Projecten die subsidie ontvangen
Nr Project
Aanvrager
Periode
Subsidie
1
De Joodse Bruiloft
De Jonge Republiek
Januari - mei 2020
€ 70.000,00
De Joodse bruiloft is een multimediale performance n.a.v. het boek 'De Joodse Bruiloft' van journalist Auke Zeldenrust. Barend en Mimi Boers trouwden in 1939
in de Synagoge van Leeuwarden en vluchtten in 1942 voor de nazi's. Op een veel later ontdekte 8mm-film van dit huwelijk staan de bruiloftsgasten en kinderen
uit de Joodse wijk. De verhalen van deze mensen wordt verteld, en met zang, dans, spel en vergankelijke zandtekeningen worden de mensen van de
voormalige Joodse buurt in de aandacht gezet. Publiek loopt een korte museale route door de Sacramentsstraat, naar Zalencentrum Schaaf. Achter de ramen
beelden, foto's en attributen die de sfeer en bewoners van vóór de oorlog terugbrengen. Nieuwe buurtbewoners uit de wijk gidsen het publiek op de route en
geven de oude verhalen door aan nieuwe generaties. Er worden 12 voorstellingen gespeeld in januari en 14 in april/mei 2020.
2
Ferhalen te Plak
St. Erfgoed & Publiek
April en mei 2020 ev € 27.300,00
Ferhalen te Plak brengt historische verhalen terug naar hun oorspronkelijke omgeving en combineert dit met (bewegend)beeld, geluid, foto's, afbeeldingen,
voorwerpen, archiefstukken ed. Op 6 locaties in Fryslân worden iconische verhalen gerealiseerd in de vorm van een fysieke locatie (bijv. een zuil) en een web
based deel. De locaties zijn: Pingjum, Appelscha, Sondel, Dronrijp, Leeuwarden en Echten.
3
De Terugkeer van de Joodse Kinderen
St. De Verhalen
April en mei 2020
€ 100.000,00
Dit project gaat om 210 Joodse kinderen, die in 1942 en 1943 uit Amsterdam naar Fryslân zijn gesmokkeld en bij Friese gezinnen werden ondergebracht. De
kern van het project is dat deze kinderen - voor zover ze nog in leven zijn - vanaf het najaar 2019 opgespoord worden, om ze in 2020 terug te laten keren naar
Fryslân. Om samen de oorlog te gedenken en de bevrijding te vieren, maar ook om naar ze te luisteren en hun verhalen door te geven aan volgende
generaties. De Terugkeer van de Joodse Kinderen bestaat uit vijf deelprojecten die in samenhang met elkaar worden ontwikkeld: 1) de onderduikdagen, een
vierdaagsevenement waar o.a. de Joodse Kinderen hun verhaal doen, 2) een research project om de Joodse Kinderen op te sporen, 3) een theatervoorstelling
gebaseerd op het levensverhaal van Lea Tropp die als 4 jarig meisje van Amsterdam naar Sneek werd gesmokkeld, 4) levensgrote portretten van de Joodse
Kinderen in het Friese landschap nabij de onderduikadressen en 5) een documentaire en vierdelige serie i.s.m. Omrop Fryslân.
4
De Overval op het Bevolkingsregister
St. Ans maar Gelyk
September 2020
€ 20.000,00
Het project De Overval bestaat uit een theaterstuk over de overval op het bevolkingsregister van de vml. gemeente Het Bildt in de nacht van 25 op 26
september 1943. Met de actie werd getracht te voorkomen dat de mannen die verplicht in Duitsland tewerk werden gesteld, zouden worden opgepakt. De
overval werd uitgevoerd door een knokploeg uit Liauckemastate in Sexbierum. De verzetsstrijders kwamen uit de huidige gemeentes Waadhoeke en Harlingen
en ook de burgemeester speelde een belangrijke rol. Een aantal van de verzetsstrijders zal later verraden en gefusilieerd worden. De voorstelling wordt 4 keer
opgevoerd op de plek waar de overval plaatsvond.
5
Herdenking de Oerfal op de Blokhuispoort
St. Bevrijdingsfestival
8 december 2019
€ 18.600,00
Het project gaat om de herdenking van de overval op de Blokhuispoort door leden van de Friese KP op 8 december 1944. De verzetsmensen waren, op basis
van vrijwilligheid, gekozen om twee topfiguren uit het Noordelijke verzet te bevrijden uit handen van de Duitse bezetter. Deze twee mannen waren niet langer
bestand tegen de martelingen en stonden feitelijk op het punt van breken. Ter gelegenheid van het aanstaande 75 jarig jubileum verschijnt een boek dat het
leven van de 26 mannen die de overval uitvoerden, wil belichten. Naast de boekpresentatie zal in het programma aandacht worden besteed aan wat de
deelname aan de overval heeft betekend voor hun verdere leven, maar ook voor dat van hun nabestaanden. Dit zal nader worden geconcretiseerd door
filmfragmenten, gesprekken en een beoogd kooroptreden (onder leiding van Meindert Bosklopper).
6
Wapendropping beleef- en wandeltocht
St. Wapendropping
2 en 3 mei 2020
€ 44.310,00
De Wapendropping is een beleef- en wandeltocht en volgt het spoor van de wapens die in de nacht van 5 op 6 januari 1945 in De Deelen zijn gedropt. De tocht
loopt van Aldeboarn-Tijnje (Kaasboerderij De Deelen) en eindigt in Wirdum waar de wapens bij de bevrijding zijn gebruikt. Deze gebeurtenissen worden op de
wandelroute uitgebeeld door acteurs. De wandelaars knjgen zo een beeld van hoe het er in de Tweede Wereldoorlog in dit gebied aan toe is gegaan. Voor
aanvang van de wandel-beleeftocht springen 'Britse' parachutisten uit een vliegtuig.
7
Theatervoorstelling Schaduwen
Pier 21
April en mei 2020
€ 75.000,00
De theatervoorstelling Schaduwen is gebaseerd op het zeer bewogen leven van verzetstrijder Cornelis Reeskamp (CR) uit Bussem. CR is een van de
allereersten. In november 1940 komt de groep waarvan hij deel uitmaakt in het vizier van de Sicherheitsdienst en ontvlucht hij noodgedwongen het Gooi en
strijkt zonder zijn gezin neer in Friesland. CR werkt in het begin onder meer samen met de grootvader en naamgenoot van de huidige burgermeester van
Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma. Vele heldhaftige verzetsdaden volgen. Zo maakt hij in 1944 onderdeel uit van de groep die zonder een schot te
lossen 59 gevangenen bevrijdt uit de gevangenis van Leeuwarden. Direct na de oorlog wordt CR erkend en geprezen voor zijn werk, onder meer met een
officiële onderscheiding van generaal Eisenhower. Echter belandt deze verzetsheld na de oorlog in de gevangenis. Betrokkenheid bij een onterechte roofmoord
op boer Hantje Zijlstra in Wolsum wordt hem fataal. Voor het creëren van een optimale beleving van dit verhaal gaat het stuk zich afspelen op een boerderij in
Wolsum. In totaal spelen ze 30 voorstellingen.
8
Herdenkingsreis Stanfries X
St. Museumhaven Leeuwarden
25 maart 2020
€ 12.440,00

Het project is een herdenkingsreis van de voormalige beurtvaarder Stanfries X, eigendom van de stichting Museumhaven Leeuwarden. Met de reis worden alle
bemanningsleden van de voormalige Rederij Stanfries te Leeuwarden geeerd die in de oorlogsjaren hun plicht en functie uitoefenden onder vaak gevaarlijke
omstandigheden. Sommige van hen hebben bij de uitoefening van hun werkplicht het leven gelaten. Aanleiding is de redding van zeven Engelse
bemanningsleden van een Halifax bommenwerper en een Nederlandse geheim agent in de nacht van 24 op 25 maart 1943 door de kapitein en bemanning van
de stoombeurtvaarder Holland-Friesland IV op de lijn Stavoren - Enkhuizen. De redding en de verzetsdaad kosten uiteindelijk het leven aan de kapitein van het
schip, terwijl de geredde geheim agent zijn missie daardoor kon voltooien. Met een herdenkingsreis, een docudrama en een expositie worden ze geeerd.
9
Bevrijdingsroute door Kazemattenmuseum
St. Kornwerderzand
Dec - april 2020
€ 17.400,00
De Bevrijdingsroute voert door verschillende kazematten en bunkers en is een educatieve route over 75 jaar vrijheid. Het museum laat zien hoe de bevolking
verlangde naar het einde van de oorlog. In de vaste presentatie zijn allerlei aanknopingspunten waaraan het verhaal van de bevrijding wordt gelinkt. In Kazemat
XIV, de keuken, wordt bijvoorbeeld duidelijk welk voedsel er aan het eind van de oorlog wel en welk voedsel er niet was. Hoe het eten op de bon ging en hoe
voedsel werd gesmokkeld. De kinderen worden uitgedaagd met voedselbonnen en het schaarse eten een eigen menu samen te stellen. De doelgroep zijn alle
scholen in de provincie.
10 It Grutte Swijen
St. Theatergroep 'Sult'
Mei 2020
€ 12.000,00
It Grutte Swijen is een Friestalige theatervoorstelling. Op 17 nov. 1944 zijn de 22 jarige Piebe Hoekema uit Koudum en Freerk de Jong uit Arum in Norg
doodgeschoten door de Duitsers. De dood van de jongens had grote gevolgen in Koudum. Zo zijn er twee jonge onderduikers als verraders ontmaskerd en
doodgeschoten door het verzet. Betrokkenen beloofden elkaar er nooit meer over te praten. Het stuk laat zien wat het doet met een Friese hechte
gemeenschap als Koudum wanneer er totaal niet meer wordt gesproken over een zeer ingrijpende gebeurtenis tijdens de oorlog. Er worden 10 voorstellingen
gespeeld in mei 2020.
Totaal
€ 397.050,00

