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LF2018: kans voor
TE GAST

LF2018: kans voor
mensen met ideeën

G eregeld zie ik mooie
ideeën van mensen
langskomen, die niet van

de grond komen. Een aantal van
deze mensen levert kritiek op
LF2018. Jammer, want alleen
met een mooi idee ben je er nog
niet.

Het idee opperen, bij de orga-
nisatie van LF2018 droppen en
daarna zelf niks meer doen. Ik
geloof niet dat het zo werkt.
Jouke C. Zijlstra schetst in ‘Dor-
pen buitenspel gezet bij KH2018’
(LC 10 juli) een beeld dat LF2018
wel kennis neemt van het idee,
daar terecht enthousiast over is
maar er verder niks mee doet. Ik
ben van mening dat het daarna
weer de beurt is aan diegene die
het idee heeft gedropt, om dit
verder uit werken.

Wanneer je een mooi idee
hebt, moet je gewoon aan het
werk. Natuurlijk is het verstan-
dig om dit te delen met LF2018
om te kijken wat je voor elkaar
kunt betekenen. Maar jij bent en
blijft eigenaar van het idee en
daarmee heb je ook de verant-
woordelijkheid om zelf aan de
slag te gaan met jouw idee.

Zorgen dat het van de grond
komt, dat je draagvlak krijgt, je
medestanders hebt, een reële

verwachting hebt van geldstro-
men. En dat is een hele klus,
want juist in dit stadium sta je
er alleen voor, zonder steun,
commitment of de wetenschap
genoeg geld te hebben om je
idee te realiseren.

Net als een schilder sta je voor
een wit doek in alle eenzaam-
heid. En daarmee aan het werk
gaan? Dat is eng en tegelijk de
uitdaging, want wie weet, na al
je harde (denk)werk en tijd die je
erin gestopt hebt, zit niemand
op jouw idee te wachten. Of
erger, het komt niet van de
grond omdat het onuitvoerbaar
is of verdwijnt stilletjes naar de

achtergrond door het aanbod
van andere inhoudelijk en artis-
tiek sterkere ideeën.

En toch lijkt mij dit de enige
juiste weg wanneer je een idee
hebt. Want door jouw idee te
delen met anderen wordt het
alleen maar beter en krachtiger…
kijk eens wat Christien Lycklama
à Nijeholt voor elkaar krijgt op
de Aldegeaster Iepen Dei in
‘Gezichten van saamhorigheid’
(LC 3 juli). Een op veel vlakken
bruisende dag met verrassende
en inspirerende activiteiten.
Zonder een actieve rol van trot-
se inwoners ben je nergens, stelt
zij terecht vast.

Daarom zijn ideeën zo belang-
rijk, om juist dat proces te ver-
beelden en daarom is het zo
belangrijk om jouw idee uit te
werken, want dan gebeuren er
dingen die je eigen verwachtin-
gen overtreffen.

Zo heb ik samen met enkele
dorpsbewoners van Langezwaag
een project bedacht in het kader
van Under de Toer, een onder-
deel van LF2018. We zijn gewoon
begonnen met een idee. Door er
elke week aan te werken, het te
delen met de organisatie Under
de Toer en uiteindelijk alle
dorpsbewoners erbij te betrek-
ken is ‘Haren in de Wind’ nu een
fantastisch project in ontwikke-
ling.

Het allermooiste wat er nu
gebeurt? Waar ik kippenvel van
krijg? Dat het mensen dichter bij
elkaar brengt en sociale infra-
structuur en cohesie zichtbaar
maakt. Maar bovenal: het met
elkaar bouwen aan een groots
project genereert positieve ener-
gie. Ik kan alleen maar zeggen
en beamen: LF2018 is een kans
voor mensen met ideeën. Zeker
als je een droom hebt van iets
dat je ooit nog eens wilt realise-
ren.

Pak die kans, want met LF2018
krijg je nu de ruimte.

WIETSKE LYCKLAMA A NIJEHOLT
Beeldend kunstenaar te
Langezwaag.
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