedrijfsoverdracht en pensionering zijn tweede droom: het kopen 
van een grote vrachtwagen. Hij vervoert hiermee aardappelen en 
houtelementen voor de bouw. Nog steeds energiek en gedreven, 
dagelijks onderweg, door heel Nederland. Dit is zijn passie, dit is 
zijn plek.
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Welmoed Riemersma Bankjes

Ze staan overal, soms op gekke plekken, soms met een mooi uitzicht, 
soms alleen met als doel om er even op uit te rusten. Op bankjes 
wordt gekletst, gegeten, gerookt en gekust...

Marleen Holwerda Family life

Mijn plek is mijn thuis. De plek waar ik woon. De plek waar ik thuis 
kom, waar ik me veilig voel en samen met mijn gezin waardevolle 
herinneringen heb. Family life is een reportage over de alledaagse 
dingen die zo belangrijk zijn, maar toch ook zo gewoon. In Family 
life sta ik stil bij datgene waar we zo snel aan voorbij gaan. 

Astrid Schoenmaker Boeren aan de rand van de stad

“Je bent zeker een burger”, zegt Lammert Kalsbeek, weliswaar 
gekscherend, maar toch. Ik had geen idee dat het zo voelde: 
boeren en burgers. Lammert en Annaloes zijn de laatste boeren op 
de boerderij die al meer dan 150 jaar in de familie is. Ooit woonden 
ze ver weg van de stad. Nu houden water en wegen de stad nog 
net op afstand. 

Harm Mulder Midden in de natuur

Halverwege Akkrum en Aldeboarn kronkelt een landweggetje 
richting Heerenveen. Hieraan bevindt zich boerderij ‘De Koarte 
Warren’. Dit is het thuis van Catharinus, Jacqueline en hun 
dochter Ryanne, samen met een 35-tal melkkoeien, 100 legkippen, 
kalveren, pony’s en veel kleinvee. Ze runnen een biologisch bedrijf 
met als doel “terug naar de oorsprong”. 

ScheepstrapandSc
he

ep
st

ra
pa

nd



38  39 

In 2017 organiseert NRC in samenwerking met Kamera Express 
en Nikon een fotowedstrijd. Elke maand kunnen (amateur)
fotografen een foto insturen die aansluit op het thema van de 
maand. De foto moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
passend binnen het thema, gemaakt zijn in 2017 en bij voorkeur 
gemaakt in Nederland.  

Een vakjury kiest iedere maand een favoriet. Daarnaast heeft 
het publiek de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriet. 
De jury bestaat uit Natalia Toret (Chef fotoredactie NRC en 
voorzitter), Ilvy Njiokiktjien, Wilfried de Jong en Sacha de Boer 
 
Thema juli 2017: Mijn Plek
Voor de maand juli zijn NRC en Kamera Express een 
samenwerking aangegaan met het FryslânPhoto Festival. Deze 
maand was het thema van de fotowedstrijd ‘Mijn Plek’. De Top 
10 van de vakjury en de publiekswinnaar worden tijdens het 
FryslânPhoto Festival getoond. 

De winnaar van de maand juli met als thema ‘Mijn Plek’ is 
Bouwe Brouwer uit Sneek.  „Deze foto toont de kunst van het 
weglaten in optima forma”, volgens de jury. „De kleur werkt 
vervreemdend, het geeft de foto een Twin Peaks-achtige sfeer.” 
En: „Het thema zit hier goed in verwerkt. In zijn eenvoud  
heel tof. ” 

Grietje Velink Mijn eigen plekje

In de loop der jaren heb ik al heel wat eigen plekjes veroverd. Het 
begon met de stoel aan de eettafel, de huiskamertafel, met de auto 
naar de stoel aan het bureau op mijn werk, even bijspringen op 
de trekker. Ook is het goed vertoeven in mijn computerhoekje of 
lekker lezen op de tuinbank buiten: mijn eigen plekje....

Gretha Wijbenga Kerkgangers

Iedere kerkdienst op dezelfde plek. Omdat je de dominee dan het 
beste kunt zien of het beste kunt horen. Omdat de stoelen fijner 
zitten dan de banken. Omdat jouw plek als ouderling voorin de kerk 
is. Omdat je de liederen begeleidt met het orgelspel of omdat je 
het geluid moet regelen. Omdat je de dominee bent. Iedereen zijn 
eigen plek om het geloof met elkaar te delen en te beleven.
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Ids Aukema Jan Ketelaar

Beeldhouwer en dichter Jan Ketelaar is bezig met de beeldengroep 
“Wachten op hoog water”, die als onderdeel van Expeditie Sense 
of Place voor de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân in 2018 
op de dijk bij Holwerd wordt geplaatst. Jan’s plek is zijn atelier in 
Drachten waar hij met hart en ziel zijn potzenmakerij bestiert.

Gitta Overmaat Mijn plek is DichtBijJou

Felix, mijn liefste, je bent ernstig ziek. 
Schilderen, musiceren en componeren gaat steeds moeilijker. Je 
ligt veel op de bank die dienst doet als denk-, droom- en werkplek. 
Je verstaat ook daar de kunst jezelf en anderen te inspireren. Dat 
is jouw reden van bestaan. Ik ben dicht bij jou, jij bent dicht bij mij, 
jouw liefste, Gitta.

Richard Bos grafische vormgeving & illustratie | www.richardbos.nl

 Full colour drukwerk

 Gepersonaliseerd drukwerk

 Groot formaat posters

 Zwart wit printservice

 Complete afwerkinrichting

 Direct mail

Bezoek nu onze nieuwe website  www.csldigitaal.nl

CSL digitaal
Bezoekadres:
Singelstraat 39-43
8917 BJ  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 363
8901 BD  Leeuwarden

T 058 - 215 59 22

info@csldigitaal.nl
www.csldigitaal.nl

Verbluffend resultaat
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Expositie fotografen 
Welcome to The Village
een plek waar je vooraf al heimwee naar hebt

Het Leeuwarder muziekfestival Welcome to The Village 
(WTTV) is drie dagen lang ‘het mooiste kleine dorp van 
Nederland’. Het festival wordt georganiseerd door een grote 
groep jonge freelancers, een heleboel vrienden en meer dan 
vijfhonderd vrijwilligers. De fotografen van WTTV vormen een 
bijzondere groep. Veel van hen hebben op het festival hun 
eerste ‘professionele’ foto’s gemaakt. En zijn zo enthousiast 
geworden dat ze nu fotograaf zijn. Elk jaar worden drie jonge 
fotografietalenten uitgenodigd om tijdens het festival ervaring  
op te doen. Zo is WTTV een talentenpool geworden voor de  
Friese fotografie. 

FryslânPhoto Festival heeft het fototeam van WTTV gevraagd 
om hun mooie werk tijdens het fotofestival te exposeren in 
cultuurpodium Neushoorn te Leeuwarden. Aan de expositie 
nemen de volgende fotografen deel: Jan-Willem Bullée, Tom  
van Huisstede, Hans Jellema, Lucas Kemper, Afke Manshanden,  
Marc Henri Queré, Niels Remigius, Ilva Stoelwinder, Jantina 
Talsma, Jorah Terwisscha van Scheltinga en Ruben van Vliet. 
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C-Leeuwarden – 
Fotografiebeurs
zondag 15 oktober

De grootste “Donkere Kamer” (doka) van Nederland komt in 
Leeuwarden. Tijdens de fotografiebeurs C-leeuwarden op 15 
oktober in de Neushoorn in Leeuwarden kun je kennismaken 
met “oldskool” zwart-wit afdrukken. Veel mensen die 
tegenwoordig fotograferen hebben nooit kennisgemaakt met de 
magie van het zelf afdrukken. Wat vroeger heel gewoon was, is 
nu exotisch geworden. Om de drempel weg te nemen en om de 
mogelijkheid te bieden om mensen zelf een mooie print te laten 
maken, is er een gigantische doka georganiseerd. Er zal een 
zaal vol met vergroters en ontwikkelbakken neergezet worden 
om zelf je negatiefje eens af te drukken op echt fotopapier. 
Neem dus een mooi kleinbeeldnegatief mee en ga, eventueel 
onder begeleiding, aan de slag in de donkere kamer. 

C-Leeuwarden is een kleinschalig, regionaal fotografie-
evenement dat inmiddels voor de derde keer plaatsvindt en 
dit jaar onderdeel uitmaakt van het FryslânPhoto Festival. 
Gemiddeld mogen we ongeveer 400 bezoekers ontvangen die 
tussen 10.00 en 17.00 de beurs bezoeken.
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Bij voldoende aanmeldingen starten we de dag met een 
“fotografenontbijt”. Van 9.00 tot 10.00 is er de mogelijkheid om 
met collega’s een lekker ontbijt te nuttigen, je te presenteren en 
eens kennis te maken met andere fotografen.

Heel trots zijn we dat de fotograaf des vaderlands Robin de Puy 
over haar werk gaat vertellen. Ook de Leeuwarder actiefotograaf 
Ydwer van der Heide is van de partij. Hij reist de hele wereld 
over voor extreme sportfotografie en voornamelijk kitesurfen.  
Nico Brons zal ons inwijden in de magische wereld van de 
smartphone fotografie. Het is nu tien jaar geleden dat de iPhone 
uitkwam en inmiddels is het gemeengoed geworden en heeft 
vrijwel iedereen een smartphone. Maar je kunt er ook hele 
mooie foto’s mee maken. Nico Brons legt het ons allemaal uit.

Gedurende de dag zijn er enkele live fotoshoots met een model 
om de mogelijkheden van studioverlichting te laten zien. 
Natuurlijk zijn er ook enkele bedrijven, fotoclubs en fotografie-
opleidingen die zich presenteren.

Kijk voor meer informatie op www.c-leeuwarden.nl.
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Fotografiefilms	in	
Slieker

Licht uit. Projector aan. Scherpstellen. En…klik! Slieker Film 
haakt aan bij de eerste editie van het FryslânPhoto Festival dat 
van 5 t/m 29 oktober 2017 plaatsvindt in Leeuwarden. ‘Mijn 
Plek’ is het centrale thema van het festival. Verspreid over de 
festivalperiode vertoont Slieker Film op drie zondagen twee 
schitterende documentaires en een komische speelfilm. Van Wim 
Wenders’ portret over de wereldberoemde fotograaf Sebastião 
Salgado, via een Mexicaanse straatfotograaf van ongelukken en 
misdaad, naar uiteindelijk Ben Stiller die als medewerker op de 
fotoafdeling van Life Magazine z’n fantasie de vrije loop laat. 

Zo. 08 oktober, 11:15 uur  
The Salt of the Earth - Wim Wenders, BRA 2014 

110 minuten, Portugees, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

Een visuele trip van Wim Wenders door de 
carrière van wereldfotograaf Sebastião 
Salgado. Wereldfotograaf is Salgado letterlijk 
en figuurlijk. Hij behoorde 15 jaar lang tot de top 
van fotoagentschap Magnum en richtte nadien 
zijn eigen persagentschap op. Daarnaast reisde 
Salgado  40 jaar lang heel de planeet rond in het 
spoor van de mensheid en haar geschiedenis. 
Zijn plek was waar welk belangrijk conflict van de 

afgelopen jaren zich ook maar afspeelde. Salgado was erbij. Meer nog, de 
foto’s die op uw netvlies gebrand staan waren waarschijnlijk van zijn hand. 
Zijn monumentale beelden lijken wel voor een bioscoopscherm gemaakt en 
Wenders brengt ze op ongeziene wijze in beeld. 

Za. 14 oktober, 17:30 uur  
Ik ben het allemaal zelf - Robin de Puy, NL 2016 

53 minuten, Nederlands gesproken, aangepaste entree: €5,50

Zondag 15 oktober is fotograaf des vaderlands 
Robin de Puy te gast bij C-Leeuwarden. Aan de 
vooravond van haar bezoek wordt bij Slieker film de 
documentaire ‘Ik ben het allemaal zelf’ vertoond. 
Fotografe Robin de Puy heeft succes. Er komt de 
laatste jaren geen einde aan de reeks prestigieuze 
opdrachten. Maar er knaagt iets: fotografeert ze 
nog wel de mensen van wie zij vindt dat ze gezien 

moeten worden? Met alleen een camera als bagage stapt Robin in Amerika 
op de motor voor een road trip. Wie gaat ze fotograferen, wat hebben deze 
mensen met elkaar gemeen en wat zegt dat over haar? Zijn het de outsiders 
die ze kiest? De eenzamen? We zien hoe Robin de uitdaging aangaat en 
kriskras door Amerika rijdt, waarbij ze haar route puur op intuïtie bepaalt. De 
film laat van dichtbij zien hoe Robin worstelt met haar onzekerheden, maar 
ook hoe ze zichzelf via haar foto’s beter leert kennen. 

Zo. 15 oktober, 11:15 uur  
The Man Who Saw Too Much - Trisha Ziff. MEX, VS 

2015, 89 minuten, Spaans, Engels gesproken, Engels ondertiteld

Het ongeluk, de foto, de obsessie. In deze 
prijswinnende documentaire duikt fotocurator 
Trisha Ziff in de ziel van Enrique Metinides, 
fotograaf van ongelukken en misdaad. De kunst van 
het wegkijken heeft Metinides nooit geleerd, álles 
wat voor zijn camera verschijnt legt hij vast. En dat 
is nogal wat in zijn geboortestad Mexico Stad, waar 
geen gebrek is aan ongelukken, geweld en moord. 
Deze docu is voor wie een sterke maag heeft. De 

kracht van dit portret is dat Metinides, naast een stoïcijnse  vakman met 
een enigszins morbide obsessie, ook wordt neergezet als een bescheiden, 
vriendelijke man die plastic autootjes verzamelt. En die op tachtigjarige 
leeftijd toch ook moet concluderen: ik heb teveel gezien.

Zo. 22 oktober, 11:15 uur  
The Secret Life of Walter Mitty  - Ben Stiller, VS 2013 

114 minuten, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

Walter Mitty (Ben Stiller) werkt op de (analoge) 
fotoafdeling van het reportageblad Life Magazine 
dat de stap naar het digitale tijdperk wil maken. 
Hij is een vriendelijke, maar ondergewaardeerde 
kantoorslaaf. Iemand met korte mouwen en 
gladgeschoren wangen in een wereld waar lange 
mouwen en dito hipsterbaarden de norm zijn. Zijn 
leven is nogal grijs en eendimensionaal,  maar waar 
het hem ontbreekt aan actie of romantiek voegt 

hij die met wat verbeelding zelf toe — spectaculaire dagdromen die filmisch 
naadloos aansluiten op saaie werkelijkheid. Als hij de opdracht krijgt om de 
fotograaf  Sean O’Connell (Sean Penn) op te sporen, wordt hij gedwongen zijn 
veilige plek te verlaten en de wijde wereld in te trekken. 

 

Agenda FryslânPhoto 
Festival 2017

Meer informatie en tickets: 
www.sliekerfilm.nl 

Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
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Organisatie FryslânPhoto 
Festival 2017

Bestuur Roelof de Boer (voorzitter), Fransje Grisnich 
(secretaris), Jan de Caluwe (penningmeester), Lydia van Santen 
en Manon Borst.

Dagelijkse leiding Ton Groot Haar en Elske Riemersma 

Het Team Willem Bokkes, Ton Groot Haar, Jan Mellink, 
Gerrit Panhuis, Elske Riemersma, Welmoed Riemersma, Gretha 
Wijbenga en Geke de Witte. 

Fondswerving Fransje Grisnich, Ton Groot Haar, Elske 
Riemersma en Lydia van Santen. 

Fotoroute Wilma Frankena, Hens Jansen en Gerrit Panhuis 
(coördinator). 

Participatieproject Jan de Boer, Luna Krbab, Harm 
Mulder, Elske Riemersma en Gretha Wijbenga (coördinator). 

PR Ton Groot Haar, Margriet Schonenburg (huisstijl en 
vormgeving van het festival), Bouke Wartena en Geke de Witte 
(coördinator).  

Fotowedstrijd Willem Bokkes en Tilja Jansma 

Educatie Jan Mellink 

Vrienden en vrijwilligers Hans Flaman en Welmoed 
Riemersma 

Stichting FryslânPhoto 
Zuidergrachtswal 18
8933 AE Leeuwarden
info@fryslanphoto.com
www.fryslanphoto.com
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PARTICIPATIEPROJECT 

De afgelopen jaren kreeg Nederland en dus ook Fryslân te maken 
met een grote stroom vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en 
Eritrea. Deze nieuwkomers dragen ervaringen met zich mee waar 
wij in ons veilige land vaak geen weet van hebben. Een grote 
groep heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd maar kan 
of mag nog niet werken. Dat maakt het een stuk lastiger om 
aansluiting te vinden in de samenleving. Hoe kun je mensen met 
totaal verschillende achtergronden dan toch met elkaar in contact 
brengen? Vanuit die vraag is het Participatieproject van het 
FryslânPhoto Festival ontstaan. Want hoe mooi zou het zijn als 
we met dit project ook maar een klein beetje verbinding tot stand 
konden brengen. En zo stuurden we autochtone Leeuwarders 
en nieuwkomers samen met een camera op pad om elkaars 
leefomgeving te fotograferen. Zij toonden een enorme inzet om dit 
project te laten slagen. Soms was er onmacht vanwege taal- en 
cultuurverschillen. Er was moed voor nodig om elkaar in de ogen 
te durven kijken, elkaar te leren kennen. Zo ontstond een reeks 
bijzondere fotoseries, die eigenlijk maar een fractie laten zien van 
wat er zich allemaal tussen de deelnemers heeft afgespeeld. 

Er is zoveel wat ons bindt maar misschien net zoveel dat ons 
scheidt. We leven soms in dezelfde stad maar wat weten we 
van elkaar? Door autochtoon en nieuwkomer er samen op uit te 
sturen, hoopten wij mensen met elkaar te verbinden. Ik durf met 
enige trots te zeggen dat we hierin geslaagd zijn. Eén van de 
deelneemsters aan het project verwoordde het heel treffend: “De 
camera heeft ons dichterbij elkaar gebracht”. Grote dank gaat uit 
naar de werkgroep Participatie, onze samenwerkingspartners: 
coöperatie Amaryllis en dan in het bijzonder Marleen Holwerda, en 
welzijnsorganisatie Wellzo. Ook veel dank aan het Oranje Fonds, 
diverse andere fondsen en de gemeente Leeuwarden die het 
project financieel ondersteunden.

Elske Riemersma
initiatiefneemster en projectleidster Participatieproject 

FryslânPhoto

Inhoudsopgave

 2 Colofon

 3 Voorwoord

 4 Inleiding

 5 Ahmad en Jakob

 6 Aline en Fransje

 7 Amine en Jeanine

 8 Antje en Alya’a

 9 Bonaventure en Brecht

 10 Edgar en John

 11 Faris en Hans

 12 Luna en Willemieke

 13 Mahmoud en Bert

 14 Mebrhit en Buena

 15 Mohammed en Ahmad

 16 Mohanned en Martin

 17 Nebi en Harm

 18 Nidal en Harmina

 19 Rustom en Thea

 20 Tadese en Gerrit

 21 Tareq, Youssef en Willem

 22 Tesfalem en Bea

 23 Wasim en Laura

Colofon

Werkgroep participatie Jan de Boer, Luna Krbab, Harm Mulder, Elske 

Riemersma en Gretha Wijbenga (coördinator)  Redactie Femke 

Jaarsma/Verwoord In Beeld – interviews en eindredactie, Fransje 

Grisnich – interviews  Vormgeving Richard Bos – exposities en 

billboards, Margriet Schonenburg – huisstijl en programma boekje  

Partners Welzijnsorganisaties Amaryllis en Wellzo

Leeuwarden, oktober 2017 | info@fryslanphoto.com

Voorwoord
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Ahmad en Jakob 
Ahmad groeide op in Syrië en woont nu twee jaar in Nederland. 
Hij is druk bezig de Nederlandse taal te leren. “Volgend jaar ga ik 
examen doen.” Daarna wil hij graag een studie economie volgen. 
Fotocoach Jakob woont in Grouw, is sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige en gaat bijna met vervroegd pensioen. 

“Beelden moeten voor zichzelf spreken”
Voordat hij meedeed aan het project maakte Ahmad alleen maar 
foto’s met zijn telefoon. Fotografie is voor hem vooral een leuke 
bezigheid. “Ik hoef er niet mijn werk van te maken. Anders raak ik 
mijn hobby kwijt.” Jakob noemt Ahmad een natuurtalent. “Maar 
hij is veel te bescheiden want hij maakt echt heel mooie foto’s.” 
Ahmad legt uit dat hij niet te veel wil vertellen over zijn beelden. 
“Deze moeten voor zichzelf spreken.”

“We kwamen terecht in het Rengerspark en dat is wel een beetje 
een thema geworden in onze foto’s”, aldus Jakob. Het koppel 
maakte ook foto’s aan de zeedijk bij Wierum en bij De Harmonie, 
een belangrijke plek voor Ahmad. “Bij de drie grote keien voor de 
stadsschouwburg kom ik vaak samen met Syrische vrienden.” 

“Het was meer dan alleen coachen”
Ahmad geeft aan dat hij veel heeft geleerd van zijn fotocoach. 
Jakob vertelt dat ze ook een aantal diepgaande gesprekken 
hebben gehad. “Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in de 
politieke situatie in Syrië. Het was meer dan alleen coachen. Je 
hebt te maken met een mens. Ik heb een beetje kunnen zien hoe 
Faris hier leeft. En ik heb net zo goed van hem geleerd.” 

Ahmad Shakoush (22)
Fotocoach: Jakob van Huizen (63)

Inleiding

Bij het idee voor een fotofestival bedachten we dat we ook graag 
iets wilden organiseren voor en met mensen voor wie een ‘eigen 
plek’ niet vanzelfsprekend is. We kozen voor vluchtelingen, 
omdat mensen in de initiatiefgroep al bij deze doelgroep 
betrokken waren. In de voorbereiding kwam naar voren dat 
we nieuwkomers wilden koppelen aan wijkbewoners. Marleen 
Holwerda van Amaryllis volgde bij Fotofabryk een vervolgcursus, 
hoorde van het initiatief en was meteen enthousiast. En zo 
werd Amaryllis partner van het Participatieproject. Wellzo werd 
benaderd en ook zij waren enthousiast. Via hen werden de 
nieuwkomers aangemeld voor het project.
Na een fotocursus van twee dagdelen voor alle deelnemers ging 
het fotoproject van start met 20 koppels van nieuwkomers en 
autochtone wijkbewoners. Deze koppels werden verbonden aan 
vrijwillige fotocoaches, allen enthousiaste amateurfotografen. 
Marleen: “De deelnemers bloeiden helemaal op. Ze kregen weer 
een doel, een activiteit, en kwamen op plekken waar ze anders 
niet zo snel zouden komen. Dat geeft meer zelfvertrouwen 
en zingeving. En sommige deelnemers zijn ook echt goed in 
fotograferen, hebben talent.”

Door de samenwerking tussen autochtonen en nieuwkomers 
is er meer onderlinge verbinding en begrip tot stand tot stand 
gekomen. Marleen: “De nieuwkomers voelen zich nu meer 
gezien en serieus genomen; ze hebben wat te melden. Dat doet 
hen goed. Ze voelen dat ze ergens bij horen en dat is belangrijk, 
want er is veel eenzaamheid.” 
De foto’s en verhalen van de fotokoppels zijn verwerkt in een 
buitententoonstelling in de Blokhuispoort en op billboards 
door de stad. Daarnaast worden er wijktentoonstellingen bij de 
verschillende sociale wijkteams van Amaryllis georganiseerd. 

Uit het Participatieproject zijn unieke fotoseries ontstaan.  
Naast mooie beelden, leverde dat ook allerlei bijzondere verhalen 
op. Deze lees je op de pagina’s hierna. Op www.fryslanphoto.
com vind je de langere versies van deze verhalen.

Veel kijk- en leesplezier gewenst!
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Amine en Jeanine 
Amine komt uit Eritrea en is druk met het staatsexamen 
Nederlands aan het Friesland College. Jeanine is een echte 
Leeuwarder en studeert voor sociaal pedagogisch hulpverlener. 
Beiden zijn woonachtig in de Leeuwarder wijk Camminghaburen.

“Zoveel gelachen samen”
“Toen ik werd gevraagd voor het fotoproject wist ik meteen dat 
ik samen met Jeanine wilde gaan fotograferen.” Amine komt uit 
Mosoda, een dorp in Eritrea. Jeanine leerde hij kennen tijdens een 
Eritrees feest. Ze dansten, feesten en hadden veel plezier samen. 
Voor de foto-opdrachten nam Jeanine Amine onder andere mee 
naar ‘haar’ Groene Ster. “We hebben zoveel gelachen.” Jeanine 
vond fotograferen al leuk, voor Amine was alles nieuw. Hij wist 
niet hoe hij foto’s moest maken met een echte camera. 

“Wat een gastvrijheid!”
Het is de gastvrijheid die Jeanine het meest opvalt. “Je wordt 
altijd uitgenodigd om te blijven eten. Zo heb ik taita gegeten, een 
soort pannenkoek. En zigni, een pittig rundvlees gerecht. Echt 
heerlijk!” Jeanine vond het project in één woord “gezellig”, terwijl 
Amine het vooral als “interessant” heeft ervaren.

Amine Tesfay (22)
Jeanine van der Molen (20)
Fotocoach: Astrid Schoenmaker

Aline en Fransje
Wel een nieuwkomer maar geen vluchteling: Aline uit Brazilië. 
Ze verliet huis en haard nog maar kortgeleden voor de liefde en 
woont nu bij haar Friese vriend in Leeuwarden. Ze deed mee aan 
het Participatieproject omdat ze snel aansluiting wil vinden bij de 
Leeuwarder samenleving. 

“Woonboten had ik nog nooit gezien!”
In São Paulo volgde Aline een opleiding voor journalistiek. Met 
de camera trok ze door Leeuwarden. “Wat mij opviel waren al die 
fietsen, de scheve Oldehove, de nauwe straatjes, de grachten en 
de bloemen. En woonboten had ik nog nooit gezien!” De markt is 
haar favoriete plek. “Daar voel ik me thuis. Het herinnert mij aan 
São Paulo, waar mijn vader een marktkraam heeft.” 

“Tijdens het fotograferen hebben we veel gepraat”, vertelt 
Fransje. “We bleken veel gemeen te hebben, ondanks het 
leeftijdsverschil en onze verschillende achtergronden. Zo hebben 
we een hekel aan ‘strategische spelletjes’ en bazige bazen. En we 
houden beide van structuur, zijn nogal een pietje-precies.”

“Ik ben blij dat ik mee heb gedaan”
Door mee te doen aan het fotoproject heeft Aline iets voor 
zichzelf opgebouwd in Leeuwarden. Haar droom is om journalist 
te worden. “Ik moet de taal nog leren dus ik begin eerst met 
fotografie en film. Daarom ben ik ook zo blij dat ik mee heb 
gedaan aan het project.”

Aline Barbosa (29)
Fotocoach: Fransje Grisnich (64)
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Bonaventure en Brecht 
Bonaventure is afkomstig uit Kameroen en kwam vijftien jaar 
geleden naar Nederland. Hij woont net als fotomaatje Brecht in 
Leeuwarden. “Anderen zeiden dat het echt iets voor mij zou zijn 
en dat dacht ik zelf ook gelijk.” 

“Ik leg graag momenten vast”
Bonaventure: “Als immigrant of reiziger wil je dingen vastleggen. 
Ik heb foto’s altijd gebruikt om terug te kijken naar momenten 
in mijn leven.” Brecht: “Het leven is een aaneenschakeling van 
momentopnames en die leg ik graag vast.” 

Fotocoach Wenzel is diep onder de indruk van de portretfoto’s 
die Brecht en Bonaventure van elkaar hebben gemaakt. “Ze 
legden vast wat ze tegenkwamen, gewoon dat moment.” Brecht: 
“Toen Bona en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, zei hij: ‘ik ben 
iemand van het moment’. Zo zit ik ook in elkaar.”

“We zijn echt vrienden geworden”
Bonaventure en Brecht zijn vrienden geworden. “Het was goed 
voor mij om Brecht te leren kennen en me zo te verdiepen in haar 
wereld en cultuur.” Brecht: “Ik vond het heel mooi om iemand als 
Bona, uit een compleet andere cultuur te leren kennen.” 

Bonaventure Fohtung (43), Brecht Feenstra (51)
Fotocoach: Wenzel Oude Lenferink

Antje en Alya’a 
De één een echte Friezin, de ander afkomstig uit Syrië: Antje en 
Alya’a. Beide woonachtig in Jirnsum, maar compleet onbekenden 
voor elkaar. Een wereld van verschil en toch een enorme klik.

“We lijken op elkaar”
“We hebben een heel andere manier van leven. Maar het blijkt 
dat we in veel dingen hetzelfde zijn”, aldus Antje. Ze is graag 
‘zelfvoorzienend’ en verbouwt dan ook haar eigen groenten en 
kruiden. Dat spreekt Alya’a erg aan, het past bij haar cultuur. 
Fotograferen was voor beide al een hobby. Antje fotografeert 
graag planten en dieren, terwijl Alya’a liever mensen op de foto 
zet. “In Syrië fotografeerde ik op feesten en bruiloften van familie 
en vrienden.” 

“De camera zorgt voor verbinding”
Het achtjarige zoontje van Alya’a is zo enthousiast dat hij later 
fotograaf wil worden en Antjes dochter ziet een carrière als 
fotomodel voor zich. Naast de vriendschap met Antje en haar 
gezin, heeft ze veel mooie ervaringen en nieuwe contacten 
opgedaan. Datzelfde geldt voor Antje. “We hebben veel plezier 
met elkaar. De camera heeft echt voor verbinding gezorgd.”

Alya’a (27), Antje Loorbach (47)
Fotocoach: Lydia van Santen
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Faris en Hans
Faris komt uit Sudan en woont bijna drie jaar in Nederland. Hij 
studeert mbo elektrotechniek. Faris werd gekoppeld aan fotocoach 
Hans uit Menaldum. “Ik was bang dat ons leeftijdsverschil 
misschien een belemmering zou vormen maar niets bleek minder 
waar.”

“Hij heeft echt talent”
Faris en Hans gingen meerdere keren samen op pad. Onder andere 
naar het Fries Museum, de Prinsentuin en de haven van Harlingen. 
Ze spraken telkens af bij de oude bibliotheek in Leeuwarden. “Zo 
kwam ik erachter dat dit eigenlijk een heel mooie ontmoetingsplek 
is.” Hans denkt ook dat Faris met zijn foto’s laat zien hoe het hier 
in Nederland is. “Zo wilde hij bijvoorbeeld graag koeien en bloemen 
fotograferen. Hij heeft echt talent.” 

t o a e oor otografie gegroe
Faris’ grote wens is om een echte camera te kunnen kopen. Hens 
heeft het enthousiasme van Faris zien groeien en is blij dat hij daar 
een klein beetje aan heeft kunnen bijdragen. 

Faris Salah (28)
Fotocoach: Hans Flaman (67)

Edgar en John
Edgar komt uit Syrië en woont als nieuwkomer in Leeuwarden.  
Hij en zijn fotocoach John zijn buurtbewoners maar kenden 
elkaar voor deelname aan het Participatieproject niet. 

“Ik heb mijzelf voor hem opengesteld” 
Voordat hij meedeed aan het project wist Edgar eigenlijk 
nog niets van fotografie. John is blij dat hij Edgar een beetje 
wegwijs heeft kunnen maken met zijn jarenlange ervaring als 
hobbyfotograaf. “Ik heb mijzelf voor hem opengesteld, wat 
vanwege mijn psychische ‘problemen’ best een hele stap was.” 
Edgar heeft voor het project vooral foto’s in en van de natuur 
geschoten. “Ik heb bijna alle parken in Leeuwarden bezocht.” 

“Veel geleerd over cameratechnieken”
Of het koppel elkaar na afloop van het project nog eens zal zien, 
durft John niet te zeggen. “Ik hoop vooral dat ik iets van mijn 
kennis heb kunnen overbrengen.” Edgar: “John heeft mij veel 
geleerd over cameratechnieken en daar ben ik hem dankbaar 
voor.”

Edgar Kesho (20), John Blokland (52)
Fotocoach: Hilde Visser (stagiair)
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Luna en Willemieke
Luna kwam twee jaar geleden vanuit Eritrea naar Nederland en 
woont nu in Leeuwarden. Willemieke heeft net de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste afgerond. 

“Ik kreeg de kans weer te fotograferen”
“Mijn ouders hadden in Eritrea een fotobedrijf. Ik hou van 
fotograferen. Mijn grote droom is natuurfotograaf worden.  
Dit project gaf me de kans weer te fotograferen.” Willemieke 
vindt het leuk nieuwe mensen en culturen te leren kennen. 
“Mijn interesse voor fotografie is ontstaan doordat ik wel eens 
model sta voor Jan, onze fotocoach. Nu kreeg ik de kans eens 
aan de andere kant van de lens te staan.” Voor aanvang van het 
project zijn Willemieke en Luna eerst wat gaan rondwandelen 
op verschillende plekken. “We hebben ook samen gegeten bij 
coach Jan en zijn vrouw, en bij Willemieke thuis.” In Eritrea 
fotografeerde Luna vooral mensen. “Hier vind ik dat moeilijk, 
omdat ik de taal nog niet goed beheers. In Nederland fotografeert 
ze vooral natuur en dieren. Ik vind het strand en de dieren hier erg 
mooi.” Willemieke fotografeert het liefste mensen. “Luna was een 
beetje mijn model tijdens de foto-opdrachten.”

“Mijn eigen wereld waardeer ik nu meer”
Luna: “Door het project heb ik echt kennisgemaakt met de 
Nederlandse cultuur en natuur.” Willemieke is blij dat ze Luna 
beter heeft leren kennen. “Hierdoor ben ik mijn eigen wereld meer 
gaan waarderen. Ik begrijp nu beter dat het niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is dat je zomaar even naar het strand kunt 
gaan.”

Luna Krbab (22), Willemieke Reitsma (21)
Fotocoach: Jan de Boer

Mahmoud en Bert
Mahmoud komt uit Syrië en woont nu twee jaar in Leeuwarden. 

“Ik heb iets met water”
“Ik vond het best moeilijk om de camera goed te bedienen”, aldus 
Mahmoud. Daarom ging hij ook samen met fotocoach Bert op 
pad. Onder andere naar Zwarte Haan, bij de Friese waddenkust 
waar Bert mooie zwart-witfoto´s van Mahmoud maakte. “Het 
was erg fijn daar te zijn. Ik hou van de zee, in Syrië woonde ik 
aan de kust. ” Mahmoud heeft iets met water. Zelf maakte hij 
foto´s van bloemen en kinderen, van Arabisch eten maar hij 
fotografeerde ook op straat in Leeuwarden. “Er zijn hier heel 
andere bouwstijlen dan in mijn land. Al dat water, de kanalen en 
rivieren... En ik heb sneeuw gezien afgelopen winter!”

“Het project heeft mensen bij elkaar gebracht”
Het fotoproject heeft hij als zeer positief ervaren. “Ik vond het fijn 
dat er zoveel aandacht was voor nieuwkomers zoals ik.” En hij 
heeft er een Syrische vriend aan overgehouden. Hij leerde ook 
nog wat nieuwe Nederlandse woorden van Bert. “We praatten 
over van alles en nog wat, Mahmoud heeft een brede kennis. We 
hadden het zelfs over kwantummechanica.” Het viel Bert op dat de 
vluchtelingen in het project weinig contacten hebben, ook niet met 
elkaar. “Mooi dat dit project mensen bij elkaar heeft gebracht.” 

Mahmoud Haj Redwan (21)
Fotocoach: Bert van der Kolk
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Mohammed en Ahmad
Mohammed en Ahmad vluchtten beide uit Syrië maar leerden 
elkaar pas in Nederland kennen. Mohammed woont nu zeven 
maanden in Leeuwarden. Ahmad woont in Groningen. Ze zijn dikke 
vrienden geworden en wilden daarom samen meedoen aan het 
fotoproject. 

“Wij zijn ondernemende types”
Zowel Mohammed als Ahmad houdt van fotograferen én van 
koken. Ze maken dan ook veel foto’s van eten. “In Syrië deed ik dat 
ook al omdat koken mijn hobby is”, aldus Mohammed. De Syrische 
vrienden deden ook mee aan het project om als nieuwkomers 
meer in contact te komen met andere mensen. “Ahmad en ik zijn 
allebei heel ondernemende types.”
Na de fotocursus zijn ze in Leeuwarden en Groningen gaan 
fotograferen. “We hebben ook een keer met fotocoach Willem in 
Goutum gefotografeerd. In Groningen zetten we gekleurde huizen 
op de foto en in Leeuwarden de Oldehove en de grachten.” 

“Andere kijk op mijn omgeving”
Mohammed: “Ik heb nieuwe mensen leren kennen in Leeuwarden, 
zoals onze fotocoach Willem en mensen van de fotocursus. Ook 
ben ik door op zoek te gaan naar mooie beelden, anders gaan 
kijken naar mijn omgeving.”

Ahmad Ibrahim (23), Mohammed Nour Alobid (23) 
Fotocoach: Willem Bokkes

Mebrhit en Buena
Mebrhit komt uit Eritrea en woont net als haar fotomaatje Buena 
in Leeuwarden. “Mijn buurvrouw deed mee aan het project en 
daarom het leek mij ook wel wat”, aldus Buena.

“Nederland betekent vrijheid” 
Fotocoach Welmoed vertelt dat het koppel één keer samen op 
pad is geweest. “Ze hebben toen onder ander foto’s van elkaar 
gemaakt.” Mebrhit: “We zijn met Buena en haar kinderen in de 
buurt van haar huis gaan fotograferen. En samen chips eten en 
cola drinken. Heel gezellig.” Voor Mebrhit betekent Nederland 
vrijheid. “Mijn grote droom is om verpleegster te worden. Dit 
najaar start ik met de opleiding.” Door mee te doen aan het 
fotoproject heeft ze nieuwe mensen leren kennen. 

“Even oud maar zo’n verschillende achtergrond”
Welmoed: “Ik vond het mooi om te zien dat er een ontmoeting 
plaatsvond tussen een Eritrees meisje van begin twintig en een 
Nederlands meisje van dezelfde leeftijd met twee jonge kinderen. 
Bijna even oud en toch met zo’n verschillende achtergrond.”

Mebrhit Berhe Goitom (21), Buena van Dijk (20)
Fotocoach: Welmoed Riemersma
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Nebi en Harm
Nebi komt uit Eritrea en woont sinds twee jaar in Leeuwarden. Hij 
kwam via zijn taalles bij het project terecht.  “Ik wilde graag leren 
fotograferen maar in het begin vond ik het wel lastig.” Harm: “We 
hebben vooral onze eigen interesses gevolgd. Eerst maakten 
we portretten van elkaar en daarna zijn we de stad in gegaan. 
Ik hou ervan om mensen te fotograferen, maar liefst wel in een 
omgeving”. Ze hebben vooral gebouwen gefotografeerd, oude en 
nieuwe. “Dat is wel een beetje ons thema geworden.” Nebi vond 
de Leeuwarder architectuur fascinerend, zeker de combinatie van 
oud en nieuw. “In Eritrea zijn oude gebouwen altijd kapot. Hier 
zijn deze vaak nog net zo mooi als nieuwe”. 

“Het was een verrijkende ervaring”
Nebi : “Ik heb nieuwe plekken in Leeuwarden ontdekt en ik weet 
nu best veel over de Nederlandse architectuur.” Harm: “Ik heb 
ook weer veel nieuws gezien. Nebi leerde mij anders kijken naar 
mijn stad. En ik weet nu meer over Eritrea. Het hele project was 
een verrijkende ervaring.”

Nebi Habetmariam Woldegbrial (27)
Fotocoach: Harm Mulder (48)

Mohanned en Martin
Mohanned komt uit Syrië, waar hij tandarts was. Hij woont 
nu in Leeuwarden. Fotografie is eigenlijk pas door het 
Participatieproject op zijn pad gekomen. “Ik wil graag nieuwe 
dingen leren.”

“Ik wil laten zien hoe ik de wereld zie”
Mohanned heeft samen met fotocoach Martin gefotografeerd. 
“Dat ging heel goed. Martin is een flexibele man, en dat ben 
ik ook.” Met zijn foto’s wil hij een verhaal vertellen. “Het gaat 
mij niet om de kwaliteit van een foto of de techniek, maar wat 
ik ermee wil overbrengen. Ik wil laten zien hoe ik de wereld 
zie en ik hoop dat met mijn foto’s te doen.” In zijn foto’s van 
wegen, straten maar ook grachten probeert hij de weg van een 
vluchteling uit te beelden. Eentje met vele zijwegen, kruispunten, 
hobbels en soms diepe gaten.” 

“Soms vertelt één foto meer dan een heel 
verhaal”
Door mee te doen aan het fotoproject is zijn kijk op de wereld 
een beetje veranderd. “Voorheen was ik vooral heel technisch, 
maar ik schrijf ook verhalen. Ik vind het mooi om iets te creëren. 
En dat doe je met foto’s ook. lleen is fotografie nog directer dan 
schrijven. Soms kun je met één foto een heel verhaal vertellen.”

Mohanned Jazaarerly (43)
Fotocoach: Martin de Witte
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Rustom en Thea
Rustom is afkomstig uit Eritrea en woont bijna anderhalf 
jaar in Leeuwarden. Zijn fotomaatje Thea is voormalig re-
integratieconsulent. 

“Ik leer graag nieuwkomers kennen”
Thea fotografeerde al veel en het leek haar leuk om nieuwkomers 
te leren kennen. Rustom maakte wel foto’s maar alleen met zijn 
telefoon. Rustom wilde graag naar een park om te fotograferen. 
“Ik houd van groen en natuur.” Het koppel is heel vrij te werk 
gegaan. Daar waren ze het snel over eens.  
De fotokeuze voor de expositie ging wat moeizamer, maar over 
één foto waren ze het direct eens: de foto van hun handen. Met 
in de hand van Rustom het kruis van Jezus en op de hand van 
Thea de tekst ‘heb je naaste lief’. “Dit staat symbool voor onze 
samenwerking.” Het brengt het Eritrees-Orthodoxe geloof van 
Rustom en Thea’s levensfilosofie samen.

“Heel waardevol om hieraan mee te doen”
Thea vertelt dat het project haar heeft gebracht wat ze hoopte. 
“Ik wist niets van Eritrea. En nu kén ik iemand uit Eritrea! Heel 
waardevol om hier aan mee te doen”. Rustom vond het leuk om 
samen te fotograferen en Thea te leren kennen. “We hebben veel 
Nederlands gesproken dus ik heb goed kunnen oefenen. Ik kijk nu 
ook anders naar de dingen om mij heen.”

Rustom Kamel Awte (22), Thea de Roos (52)

Nidal en Harmina
Nidal vluchtte twee jaar geleden uit Syrië, en is kortgeleden 
herenigd met zijn gezin. Harmina werkt al vanaf haar vijftiende met 
vluchtelingen. 

“Ik wil verhalen vertellen met mijn foto’s”
In Syrië zette Nidal voor zijn werk als civiel ingenieur soms 
gebouwen op de foto. “Fotograferen voor het fotoproject was veel 
vrijer. Als ik nu iets zag, iets geks of iets bijzonders, dan kon ik dat 
gewoon vastleggen naar eigen idee. Die vrijheid was erg prettig.” 
Nidal geeft aan verhalen te willen vertellen met zijn foto’s. “Ieder kan 
weer wat anders zien in dezelfde foto.” 

Het koppel heeft veel foto’s van elkaar gemaakt, ook met de 
telefoon. Harmina: “Ik heb Nidal op de foto gezet bij het stadhuis 
in Leeuwarden, waar ‘welkom’ op de muur staat. Hiermee wilde ik 
tegen hem zeggen: je bent hier welkom.” 

“Harmina is mijn Nederlandse zus” 
Tijdens het project is een hechte vriendschap ontstaan. “Ik heb 
Nidal zijn vrouw en kinderen via Facebook leren kennen en dat zit 
ook helemaal goed.” Nidal noemt Harmina zijn Nederlandse zus. 

Nidal Jalabi (58), Harmina Dijkstra (52) 
Fotocoach: Margreet van Vossen



PARTICIPATIEPROJECT 

Tareq, Youssef en Willem
Tareq en Youssef komen uit respectievelijk Damascus en 
Aleppo in Syrië. Ze leerden elkaar kennen op Nederlandse les en 
raakten bevriend. Willem woont in Huizum-West en is een echte 
Leeuwarder. 

“Kans om de Nederlandse cultuur te leren 
kennen”
Voor Tareq en Yousef was het fotoproject een kans om meer in 
contact te komen met Nederlandse mensen en de cultuur beter 
te leren kennen. Tareq en Youssef hadden geen ervaring met 
fotograferen met een camera. Willem heeft alleen een eenvoudige 
compactcamera. Youssef houdt van de natuur. “Die vind ik mooi 
en rustig.” Tareq fotografeert het liefst mensen. 

“Nieuwe vrienden dankzij het project”
Alledrie zijn ze eensgezind over wat het project hen heeft 
gebracht: nieuwe vrienden! Willem heeft nog een hartenkreet: 
“Ik vind het schandalig dat deze jongens met hun opleiding en 
intelligentie niets mogen doen. Ze vervelen zich, kunnen niet aan 
de slag. Waarom moeten ze wachten?” 

Tareq Al Mawed (28), Mohammed Al Youssef El Ali (22), 
Willem Hooghiemstra (49)
Fotocoaches: Marleen Holwerda en Robert Twickler (stagiair)

Tadese en Gerrit
Tadese komt uit Eritrea en woont bijna anderhalf jaar in 
Leeuwarden. “Ik wilde graag nieuwe mensen leren kennen hier in 
de stad en meer over fotografie te weten komen.” 

“We hebben vooral veel gepraat”
Tadese ging er een paar keer samen met fotocoach Gerrit op 
uit. ”We hebben veel foto’s gemaakt, maar nog meer hebben 
we gepraat. En we hebben Eritrees gegeten, erg lekker!” Tadese 
vertelt dat ze naar het Leeuwarder bos zijn geweest, waar 
ze ‘grote koeien’ zagen. Tadese heeft de middelbare school 
afgerond en is daarna gevlucht. “Ik weet nog niet wat ik nu wil. 
Wel graag iets met mijn handen, want ik ben niet zo goed in 
studeren.” 

“Samenwerken met Nederlanders vond ik het 
mooiste”
Tadese: “Het mooiste aan het project vond ik het samenwerken 
met Nederlandse mensen.” Gerrit wist eigenlijk niets over Eritrea 
voordat hij Tadese leerde kennen. “We hebben veel gepraat over 
hoe het is in zijn thuisland. Wat hebben wij een mazzel hier. En 
wat kunnen we ons druk maken om veel ‘kleinere’ dingen dan 
honger, oorlog en onderdrukking.”

Tadese Matiwos Weldu (21)
Fotocoach: Gerrit Panhuis (47)
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Wasim en Laura
Wasim komt uit Syrië en woont sinds twee jaar in Leeuwarden. 
Hier leerde hij Laura kennen, met wie hij een relatie kreeg. Laura’s 
moeder vertelde hen over het Participatieproject

“Waarom overal foto’s van maken?”
Wasim had geen enkele ervaring met fotografie, behalve wat 
kiekjes met zijn telefoon. “Ik wist eerst niet of ik wel mee wilde 
doen. Waarom zou je overal foto’s van maken?” Eenmaal van 
start bleek Wasim de meest fanatieke van het stel. Laura: “Wasim 
stapt gewoon op iemand af. Hij heeft meer lef dan ik.” Wasim is 
zelfs z  enthousiast geworden dat hij verder wil in de fotografie. 
“Misschien wil ik wel portretfotograaf worden.” Laura heeft meer 
met abstracte fotografie. e fotografeert graag voorwerpen, 
gebouwen, dieren en natuur. 

“We hebben elkaar nog beter leren kennen”
“Door samen op pad te gaan hebben we weer andere kanten bij 
elkaar ontdekt. Ik heb Wasim nog beter leren kennen.” Wasim: 
“Eerder snapte ik niet wat Laura zo aantrok in fotografie. Nu vind 
ik het zelf ook heel interessant en heb ik er een nieuwe hobby bij”. 
Laura: “Hij heeft gewoon talent.”

Wasim Hussein (38), Laura Groeneveld (21)
Fotocoach: Frieda van Akker

Tesfalem en Bea
Tesfalem kwam drie jaar geleden uit Eritrea en woont nu in 
Ureterp. Bea is woonachtig in Leeuwarden

“Ze is een beetje mijn tweede moeder”
Voorheen maakte Tesfalem alleen foto’s met zijn telefoon. 
Bea vond fotografie altijd al leuk. Tesfalem zegt veel geleerd te 
hebben van zijn fotomaatje. “We kennen elkaar inmiddels heel 
goed hè?”, aldus Bea. Tesfalem: “Ze is een beetje mijn tweede 
moeder geworden.” Al snel kwamen ze bij ‘zee, strand en water’ 
als thema, wat volgens Bea ook symbool staat voor vrijheid. 
Samen zijn ze naar Harlingen en Terschelling geweest.” 
Tesfalem houdt van de zee. “In Eritrea ontmoette ik mijn vrienden 
daar.” Diezelfde zee heeft voor hem ook een ‘donkere’ kant. 
Doelend op de tocht die hij deels via het water heeft moeten 
afleggen om hier te komen. Bea: “Hij heeft vrienden verloren op 
zee.” Zijn droom is om automonteur te worden. “Dat gaat wel 
moeilijk worden.” Bea: “Gelukkig kun je hier heel lang studeren.” 
En hij wil verder met fotograferen. “Hij mag mijn oude camera 
hebben, zodat hij lekker verder kan.”

“Nieuwe dingen geleerd over de Nederlandse 
cultuur”
“Ik vond het erg leuk om meer te weten te komen over Tesfalem’s 
cultuur en achtergrond. Wij realiseren ons soms niet hoe goed 
wij het hier hebben. Ik denk wel dat ik hem een stukje verder heb 
geholpen bij zijn integratie.” Tesfalem durft door het project wat 
meer contact te maken met mensen. “En ik heb allerlei nieuwe 
dingen geleerd over de Nederlandse cultuur.” 

Tesfalem Girmay Gebrehiwet (25), Bea Walma (61).
Fotocoach: Gretha Wijbenga
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