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MIENSKIP

IEPEN DOAR(P), GEWOONWEG GELUKKIG

ONS KENT ONS
Het geheim van gelukkig leven en laten leven?
Misschien is het de beslotenheid van een
zorgzame gemeenschap waar bewoners elkaar
nog groeten. De vertrouwde omhelzing van
oud land aan de vaart, een dorpskroeg en ’n
bescheiden maar blakend verenigingsleven. Ons
kent ons in Feanwâldsterwâl. Een doodgewoon
Fries streekdorpje, in de kijker gezet door
Iepen Doar(p).
TEKST JOLANDA DE KRUYF FOTOGRAFIE MARIEKE KIJK IN DE VEGTE, TRYNTSJE NAUTA/IEPEN DOAR(P)
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Sjoerd Litjens

Feanwâldsterwâl is gjin aparte mienskip, mar De Wâl
is oars. Met andere woorden, De Wâl, zoals de voormalige veenkolonie tussen de oude grietenijen Dantumadiel
en Tytsjersteradiel ook wel wordt genoemd, is niet
bepaald een bijzondere gemeenschap, maar wel ánders.
Waar ‘m dat in zit? Voor Iepen Doar(p) ging het tienkoppige team op gedegen onderzoek uit. Hun eindconclusie:
‘Tsja, we hebben 128 verschillende antwoorden op die
vraag gekregen.’

A

chter iedere voordeur schuilt een boeiend verhaal, de moeite waard om verteld te worden.
Dat is Iepen Doar(p) in een notendop. Fries
voor open deur én open dorp, want alle pakweg
300 inwoners hebben hun zegje gedaan in mini-portretten
met gemeenschapszin als rode draad. Die inhoud maakt
dat Iepen Doar(p) verder reikt dan de grenzen van Friesland en het project is opgenomen in het hoofdprogramma
van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Met
mogelijk een internationale follow-up in Europa. Reden
dat 128 – hoofdzakelijk Friese – audioportretten maar
alvast zijn ondertiteld, ook in het Engels.

De magie van mienskip
Gemeenschapszin, verpakt in 128 ultrakorte verhaaltjes.
Of eigenlijk 129; want toen het project al klaar was, onverwacht de vorst intrad en iedereen ineens op de ijzers
stond, wilden de makers per se ook een schaatsportret.
‘Omdat natuurijs zo’n wezenlijk onderdeel is van de binding die de Fries heeft met zijn of haar directe omgeving,’
zegt Sjoerd Litjens, de geestelijk vader van Iepen Doar(p).
Zo gezegd, zo gedaan. Stuitten ze warempel óók nog op
een knul in het dorp die Sven heette. Hoeveel mazzel kun
je hebben.
Denk niet dat het allemaal van een leien dakje ging.
Sjoerd (41), documentairemaker en oud-inwoner van
Feanwâldsterwâl, leidde het team van professionals dat
ruim een jaar lang werkte aan Iepen Doar(p): interviewers en redacteuren, fotografen, een geluidstechnicus,
vormgever, websitebouwer en een vertaler. Op speurtocht
naar gemeenschapszin, in een provincie met de “grootste
kleine dorpsdichtheid” van Nederland. Mienskip op z’n
Fries. Wat is dat precies? Op de site van het dorp staat:
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‘Ik vind het café het mooist, dat is mijn ding. Dat
komt door alle soorten volk; ze hebben allemaal hun
eigen verhaal en ding. Het is altijd heel gezellig.
Dat heb je in een café; je kunt ouwehoeren, maar ook
een serieus gesprek hebben. Je wéét alles van klanten,
hun privésituatie. Dat wordt hier wel op tafel gelegd.
Bij sommige stamgasten ga je ook thuis of in het
ziekenhuis langs, als ze ziek zijn.’
(Fragment uit aflevering 1, Geen poeha)

Ieder leven is een boek waard
Terug naar het begin. Naar de visie van Sjoerd Litjens,
eigenaar van levensverhalenbedrijf Mijn Verhaal:
dat ieder leven een boek waard is. Of toch tenminste
een portret van een paar minuten. Iepen Doar(p) is
ook vanuit zijn journalistieke nieuwsgierigheid ontstaan. ‘Naar het dorp waar ik opgroeide en de verhalen
daar die mijn jeugd bewust en onbewust geraakt
hebben.’
Sjoerd kwam op z’n zesde naar Feanwâldsterwâl,
vanuit de grote stad. Zijn ouders hadden Amsterdam
vooral vanwege het welzijn van hun zoon verlaten; >
NOORDERLAND 39

MIENSKIP

het jonge carapatiëntje was vaak ziek en het Friese platteland zou z’n gezondheid ten goede komen. Er werden
wel wat wenkbrauwen gefronst in het dorp, toen die
vreemde snuiters uit het Westen zich settelden. ‘Er was
een zekere afstandelijkheid in het begin, maar we
hebben ons nooit onwelkom gevoeld.’ Sjoerd ervoer zijn
jeugd als een warme tijd. ‘In één woord: vrijheid! Altijd
buiten en geen grenzen. Ja, om zes uur thuis met eten,
verder niet.’
‘Ik heb er nooit onveiligheid gevoeld en denk dat je in
een dorp als dit met een zekere naïviteit groot kunt
groeien. In de stad leer je sneller dingen af.’ Grijnst:
‘Echt gebeurd: toen ik een keer ’s avonds m’n fiets op het
erf had laten liggen, was-ie echt niet weg de volgende
ochtend. Had iemand ‘m keurig in de schuur gezet.’
‘Ik weet wel wie waar woont, dus je kent de mensen
wel. Er wordt vaak uitbundig gezwaaid. Ook al is het
donker, het voelt toch veilig om hier te lopen. Soms
kom je iemand tegen met een hondje, maak je een
praatje. Als er vrienden van buiten komen, vinden
die het zo bijzonder dat iedereen groet. Dat doen ze
in de stad niet. Een knikje of even de hand opsteken
in de auto. Hé, hoi, hoe is het? Doeg!’
(Fragment uit aflevering 25, Gewoon groeten)
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‘Opgroeien in Feanwâldsterwâl,
dat was vrijheid! Altijd buiten,
geen grenzen. Ja, om zes uur thuis
met eten. Verder niet’
In vrijheid verbonden zijn
De wetenschap dat men zich om elkaar bekommert is
alom aanwezig in Feanwâldsterwâl. Sjoerd: ‘Natuurlijk is
er sociale controle, die kun je als benauwend ervaren.
Maar de samenhang maakt dat mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Je bent in vrijheid verbonden,
met de ruimte om eigengereid te zijn en de noodzaak om
verbindingen aan te gaan met anderen. Daar kun je je
ook niet aan onttrekken. Als je in zo’n gemeenschap
woont draag je bij. Punt. Omdat-ie zo klein is en omdat je
elkaar elke dag tegenkomt. Die eensgezindheid, die mis
ik wel in een stad.’
Sjoerd leeft en werkt tegenwoordig in Zwolle, maar de
band met Friesland – waar zijn ouders nog steeds wonen
– bleef sterk. ‘Ik was een nieuwsgierig kind, dus vanaf
m’n 18de trok ik erop uit, wilde de wereld zien. Maar zo
NOORDERLAND
rond mijn
40ste groeide het verlangen naar vroeger en
werd de vraag “wat heeft mij gevormd?” sterker.’ Zodoende kwam Sjoerd uit op z’n “eigen” oude dorp voor dit
project dat toekomstige generaties een waardevolle nalatenschap wil bieden. Lacht: ‘De jongen van toen is wel uit
het dorp, maar het dorp nog niet uit de jongen.’ >
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‘Je wilt buitenaf wonen, maar niet in the middle of
nowhere, met in de omtrek niemand. Feanwâldsterwâl biedt de mogelijkheid om buiten te wonen en toch
tussen de mensen. Toen we hier kwamen hebben we
overal een briefje in de bus gedaan; wie we waren en
of mensen ons vooral in het Fries wilden aanspreken.
En dat we nog wel stadse fratsen zouden kunnen
hebben, die we graag wilden afleren…’
(Fragment aflevering 5, De buurmans)

Meer onderling begrip kweken
Iepen Doar(p) is méér dan een artistieke journalistieke productie. Het is ook een tijdsdocument voor de
(klein)kinderen. Sjoerd: ‘We schrijven hedendaagse
geschiedenis. Stel je voor dat dit 50 jaar geleden al
was gedaan en we er nu naar hadden kunnen kijken?
Dat zou toch te gek zijn geweest?’ De makers hadden
ook een droom voordat ze hieraan begonnen: meer
onderling begrip kweken in een klein dorp en mensen

‘Vroeger wilde je weg uit Feanwâldsterwâl, er niet
meer bij horen; je wilde geen boerenkinkel zijn.
Dan wil je naar het stadsachtige toe. Maar later, in
de hectiek van het leven, vind je het hier weer terug.
Je ziet de bomen en het land en dan vergeet je alles
ook even. Al die drukte in je hoofd.’
(Fragment uit aflevering 29, Anders dan anders)

Een uitdaging van formaat
Hoe is het om te wonen in zo’n beschutte gemeenschap
met eigen waarden? ‘Er zijn ongeschreven regels,’ zegt
Sjoerd. ‘Loyaliteit. Sterke schouders die de zwaarste
lasten dragen. De zorg voor je directe omgeving, waar
je zelf ook deel van uitmaakt.’ Zoek het maar ‘es uit.
Niet in één of twee gesprekjes, geen huizenblokje of
een hele straat, maar interview álle inwoners van
Feanwâldsterwâl. Wat een stunt. Gewoon een
compleet dorp met mensen die stuk voor stuk hun
eigen beleving, lusten en lasten hebben.
Een uitdaging van formaat die begon met bewonersbijeenkomsten in café ’t Dûke Lûk, het perfecte
trefpunt. ‘Iedereen is vooraf om toestemming
gevraagd,’ vertelt Sjoerd, die bewust koos voor een
mix van audio en fotografie. Minder “eng” dan
bewegend beeld. Niet iedereen wilde (herkenbaar) op
de foto, en ook dat leverde mooi, verstild beeld op.
‘Geluidopnames maakten dat we heel dichtbij mensen
konden komen.’ De taal speelt ook een leidende rol.

‘Van het dorp is 90 procent Friestalig, de taal is sterk
verbonden met hun cultuur en identiteit en ligt dichtbij
het hart. Je praat makkelijker over je gevoelens
in je moerstaal.’

daarbuiten laten nadenken over de binding die ze zelf
hebben met hun eigen gemeenschap.
‘Iepen Doar(p) wil bewoners trotser maken, meer
bewust van de betekenis van mienskip en leefbaarheid. Dat mensen elkaar beter gaan begrijpen is de
grootste drijfveer in mijn werk,’ zegt Sjoerd. ‘Zeker in
tijden van globalisering, individualisme en verstedelijking wil ik graag de wezenlijke dingen in het leven
vastleggen.’ Hij had de fysieke afstand tot Friesland
nodig om dat te doen. ‘Zou ik nog steeds in Feanwâldsterwâl wonen, had ik als maker minder vrijheid
gehad. Nu was ik wel een buitenstaander, maar toch
één die het voordeel van de twijfel kreeg.’

Liefdewerk in geluid en beeld
In amper 2 tot 3 minuten vertellen bewoners hun verhaal, ongecompliceerd, zonder enige reserve. Met één
foto in een veelzeggende beeldtaal. ‘Je kijkt ernaar,
hoort het verhaal en dan creëer je als vanzelf een
audiovisuele voorstelling in je hoofd.’
Een team van tien, met bewust een paar Friestalige
professionals uit ’t mediawereldje, investeerde veel
tijd en aandacht in de voorbereiding van Iepen
Doar(p). Sjoerd Litjens, Sippy Tigchelaar, Hester
Heite, Tryntsje Nauta, Marieke Kijk in de Vegte, Jelle
Post, Frank Boelen, Robea Kleisma, Steven Scholte en
Benthe van Aalst zaten vaak vlak onder de huid van
hun hoofdrolspelers, maar waakten tegelijkertijd over
de privacy. ‘We weten natuurlijk veel, heel veel van al
die mensen. Logisch, soms was je drie uur aan ’t interviewen voor een verhaal van drie minuten. We hebben
steeds gezegd: we willen mensen na afloop recht in de
ogen kunnen kijken. Ze hebben ons hun vertrouwen
gegeven en het is onze morele plicht om iedereen recht
te doen. Dat is gelukt, vind ik. Er zit heel veel liefdewerk in dit project en ik ben echt trots op wat we met
elkaar hebben gemaakt.’
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VERHALEN
BLIJVEN BEWAARD

Iepen Doar(p) heeft 128 persoonlijke
verhalen van even zoveel huishoudens in
het Friese dorpje Feanwâldsterwâl vastgelegd
door middel van een audioportret met foto.
Tussen 12 februari en 13 augustus van dit jaar
worden ze uitgezonden, op 128 achtereenvolgende
werkdagen via de website (iependoarp.eu), op social
media en door Omrop Fryslân. Alle afleveringen zijn
ook terug te vinden. Na publicatie blijft Iepen
Doar(p) voor het nageslacht bewaard, zowel online als onder de vleugels van de Friese erfgoedinstelling Tresoar. Daarnaast is het de
bedoeling dat het project een vervolg
krijgt in de vorm van een boek en
een tentoonstelling.
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Cultuur
RePoRTage LEEUWARDEN CULTURELE HOOFDSTAD

Vanaf dit weekend is Leeuwarden-Fryslân
Culturele Hoofdstad van Europa.
Het thema is mienskip (gemeenschap).
Wat is dat dan? Sjoerd Litjens’ verhalen
over de inwoners van Feanwâldsterwâl
maken alles duidelijk.
Door Jurre van den Berg
Foto’s Marieke Kijk in de Vegte en Tryntsje Nauta

Dit zijn de
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Valletta

Cultuur

Leeuwarden-Fryslân deelt de titel
Culture Hoofdstad van Europa 2018
met Valletta, de hoofdstad van
Malta. Bij sommige programmaonderdelen werken de steden
samen. Zo brengt Poetic Potatoes
een meertalige poëziebundel uit

met gedichten van Maltese en Friese
dichters. Ook werken kinderen uit
Malta en Friesland samen aan een
filmproject en een kinderopera.
In 2019 is het de beurt aan de
Italiaanse stad Matera en de
Bulgaarse stad Plovdiv.

Vegte, ging langs de deuren.
Vertrouwen, Litjens was immers
hun oude dorpsgenoot, tijd en vasthoudendheid bleken de sleutel.
‘Vooral Sippy is als een maatschappelijk werker door het dorp gegaan.
Soms moesten we drie keer terugkomen. Uiteindelijk gingen alle deuren open.’
De verhalen verschijnen als korte
audioclip met een foto, zonder naam
en toenaam. ‘Ik wilde de mensen laten zien en horen’, zegt Litjens. ‘De gesproken taal is een belangrijk aspect
van wie zij zijn. Maar een camera kan
intimideren, daarmee kom je lang
niet zo dichtbij.’ Bijna alle vertellingen zijn in het Fries, maar met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Van
12 februari tot en met 8 augustus zal
elke werkdag een deur in Feanwâldsterwâl opengaan met de publicatie
van een portret.

ingeschreven voor een ouderenreis.
Het verbaast Litjens hoe persoonlijk de verhalen zijn. Klaas Idzerda
vertelde uitgebreid over zijn inspanningen voor de regionale begraafplaatsen, de oprichting van de feestcommissie in het dorp en het ontwerp van nieuwe bloembakken langs
de kade. Maar wat bijblijft, is zijn verhaal over Tjalling, de inmiddels overleden verstandelijk gehandicapte
broer van zijn vrouw Anneke. Toen
hun moeder overleed, trok hij bij hen
in. ‘Iedereen in het dorp kende hem.
Je hoorde hem altijd aankomen, op
zijn fietsje, psalmen zingend.’
Laat inwoners van Feanwâldsterwâl vertellen over wat het betekent
om in het dorp te wonen en ze verliezen hun schroom. Misschien is dat de
kern van de mienskipsgedachte en
daar is geen Culturele Hoofdstadtitel
voor nodig. Sjoerd Litjens ziet parallellen met hoe hij zelf het dorp aanvankelijk wat terughoudend tegenover zich trof, een jaar geleden in
dorpscafé ’t Dûke-Lûk. ‘Het enthousiasme kan nog komen.’
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Culturele Hoofdstad van Europa.
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Wat is dat dan? Sjoerd Litjens’ verhalen
over de inwoners van Feanwâldsterwâl
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Foto’s Marieke Kijk in de Vegte en Tryntsje Nauta

Dit zijn de
Friezen
OM NAAR UIT TE KIJKEN

H

oe de bewoners
van Feanwâldsterwâl reageerden toen Sjoerd
Litjens in dorpscafé ’t Dûke-Lûk
het plan presenteerde om van alle 128 huishoudens
in het Friese dorp een audiovisueel
portret te maken? ‘Eerst zo’, zegt de
documentairemaker een jaar later in
datzelfde café: hij leunt achterover
op zijn stoel, het hoofd licht voorovergebogen, de armen over elkaar.
‘Maar al snel kwamen de verhalen.’
Een vaart en twee straten, De
Streek en De Wal. Meer is Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal in het
Nederlands, 400 inwoners) niet. Halverwege tussen Dokkum en Leeuwarden, ingeklemd tussen een snelweg
en een spoorlijn, een uitgestrekt buitengebied als gedeelde achtertuin.
Klaas Idzerda (71, ‘maar ik ben import
want ik woon hier pas vijftig jaar’)
kan zich nog herinneren hoe de boeren vroeger ’s avonds met hun met
hooi en melk volgeladen schuitjes
terugkeerden.
Pas in 2011 schudde ‘De Wâl’ het
buurtschapstempel af en kreeg het
officieel de dorpsstatus. Sindsdien is
het het jongste dorp van Friesland

Sjen yn it Tsjuster. Voorstelling
als eerbetoon aan de in 2013
overleden blinde Friese dichter
Tsjêbbe Hettinga. Vanaf 16/3 in
Burgwerd.
Sense of Place. Landschapskunstproject rond het Waddengebied van ex-Oerol-directeur
Joop Mulder.
Lost in the greenhouse. Muziektheater van Orkater en De
Lawei in de kassen van Kwekerij
Hartman. 19/4 t/m 20/5,
Sexbierum.
De reuzen van Royal de Luxe.
17 t/m 19/8, Leeuwarden.

– het predicaat werd gevierd met een
zweefmolen en een schiettent.
Als 6-jarige jongen streek documentairemaker Litjens (41) zelf met
zijn ouders neer in Feanwâldsterwâl.
‘In Amsterdam was ik als carapatiënt
altijd ziek. Hier had ik daar geen last
meer van. Altijd buiten, altijd spelen.’
Inmiddels woont hij al jaren in

OPENINGSWEEKEND
Zwolle. Tien jaar werkte hij als sportjournalist. ‘Maar ik was klaar met de
zwart-witweergave van succes en falen.’ Hij legde zich toe op het optekenen van levensverhalen. ‘Ik leerde dat
iedereen een verhaal waard is.’
In 2014 keerde Litjens terug naar
Feanwâldsterwâl, met het plan het
dorp waar hij was opgegroeid te vatten in een verzameling portretten.
Hij ging praten met zijn oude meester op de lagere school. ‘Die zei: ‘Mooi
plan, in 2018 is Friesland Culturele
Hoofdstad van Europa met allerlei
subsidiepotjes, grijp je kans.’
Dit weekend opent LeeuwardenFryslân het jaar als Culturele Hoofdstad van Europa. De mienskip – de gemeenschap – was de troef waarmee
Leeuwarden de titel in 2013 in de
wacht sleepte. Mede om dat ideaal
kracht bij te zetten, werd later de
provincienaam aan de kandidatuur
toegevoegd. Het festijn houdt niet op
bij de stadsgrens.
Maar in de aanloop naar 2018
klonk gemor. Want wat hadden die
door internationale kunstenaars
ontworpen fonteinen in de Friese elf
steden of de reuzenmarionetten van
het Franse gezelschap Royal de Luxe
nu met de Friese gemeenschap van

doen? Veronachtzaamde de organisatie het centrale thema niet? Zo kwam
het geheime wapen als een boemerang terug: wat betekende dat containerbegrip mienskip nu eigenlijk? Het
jaar als culturele hoofdstad moest
een volksfeest voor en door de
gemeenschap worden, maar ook een
artistiek programma met internationale allure. Dan kom je er niet met
dorpstoneel.
Die spagaat brak ook artistiek leider Lieven Bertels op. ‘Deze baan
sloopt mensen’, zei hij in de Leeuwarder Courant. De Vlaming vertrok af gelopen zomer, nog voor het feest
begon, voor een nieuwe baan naar
Amerika. Iedereen heeft een mening,
idee en verwachting van wat een Culturele Hoofdstad moet worden, had
Bertels ondervonden. ‘Die verwachtingen zijn soms onrealistisch hoog.’
Mienskip was geen marketingtrucje, bezwoer de artistiek leider
kort voor zijn vertrek in de Volkskrant.
Tegelijkertijd moest Friesland in 2018
niet blijven hangen in nostalgische
plattelandsfolklore. Het zou de viering moeten worden van de iepen
mienskip: de open gemeenschap, het
verbond tussen Friesland en de wereld. ‘We zetten de ramen en deuren
open.’ Zo is er in het programma

plaats ingeruimd voor een Mata Haritentoonstelling in het Fries Museum
én voor Under de Toer, een verzameling lokale manifestaties in plaatselijke kerken.
Toch, als er één project is waarin de
mienskip tot leven komt, dan is dat in
Iepen Doar(p) (een woordspeling op
open deur en open dorp), zoals de portrettencollectie van de gemeenschap
van Feanwâldsterwâl heet. Maar verwacht ook van initiatiefnemer Litjens
geen pasklaar antwoord op wat die
mienskip is. ‘Ik erger me aan het clichébeeld dat vaak van dorpsgemeenschapschappen wordt geschetst. We
wilden de tijd nemen om de verscheidenheid laten zien, iedereen een stem
geven. Het op het oog uniforme dorp
blijkt vooral heel divers.’
De mensen doen veel samen en
voor elkaar, maar zijn ook op zichzelf.
Er is een sociale commissie die zieken
bezoekt. Er zijn tradities, zoals het
jaarlijkse volleybaltoernooi tussen De
Wal en De Streek, en de Lodenhelrun,
een survivalrace die draait op honderden vrijwilligers. De vrijstaande
huizen langs het water hebben een
eigen bruggetje als toegang – je zou er
een metafoor in kunnen zien. Het
dorp en de dorpsbewoners zijn als

Formeel is Leeuwarden-Fryslân
al sinds 1 januari Culturele
Hoofdstad van Europa. Toch
wordt het jaar dit weekend pas
echt geopend. Vanmiddag om
12.00 uur zingen Friese scholieren het LF2018-lied Seis oere
thús (Zes uur thuis) van de
Friese zangeres Nynke Laverman. Zaterdagavond vindt op
drie pleinen in Leeuwarden het
openingsspektakel plaats, onder regie van Ira Judkovskaja
(Tryater). De opening wordt bijgewoond door koning WillemAlexander en koningin Máxima
en is vanaf 21.35 uur live te zien
op NPO1. Ook de Escher-tentoonstelling in het Fries Museum
en de Dada-expositie in Drachten (Dada in Dr8888) beleven
dit weekend hun première.

vanzelfsprekend met elkaar verbonden, maar met enige distantie.
De grootste prestatie is misschien
wel dat het lukte nagenoeg alle
dorpsbewoners over de streep te trekken. Een team, naast Litjens bestaand
uit de interviewers Hester Heite en
Sippy Tigchelaar en de fotografen
Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de

Meer nog dan een lofzang op de gemeenschap zijn de 128 portretten een
ode aan de alledaagsheid. De oma die
vertelt dat haar kleinzoon elke maandag stoofpeertjes komt eten. De man
die begeesterd uiteenzet wat hij in
zijn moestuin heeft staan – mede
dankzij de paardenmest van de buurvrouw. Een weduwe die zich heeft

Vanaf 12/2 verschijnt elke werkdag
een audiovisueel portret uit Feanwâldsterwâl op iependoarp.eu en op
Omrop Fryslân.
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Sjoerd Litjens:
,,elk leven is wel
een boek
waard’’
tekst: Sandra Tuinman
foto’s: Sjoerd Litjens/Eva Posthuma

Hij ruilde zijn bestaan als (freelance) sportjournalist
in voor zijn andere grote ambitie, die acht jaar geleden opeens ontstond: het schrijven van levensverhalen. Sjoerd Litjens geeft op allerlei manieren vorm
aan die ambitie, door middel van zijn bedrijf MijnVerhaal. Maar wat is nu eigenlijk zíjn eigen verhaal? „Succes betekent voor mij dat ik kan leven van MijnVerhaal en dat ik werk doe dat op vele manieren verrijkend is.”

E

en jaar of acht geleden
stond Litjens (38), denkend
over zijn werk stil bij de

wit, realiseerde ik mij. Ik wilde
kunnen nuanceren in de verhalen
die ik maakte en er meer tijd voor
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vraag: wat doe ik het liefst en wat
kan ik het best? Hij werkte op dat
moment als freelance sportjournalist voor diverse media in Nederland en België. Leuk, maar hij zag
zichzelf steeds hetzelfde kunstje
doen.
,,Sport is een mooie metafoor
voor het leven, maar ik schreef
veelal over succes of falen; kleurde
de werkelijkheid zwart of wit. De
werkelijkheid is nooit zwart of

nemen, zodat het werk persoonlijker zou zijn. Zo ontstond het idee
om levensverhalenschrijver te worden voor mensen en bedrijven die
de waarde van hun eigen verhaal
onderkennen.”

Levensgeschiedenis
Om hiermee kennis te maken, begon hij met het schrijven van de levensgeschiedenis van zijn opa.
,,Met inzet van mijn journalistieke

Sjoerd Litjens schrijft levensverhalen: „Er moet een klik zijn. Soms duurt het jaren voordat iemand er aan toe is en
de stap zet. Voor mij is die vertrouwensrelatie cruciaal om van waarde en dus succesvol te zijn.’’ De foto is gemaakt bij Waanders in de Broeren.
vaardigheden en inlevingsvermogen, lukte het om op een waardige
manier zijn verhaal op te tekenen.
Dit leidde tot een waardevol document voor mijn opa en zijn naasten. Voor mijzelf vormde het de
bevestiging dat dit het werk was
dat ik wilde doen.”

Betekenisvol zijn
Toch duurde het even voordat Litjens de sportjournalistiek volledig
vaarwel zegde. Zijn vrouw kreeg
in 2009 kanker en overleed anderhalf jaar later na een lange lijdensweg. ,,Dat ik werkte als freelancer,
was in zekere zin ideaal. Mijn privésituatie vroeg om de nodige
flexibiliteit en ik kon werken waar
en wanneer ik maar wilde.”
Die ervaring wierp, vanuit een volledig nieuwe realiteit, opnieuw de
vraag op: wat wil ik met mijn leven? ,,Met dood en verlies zo dichtbij, was het nog duidelijker dat ik
betekenisvol wilde zijn door mensen te horen en een stem te geven.
Ik besloot me volledig te richten
op MijnVerhaal. Enerzijds een
spannende stap, tegelijkertijd een
vanzelfsprekende keuze. Ik ben er
van overtuigd dat ieder leven een
boek waard is. En voel de noodzaak om verhalen vast te leggen
waar mensen écht iets aan hebben, verhalen die voorbij gaan aan
de waan van de dag.”

Journalist Sjoerd Litjens als vijfjarige.

Inmiddels heeft hij met zijn bedrijf MijnVerhaal vormgegeven

aan veel levensverhalen van mensen en bedrijven. Niet alleen in
boekvorm, maar ook als tijdschrift, website, audiodocument
en documentaire. Want hoewel ieder leven een boek waard is, blijkt
dit klassieke medium niet altijd de
beste vorm te zijn om een verhaal
in te vangen.
,,Die vorm hangt altijd af van de
persoon over wie het gaat”, vertelt
Litjens. ,,Altijd kijk ik naar wie ik
voor me heb, welk verhaal verteld
moet worden, waarom, voor wie
dat moet gebeuren en wat de middelen zijn. Als dat helder is, wil ik
weten hoeveel diegene zelf kan en
wil doen. Want hoe meer je zelf
doet, hoe waardevoller het proces
en daarmee het eindresultaat. Zo
is met de jaren de nadruk verschoven van het helemaal zelf maken
van documenten naar het begeleiden van mensen die hun levensverhaal vastleggen. Al naar gelang
de persoon of het bedrijf ben ik
een adviseur, een kritische meelezer of een eindredacteur die teksten redigeert en zorg draagt voor
vormgeving en publicatie. Daarnaast verzorg ik diverse cursussen,
waaronder een cursusweek Levensboek maken. Ook organiseer ik
voor geïnteresseerden iedere maandagmiddag een inloopspreekuur.”

Aandacht
Vertrouwen speelt een grote rol in
zijn werk. Nadat hij zijn opa inter-

viewde, is zijn klantenbestand
langzaam gegroeid. ,,Dat is me gelukt door met aandacht relaties op
te bouwen. Mensen moeten mij
eerst kennen. De overtuiging moet
groeien dat ik voor én met hen dat
ene waardevolle document ga maken”, aldus Litjens.
„Er moet een klik zijn. Soms
duurt het jaren voordat iemand er
aan toe is en de stap zet. Voor mij
is die vertrouwensrelatie cruciaal
om van waarde en dus succesvol
te zijn. Succes betekent voor mij
dat ik kan leven van MijnVerhaal
en dat ik werk doe dat op vele manieren verrijkend is.”

Intensief
Het vastleggen van een levensverhaal is volgens hem altijd weer
een intensief proces. Een proces,
zo merkt Litjens, dat de mensen
en de bedrijven voor wie hij werkt
veel geeft.
,,Het levensverhaal is een mooi
middel om contacten mee te verdiepen: door eerlijk te kijken naar
je leven en daar woorden en vorm
aan te geven, biedt je anderen een
opening om hún verhaal te vertellen. Daarnaast geeft het vastgelegde levensverhaal betekenis aan relaties en momenten die belangwekkend zijn in je leven. Het is
een waardevolle manier van geestelijke nalatenschap, een besef dat
tot steeds meer mensen en bedrijven begint door te dringen.”

NRC Weekend Zaterdag 27 juli & Zondag 28 juli 2013

16 Het nabestaan Opinie & Debat
In de rubriek ‘Het nabestaan’ praten mensen over verlies, rouw en hoe het leven verder gaat.
Daaronder staat een necrologie van een niet per se bekende persoon.

Ik heb geleerd waar het echt om draait
Naam: Sjoerd Litjens (1976)

‘We leefden in
perfecte harmonie:
met elkaar, met onze
familie en vrienden’

Woont: in Zwolle met zijn zoon
Jon (4 jaar)
Is: Freelance journalist
Vertelt over: zijn leven na de dood
van zijn vrouw Irmgard (1976-2010)

„Onze trouwdag, 26 november 2010, was een van
de laatste goeie dagen in
Irmgards leven. In de maanden ervoor en de weken erna
heeft ze vooral heel veel pijn gehad,
zo ziek was ze. De dood kwam als
een bevrijding. Het lijden was voorbij.
„Op 22 december overleed ze, anderhalf jaar nadat bij haar darmkanker was vastgesteld. Onze zoon was
net een half jaar oud toen bleek dat
ze ziek was.
„Ze was de liefde van mijn leven.
Het gemis is groot, maar ik heb kunnen accepteren dat Irmgard er niet
meer is. Ik heb ook geen keus. Ze
heeft vreselijk veel pech gehad, of
zoals iemand zei: ‘De verkeerde loterij gewonnen.’ Die dingen gebeuren...
„Samen hebben we diep verdriet
gevoeld. Bij vlagen word ik nog
steeds overvallen door rauwe rouw.
Die sta ik mezelf ook toe: ‘ik voel me

Het verdrietigst is dat Irmgard haar kind moest loslaten. De eenzaamheid waarin ze dat moest doen, is onpeilbaar diep geweest.”

„Familie en vrienden maakten
voor Irmgard een lappendeken,
met 57 lapjes van mensen die
haar liefhadden.”

avond meteen op jongens van een
jaar of tien af en vroeg of hij mocht
meedoen met voetballen. Zo ontwapenend, zo vol zelfvertrouwen. Die
jongens vonden dat prachtig en namen hem in de dagen erna onder
hun hoede.
„Af en toe breng ik zijn moeder
bij Jon ter sprake. Danvertel ik wie
ze was, wat we samen deden en deelden. De ene keer heeft hij er wel aandacht voor, de andere keer begint hij
al snel over een ander onderwerp.
Soms zegt hij spontaan iets over
Irmgard. Laatst zei hij: ‘Ik droomde
dat ik met mama hand in hand liep.’
Op z’n eerst schooldag moest hij
zichzelf in de klas voorstellen en hij
zei: ‘Ik ben Jon en mijn moeder is
dood’. Het is geen beladen onderwerp voor hem, gelukkig maar.
„Ook bij zijn vriendjes is Jons dode moeder onderwerp van gesprek.
Wij zijn laatst met twee van hen naar
Irmgards graf gegaan. Door dat te
doen, wilde ik haar plek in ons leven
voor hen wat duidelijker, wat gewoner maken. Bij het graf probeerde ik

rot, ja logisch, het is ook rot’. Maar
ik blijf er niet in hangen.
„De anderhalf jaar van haar ziekte
was een nachtmerrie, maar ook was
het de mooiste periode die ik in
mijn leven heb meegemaakt. We
leefden in perfecte harmonie: met
elkaar, met onze familie, met vrienden die ons hielpen en steunden
waar ze konden. Alle ruis was weg.
We haalden steeds opnieuw het beste uit de dag. Het leven was simpel.
Er was liefde en aandacht voor elkaar.
„Eigenlijk ben ik nu gelukkiger
dan ik een paar jaar geleden was.
Mijn bestaan heeft door het overlijden van Irmgard meer diepgang gekregen. Ik heb mijn eigen emoties
beter leren kennen. En ondanks de
praktische beperkingen van alleenstaand ouderschap voel ik me vrijer.
Ik relativeer veel meer en geniet
mateloos. Ik heb geleerd waar het
echt om draait in het leven: goed
voor je naasten zorgen, geluk delen

OVER LEDEN

„Hier is Irmgard vier jaar, even oud als onze zoon
nu is. Zoals ze daar ligt, haar lichaamsbouw, haar
gelaatstrekken, de rust in haar gezicht. Het doet
me beseffen dat ik haar nog het meest heb via Jon.”
en waar mogelijk jezelf ontwikkelen. In die volgorde.
„Door zo in het leven te staan, doe
ik Irmgard het meeste recht en onze
zoon Jon het grootste plezier. Het
gevolg is ook dat ik andere keuzes
maak in mijn werk. Tien jaar lang
heb ik als freelance sportjournalist
gewerkt. Het is een terrein waarop
ik me steeds minder thuis voel. De
werkelijkheid toont zich in de sport
te vaak als ‘zwart-wit’. Ik mis de
nuance. Tegenwoordig schrijf ik
herinneringsdocumenten voor

„In de hete zomer van 2000 ontmoetten we elkaar
voor het eerst. Wat onwennig deelden we een bakje
in de zweefmolen op De Parade in Utrecht. Niet
veel later is deze foto gemaakt.”

mensen die hun leven in een boek
willen vastleggen en ik geef cursussen aan mensen die zoiets zelf willen
doen. Op die manier haal ik de
meeste voldoening uit mijn werk als
journalist.
„Werken is minder belangrijk
voor me geworden dan het was.
Mijn zoon en de zorg voor hem zijn
nu het voornaamste. Ik ben verantwoordelijk voor Jons levensgeluk.
Daar neem ik nu alle tijd voor.
„Soms is het zwaar, maar ik geniet
vooral intens van de hechte band die

ik met hem opbouw. Vaak realiseer
ik me: met hem heb ik zijn moeder
en de herinnering aan haar nog het
meest.
„Aan zijn moeder zal Jon waarschijnlijk geen directe herinnering
hebben, maar ik zie dat hij veilig gehecht is. Hij heeft haar gevoeld, zij
heeft hem gekoesterd in de eerste
twee jaar van zijn leven. Ik vind het
prachtig om te zien hoe open en onbevangen hij in het leven staat. Vorig week kampeerden we hier ergens
in de buurt. Hij stapte de eerste

even hun aandacht vast te houden
en wat over Irmgard te verVtellen.
Maar het was er blijkbaar het moment niet voor. Ze gingen liever spelen.
„Mijn eigen ouders en zus zijn
hier regelmatig in huis om me te
helpen met de zorg voor Jon. Eenmaal in de zes weken gaat hij een
weekend logeren bij de zussen van
Irmgard. Ik vind het belangrijk dat
hij ook een hechte band opbouwt
met haar familie.
„Toen ik een keer met Jon over
moeders praatte, vroeg ik hem: ‘En
wie is nu voor jou een soort moeder?” Hij noemde als eerste de
namen van de zussen van
Irmgard. Ik ben blij dat hij
verwantschap op die manier ook echt voelt.”
Tekst Gijsbert van Es
Reacties: via nrc.nl/hetnabestaan
Twitter: #nrc #hetnabestaan

referenties
Trouw
28-06-2021
Lees het hele artikel
www.trouw.nl

Trouw
08-11-2018
Lees het hele artikel
www.trouw.nl

Omrop Fryslân
12-02-2018
Bekijk de uitzending
www.omropfryslan.nl

NRC Handelsblad
15-05-2021
Lees het hele artikel
www.nrc.nl

Noorderland
01-06-2018

De Correspondent
10-02-2018
Luister het hele interview
www.decorrespondent.nl

Op1
07-05-2021
Bekijk de uitzending
www.npostart.nl
De Peperbus
08-07-2020
Lees het hele artikel
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