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'Onderstroom': over het vertrouwen en wantrouwen tussen overheid en
burger
De crowdfunding van de documentaire Onderstroom loopt alweer drie weken. Ondertussen
was maker Jeroen Hoogendoorn op de radio te horen, werd er geblogd en getwitterd en
vorige week werd Jeroen geïnterviewd door het Bolswards Nieuwsblad. Dankzij maar liefst
97 (!) donateurs staat de teller zo vlak voor het nieuwe jaar al op €7825,-. Vind jij ook dat
deze documentaire er moet komen? Bijdragen aan Onderstroom kan via
www.cinecrowd.com/onderstroom.
Interview in het Bolswards Nieuwsblad
Vandaag is het interview met Jeroen in het Bolswards Nieuwsblad gepubliceerd. "De kern van de
documentaire is het wantrouwen en vertrouwen tussen overheid en burger. In
deze documentaire gaat het over windmolens, maar het had in principe ieder willekeurig
onderwerp kunnen zijn. Waar het om gaat is dat de overheid een plan heeft gelanceerd zonder
de burgers daarbij te betrekken.", aldus de documentairemaker in het interview. Benieuwd?
Lees het hele interview hier.
De kop en foto in het Bolswards Nieuwsblad

Over Onderstroom
De documentaire Onderstroom gaat ogenschijnlijk over windmolens. En over het beruchte NIMBY
effect, wanneer er rondom mijn dorp op het Friese platteland het grootste windpark van
Friesland moet verreizen. 40 tot 60 windturbines, elk 200 meter hoog. Dit nieuws verandert
mijn leven, en dat van vele lotgenoten, drastisch.
Na de eerste shock, schiet ik in de werkhouding. Wat volgt is een filmische odyssee en docusoap
van meer dan drie jaar.
Wat zich echter gaandeweg voor de camera afspeelt gaat veel verder dan het wel en wee van
het actiecommité dat ik vanaf dag 1 besluit te volgen. Er gaat namelijk langzaam een doos van
Pandora open. Ik ontdek de achterliggende oorzaak van het wantrouwen tussen burger en
overheid. De macht van het geld. De verstoorde verhoudingen tussen buren. De slinkse manieren
waarop projectontwikkelaars burgers proberen in te pakken. En ben getuige van de lobbycratie
die zich in en rondom het provinciehuis voltrekt. Zoals een geinterviewde het omschreef: "Dit is
Kafka in Friesland".

Tijdens de campagne houden we je via deze nieuwsbrief op de hoogte van de making
of van Onderstroom. Wil je up to date gehouden worden via social media? Like dan
onze facebookpagina of volg ons op twitter. Wil je liever geen nieuws ontvangen, dan kun
je je uitschrijven via de 'unsubscribe' button onder aan deze mail.
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