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Onbewust bekwaam

Door de pommerantenprijs 2021 toe te kennen aan Hotze Bouma
wil de jury meer doen dan een persoon bekronen. Deze
onderscheiding is ook bedoeld als steun aan een houding die
Leeuwarden aan de dag heeft gelegd bij de Blokhuispoort. Een
houding die de stad vaker zou moeten laten zien.
Hotze Bouma
Die houding en ruimte maakte het voor Hotze Bouma, samen met
anderen, mogelijk om de Blokhuispoort van een leegstaande
gevangenis tot een bruisende plek in de stad te maken. De plek
waar Welcome to the Village werd geboren, de Culturele
Hoofdstad werd voorbereid, onderwijsinstellingen zich gingen
huisvesten, waar jongerennieuwszender Froeks kon bloeien, waar
Podium Asterix ontstond en Café De Bak, met zijn Berlijnse
uitstraling. Onnoemelijk veel bedrijven zijn daar begonnen - het is
echt een broedplaats geweest, waar instellingen hebben geleerd
met elkaar samen te werken.
Bouma heeft er een grote, soms beslissende rol in gespeeld. Hij
kwam er als een van de eerste bewoners van Carex, in 2008, en
was meteen verliefd op het gebouw en de kansen die het bood.
Hij werkte toen bij een verhuisbedrijf, werd huismeester van de
Blokhuispoort en kon zo de potentie van het gebouw verkennen.
Een plan was er niet, er waren alleen mogelijkheden. De tijd was
er rijp voor en Bouma was er de man voor. Hij is wat de jury
‘onbewust bekwaam’ noemt. Daar komen we nog op terug.

De eerste jaren was er een run op de cellen, als werkruimte. Er
was zelfs een wachtlijst. Bouma ging als huismeester over de
selectie van de gebruikers. En over de winkeltjes op de begane
grond, een onderdeel dat nooit goed gelukt is - openingstijden
weken nogal uiteen, voor veel gebruikers waren de winkeltjes een
bijbaan. In een open, experimentele aanpak van een gebouw lukt
nooit alles. Maar wel kwam er het redactiekantoor van GPTV, een
Bajesmuseum en het bedrijf Grendel. ,,Leuke mensen die bij het
gebouw pasten’’, omschrijft Bouma. De basis werd gelegd.
In 2011 begon hij met Wini Weidenaar Café De Bak, dat enorm
aansloeg. De vrijdagmiddagborrels werden een begrip, ’s winters
lag er een ijsbaantje, er kwam een toeristenstroom op gang.
Evenementen als Serious Request in 2013 hielpen bij de
populariteit: het lukte om het eetcafé van Gerard Ekdom in de
Blokhuispoort te krijgen. Het geld dat in De Bak verdiend werd in
het gebouw gestoken, en niet alleen daarin, ook in evenementen.
Er waren drukke kerstmarkten, er verzamelden zich andere
organisatoren, het kantoor van Culturele Hoofdstad was er. ,,Het
werd mainstream’’, zei Bouma daar zelf over. En gek genoeg,
vertelt hij, is het eerder omtdekt door de bezoekers van
Leeuwarden dan door de Leeuwarders zelf.
Die vrije, open periode eindigde toen Boei de Blokhuispoort
overnam, en het als een commercieel bedrijf ging runnen.
Sindsdien is Bouma huismeester-af en focust hij zich op De Bak
en eet- en drinklokaal Proefverlof. Maar zijn hart klopt nog steeds
in elke ruimte van het gebouw.

Om zijn inzet, waardoor de Blokhuispoort een bijzondere,
verrassende periode van totale verandering doormaakte,
waardeert de jury hem met de Leeuwarder Pommerantenpries
2021.
Leeuwarden
De jury noemde Bouma al ‘onbewust bekwaam’ - zonder
vooropgezet plan wist hij de Blokhuispoort om te vormen, het ging
hem bijna automatisch af. Dat kon hij doen omdat hij van Harmen
de Haas van de gemeente de vrijheid kreeg. Je mag het gewoon
doen, als het maar veilig is, was het motto. Er kwamen niet bij
ieder wissewasje handhavers over de vloer. Er werd ingezien dat
een goede stadsbestuurder af en toe de ogen dicht moet kunnen
knijpen. Een stadsbestuur kan zo’n proces als in de Blokhuispooirt
niet organiseren, het kan alleen de mensen herkennen die het op
gang kunnen brengen en dat toestaan. Zo’n open houding
wensen we Leeuwarden vaker toe, want dat kan de stad goed
gebruiken.
De jury bestond uit Anneke Holwerda (vz.), Foppe van der Veen en
Asing Walthaus

