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kunst

Roelinde Nolles

Ook ditmaal is Podium in een digitale versie verschenen. Het eerste nummer 

in het nieuwe jaar 2021. 

Het oude ‘normaal’ is nog niet terug en het nieuwe ‘normaal’ wordt soms al 

bĳ na gewoon, ook al is dit het niet, een dubbel gevoel geeft me dat. Het is te 

hopen dat dit aankomende jaar een jaar wordt van hoop, herstel en dat alles 

weer echt normaal wordt. 

In deze digitale versie van Podium staat het onderwerp KUNST centraal. Kunst bestaat uit 
allerlei vormen en maten en wat voor de één kunst is, is dat voor de ander niet. Kunst is 
persoonlĳ k. Zo ook is herstel persoonlĳ k. Een herstelproces bestaat uit verschillende fases en 
volgens mĳ  is geldt dit ook voor kunst. Zit je in een fase van worsteling dat ziet je kunstwerk  
- als je dit zou maken - er vermoedelĳ k anders uit dan wanneer je in een fase van acceptatie 
zit. Daarom kun je, denk ik, kunst en herstel goed aan elkaar koppelen. In deze Podium staan 
verschillende soorten kunst centraal en een ieder heeft daar zĳ n eigen draai aan gegeven. 

Aan het einde van dit nummer is vanuit de cliëntenraad een enquête geplaatst. Deze enquête 
gaat over hoe cliënten de zorg hebben ervaren tĳ dens de corona. Hier zĳ n vragen over gesteld 
en de uitslag staat in de enquête. 

Wĳ , van de redactie, hopen dat jullie deze versie weer hebben weten te vinden. Zodra het mag 
komt er uiteraard weer een ‘live’ versie uit.  
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Zĳ n jeugd en opleiding 
Anje vertelt over de jeugd van haar vader. Hĳ  kwam uit een 
gezin met vĳ ftien kinderen. Zĳ n vader had een bedrĳ f en 
was huisschilder. Ze konden moeilĳ k rondkomen. Het was de 
crisistĳ d en vervolgens kwam de oorlog. Er was veel ziekte 
en verlies; er zĳ n vier kinderen jong overleden. Een broertje 
werd aangereden door een auto. Klaas  voelde als oudste de 
verantwoordelĳ kheid voor het gezin ook op zĳ n schouders 
rusten. Hĳ  moest meehelpen de kost te verdienen. Het 
verlies van zĳ n broertjes en zusjes heeft hĳ  volgens Anje 
nooit goed kunnen verwerken. Misschien is dit één van de 
redenen geweest voor zĳ n eerste opname in het ziekenhuis in 
Zuidlaren. Hĳ  was toen 28 jaar en zelf net vader geworden. 

Klaas zat op de vakschool voor huisschilders en leerde daar 
de diverse technieken zoals kleuren en perspectiefl eer. Zĳ n 
vader Wybe Koopmans had ook een gevoel voor kunst en 
maakte voor zichzelf regelmatig landschappen. Klaas wilde 
het kunstzinnige bĳ  zichzelf meer ontwikkelen. Hĳ  droomde 
ervan om beroepskunstenaar te worden. Hĳ  kwam in contact 
met Jaap Rusticus en ging samen met hem op les bĳ  Herman 
Dĳ kstra in Groningen. In Groningen bestonden de schilders 
van de Ploeg, bekend als expressionisten, al langer. 

Drie andere Friese kunstschilders, Jan van der Bĳ , Pier 
Feddema en Sjoerd Huizinga, kregen ook les van Dĳ kstra en 
samen vormden zĳ  de groep “Yn’e Line”.  Deze Friese groep 
expressionisten kwam regelmatig bĳ een.  

Kunst en psychiatrie 
Het museum in Drachten besteedt regelmatig aandacht aan 
het wwerk van deze Friese groep. In dit geval aan het werk 
van Klaas Koopmans. Maar deze keer hebben ze nog een 
bĳ zondere koppeling gemaakt: ruim 60 kunstenaars met 
een psychische kwetsbaarheid tonen hun werk in de Salon 
der Panoramisten. Het merendeel heeft mee geschilderd aan 
het InsideOUT Panoramaproject, het community art project 
van 2018 dat kunst en psychiatrie verbindt. Daarnaast  toont 
Museum Drachten een aantal ‘gestichts-tekeningen’ van Jan 
van Herwĳ nen (1889-1965). Anje: “Mensen die fi jngevoelig 
zĳ n, zĳ n vaak ook creatiever, om zich zo met passie te kunnen 
uiten. Mĳ n vader kon zich eigenlĳ k ook niet goed uiten met 
woorden. Hĳ  deed dat via schilderen. In de klinieken waar hĳ  
opgenomen was, was dit een beetje zĳ n overlevingsstrategie. 
Al mocht hĳ  niet altĳ d tekenen, hĳ  deed het wel stiekem, met 
wat dan ook maar voor handen was. Als hĳ  heel erg in de war 
was, wilde het tekenen ook niet meer. Daar was hĳ  dan te 
onrustig voor.”

Anje Wester-Koopmans is dochter van Klaas Koopmans en eigenaresse van Galerie 

Koopmans in Earnewâld. Ze vertelt over haar vader. Dit jaar zou Klaas Koopmans 

100 jaar zĳ n geworden. Er is prachtig werk van hem verzameld en er is een boek 

over zĳ n leven en zĳ n werk uitgebracht. Klaas was kunstenaar en psychiatrische 

patiënt. Hĳ  kende diverse opnames. 

De expositie van 
Klaas Koopmans en 
de Panoramisten is 
nog te bezichtigen 

tot begin maart 
2021.

Frjemd trekje 
Klaas Koopmans is in totaal vier keer in zĳ n leven opgenomen 
geweest. Anje: ,,Ikzelf had pas in de gaten dat mĳ n vader 
soms ziek was omdat ik wel eens met hem fi etste. Hĳ  sprak 
dan nogal negatief over zaken en personen. Ik dacht vroeger 
dat iemand met bruine ogen, de wereld bruin zag en anders 
dan mĳ zelf (ik heb blauwe ogen). Ik lĳ k eigenlĳ k ook wel een 
beetje op mĳ n vader. Van een aantal andere familieleden 
is bekend dat ze psychische problemen hadden, ‘dus der is 
dochs wol in frjemd trekje yn ús famylje.’ Hĳ  was een sterke 
persoonlĳ kheid met een duidelĳ ke mening.“ 

Weinig diversiteit in landschap 
Dan vertelt Anje vol vuur: ,,Vroeger, in de tĳ d van Yn’ e 
Line, was het Friese landschap nog heel divers. De Friese 
expressionisten hoefden niet ver te reizen om mooie 
landschappen vast te leggen. Limburg was al helemaal 
exotisch. Mĳ n vader ging graag in de omgeving van Garyp, 
onze woonplaats, schilderen. Hĳ  ging dan met zĳ n ezel en 
kwasten in het land zitten. Inmiddels is van de diversiteit in 
Friesland weinig over. Met name door de schaalvergroting 
en het verpesten van het landschap door er allemaal 
windmolens en zonnepanelen in te plaatsen.” Dat vindt zĳ , 
evenals haar vader, maar niks. Maar gelukkig hebben we de 
herinnering aan het vroegere diverse landschap in de kunst 
van haar vader. Toen die 59 jaar was kon hĳ  van de kunst 
bestaan. Dat gaf hem een gevoel van vrĳ heid.  
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Fotoreportage (On)macht 

Onzichtbaar (willen) zĳ n. Ik doe wat ik altĳ d 
deed en ik blĳ f krĳ gen wat ik altĳ d kreeg. 

Machteloos en klein, zodat niemand kan zien 
wie ik eigenlĳ k echt kan zĳ n.

Fotoreportage (On)macht 

Durf de moed te vinden, om aan je keuzes macht 
te verbinden.  

Onmacht is misschien de oude veiligheid maar 
durf je vleugels uit te slaan en krachtiger verder 
te gaan.

Fotoreportage (On)macht 

Zoekend naar het lichtpuntje, zoekend naar 
de kracht. Op zoek naar je eigen macht, maar 
vergeet niet dat onmacht je ook een stuk 
kwetsbaarheid bracht.

Fotoreportage (On)macht 

Acceptatie, want ook het donkerste zwart 
hoort erbĳ . 

Van onmacht naar macht steeds meer jĳ .

Fotoreportage (On)macht 

Af en toe klein zĳ n kan ook heel machtig zĳ n.

Onmacht 
Het verschil tussen onmacht en macht bedraagt feitelĳ k gezien maar twee letters. Ondanks dit op het oog 

uitziende kleine verschil zĳ n onmacht en macht elkaars tegenpolen en juist een wereld van verschil. 

Macht is het vermogen je eigen gedrag (en het gedrag) van anderen te sturen, onmacht daarentegen is niet 
het vermogen ervaren om je eigen (en andermans) gedrag te sturen. 

Maar dat je het vermogen niet ervaart wil niet zeggen dat het er daadwerkelĳ k niet is, toch? 

Een simpele metafoor, op sommige bewolkte dagen is de zon niet direct zichtbaar, maar dit wil niet zeggen 
dat de zon niet schĳ nt, sterker nog de zon schĳ nt altĳ d anders was zonlicht niet mogelĳ k. 

Misschien is er ook altĳ d wel macht? Misschien heb je dat wel maar ervaar je dat niet zo? 

Zoals de zon soms wordt geblokkeerd door de wolken, zo kunnen interne en externe factoren wellicht jouw 
zicht op je eigen kracht/macht blokkeren.  

Onmacht is geen teken van zwakte maar een onderdeel van mens zĳ n, want laten we eerlĳ k zĳ n: hoeveel 
¨macht¨ hebben wĳ  als mens eigenlĳ k? De wereld is groot en draait maar door, of we nu meedraaien of 
niet. Wel kunnen we macht/onmacht toepassen op ons eigen stukje, op onze eigen externe en interne 

belevingswereld.  

Niet omdat het moet of omdat het ¨goed¨ is, want ik geloof niet dat er een goed of fout is. Maar ik geloof 
wel dat er dingen zĳ n die helpend kunnen zĳ n in onze menselĳ ke processen en macht ervaren over deze 

processen kan helpend zĳ n. Neem nou het proces van verandering, een proces waarbĳ  controle en macht over 
je eigen gedrag essentieel zĳ n om het doel van verandering te bewerkstelligen. 

Het trof mĳ  recent persoonlĳ k nog: de welbekende tunnelvisie. Ik voelde mĳ  niet goed en niks zou helpen, ik 
voelde mĳ  totaal onmachtig. Het liefst kroop ik weg onderin mĳ n dekens.  

In plaats van dat te doen besloot ik te gaan wandelen, en nee ik voelde niet direct de onmacht verdwĳ nen 
want ik voelde mĳ  nog steeds slecht. Maar doordat ik de controle over mĳ n eigen gedrag besloot te herpakken 

maakte ik de keus mĳ n kortstondige relatie met onmacht weer te verbreken. 

En dus koos ik de zon te gaan zoeken achter de wolken.  

Ik had een keus. Niet in hoe ik mĳ  voelde, want het voelt zoals het voelt. Maar ik had wel een keus in wat ik 
ging doen met mĳ n gedrag. 

Omdat ik weet hoe hardnekkig die vicieuze cirkel kan zĳ n heb ik geprobeerd in foto´s je een kleine boost mee 
te geven. In de hoop dat het je misschien helpt een stukje onmacht los te laten en macht te gaan ervaren. 

Aaltje van der Meer
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GEDICHT 

En toen verscheen er een Engel 

bij mij op de bank  

Kon hem niet zien 

maar wel horen  

Hij had een heel lang verhaal  

over wat er allemaal mis ging 

en wat de Hemel er van vond 

Bij het afscheid zei hij  

en je echte heit zit op de bank  

een kostbaar geschenk 

Herfst 2019

- Tjitske Veenstra -

achtergrondverhaal
Tjitske veenstra

“Na vĳ fentwintig jaar stabiliteit kreeg ik een ongeluk 
met mĳ n arm, op de aardappelrooimachine. Ik raakte 
uit mĳ n werkritme en stopte met het medicĳ n 
Clozapine. Dat deed ik niet zo bewust. Ik raakte 
psychotisch. Er gebeurde veel in die tĳ d. Mĳ n heit 
is al achtentwintig jaar overleden, maar in mĳ n 
psychosetĳ d had ik veel contact met hem. Ik kon 
voelen dat hĳ  dichtbĳ  mĳ  was en kon hem ook horen. 
Drie weken ben ik in het Jelgerhuis geweest.  

Nu is mĳ n leven weer stabiel, met een nieuw medicĳ n. 
Ik ben weer begonnen met werken en ben veel in de 

natuur bezig. Mĳ n heit kan ik niet zo goed meer 
horen, soms alleen nog kleine woordjes. Af en toe voel 
ik zĳ n aanwezigheid. Hĳ  is een keer in mĳ n dromen 
verschenen. Via een natuurgeneeskundige hoor ik 
meer over heit. Verder heb ik een boek gelezen van de 
schrĳ fster Doreen Virtue: Berichten van je engelen. 
Via je adem sta je al in contact met je engelen, wat 
in je onderbewuste komt. Ook via je dromen sta je in 
contact met je engelen.”      

Verhaal

Om mensen te ondersteunen als zĳ  worstelen met psychische 
vragen of hen op zĳ n minst een luisterend oor te bieden, 
zĳ n we op gestart met onze eigen 'Corona Luisterservice'. 
Dit is een gratis telefoon- en Whatsappdienst en is bedoeld 
voor de patiënten van Friesland. Je kunt bellen op maandag, 
woensdag en vrĳ dag van 12:30 tot 17:00.

De coronacrisis en de ‘intelligente lockdown’ zorgen volgens 
experts bĳ  veel mensen voor een minder stabiele psychische 
gesteldheid. De situatie waarin de samenleving zich bevindt, 
vraagt nogal wat aanpassingen en dat lukt niet iedereen. 
Daarbĳ  komt terughoudendheid van mensen om contact op 
te nemen met de huisarts of specialisten. Zodoende kunnen 
klachten, spanningen en problemen toenemen.

De telefoon- en Whatsappdienst wordt bemand door twee 
opgeleide ervaringsdeskundigen die een luisterend oor bieden 
en die kunnen putten uit eigen doorleefde ervaring.
Ze kunnen helpen met ondersteuning en, indien nodig, 
mensen op het spoor zetten van de huisarts, crisisdienst of 
sociaal domein. Contact leggen met de luisterservice kan 
anoniem.

Bereikbaarheid
De gratis Corona Luisterservice van GGZ Friesland is 
op maandag, woensdag en vrĳ dag van 12:30 tot 17:00 
bereikbaar. Het nummer van de Corona Luisterservice is 
058 - 293 2777. Wil je graag terug gebeld worden door 
een medewerker van de Corona Luisterservice? Laat dan je 
telefoonnummer achter op de website en wĳ  bellen je terug.

Lees je dit bericht op je mobiel. Dan kun je eenvoudig een 
‘appje’ sturen naar 058 - 293 2777.  

Verkeert u in acute psychische nood en heeft u direct hulp 
nodig? Of is er iemand in uw omgeving die direct hulp nodig 
heeft? Zoek dan direct hulp!
Bent u in behandeling bĳ  GGZ Friesland, dan verzoeken we je 
om contact op te nemen met je behandelaar.  

www.ggzfriesland.nl/luisterservice

luisterservice

Contact

06 20 91 83 55

                                                

         

   

Dan kun je bellen op
Vrijdag

12:00 – 14:00 uur

Van Andel ouderenpsychiatrie   
waaronder: Kliniek Drachten,                              
waaronder: De Parlevinker,                            
waaronder: De Sânhichte, 
Neuropsychiatrie Leeuwarden.
FACT-teams               
FACT+  
FOR FACT                               

HIC de Flinter                   
Klinische Vervolgbehandeling
ACT Leeuwarden

Vroegtijdige Interventie Psychose
Trauma gerelateerde stoornissen
Traumaverwerkingskliniek
Persoonlijkheidsproblematiek
High Intensive Care Kliniek
Intensive Home Treatment
Jong Volwassenen Circuit
Fact Jeugd 
Kinnik
Ontwikkelingsstoornissen
Spoedeisende Psychiatrie
Forensische psychiatrie
Eetstoornissen 
Angst en Stemming
Expertisecentrum LVB
Complexe rouw
DGT
MBT 

Wonen  bij MindUp 
Werken bij MindUp 

Telefonisch spreekuur van de Cliëntenraad

Dan kun je bellen op: 
Dinsdag

16:30 – 18:30 uur

Dan kun je bellen op: 
Maandag

12:00 – 14:00 uur

Wil je iets aan ons kwijt of heb je vragen aan ons over de zorg 
die je ontvangt van GGZ Friesland dan kun je ons bereiken op 

Corona
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Expositie

Het is een maandagmiddag in december. Het museum is vandaag gesloten 

maar toch is er een en al bedrĳ vigheid. Juist op een dag waarop er geen 

bezoekers zĳ n moet er van alles en nog wat gebeuren. Annemieke Keizer, 

conservator van het Museum Dr8888 vertelt over Klaas Koopmans, 

kunstenaar en psychiatrisch patiënt, maar ook over een speciale expositie 

van 60 Panoramisten.   

Een eeuw psychiatrie 
in Museum Dr8888

Over de tentoonstelling van Klaas Koopmans zegt zĳ : ,,Het 
merendeel van de kunstwerken is afk omstig uit de eigen 
collectie van de familie Koopmans en van particulieren. 
De befaamde landschappen zĳ n te zien. Kenmerkend 
voor de Friese expressionisten uit de groep ‘Yn ‘e Line’ 
met grote klodders verf en veel kleurgebruik. Speciaal is 
een gedeelte met de  ‘Gestichtstekeningen’. Hĳ  maakte 
deze tĳ dens zĳ n ziekenhuisopnames. Het zĳ n prachtige 
portretten. De medepatiënten heeft hĳ  met een bĳ zonder 
observatievermogen en zonder oordeel getypeerd. 

In de ‘Salon van Panoramisten’ hangen zo’n 60 schilderĳ en 
van mensen die in 2018 aan het Panorama InsideOUT, het 
Fries landschap van Stemmingen mee geschilderd hebben. 
Annemieke legt uit: “Psychische kwetsbaarheid en kunst is 
de invalshoek van waaruit de collectie opgesteld is. Bĳ  de 
mooie overzichtstentoonstelling zĳ n we vooral uitgegaan 
van de verschillende groottes van de kunstwerken. Het was 
een hele puzzel om dit allemaal samen op de wanden te 
hangen en tot een mooi geheel te maken.” Zĳ  zĳ n daar zeker 
in geslaagd. Het is een hele eer wanneer er een schilderĳ  van 
jezelf te zien is in een museum. Een mens voelt zich beter als 
het lukt om gevoelens op doek te kunnen uiten. Het draagt bĳ  

aan maatschappelĳ k en persoonlĳ k herstel. Maatschappelĳ k, 
vanwege het anti-stigmatiserende eff ect. Persoonlĳ k, omdat 
mensen zich meer gewaardeerd voelen. 

Annemieke: ,,Met deze insteek, dus ook door een 
maatschappelĳ k probleem of thema in de tentoonstelling 
te voegen, hopen we meer mensen over de drempel te 
trekken om naar ons museum te komen.  Dus niet alleen 
de ‘culturele elite’, maar ook mensen die om een andere 
reden misschien aangetrokken worden om te komen kĳ ken. 
Deze tentoonstelling (Waanzinnig!) is ook bedoeld om de 
behandeling van mensen in de psychiatrie door de tĳ d heen 
weer te geven. Zoals Klaas Koopmans  vastgelegd heeft in 
zĳ n gestichtstekeningen. En te zien is op de indringende 
tekeningen van Jan van Herwĳ nen.”  

De expositie is tot 30 mei te 
bezichtigen. Voor meer informatie 

en afspraak kĳ k op 

www.museumdrachten.nlwww.museumdrachten.nl

‘We hopen meer mensen 
over de drempel te 

trekken om naar ons 
museum te komen’
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Aine de Jong (46 jaar; Drachten) 
“Ik ben bĳ  de opening van de expositie bĳ  Museum Dr888 
geweest. Ik vond het een mooie expositie en een eer om mĳ n 
schilderĳ  daar te zien hangen. Ik heb een kat getekend, naar 
een voorbeeld van een foto op een ‘Maine-coon-kalender’. Een 
Maine-coon is een hele grote kat, heel erg mooi. Ik heb er zelf 
ook een gehad. Daarnaast houd ik ook erg van pony’s, die had 
ikzelf vroeger ook.”Aine wĳ st naar een foto aan de wand. Maar 
als ze aan het Friese landschap denkt, denkt ze vooral aan 
weilanden met koeien en een kat die op de achtergrond loopt 
of zit.”

Ze ging tot voor kort elke week naar schilderles, maar 
vanwege corona kan dit niet meer doorgaan.

Percival de Wit (44 jaar; Drachten) 
“Ik heb West-Terschelling geschilderd. De boot van Harlingen 
naar West-Terschelling vind ik geweldig. Daarom heb ik het 
landschap bĳ  aankomst op de wal van Terschelling geschilderd. 
We waren hier een  paar jaar geleden met een aantal mensen 
van de BW op vakantie. Ik schilder veel, daar kan ik mĳ n energie 
wel wat in kwĳ t. Ik verveel me niet want naast schilderen ben 
ik ook met uitvindingen bezig. 

Ik vind het � jn om nu weer te exposeren en zelfs bĳ  een echt 
museum. Eerder hing al werk van mĳ  bĳ  galerie Art Brut en bĳ  
revalidatie Noorderbreedte.”

Anna Akke Fopma (61jaar; Bolsward) 
“Ik heb een atelier in Exmorra en ben beeldend therapeut. 
Ik coach mensen in het vormgeven van rouw en verlies door 
middel van creatief bezig zĳ n. Toen ik zelf in 2001 op de GGZ 
opgenomen was maakte ik mĳ n eerste beeldje tĳ dens mĳ n 
therapie en kreeg daardoor een voorliefde voor speksteen. 
Het is een uiting van mĳ n binnenwereld.. Mĳ n ingezonden 
kunstwerk is een combinatie van vier paneeltjes bĳ  elkaar 
gehangen in een vierkant. Het kunstwerk kun je bĳ  wĳ ze van 
spreke elke dag anders neerhangen. Zoals tĳ dens mĳ n eigen 
depressies het binnen ook donker was en het naar buiten toe 
weer lichter werd (en ook weer andersom). Al naar gelang de 
stemming kan men het kunstwerk aanpassen.”

Jan Zonneveld (63 jaar; Danwoude, getrouwd) 
“Ik woont met mĳ n vrouw in Damwoude. Beide hebben we 
bĳ  de expositie van Panoramisten in het Museum Dr888 een 
schilderĳ  hangen. Ik heb een ‘gekke koe’ in de wei geschilderd. 
Mĳ n associatie met het Friese landschap is vooral weilanden 
met koeien. Ik heb deze jolige koe gemaakt omdat ik wat 
� eurigheid wilde aanbrengen in deze toch wel wat vervelende 
Coronatĳ d.”

Het schilderen heeft hĳ  bĳ  de Mind-Up weer wat opgepakt. 
,,Het zit in de genen, want mĳ n vader kon ook aardig overweg 
met de kwast.” 

Henk Caro (45 jr) Art Brut: 
“Ik woon in Leeuwarden, samen met mĳ n vriendin Annemarie. 
We wonen in School17, dit is een 24 uur zorg locatie. 
Ik heb voor de expositie een skûtsje geschilderd. 
Ik heb het zeilen nog nooit in het echt gezien, alleen op de tv via 
Omrop Fryslân. 
Dan vind ik het wel mooi om te zien. 
Misschien volgend jaar, dan wil ik ze in het echt zien.”

Clarissa Woudstra (56 jaar; Franeker): 
“Ik woon in Franeker, Lankwert. Mĳ n associaties met het Friese 
landschap zĳ n vooral de schapen. Die hield mĳ n vader vroeger om 
melk, kaas en vlees te produceren. Dit was in Boelenslaan, zo’n 
25 jaar geleden. Twee lammetjes waren mĳ n favoriet. Wolkje 1 
en Wolkje 2. Deze heb ik nagetekend van een foto. Helaas zĳ n ze 
niet goed aan hun eind gekomen. Wolkje 1 is, bleek later, geslacht. 
Wolkje 2 is waarschĳ nlĳ k overleden aan het eten van kunstmest. 
Daar ben ik nog wel eens verdrietig om.”  

Ze heeft ook aan de expositie “GE,ZICHT” van Galerie Art Brut 
meegedaan. Ze vindt het wel mooi dat er aandacht is voor haar 
tekeningen.

Alice Poiesz (55 jaar; Sneek) 
“Een boot op het Snekermeer heb ik geschilderd. Er is storm op 
komst, want de golven zĳ n hoog en het water is donker. Ik heb een 
ansichtkaart van Sneek nageschilderd. ’s Zomers heb ik weleens 
gezeild hier en ook ga ik graag naar De Potten, het strand van het 
Snekermeer. Ik houd heel erg van strandtafereeltjes. Ik ga graag 
naar de bibliotheek om boeken met mooie schilderĳ en te halen. De 
“oude meesters” zoals Rembrandt, Rubens en Jozef en Isaac Israëls, 
zĳ n mĳ n favoriet. Het schilderen geeft mĳ  wel voldoening want 
ik krĳ g veel positieve reacties. Ook omdat er een schilderĳ  hangt 
van mĳ  in Museum Dr888. Ik heb een eigen stĳ l, gebruik soms 
wel afwĳ kende kleuren en vormen in mĳ n schilderĳ en. Mĳ n oom 
noemt me weleens gekscherend Rembrandt.”

Carel Harkema (70 jaar; Leeuwarden): 
Carel schildert al van jongs af aan bĳ  de Oude Bildtdĳ k. De mooie 
horizon van de Waddenzee, de dĳ k en de mooie huisjes met hun 
vrĳ e bewoners zĳ n zĳ n inspiratie. Vroeger ging hĳ  er helemaal op 
de fi ets heen (en terug; wel zo’n 70 kilometer). Hĳ  maakte dan 
wat aantekeningen en schetsjes  zodat  hĳ  die thuis verder kon 
uitwerken. Nu hĳ  een auto heeft neemt hĳ  zĳ n kwasten en verf 
mee en gaat ter plaatse in het land of op het strand schilderen. 

,,Voor de expositie in Drachten heb ik een landschap getekend 
met zicht op de Nieuwe Bildtdĳ k. De wolkenlucht was zo mooi en 
heftig, dat ik de horizon vrĳ  laag heb geschilderd. Dit doe ik meestal 
andersom. De lucht heb ik nu de volle ruimte gegeven. Deze was 
mooi oranje en veelkleurig en heb ik zo geprobeerd te vangen.” 
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Het is nu 2021 en we hebben mooie en diverse 
inzendingen gekregen naar aanleiding van de 
uitgezette Cliëntenraad Inspiratieprĳ s een aantal 
maanden geleden. Dat zal jullie vast niet ontgaan zĳ n 
en wellicht heb je zelf ook een creatieve inzending 
gedaan. Als client van GGZ Friesland (dat zĳ n wĳ  zelf 
ook) bieden wĳ  je de kans om je talent te tonen. Dat 
kan een gedicht zĳ n, een schilderĳ  of iets anders, als 
het maar op kustzinnige wĳ ze tot stand is gekomen. 
Deze prĳ s hebben we bedacht omdat het goed is 
om creatief bezig te zĳ n. Het helpt in persoonlĳ k 
en maatschappelĳ k herstel. Ook willen we door dit 
podium te bieden, een positieve boodschap uitdragen.  

Expositie 
Binnenkort gaan we alle inzendingen (60) een plekje 
geven in een expositie. We krĳ gen daarbĳ  hulp om 
die op professionele wĳ ze in te richten, zodat de 
creaties optimaal tot hun recht komen, iets wat ze 
ook verdienen. Ten tĳ de van het schrĳ ven van deze 
update staan alle inzendingen nog te wachten in 
de opbergruimte (zie foto). We zĳ n bezig om te 
onderzoeken of een digitale of fi lmexpositie een goed 
alternatief is, mocht dit nodig zĳ n. Ook gaan we iets 

bedenken om de laatste categorie (uitvoering) te tonen 
aan het publiek. 

Het is de bedoeling om deze tentoonstelling op 
verschillende nog nader te bepalen locaties in Friesland 
te organiseren en misschien ook nog op andere dan 
GGZ-locaties. Dus een soort reizende expositie door 
alle delen van Friesland. Bezoekers kunnen hier hun 
stem uitbrengen op hun favoriete kunstwerk. Dit zĳ n 
dan de publieksstemmen. Maar alleen als dit kan in 
verband met Corona.  

Aan het eind van de expositie, dat zal in Leeuwarden 
zĳ n, worden naast de publieksstemmen de 
inzendingen ook beoordeeld door een vakjury. De 
mensen van de vakjury zĳ n veelal allround maar soms 
ook gespecialiseerd in één van de categorieën. Ze 
hebben een goed oog voor de artistieke kwaliteit van 
de inzendingen. De publieksjury telt even zwaar als 
de vakjury in de beoordeling. De prĳ suitreiking vindt 
plaats aan het eind van de expositie en hier wordt 
hopelĳ k een feestelĳ ke gebeurtenis van gemaakt, als 
de gestelde maatregelen dit toelaten. De prĳ zen zĳ n in 
natura, bĳ voorbeeld een museumjaarkaart, 

CLIËNTENRAADInspiratieprijsInspiratieprijs
Wat er ook komt, laat het komen

Wat er ook is, laat het zijn
Wat er ook gaat, laat het gaan.

Clientenraad

een bioscoopbon, hobbymateriaal, een workshop, kunstboek 
of misschien zelfs een masterclass. 

Het plan is om van de inzendingen een boek te maken, met 
foto’s en interviews van de makers van de kunstwerken, 
als de makers dat willen. Om als een mooie blĳ vende 
herinnering te koesteren aan deze wedstrĳ d. 

Naast de beperkingen door corona blĳ kt er toch heel wat bĳ  
te komen kĳ ken om dit allemaal in goede banen te leiden. 
Het is voor ons ook allemaal nieuw. Maar we houden jullie 
op de hoogte. 

Dit doen we persoonlĳ k aan jullie via een nieuwsbrief. 
Verdere informatie kun je vinden op onze website en 
besloten facebook groep.  

• www.ggzfriesland.nl/inspiratieprĳ s  
• www.facebook.com/groups/inspiratieprĳ s

Groetjes, 

Werkgroep Cliëntenraad Inspiratieprĳ s: 
Henk, Ria, Sylvia, Teresa, Eva, Jantsje  



Heb je zorg op afstand zoals beeldbellen 
of online behandeling gehad gedurende 
de corona crisis?

    Onze belangrijkste conclusie! 

  Het is en blijft maatwerk waarbij de cliënt 
  ook in deze de regie hoort te hebben.

Enquête ZORG OP AFSTAND
      

                  

                                                                                                         
                                                            

  
  
    

Hoe ervaar je het beeldbellen? 

Het is nu één jaar geleden dat de eerste bevestigde coronabesmetting in Nederland werd 
vastgesteld. Er is veel veranderd in ons dagelijks leven en zo ook in de manier waarop GGZ 
Friesland haar zorg verleent. Ineens moesten veel cliënten overgaan op ‘digitale’ zorg. Als 
cliëntenraad waren en zijn we heel benieuwd hoe iedereen dit ervaart; vandaar ons initiatief 
voor de enquête ‘zorg op afstand’. De enquête is door 350 cliënten ingevuld, veel dank 
daarvoor! We willen een aantal van jullie antwoorden en opmerkingen hier delen. 

Ook 229 behandelaars en zorgprofessionals hebben deze enquête 
ingevuld. Wil je weten wat zij hebben geantwoord of ben je benieuwd 
naar meer feedback van de cliënten, scan dan de QR-code of gebruik 
de link voor een uitgebreid verslag met alle informatie.

41; 17%

202; 83%

Heb je online modules (bv via Minddistrict)
aangeboden gekregen tijdens de corona crisis?

248; 71%

99; 29%
Ja

Nee

https://www.ggzfriesland.nl/over-ons/clientenraad/enquete


