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LEEUWARDEN/FRIESLAND 2018 
 
Leeuwarden telt ca 100.000 inwoners, en heeft een grote studentenpopulatie.  
Door Friesland, Waddenland - dat deels ook Deens en Duits is - en de Friesen in het buitenland te 
betrekken, bereikte Lwd18 zo'n 3.2mio mensen.  
 
Uit het bidbook: 
 

- Titel van de kandidatuur Lwd18: 'iepen mienskip, Criss-crossing communities'.  
Mienskip = oud Fries woord dat staat voor zin voor gemeenschap, solidariteit, voor samen 
werken, ondernemen, edm.  
Iepen = Fries voor 'open', en wordt er nu aan toegevoegd, bewust ook als tegengewicht voor 
de donkere zijde die mienskip had/heeft. 
Een belangrijk Fries cultuurhistorisch begrip wordt zo opengetrokken en vertaald naar het 
heden, naar participatie en samenwerking van zowel kunstenaars, het sociale en economische 
veld, als inwoners. 
Het wordt ook vertaald naar een belangrijke digitale component van het programma, het 
digitale als hulpmiddel om een 'iepen mienskip' over Europa uit te rollen.  
'Criss-crossing communities' vertaalt het begrip 'iepen mienskip' enigszins en maakt opening 
naar het Europa van vandaag.  

- Lwd18 werkte rond drie hoofdthema’s:  
o Natuur en cultuur 
o Stad en platteland 
o Gemeenschap en diversiteit  

- De structuur van Lwd18 was een stichting volgens Nederlands recht die werkte met de Code 
Cultural Governance, en een contract had met de stedelijke en provinciale overheid samen  

Sjoerd Bootsma – Artistiek leider Lwd2028 en in Lwd2018 o.a. co-artistiek leider: 

- Friesland bestaat sinds de Middeleeuwen uit kleine bewoningskernen op terpen. 
- Sinds mensenheugnis voeren de Friesen handel in het ganse Noordzee-gebied. 
- Een gevolg daarvan is dat centraal gezag nooit gewerkt heeft in de regio. Wat wel zeer sterk 

aanwezig was en werkte is het gemeenschapsgevoel, het samenwerken, samen dingen doen, 
het begrip ‘mienskip’. 
Keerzijde daarvan is het gebrek aan ambitie, het fnuiken ook van ambitie, een Calimero 
cultuur:   

o In Friesland zakken torens zakken scheef of storten in; 
o Het alternatieve Friese volkslied de ‘Leeuwarden blues’: “je kan het wel schudden als 

je van Leeuwarden komt”. 
- Het beeld van Friesland in 2008: cultuur en taal staan onder druk; een kleine economie; een 

schrale biodiversiteit (laatste plaats in Nederland, dat zelf al achteraan bungelt in Europa).  
- Tegen die achtergrond wordt in 2008 de ambitie gelanceerd om ECoC te worden in 2018. Dat 

stuit op veel cynisme en oppositie, zeker na de grote besparingsronde in Nederland in 
2010/2011 waarbij bv ook kunstencentra botweg gesloten werden.  
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- En toch ontpoppen er zich in die jaren talrijke nieuwe jonge culturele initiatieven, los van de 
gevestigde waarden en wordt de ECoC ambitie opnieuw gelanceerd door een Gedeputeerde 
van de Provincie. Er komt ook een ‘Manifesto’ vanuit de jonge garde dat: 

o Oproept om positief, vanuit de mogelijkheden te denken; 
o Stad en regio uit de negatieve grove wil halen en dat daarvoor heil zoekt bij de kunst 

en kunstenaars die ons anders laten kijken naar de samenleving, die verbeelden en 
ons doen verbeelden, en die zo een hoopvol perspectief op de toekomst kunnen 
schetsen  

Daaruit groeide een cultureel programma dat op een andere manier naar de toekomst keek.  
- 2018 is van in den beginne als een ‘tussenstation’ aanzien, het perspectief was steeds 2028. 

In de ruime bevraging – de 10.000 kopjes koffie – is dan ook steeds gepeild naar een visie op 
2028: ‘als je mensen bevraagt over 2018 gaat het over de parkeerproblemen in hun straat; als 
je naar 2028 peilt gaat het over mobiliteit in stad en regio’.    

Sjoerd Feitsma – Directeur Platform ACT en in 2018 en voorgaande jaren wethouder van o.a. cultuur, 
financiën en sociaal domein in Leeuwarden:  

- ECoC is een wedstrijd en dus heb je concurrenten. In casu: Maastricht, Eindhoven, Utrecht en 
Den Haag. De laatste twee vielen uit na de eerste ronde. Maastricht, Eindhoven en 
Leeuwarden mochten een tweede bidbook indienen:  

o Maastricht speelde op internationale samenwerking, die volgens de jury onvoldoende 
was uitgewerkt; 

o Eindhoven speelde de troeven design en Europees profiel als kennisstad uit. De jury 
oordeelde dat het dossier te veel top down was opgebouwd;  

o Leeuwarden werd bekroond. De jury loofde: de grote betrokkenheid van inwoners 
van stad en regio, en de ambitie om 2018 te gebruiken als ‘vliegwiel’ voor structurele 
sociale en culturele veranderingen in stad en regio.  

- Het ‘framework’ van Lwd18:  
o De ambitie om het artistieke klimaat en de culturele sector te versterken, de kwaliteit 

ervan te verbeteren, de sector te professionaliseren en zo op een internationaal 
niveau te tillen;  

o Verbreding van het toerisme te realiseren via kunst en cultuur, en de vergrijzing van 
de toeristische populatie te keren;  

o Aandacht te genereren voor urgenties in de samenleving en deze zichtbaar te maken 
via artistieke projecten en interventies. Met name ging het over klimaatverandering 
(een prangende urgentie voor een land dat grotendeels beneden de zeespiegel ligt); 
duurzaamheid; ecologie;  

o ‘a social pay-off’: iedereen heeft een talent met focus op kinderen in situaties van 
maatschappelijke achterstelling, door hen actief te betrekken, ‘aan de knoppen te 
zetten’ en hen zo ook meer vertrouwen te schenken. Dit leidde tot ‘hyperlocale’ 
betrokkenheid bij Lwd18.   

- Gevolg: Lwd18 werd:  
o Een katalysator voor regionale ontwikkeling;  
o De regio vond aansluiting bij de UN Strategic Development Goals; 
o De regio vond meer aansluiting bij het Europese beleid én bij vergelijkbare regio’s.  

- Over het proces naar Lwd18 toe: het was niet ‘hell on earth’ zoals de collega’s van Liverpool 
voorspelden, maar toch wel een ‘bumpy ride’. Maar problemen onderweg kunnen ook 
bijdragen aan een beter eindproduct.  
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- Wat heeft Lwd18 opgeleverd, enkele cijfers:  
o 70mio euro werd door lokale overheden samengebracht en daadwerkelijk 

geïnvesteerd in de regio; 
o Ipv de geschatte 4mio kwamen er 5,4mio bezoekers op Lwd18 af en werden er nog 

eens 0,8mio geteld buiten de regio bij activiteiten verwant aan Lwd18; 
o 665mio personen werden bereikt ipv de geschatte 50mio. Het persbereik in het 

buitenland was vele malen hoger dan in Nederland;  
o Het herhaalbezoek aan stad en regio steeg;  
o De economische en sociale impact wordt geraamd op 300mio euro;  
o Lwd18 kon rekenen op dubbel zo veel vrijwilligers als verwacht, met name 60.000 of 

10% van de bevolking van Friesland.  

De legacy: Lwd28:  

- Tussen 2012 en 2020 is de cultuursector in stad en regio ‘uit de kleren geroeid’, rijker, diverser, 
innovatiever en internationaler geworden. Het is raadzaam daarop vooruit te kijken, want dat 
heeft gevolgen voor bv het subsidiebeleid.  

- Het gevoel van cynisme is weg, Friesland is van een Nederlands ‘provincietje’ uitgegroeid tot 
een Europese regio. Leeuwarden heeft dankzij een aantal investeringen in infrastructuur het 
gevoel gekeerd en wind in de zeilen gekregen. 

- In de triënnale ARCADIA (2022) wordt aan de hand van kunst en cultuur nagedacht over de 
toekomst van het erfgoed, de gemeenschap, het landschap. Zijn wij goede voorouders en hoe 
geven we de regio door aan de volgende generatie, zijn daarbij de centrale vragen.  

 
Een laatste goede raad:  

‘Begin met je af te vragen wat je wil aanpakken, waar zit de pijn, en bouw daarop je 
programma uit.’  

 
Vragen en antwoorden:  
 
Hoe zat het in Lwd18 met het samenspel politiek-cultuursector?  

Lwd18 was een onafhankelijke organisatie - dat is trouwens zeer belangrijk voor Europa - maar 
met directe lijnen naar stad en provincie via vertegenwoordigers in de beheersorganen.  
De onafhankelijkheid moet vooral artistiek zijn.  

 
Wat met de vele artistieke leiders die in Lwd18 zijn gepasseerd?  

Het proces van een ECoC is lang en loopt langs vele hindernissen. Op bepaalde momenten zijn 
ook nieuwe/andere capaciteiten nodig. Het is logisch dat samenwerkingen soms worden 
stopgezet, vanuit beide kanten trouwens.  

 
Stad en regio? De kip en het ei?  

Aanvankelijk zou de provincie kandideren, maar na de minder positieve ervaringen met de 
Ruhr als ECoC, werd dat idee verlaten. Leeuwarden had er alle belang bij om te kandideren, 
zijn negatieve imago af te werpen en te gaan voor het beeld van bruisende hoofdstad van de 
provincie. Tegelijk zou de regio niet dulden dat de stad solo zou gaan, van daaruit is de alliantie 
ontstaan, met van in den beginne de afspraak dat 50% van het programma in de regio zou 
plaats vinden. Uiteindelijk werd dat zelfs 70%.  
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Welke resultaten kunnen door Lwd18 worden voorgelegd in de aanpak van de opgeworpen urgenties?  

- Zachte data zijn uiteraard moeilijk terug te brengen naar alleen maar Lwd18. 
- De drie O’s – Onderrwijs, Overheid, Ondernemingswereld – zijn wel duidelijk verstevigd. Voor 

onderwijs bv wordt er nu voor het eerst in 200 jaar opnieuw academisch onderwijs 
aangeboden in de provincie via een dependance van de universiteit van Groningen, waarin 
specifiek wordt gefocust op de duurzaamheidsthema’s met als basis de UN SDG’s.  

- Een aantal themata zijn opgetild naar het nationale niveau: biodiversiteit; de erkenning van 
de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed.  

 
Werd de keuze voor Leeuwarden-Friesland mee beïnvloed door het ontwikkelingspotentieel dat er 
nog lag bij de kandidatuur?  

- Het oprechte verhaal en de grote gedragenheid daarvoor heeft zeker in het voordeel 
gespeeld.  

- Belangrijk om te onderzoeken is hoe een jury zich ontwikkelt doorheen de jaren. Er is duidelijk 
een evolutie in de selcetiecriteria: van de keuze voor oudere post-industriële steden naar – 
nu – themata zoals de Global Development Goals van de UN. Waar zal het accent binnen 10 
jaar liggen?   

- Maar over het algemeen blijkt het toch de keuze te zijn voor steden die er iets aan hebben.  
 
Ervaring met gentrificatie die armen wegduwt uit de stad?  

Leeuwarden is een relatief kleine stad. Er is (nog steeds) voldoende sociale woningbouw 
aanwezig, waardoor er ook voor de lagere inkomensgroepen woningen beschikbaar zijn.  

 
Was de universiteit van Leeuwarden betrokken? 

Leeuwarden heeft geen universiteit, wel twee hogescholen en een University College (als 
onderdeel van de Universiteit van Groningen). Zowel de hogescholen als de UC zijn in het jaar 
betrokken geweest bij programma’s en beleid rondom Lwd18. De hotelschool - een van de 
grootste van Europa - is zelfs ingezet bij het jurybezoek in 2013. De jury heeft overnacht in het 
hotel horende bij de hotelschool en aan vrijwel ieder jurylid werd een student gekoppeld uit 
het land van het betreffende jurylid. 

 
Cultuur kent geen grenzen, en de uitstraling van Gent reikt tot Noord-Frankrijk en Zeeuws Vlaanderen. 
Hoe verstandig is het om over de landsgrenzen te gaan?  

Lwd18 heeft contacten gelegd over de hele wereld, maar zeker in Europa. In het bijzonder met 
andere ECoC’s van voor en na 2018, contacten die nog steeds lopen. Ook is bij de overheden 
meer focus op internationalisering gekomen, bijvoorbeeld door lid te worden van het Culture 
Forum van EUROCITIES. Qua marketing en bezoekers is ingezet op de ‘500 km radius’. Voor 
Gent is dat natuurlijk lucratief want dan vallen veel stedelijke gebieden binnen die cirkel. En 
wat je ook doet, vergeet Duitsland niet. Jaarlijks gaan zo’n 10 mln Duitsers naar het buitenland 
voor een cultuur/stedentrip en ECoC is daar een sterk merk!  

 
Biodiversiteit is een regionaal gegeven. Diversiteit is een echt Gents thema. Daarop inspelen, op het 
samenbrengen van onze diverse bevolkingsgroepen, kan dat een hoofdthema zijn?  

Dat kan ik vanuit Leeuwarden niet beoordelen. 
Aanrader is om je dan even te verdiepen in het bid van Tampere voor 2026, die hebben 
equality als hoofdthema. 
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Diversiteit an sich zou ik niet tot hoofdthema uitroepen, maar als vertrekpunt om je 
hoofdthema te vinden. Daarbij volgen dan vragen als ‘wat wil je als Gent aan de kaak stellen, 
waar zit de pijn, wat wil je aanpakken?’, oftewel: wat haal je. En aan de andere kant ‘wat heeft 
Gent waar Europa meer behoefte aan heeft’, dus wat heb je te brengen. Wij hebben er vrij 
lang over gedaan om deze keuzes te maken en dit proces fijn te slijpen. Ons eerste hoofdstuk 
’This is why’ van het tweede bidbook gaat hierover. De tekst die we hierin formuleerden ligt 
nog steeds als basis onder onze legacyactiviteiten, die schoen past dus nog steeds. Het is 
belangrijk om hier veel input voor op te halen, van binnen en van buiten.  

 
Is naast het cynisme ook de mentaliteit verdwenen/verminderd om het hoofd af te hakken van wie 
boven het maaiveld uitkomt?  

Niet echt, maar dat was ook geen doel an sich. Dat zit zo diep in onze volksaard dat het er niet 
zomaar uit verdwenen is….Maar al met al is de sfeer een stuk vrolijker en positiever. We 
noemen het een beweging die met LF2018 is begonnen. 
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AARHUS 2017 
 
Aarhus is de tweede grootste stad van Denemarken met ca 340.000 inwoners. 
De ‘Central Denmark Region’ waarin Aarhus gelegen is, ontstond in 2007, telt 19 gemeenten en is 
goed voor 1,3 mio inwoners.  
De universiteit van Aarhus telt 38.000 studenten, waaronder 6000 buitenlandse, en is de grootste van 
Scandinavië. 
Tussen het schrijven van het bidbook en het moment waarop Aarhus in 2017 ECoC zou worden, 
zouden er naar schatting 75.000 nieuwe inwoners en ca 15 à 20.000 studenten in de stad bijkomen.  
 
Uit het bidbook:  
 
Centrale thema van Aarhus 2017 was ‘RETHINK’:  

- Rethink basic, social, cultural and economic formats 
- Rethink: a climate of change, new models for citizenship to make it easier for citizens to 

assume roles of responsibility within society 
- Rethink: 

o Retelling history 
o Reusing materials/spaces 
o Remixing music 
o Etc 

- Rethink:  
o Ook ruimte voor het nog onbekende, het niet geprobeerde, voor research  
o Mogelijkheid/ruimte voor mislukking inbouwen is logisch en essentieel 

 
Aarhus formuleerde ook de nood aan ‘soft infrastructure’ i.e.:  

- New artistic content 
- New management methods 
- New relations to new groups  

 
Ambities en doelen van Aarhus 2017 werden geformuleerd in 6 strategische doelstellingen die in 
publieke debatten afgetoetst werden en nadien gevalideerd werd door het politieke niveau, stedelijk 
en regionaal.  
 
Nog enkele verduidelijkingen van Line Oster bij haar PPt:  
 

- In het voortraject van Aarhus 2017 werden om en bij 10.000 individuen betrokken via 
workshops, twee tentoonstellingen die lieten zien waarover het ging en waar het naar toe 
ging, debatten, micro-funding van projecten, enz.  

- De 19 gemeenten van de regio werd een ‘return on investment’ beloofd via inhoud. Die 
belofte werd nadien ook gemeten, waarbij kon gestaafd worden dat ze alle minstens 100% 
return hadden genoten, eentje – de kleinste – zelfs 800%. 

- Het belang van afstemming op de lokale, regionale, nationale en Europese agenda is van groot 
belang. Het is een argument voor stakeholders van allerlei slag om mee te werken aan het 
project.  
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Een laatste advies van Aarhus:  
 ‘Buckle up! This is your moon landing.’  
 
Vragen en antwoorden:  
 
Ervaringen met het betrekken van de regio?  

De Central Denmark Region was een nieuw concept, dateert van januari 2007. De 19 
gemeenten die er deel van uitmaken hebben geen gedeelde identiteit, er bestond ook geen 
cultuur van samenwerking tussen hen. Dat was een gemis en tegelijk een opportuniteit. Het 
project Aarhus 2017 heeft hen samen rond de tafel gekregen en wel rond het thema cultuur. 
Geen enkele ander beleidsdomein had dit tot dan bereikt. Misschien is dat wel de 
belangrijkste ‘legacy’.  

 
Wat met de tweede ECoC 2017, Paphos in Cyprus?  

Paphos werd zwaar getroffen door de financiële crisis en de gevolgen daarvan in Griekenland. 
De stad moest 70% besparen en werkte met het allicht kleinste ECoC budget tot nog toe. 
Desalniettemin was er een goede samenwerking zowel bij de opening als in projecten in de 
loop van het jaar. Aarhus subsidieerde een aantal projecten in Paphos. Er is een blijvende 
samenwerking ontstaan tussen een aantal kunstenaars uit beide steden.  

 
Hoe is/werd cultuur in andere beleidsdomeinen geïntegreerd? 

De situatie is gekeerd in de zin dat voorheen het steeds kunst en cultuur waren die 
samenwerkingen opzochten, en het nu andere beleidsdomeinen zijn die cultuur aanspreken 
voor partnerships. Een goed voorbeeld is het regionale strategische plan ‘Arts&Health’ dat 
vanuit beide beleidsdomeinen wordt betaald.  

 
Rol en plaats van de kunstenaar?  
 Vanaf het prille begin werden kunstenaars meegenomen naast alle andere stakeholders.  
 
Hoe kwam men uiteindelijk tot het thema Rethink?  

Vanuit een zeer brede consultatie werd geleidelijk aan vernauwd tot het scherpe concept 
‘Rethink’. Daarbij werden alle andere data en insteken niet overboord gegooid, ze werden als 
referentie in de achtergrond gebruikt. Het lijkt nu allemaal zeer duidelijk en eenvoudig, maar 
onderweg is er ook veel kritiek geweest, o.a. van de jury op het eerste bidbook dat volgens 
hen te veel een encyclopedie was. Het is belangrijk dat het centrale thema ‘provides direction’ 
maar tegelijk dat het open genoeg wordt geformuleerd ‘for creating content’.  
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