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Kunstproject Hanzebankjes voor de
Buren van Stichting ARTicipatie
door J.E. Borst

‘Je wordt met de lach mooier.’ Deze tekst is te vinden op een Hanzebankje ergens in de gemeente Kampen bij iemand voor de deur. Sinds najaar
2018 staan er honderd bankjes verspreid door de stad, vele met leuke en
eigenzinnige teksten die bedacht zijn door de huurders of eigenaren van
de bankjes.
Buurten
De Hanzebankjes maken deel uit van het sociale kunstproject Hanzebankjes
voor de Buren, een initiatief van Stichting ARTicipatie. Deze stichting is eind
2016 opgericht door Kamper kunstenaar Peter Schräder met als doel het leefklimaat in de gemeente Kampen te bevorderen door middel van kunstprojecten. Het idee is simpel: kunst kan mensen bij elkaar brengen en op die manier
mede vormgeven aan de participatiemaatschappij.
In Hanzebankjes voor de Buren, krijgt het woord buren betekenis in de breedste zin van het woord, voor zowel stadsgenoten als bezoekers. De bankjes nodigen uit om even samen te buurten, ze stimuleren ontmoetingen en brengen
kruisbestuivingen op gang. Dat werd al zichtbaar in het maakproces. Ga maar
na. Ze zijn bedacht en ontworpen door beeldend kunstenaar Peter Schräder,
met advies van meubelmaker Egbert Jan Boerma (EGthout). Het hout is geleverd door Staatsbosbeheer. De planken en balken zijn uitgezocht met hulp
van twee stagiaires vanuit het Almere College. Het hout is geschaafd door medewerkers op de Koggewerf en geassembleerd en in de waterbeits gezet door
medewerkers van Stichting Lijsternest. Zo zijn veel verschillende partijen uit
allerlei hoeken van de Kamper samenleving betrokken bij het vervaardigen
van de honderd bankjes. Ook bij de plaatsing ervan in de wijk en bij het daadwerkelijke gebruik zijn diverse groepen mensen betrokken.
Buitenruimte voor iedereen
Een Hanzebankje op de stoep moedigt mensen aan om de buitenruimte te
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Een van de ‘Hanzebankjes voor de buren’, vervaardigd op initiatief van ARTicipatie. Foto: Remy Steller.

gebruiken als gedeelde huiskamer. De stoepen van de stad worden op die
manier blijvende ontmoetingsplekken. Stichting ARTicipatie is ervan overtuigd dat samen leven leuker wordt als we vaker samen pauze nemen en zij
wil daar een concrete bijdrage aan leveren.
De Hanzebankjes zijn er voor iedereen, ze zijn te huur of te koop, eventueel
op afbetaling, daarom zijn ze ook bereikbaar voor mensen met een klein
budget. De eigenaars worden feitelijk donateurs en dragen bij aan de levendigheid van het hele project.
Doordat de banken opklapbaar zijn, zijn ze handig in het gebruik. Een ander positief voordeel is, dat de stoepen goed begaanbaar blijven. Het onderhoud van de bankjes wordt gedaan door de stichting.
Gastvrijheid
Onderdeel van het kunstproject is dat de Hanzebankjes ook in bruikleen
kunnen worden gegeven tijdens kleine en grote evenementen in de stad. Gedurende het jaar staan ze gewoon bij iemand op de stoep, maar als er evenementen zijn, dan verhuizen ze even. Op deze manier worden de Hanzebankjes als het ware ambassadeurs van gastvrijheid. Zo zijn ze in de afgelopen
jaren te vinden geweest op de Hanzedagen, buurtfeesten, burendagen, het
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Full Color Festival, Sail Kampen en op het Zwarte Pietenfeest.
Het kan dus zijn dat de donateurs hun bankje even uitlenen voor de duur
van zo’n evenement. Als ze hun bankje van een tekst hebben laten voorzien,
dan kunnen ze op hun eigen bankje in een ander deel van de stad van muziek of spektakel genieten. Immers, een plek maak je samen door plaats te
bieden aan anderen. ‘Kom lekker zitten, dan kletsen we wat’, daartoe nodigen de Hanzebankjes uit. En voor de mensen die lekker zacht willen zitten,
heeft Stichting ARTicipatie kussens laten maken van oude afgekeurde zeilen van de Kamper driemaster De Brandaris.
Toekomst
Vanaf 2019 wordt de functie van de Hanzebankjes als ambassadeurs van creativiteit en gastvrijheid verder ontwikkeld. Er komen wandelroutes met verschillende thema’s langs de Hanzebankjes: geschiedenis en cultuur, kunst
en design en een kinderroute. Hieraan wordt nog gewerkt. Ze zullen in de
komende twee jaar meer vorm krijgen. Daarbij gaan korte filmpjes, gemaakt
door Kamper kunstenaars, een rol spelen. Alle informatie over de Hanzebankjes in Kampen, is te vinden op www.stichtingarticipatie.nl.
Het is hartverwarmend dat er zoveel mensen in Kampen het project hebben
willen omarmen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst en het laat maar
weer eens zien hoe mooi het hier kan zijn.
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