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De Reis2018 organiseerde in Leeuwarden
bijzondere ontmoetingen tussen scholen in
de stad Leeuwarden en scholen in omliggende
dorpen. Hoe kijken kinderen naar de stad en
het platteland? Wat zijn de verschillen en de
overeenkomsten? Onder artistieke leiding van
Jenny Nijkamp gingen cultuurcoaches van
Kunstkade aan de slag met de leerlingen om
de beeldvorming van de kinderen op creatieve
wijze vorm te geven.

Jenny Nijkamp en Kunstkade
Jenny Nijkamp is al jaren actief als dansdocent, choreograaf en theatermaker,
maar ontwikkelde een voorliefde voor het onderwijs tijdens haar werk als
dansconsulent bij Stichting Kunstzinnige Vorming Friesland, als projectleider bij Keunstwurk en als dansdocent bij Parnas. Daarnaast ontwikkelde ze
een educatieve afdeling bij dansgroep Reflex in Groningen. Kinderen zijn voor
Jenny altijd maatgevend geweest en staan voorop. Daar haalt ze haar energie
uit. Bij Parnas kwam een nieuwe functie vrij als cultuurcoach. Deze functie
sprak Jenny erg aan, omdat ze daarbij dicht bij de uitvoering van projecten
betrokken was. In de nieuwe netwerkorganisatie Kunstkade is Jenny nu
actief als cultuurcoach in het basisonderwijs van de gemeente Leeuwarden op
scholen in de wijk Bilgaard, de Vrijheidswijk en Lekkum. De cultuurcoaches
van Kunstkade hebben als taak om een culturele loopbaan te realiseren voor
de leerlingen.
Jenny heeft vanuit haar verschillende functies veel ervaring met het bij elkaar
brengen van verschillende doelgroepen. Zo was ze o.a. projectleider van de
Friese voorronde van Kunstbende en was ze nauw betrokken bij grote aansprekende evenementen als de Dag voor de Amateurkunst en de Slachtemarathon.
De Reis2018 op de scholen
De projectorganisatie van De Reis2018 wil zoveel mogelijk mensen bereiken.
Door een project op de scholen in en rondom Leeuwarden uit te voeren, kan
De Reis2018 in verschillende wijken en dorpen aan de slag. Artistiek leider
Jenny Nijkamp wil graag haar collega’s van Kunstkade bij het project betrekken. De cultuurcoaches krijgen op deze manier de kans om samen te werken,
ideeën uit te wisselen en uitvoerend bezig te zijn. Door de korte lijnen met de
scholen is het niet moeilijk om scholen te vinden die mee willen doen aan het
project. De scholen werken vol enthousiasme mee.
Het uitgangspunt is de beeldvorming van kinderen over het leven in de stad
en op het platteland. Welke overeenkomsten en verschillen zijn hierin te
zien? Er zal een uitwisseling plaatsvinden tussen scholen uit de stad en scholen uit een dorp, waarbij de kinderen hun beeldvorming op creatieve wijze
aan elkaar laten zien. Het artistieke team, bestaande uit de cultuurcoaches
van Kunstkade, is in januari 2013 gestart met een brainstorm over de mogelijkheden van wat er op de scholen gedaan kon worden. Ze willen de kinderen
zoveel mogelijk bij de ideevorming betrekken. Dit kan best lastig zijn, omdat
er wel een goed eindresultaat moet komen. Er ontstaan veel enthousiaste
plannen. De coaches worden aan elkaar gekoppeld, waarbij ieder koppel
bestaat uit een coach die werkzaam is op een school in een dorp en een coach
die actief is op een school in de stad. De cultuurcoaches kiezen verschillende
thema’s als uitgangspunt: thuis,wonen, familie, school, vrije tijd en spelen.

Hoe kijken stadskinderen
tegen dorpskinderen aan?
Wat heef t een stad wat een dorp
niet heeft, en andersom?
En uiteindelijk: wat willen ze
aan elkaar laten zien?

Interviews en uitvoeren
De meeste coaches werken met een groep 6 (leeftijd +/- 9 jaar). Als start
van het project worden de kinderen op school geïnterviewd. Deze interviews zijn geen traditionele vraaggesprekken, maar worden vormgegeven, bijvoorbeeld door tekeningen, foto’s en filmpjes te maken of taarten
te bakken. Op die manier vinden er spontane gesprekken plaats in een
ontspannen sfeer. De gesprekken zijn duidelijk gekaderd, zodat het voor de
kinderen helder is waar het gesprek over gaat. Op basis van de interviews
zijn de cultuurcoaches plannen gaan maken voor de uitvoering van een
project op de school. Wat willen de kinderen aan de andere school laten zien
tijdens de uitwisseling?
Doordat er beperkt tijd is, werken de cultuurcoaches vaak met een vastomlijnd idee waarin de informatie van de kinderen verwerkt is. De leerlingen
van de Willem Alexanderschool in Leeuwarden maken samen met Sabine de
Jong een Madurodamversie van Leeuwarden. Deze school is gekoppeld aan
de TJ Roordaskoalle in Wytgaard, waar de kinderen samen met Onno Spreij
een fotocollage van de omgeving ontwerpen. Sabine doet ook een project op
de Oldenije in Leeuwarden, waar de kinderen zeepkisten bouwen. Sabine
werkt samen met Natascha Vink die op de Uniaskoalle in Wirdum met

4 ontmoetingen
en uitwisselingen:

• PW Skoalle, Lekkum - film/ animatie
• Thomasschool, Leeuwarden - dans
• De Arke, Wirdum - kauwgomstraat
• De Sprong, Leeuwarden - videoclip

• PJ Roordaskoalle, Wytgaard - fotowand
• Willem Alexanderschool, Leeuwarden •

Madurodam Leeuwarden
Uniaskoalle, Wirdum - graffiti
Oldenije, Leeuwarden - zeepkisten

•

de kinderen taarten bakken in de vorm van het dorp. Leerlingen van De
Sprong in Leeuwarden maken samen met Willy Bergsma een videoclip. Op
De Arke in Wirdum ontwerpen de kinderen onder begeleiding van Roos
Heesterbeek een plattegrond van het dorp van roze bubbelkauwgom. In
Lekkum maken de leerlingen van de Prof Wassenberghskoalle een speurtocht door het dorp met behulp van animaties. Op de St Thomasschool
maken de leerlingen een dans met Jenny Nijkamp over het leven in de stad.
De coaches werken drie keer anderhalf uur op de school. Jenny merkt dat
het een drukke tijd in het schooljaar is. Dit heeft gevolgen voor de organisatie. Ze deelt het speellokaal bijvoorbeeld met de kinderen die het decor
maken voor de afscheidsmusical. Door de drukte op de scholen moeten de
coaches zelf zorgen voor een goede voorbereiding, zodat de docenten zo
min mogelijk zelf hoeven te doen.
De Thomasschool en
de Prof. Wassenberghskoalle
Jenny werkt samen met cultuurcoach Misja Sirag, die een specialisatie beeldende kunst heeft. Voor het project hebben ze gewisseld van school , zodat
de leerlingen een keer met een andere discipline kunnen werken. Jenny

gaat aan de slag op de Thomasschool in Leeuwarden en Misja op de Prof.
Wassenberghskoalle in Lekkum. Op de Thomasschool maken de kinderen
eerst foto’s van de stad tijdens een lange wandeling. Van de foto’s maken ze
een grote poster voor in de school, die ook naar de andere school gestuurd
wordt. Op basis van de foto’s en de interviews ontwerpen de kinderen onder
begeleiding van beeldend kunstenaar Ana Paun sjablonen, die op een groot
doek worden gedrukt. In het introductiefilmpje dat de leerlingen voor de
kinderen van de Prof. Wassenberghskoalle hebben gemaakt, vertellen de
leerlingen dat ze de sjablonen maken om te laten zien dat ze Leeuwarden
een hele mooie stad vinden. Als voorbeelden noemen ze de Crystalic, Us
Mem, de Nieuwstad, het basketbalveldje in Westeinde en natuurlijk de
Oldehove, “omdat deze zo mooi hoog is en scheef ”. Uit de gesprekken met
de kinderen merkt Jenny op dat de kinderen best trots zijn op hun stad. Ze
verdeelt de groep in meisjes en jongens. De kinderen vinden de Prinsentuin
de mooiste plek van de stad en spelen daar graag. De meisjes verbeelden
het idyllische en lieflijke van het park met de fluitende vogels. Als tegenstelling verbeelden de jongens de drukte van de stad met de vele auto’s en
stoplichten. Als slot laten de kinderen samen zien hoe graag ze spelen in een
freestyle dans.
Uitwisseling dorp en stad
Op donderdag 27 juni vindt de uitwisseling plaats tussen de Thomasschool
in Leeuwarden en de Prof. Wassenberghskoalle in Lekkum. Om 08.30 uur
verzamelen de kinderen van groep 7 en 8 van de Thomasschool zich voor
de generale repetitie op het kaatsveld. Daar hebben Jenny en Ana samen
met Bert en Albert Bosma de techniek al in orde gemaakt. Onder leiding
van Jenny warmen de kinderen zich eerst op voor ze gaan beginnen aan de
generale repetitie van de ingestudeerde dans. Jenny vraagt de kinderen of ze
alles nog weten en geeft nog een paar aanwijzingen. Het gras is nat dus de
kinderen moeten het doek met de sjablonen, dat als achtergrond dient, goed
omhoog houden. Een aantal volwassenen uit het publiek worden gevraagd
om hierbij te assisteren tijdens de presentatie. Kinderen uit de lagere klassen komen als publiek kijken bij de repetitie. De eerste keer gaat de dans
nog een beetje stroef. De kinderen zijn net op kamp geweest en moeten
soms nog even bedenken hoe de dans ook alweer ging. Jenny houdt het
tempo hoog, zodat de dans niet inzakt. Na een paar aanwijzingen, verloopt
de tweede repetitie super. De kinderen zijn er klaar voor! In de verte zijn de
stemmen van de kinderen uit Lekkum al te horen. Zij zijn op de fiets naar
Leeuwarden gekomen. De kinderen van de Thomasschool gaan klaar zitten
voor hun dans. De uitvoering gaat super. Iedereen houdt elkaar scherp en er
wordt met veel enthousiasme gedanst. Na afloop zijn er vier meisjes die zelf

“Ik denk dat je nog veel meer projecten
over beeldvorming kunt ontwikkelen.
Ik vind het voor mijzelf ook heel goed
dat ik mijn beeld bij moet stellen.
Zo blijf je in beweging, blijf je open
staan voor je omgeving.”

een dans hebben gemaakt, die ze graag willen laten zien aan de kinderen
uit Lekkum. Jenny is onder de indruk dat ze zo’n mooie dans hebben gemaakt. Daarna komen de kinderen uit Lekkum van de tribune op het veld.
De leerlingen van de Thomasschool verspreiden zich op het veld en de leerlingen van de Prof. Wassenberghskoalle mogen rondrennen op muziek. Als
de muziek stopt, stellen ze zichzelf voor aan het kind dat vlak bij hen staat.
De kinderen krijgen de opdracht alle namen te onthouden. Na afloop van de
presentatie mogen ze in de microfoon vertellen welke namen ze nog weten.
Jenny daagt de scholen eerst nog uit tot een dansbattle. Beide scholen hebben dansles van haar gehad en weten welke moves ze kunnen gebruiken. De
scholen strijden fel en enthousiast tegen elkaar. Iedereen doet mee en toont
zijn eigen danstalent. Na nog eenmaal elkaar de hand geschud te hebben,
gaan de kinderen naar het speellokaal waar ze koek en limonade krijgen.
Het volgende programmaonderdeel vindt plaats in Lekkum. De weersverwachtingen lijken niet erg positief. De kinderen vetrekken daarom direct
na een korte rondleiding door de school op de fiets naar het dorp. Daar
verzamelen ze in het klaslokaal van groep 6 van de Prof. Wassenberghskoalle. Ze worden welkom geheten door twee leerlingen, die hen uitleggen wat

ze gaan doen. De leerlingen op de school in Lekkum hebben een speurtocht
door het dorp georganiseerd. Hiervoor worden de kinderen in groepjes verdeeld, waarvan de helft bestaat uit leerlingen van de ene school en de andere
helft uit leerlingen van de andere school. De groepjes krijgen een iPad mee
waarop een door de leerlingen gemaakt animatiefilmpje staat met allerlei
vragen en opdrachten over het dorp. Samen gaan de kinderen op zoek naar
de antwoorden op de vragen. Eerst gaan de groepjes naar het dorpshuis,
waar de kinderen moeten ontdekken hoe het dorpshuis heet, wat voor beeld
er in de tuin staat en waarom de kinderen geen schoenen aan mogen als ze
naar binnen willen. Daarna gaat de speurtocht verder bij de kerk. De kinderen proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe oud de kerktoren
is, hoe oud Prof. Wassenbergh geworden is en welke activiteit de kinderen
van school in de kerk uitvoeren rondom kerst. In de jachthaven moeten de
kinderen ontdekken hoeveel ligplaatsen er zijn en wat het kost om je boot
te water te laten. Daarna volgt een wandeling buiten het dorp, waar de leerlingen van de Prof. Wassenberghskoalle in het weiland demonstreren hoe je
moet polsstokspringen, waarna de kinderen van de Thomasschool het ook
mogen proberen. Dat blijkt nog best moeilijk te zijn! Bij de enige winkel in
het dorp moeten de kinderen de ingang zien te vinden. Op het kaatsveld
krijgen ze de vraag hoelang de kermis in het dorp duurt, hoeveel spelers er
nodig zijn voor een kaatspartuur en waar kaatsballen van gemaakt worden. Op de laatste vraag weten de kinderen uit Leeuwarden natuurlijk het
antwoord: leer en paardenhaar! De route eindigt bij de school, waar de kinderen wordt gevraagd wat de naam van de directeur en hoeveel leerlingen
er op de school zitten. De kinderen verzamelen weer op school, waar ze de
antwoorden krijgen en de ochtend gezamenlijk afgesloten wordt.
Bijstellen beeldvorming
De cultuurcoaches vonden de ontmoetingen tussen de scholen heel bijzonder. Het zou volgens hen eigenlijk standaard in het schoolprogramma
opgenomen moeten worden. De kinderen en docenten op de scholen vonden
het erg leuk, maar ook best spannend.
Het valt op dat de kinderen, maar ook de cultuurcoaches, hun beeldvorming moeten bijstellen. De leerlingen in Lekkum dachten bijvoorbeeld dat
er in de stad geen bankjes zijn om op te zitten en dat het er altijd druk is.
Terwijl er naast de Thomasschool in Leeuwarden een groot kaatsveld is dat
omringd is door bomen, en de Prof Wassenberghskoalle juist in een kleine
woonwijk staat waar van alles verbouwd wordt. Jenny merkte dat zij haar
beeldvorming ook bij moest stellen. Ze had gedacht dat kinderen in de stad
veel sneller ruzie zouden krijgen, doordat ze in drukke klassen zitten, maar
dat was niet het geval.
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De Reis2018 is een community art project
van Lwd2018. In 2011 is De Reis begonnen
in een aantal dorpen in Fryslân.
De Reis is een zoektocht door Fryslân om de
culturele kracht van onze provincie zichtbaar
te maken. Samen met de bewoners kijken we
naar maatschappelijke vraagstukken in hun
eigen omgeving. Het doel is het versterken van
de gemeenschapszin. Wat leeft er?
Hoe zien de inwoners hun toekomst?
Met cultuur helpt De Reis de toekomst te
verbeelden. Eerdere Reisprojecten werden
uitgevoerd in Het Bildt, Jistrum, Ritsumasyl,
Noordwolde, Smalle Ee, Haskerdiken,
op de Slachtedyk en in Nijlân.
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