
Achter elhe deur
Feanwàldsterwàl beleeft begin
volgend jaar de aftrap van het p§ect
lepen Doar(p). lnitiatiefnemer is
journalist en oud-inwoner Sjoerd
Litjens. Aan de hand van portretten
wil hij een uniek historisch document
maken van het dorp waar hij
opgroeide. Nieuwsgierig geworden,
vroeg Doarpskompas hem naar zijn
plannen.

Wat houdt het project lepen Door(p)
precies in?
Met lepen Ooa(p) willen we alle 128

huishoudens van Feanwàldsterwàl
audiovisueel portretteren en zo
antwoord vinden op de vraag'Wat is

mienskip?'Uit ieder portret zal op een

andere maniet in geluid en beeld,
duidelijk worden wat de verbinding is

die de bewoners van het dorp hebben
met de plek en met elkaar. Met dit
project sluiten we aan bij het thema
van Culturele Hoofstad 2018: lepen
rnienskip, criss crossing communities.
We leggen de hedendaagse
geschiedenis van Feanwàldsterwàl
vast en willen via verhalen het begrip
en de onderlinge verbindingen in het
dorp versterken.

Hoe long ben je er ol mee bezig?

Het idee borrelde op ergens in2014,
toen ik bezig was met research
voor een documentaire over een
dorp langs de lJssel, net zo groot als

Feanwàldsterwà|. lk realiseerde me dat
er achter iedere deur een bijzonder
verhaalte halen was en hoe bíjzonder
het is als je dat ook daadwerkelijk
doet.Vervolgens sprak ik met Douwe
Kootstra, vroeger mijn meester op de
lagere school, die zei: dat past mooi
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bij Culturele Hoofdstad 2018. Daarna
heb ik het plan doorontwikkeld, een

team van de beste Friese journalisten
(onder meer Sippyïgchelaar en
Eduard Rekker), fotografen (onder

meerTryntsje Nauta) en vormgeveÍs
samengesteld en ben ik op zoek
gegaan naar de middelen om het
mogelijkte maken.

Het is niet eenvoudig om het project op
poten te zetten, toch zet je door. Waarom
is lepen Doar(p) zo belangrijkvoor je?

Wie a zegt, zegt ook b. lk ben trouw
aan een goed idee. Nog nooit eerder
is de geschiedenis van een heel dorp
op zo n manier vastgelegd. En ik ben
trouw aan de vele mensen die hun
vertrouwen en steun aan het project
hebben gegeven (van buurtvereníging
de Wàl totTresoar, van Dorpsbelangen
Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o
tot de gemeentes Tytsjerkteradiel en

Dantumadiel). Het is belangrijk dat
we het verhaal van de mienskip van
dit mooie kleine Friese dorp vertellen
en voor toekomstige generaties
vastleggen.

Wat doe je als niet olle huishoudens
willen meewerken?
We willen met ieder portret recht doen
aan de gepoÍtretteerde,zo goed en
mooi mogelijk. We zullen portretten
maken waar de mensen trots op zullen
zijn. ledereen die meewerkt, krijgt
het eindresultaat ter goedkeuring
voorgelegd. Dat geldt zowel voor
de audiofragmenten als voor de
fotografie. Mensen worden niet met
naam en adres vastgelegd en indien
gewenst ook niet met hun gezicht
afgebeeld. Op die manierzullen we
de privacy van iedereen waarborgen.
Zo hopen we iedereen te overtuigen
van onze goede bedoelingen. Dan
nog kan het zijn dat mensen niet

willen meewerken. Dat respecteren
we natuurlijk. In het enkele geval dat
dat voorkomt, zullen we van een ander
huíshouden een extra portÍet maken.

Als je zelf nog in het dorp zoLt wonen,
hoe zou jouw portret er don uitzien?
lkzou vertellen over mijn jeugd
op de Streek 17, de plek waar ik
tussen mijn zesde en achttiende
heb gewoond, overvissen in deWàl
en varen en schaatsen op de Loden
Hel. lk zou waarschijnlijk vertellen
over eindeloos voetballen op het
trapveldje in de bocht van de Streek
op de plek waar nu huizen staan.
Maar ikzou me bovenal openstellen
naar degene die me interviewt. Het
is aan de interviewert om de juiste
verhalen, anekdotes, herinneringen
en ervaringen boven te halen, om op
zoek te gaan naar díe details die even
uníek als veelzeggend zijn.

Veel mensen hebben vio interviews die je
gof ol gehoord von het project en vragen
zich of wanneer het project begint. Wat is

de plonning?
Zoals het er nu naar uitziet, zullen
we op 20 januari2017 starten met
een feestelijke bijeenkomst in't
D0ke LOk voor alle bewoners van het
dorp en alle andere betrokkenen. De

rest van 2017 gebruiken we om de
gewenste 128 portretten te maken.
Via de website lependoarp.eu en de
daaraan gekoppelde social media
zullen we regelmatig over het project
vertellen. En zo werken we toe naar
publicatie van het project op 128

achtereenvolgende dagen in het
culturele jaar 201 B.
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