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Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste
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- Prachtige architectuur
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

SIEBRAND KRUL

Johan Cruijff was niet alleen een fenomenale voetballer, maar ook een filosofisch ingesteld denker. Een
van zijn bekendere diepzinnigheden is ‘je ziet het pas als je het doorhebt’. Zoals wel vaker bij hem kan
en moet dit worden omgedraaid. In elk geval is de betekenis ervan van toepassing op wat achter Friese
gevels aan waardevol erfgoed schuilgaat. Pas nu de noeste arbeid van de Stichting Interieurs in Fryslân
gemeentegewijs met degelijke verslagen de openbaarheid zoekt, realiseren we ons hoe onze aandacht
zich beperkte tot de buitenkant van historische panden.
Niet helemaal onlogisch natuurlijk, want kuierend door bijvoorbeeld Gaast stappen we niet makkelijk
bij een bewoner binnen om te kijken wat voor moois daar is. Een manco echter is dat we domweg niet
weten wat zich achter de voordeur bevindt. Extra lastig wordt het zoeken in de wetenschap dat het geen
vaste regel is dat een monumentale gevel een dito interieur herbergt. Dankzij de strakke, systematische
werkwijze van de Stichting en tientallen betrokken vrijwilligers komt, gemeente per gemeente, dat
allemaal aan het licht. In deze Fryslân belichten experts enkele bijzondere vondsten tot nu toe.

Bezoek onze website: www.historischtijdschriftfryslan.nl

theeschenkerij

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Omslag: Johan de Haan, Mirjam Stuurman en Ap
Timmermans (v.l.n.r.) in het Fries Scheepvaart Museum
in Sneek. Als respectievelijk hoogleraar, projectleider
en voorzitter werken ze bij de Stichting Interieurs in
Fryslân die onderzoek doet naar waardevolle interieurs
in Friesland. (Foto Hoge Noorden)

- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en

uitje van Friesland 2013

Inrichting van een stadhuis
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MARIJKE DE BOER, SIEBRAND KRUL

‘Je huis is toch
ook wie je bent’
Mirjam Stuurman, projectleider bij de
Stichting Interieurs in Fryslân. (Foto Hoge
Noorden)

Ap Timmermans, voorzitter van de
Stichting Interieurs in Fryslân. (Foto Hoge
Noorden)

Van schoorsteenbetimmering en vensterbanken tot aan deurkrukken
en houtsnijwerk, achter Friese gevels is nog veel waardevol erfgoed te
ontdekken. De Stichting Interieurs in Fryslân doet er systematisch en
provinciebreed onderzoek naar met als uiteindelijk doel een sterker
bewustzijn van de waarde ervan. En dat moet weer leiden tot meer
onderzoek en betere zorg. ‘Behoud door kennis’ is de missie.

‘S

oms weet je niet wat je ziet,’ vertelt Mirjam Stuurman, projectleider. ‘Ik reed een keer
door de provincie en zag langs de weg, in de regen, twee grote turquoisekleurige
schouwen staan. Wat doen die hier, dacht ik. De boerderij
ernaast was totaal vervallen en bleek gesloopt te worden voor
nieuwbouw. Dan schrik ik wel, omdat mensen vaak niet beseffen wat
voor waardevols ze letterlijk aan de kant van de weg zetten.’
Mirjam Stuurman heeft de immense databank die inmiddels is
opgebouwd onder haar beheer en verzorgt alle contacten met de
bewoners en de inventarisanten die de woningen bekijken en volgens
een strak plan fotograferen. ‘Sinds de oprichting van de stichting in
2013 ben ik met de voorbereiding van het onderzoek bezig geweest.
Onder andere met het maken van een draaiboek, het opstellen
van systemen, het zoeken van inventarisanten en assistentes. Na
Twee grote turquoisekleurige
een pilot in IJlst, een mooi compact stadje, waar we op negentig
schouwen lagen afgedankt
panden uitkwamen, zijn wij in 2015 gestart met de hele gemeente
aan de kant van weg. (Foto
Stichting Interieurs in
Súdwest-Fryslân.’ Dit is gebeurd aan de hand van lijsten waar
Fryslân)
rijksmonumenten op staan, M.I.P. panden (panden die voorkwamen
in het inmiddels afgesloten Monumenten Inventarisatie Project, een
landelijke inventarisatie van potentiële jonge monumenten), gemeentelijke en karakteristieke
panden en op basis van meldingen van lokale historici en bewoners zelf. ‘En wat ik tegenkom op
verkoopsites, zoals Funda, die ik regelmatig af struin.’

‘Toch nog zoveel moois bewaard gebleven’

Johan de Haan, voorzitter van de Raad van Advies
van de Stichting Interieurs in Fryslân. (Foto Hoge
Noorden)
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Twee jaar nadat de inventarisanten op pad zijn gegaan om bij bewoners binnen te kijken is
het rapport over de gemeente Súdwest-Fryslân klaar. Ruim 2.200 panden zijn onderzocht
op historische elementen. Bij een derde daarvan zijn historische interieuronderdelen
gedocumenteerd, ruim een derde bleek gestript te zijn en bij een derde kon er geen contact met
de bewoners gelegd worden, mede door het toenemende gebruik van 06-nummers onder de
bewoners.
‘Onderzoek naar interieur is lastiger dan exterieur,’ vult Ap Timmermans aan. ‘Dat is immers
van de buitenkant wel te zien. In de jaren zestig was er een landelijk traject waarbij men lijsten
maakte van gebouwen die als rijksmonument in aanmerking kwamen. Dat ging steevast op basis
van de buitenkant, deskundigen zijn echter nooit naar binnen geweest. Naar het interieur is niet
gekeken, dat was simpelweg te tijdrovend. Als je twee hoogleraren een pand in stuurt, komen
ze er een week later pas weer uit en heb je twee dikke rapporten,’ lacht hij. ‘In tegenstelling tot

publieke gebouwen als een stadhuis, kerk of gemeentehuis
weet niemand hoe woonhuizen en boerderijen ervan binnen
uitzien.’
Stichtingsvoorzitter Timmermans’ taak is vooral het
bestuurlijk-politieke pad te effenen om gemeenten tot
meewerken te bewegen. Zij betalen een kwart van de kosten.
‘Súdwest-Fryslân was direct bereid om mee te doen en ook
bij Harlingen, wat toch een grote monumentengemeente
is, was het enthousiasme er al gauw. In de gemeenten
Dongeradeel en Harlingen hebben we het technische
onderzoek inmiddels afgerond, maar moeten onze
deskundigen de gevonden materie nog waarderen.’ Bij het
onderzoek wordt gekeken naar de periode tot 1975. ‘Dat is
een breed palet, met name het Interbellum en de periode van
eind 19de eeuw zijn interessant. Tussen 1910 en 1930 hebben
we al mooie vondsten gedaan van onder andere glas in lood.
Je wordt er vrolijk van dat ondanks het vele sloopwerk er
toch nog zoveel moois bewaard is gebleven’ aldus Mirjam
Stuurman.
Aan de buitenkant van een pand valt niet af te lezen of zich
daarachter wat waardevols bevindt. ‘In IJlst bijvoorbeeld staat
een huis met een sobere voorkant, maar van binnen was een

exuberant interieur compleet met bedsteden, houtsnijwerk,
poortjes en vloeren. Andersom komt het ook vaak genoeg
voor dat een 17de-eeuws monument met een trapgevel van
binnen helemaal gestript is. Waardevolle elementen waren
allemaal foetsie,’ noemt Johan de Haan als voorbeeld.

Trappenhuis met trappaal
en glas in lood in deuren.
(Foto Stichting Interieurs in
Fryslân)

‘Armoede als oorzaak voor
interieurbehoud’
Hij is voorzitter van de Raad van Advies van de stichting
en als bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en
Kunstnijverheid namens de Ottema-Kingma Stichting
(OKS) verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
‘Met de toenemende welvaart gingen mensen hun huizen
opknappen, een nieuwe keuken, een moderne badkamer.
Dat is een teken van vooruitgang. Dat zie je in Sneek en
Bolsward, deftige lieden brengen hun pand bij de tijd en
slopen daarbij historische elementen. Armoede voorkwam in
veel gevallen dat interieurs veranderden en verdwenen.’
‘Na een informatiebijeenkomst waarin we ons doel
uitleggen, merk je dat het gaat zoemen. Iemand heeft een
buurman met een bijzondere trap,’ vertelt Mirjam Stuurman.
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niet voor de bewoner, al merken we wel hoe blij ze zijn als
ze meer over de achtergrond van hun interieur weten. Zo’n
dertig jaar geleden omschreven makelaars een oud huis als
‘behoeft enige modernisering’ en werd elk historisch detail
zorgvuldig weggemoffeld en zeker niet gefotografeerd, de
laatste jaren zien we een kentering. Authentieke details
worden nu juist als meerwaarde gezien, al blijven makelaars
helaas niet de grootste vrienden van het onderzoeksproject.’
‘Mijn ervaring is dat de meeste makelaars niet staan te
trappelen om mee te werken als ik vraag of we een huis
met een historisch interieur mogen bekijken. Ze ervaren het
als belemmerend. Hun belang is zo snel mogelijk een huis
te verkopen,’ gaat Mirjam Stuurman door. ‘Men vindt een
klassieke schouw en ornamenten op het plafond nog wel
interessant, maar als de vloeren en muren van een huis al
jaren hetzelfde zijn, wordt dat als ouderwets gezien.’ ‘Alles
moet tegenwoordig vlak, egaal en wit zijn. Funest!,’ roept
Johan de Haan uit. ‘Vooral na de oorlog bestond het goede
wonen uit witte muren, de mens zou het beste gedijen bij
een neutraal wandvlak, en dan kwam ook de kunst beter uit.
Woontijdschriften propageerden jarenlang zulke ‘in de melk
gedoopte’ interieurs. Ornamenten mochten wel zichtbaar
blijven, een gekleurde wand of vloer niet. Kleur vindt men
moeilijk, als het niet jouw smaak is, gaat zo, hup, de kwast
erover heen. Daar wordt eigenlijk niet over nagedacht.’

>> Met bloempatronen
beschilderde houten
wand. De gaatjes zijn
weggewerkt met plamuur.
(Foto Stichting Interieurs
in Fryslân)
>> Detail van een glas-inloodraam boven een deur.
(Foto Stichting Interieurs
in Fryslân)

Deurbeslag. (Foto Stichting
Interieurs in Fryslân)
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‘Het draagvlak ontstaat door het project zelf: bewoners
worden enthousiast en steeds trotser op hun bezit.’ Als
een ware detective storten de assistentes zich vervolgens
op het achterhalen van naam en telefoonnummer van de
bewoner en dan gaat er een mailing de deur uit. Nadat
er contact is gelegd kunnen de inventarisanten op pad.
Deze inventarisanten, zo’n veertig in totaal, zijn veelal
afgestudeerde kunst-, architectuur- en bouwhistorici die
als zzp-er werken. Volgens een vast stramien maken ze
foto’s van elke ruimte in het pand, die geven ze cijfers
corresponderend met de plattegrond. Zo is ‘01’ de gang
en daarvan maken ze foto’s van de vloer, het plafond, de
linkerwand en de rechterwand en daarna zoomen ze op
details in. Aan de hand van vooraf opgestelde vragen,
vullen de inventarisanten na hun bezoek een webformulier
in. De inventarisanten luisteren naar de verhalen van de
bewoners over de geschiedenis van hun huis en naar
eventuele restauraties ervan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat
de zo interessante schouw niet uit dit huis stamt, maar
herplaatst is uit een ander huis. Verder wordt het formulier
gebruikt om bijvoorbeeld een foto nader toe te lichten. Een
marmeren schouw hoeft niet altijd van marmer te zijn, maar
kan ook van ‘gemarmerd’ (een verftechniek) hout te zijn. Dit
is vaak op een foto niet te zien. Een team van zogenoemde
materiespecialisten bekijkt de foto’s, leest de informatie
en aan de hand van een hiervoor speciaal bedacht systeem
kennen ze een waardering toe, die moet leiden tot enige
ordening in de grote hoeveelheid panden die bezocht zijn.
‘Mensen zijn vaak al trots als je binnenkomt en sommigen

ontvangen je met koffie en koek,’ zegt Mirjam Stuurman.
‘Want je huis is toch ook wie je bent,’ stelt Johan de Haan.
‘Helemaal leuk is het dan als blijkt dat de tegels onder
verwarming, waar de bewoner al vijftig jaar niet naar
heeft gekeken, ineens heel bijzonder zijn,’ gaat Mirjam
Stuurman verder. ‘Soms hebben bewoners hele verhalen
over het behang, helaas komen we het omgekeerde ook
tegen, dat een schoorsteenstuk gesloopt is. Er is veel aan
modernisering teloorgegaan, meestal niet met opzet, wel uit
onkunde.’

‘Authentieke details maken
pand chique’
Alle gegevens worden ingevoerd in een database. Op dit
moment bestaat die al uit circa 40.000 foto’s en 1.200
adressen. In een beveiligd systeem staat alles wat van een
pand bekend is, van GPS-coördinaten, naam en adres van
de bewoner tot aan het type monument, als er tenminste
van een monumentenstatus sprake is, en uiteraard
veel foto’s, soms wel honderd per pand. Zo kunnen de
materiedeskundigen als het ware door het pand wandelen.
Dan volgt de waarderingsslag om te kijken welke panden
in aanmerking komen voor verdieping en nadere studie.
‘Daarvoor gebruiken we een puntensysteem,’ legt Johan
de Haan uit. ‘Op basis van de foto’s en de informatie van
de bewoner bekijken we de waardevolle elementen. Hoe
waardevoller het interieur, hoe hoger de score. Nou lijkt
het net Idols, maar dat is natuurlijk niet zo. We waarderen

‘Alles moet tegenwoordig vlak,
egaal en wit zijn’
‘Behang is ook lastig,’ weet Mirjam Stuurman. ‘Soms kom
je op zolder bij zogenaamde ‘dienstmeidenkamers’ nog
wel tien lagen over elkaar geplakte stukjes behang tegen
zodat je de geschiedenis kunt aflezen. Een kamer die aan de
modernisering is ontsnapt. Anderen bewaren al hun behang
in een mapje.’ ‘Alsof het de jaarringen van het huis zijn’ vult
Johan de Haan aan.
‘Laatst was een inventarisant bij een boerderij,’ vertelt
Mirjam Stuurman. ‘De familie woonde er al vier, vijf
generaties. Zoon ging trouwen en was met zijn aanstaande
druk bezig het woonhuis op te knappen. Hij liet zien dat ze
al bijna klaar waren met het dichten van de gaatjes in de
muur en bijna konden beginnen met overschilderen. Tot
grote schrik van de inventarisant ging het om een muur
die was betimmerd met in bloempatronen geschilderde
planken. Echt heel bijzonder dus en zonde van alle plamuur.
Je kunt het de zoon niet kwalijk nemen, hij keek er zijn hele
leven al naar en wist niet wat hij aan het wegwerken was. De
inventarisant heeft wel verteld hoe bijzonder de betimmering
was. Of ze het zo hebben gelaten, weten we niet.’
Het lastigste is om bij de mensen binnen te komen. ‘Jouw
huis is toch jouw privé. Niet iedereen staat te juichen als
we bellen met de vraag of we langs mogen komen. Het
merendeel is daarentegen trots en wil hun huis juist laten
zien,’ aldus Ap Timmermans. ‘Waar we enorm aan hechten,

Douwe de Vries, de toenmalige voorzitter van de Ottema-Kingma Stichting, riep
in zijn slotwoord van een symposium over interieurs in 2011 ‘eigenlijk weten
we niet of en waar er historische interieurs in Friesland zijn.’ Een groep van
materiedeskundigen, waaronder de inmiddels overleden Sytse ten Hoeve, Dolf van
Weezel Errens en Peter Karstkarel, pakte dat onder leiding van Johan de Haan op,
schreef een projectplan en zo is in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân ontstaan.
De OKS gaf een startsubsidie en betaalt de leerstoel van Johan de Haan aan de
Radboud Universiteit die over dit onderzoek zal publiceren.

Detail van tegels in Jugendstil.
(Foto Stichting Interieurs in
Fryslân)

Houtsnijwerk met daarin een schaats. (Foto Stichting Interieurs
in Fryslân)

en dat melden we altijd aan de bewoners, is de privacy.
Niemand kan aan de foto’s herleiden wat het adres is.
De informatie is geanonimiseerd en bewoners krijgen de
garantie dat niets zonder toestemming gepubliceerd wordt.
Dat is een belangrijke voorwaarde om bij mensen binnen te
komen. Uiteindelijk blijkt maar dat zo’n drie, vier procent
niet wil meewerken of waarbij het niet lukt om contact te
krijgen.’

‘We hechten enorm aan privacy’
In 2019 moet het project klaar zijn. In de gemeente
Franekeradeel is onlangs de eerste informatiebijeenkomst
gehouden. ‘Daarnaast zijn we bezig om de gemeenten De
Fryske Marren en Leeuwarden van deelname te overtuigen,’
vertelt Ap Timmermans. ‘We hopen op een sneeuwbaleffect
en dat andere gemeenten instappen als ze zien wat het
oplevert. Dan hebben we tachtig procent van de casussen te
pakken, dan heb je het over zesduizend panden. Interieurs
zijn sinds een paar jaar vrijwel vogelvrij geraakt omdat
de meldingsplicht voor interne verbouwing is afgeschaft.
Hopelijk wordt er minder gesloopt als er meer bekend is over
historische interieurs.’ <

Ap Timmermans (Rijswijk,
1947) is stedenbouwkundige.
Hij werkte bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg als
projectleider stedenbouw en
was verantwoordelijk voor de
aanwijzing van beschermde
stads- en dorpsgezichten. Ook
was hij raadslid en wethouder in
Leeuwarden en directeur van het
adviesorgaan Hûs en Hiem.
Mirjam Stuurman-van Herpen
(Tilburg, 1963) is kunst- en
architectuurhistorica. Zij
heeft een bureau voor
projectmanagement en advies
voor bouwprojecten en aan kunsten architectuur gerelateerde
onderzoeksprojecten.
Johan de Haan (Beetsterzwaag,
1975) is architectuurhistoricus.
Hij is bijzonder hoogleraar
Toegepaste Kunsten en
Kunstnijverheid vanweg de
Ottema-Kingma Stichting
en sinds april dit jaar
hoofdconservator van Nationaal
Museum Paleis Het Loo in
Apeldoorn.
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ANTOON OTT

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) erfde in 1955 de
collectie en het vermogen van de kinderloze Nanne
Ottema. De stichting heeft als doelstelling de bevordering
van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen van
belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch
gebied, waaronder ook zal zijn begrepen het dienen van de
heemschut-gedachte, die bestaat uit het beschermen van
de schoonheid van het heem, het erf, in Leeuwarden en in
Friesland. Ze heeft de collectie aan vele Friese musea in
bruikleen gegeven.

Belangstelling voor volkskunst

Nanne Ottema en de Friese
interieurs

Bij de naam Nanne Ottema denkt men meest als eerste aan het woord
‘aartsverzamelaar’ en pas in latere instantie eventueel aan ‘interieur’.
Dit stempel van verzamelaar kreeg hij in 1957 van J.J. Kalma, zijn eerste
biograaf. Ottema’s belangstelling voor interieurs was met name gebaseerd
op de relatie met de volkskunst. Hij beschreef, bewaarde en kocht
voorwerpen en stelde ze opnieuw samen.

N

>

anne Ottema was, net als zijn jeugdvriend de jurist en historicus Pieter Boeles,
decennialang bestuurslid van het Fries Genootschap. Samen hadden ze vanuit die
positie een heel bepalende rol op het gebied van het cultureel erfgoed in Friesland.
Ook namens het Genootschap verzamelde Ottema veel erfgoed uit Friesland om het te
bewaren voor de provincie. Hij had hiervoor een uitstekend netwerk en berichten over
voorwerpen en inrichtingen die beschikbaar kwamen, bereikten hem snel. Op het gebied
van interieurs kan daarbij worden gedacht aan winkel-, werkplaats- en kamerinrichtingen en
-betimmeringen die tijdens zijn leven in Leeuwarden werden gesloopt. Hij probeerde zoveel
mogelijk ervan te bewaren en een nieuwe bestemming te geven. Dankzij hem werden in het
Fries Museum onder meer een zilversmidswerkplaats, een zilversmidswinkel, een apotheek,
een tabakswinkel en restanten van een koek- en bakkerswinkel, een timmerwerkplaats en
slagerij ondergebracht.

Portret van Nanne Ottema. Schilderij door Jan Cornelis
Tiele. (Ottema-Kingma Stichting)
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Jan van den Berg woonde met zijn vrouw Sjut in een in 1777 door een veenbaas gebouwd huisje, It
Kokelhûs genaamd. In de laatste wil stond dat huis en inrichting bewaard moest blijven in de toestand
waarin het op dat moment was. Het geheel werd aan Nanne Ottema aangeboden onder de voorwaarde
dat het als dorpsmuseum voor het publiek ter bezichtiging opengesteld zou blijven. (It Kokelhûs)

Ottema had weliswaar veel belangstelling voor het Friese
interieur, maar de mate waarin hij zich daarmee bezig hield,
vraagt wel enige nuancering. Het is vooral de vermelding
van ‘heemschut’ in de doelstelling waar bij Ottema de
connectie met het interieur kan worden gemaakt. Nanne
Ottema groeide op in de periode dat de Hindelooper
Kamer furore maakte. De kamer was een compleet
ingerichte ruimte die een beeld moest geven hoe de
mensen in Hindeloopen woonden. Een haast etnografische
benadering. Kunsthistorisch onderzoek naar interieurs
bestond nauwelijks. Het boek Huisraad en Binnenhuis in
Nederland, van K. Sluyterman, dat in 1918 verscheen, kan
worden beschouwd als een beginpunt. Niet voor niets
kon hij in het voorwoord schrijven: ‘Tot dusver is er geen
werk in de Nederlandse taal geschreven, dat een enigszins
beknopt, methodisch overzicht geeft van het Binnenhuis
en zijn toebehooren, gedurende de voornaamste perioden
van de Hollandsche kunst tusschen 1400 en 1800.’ Slechts
mondjesmaat zouden meer van dergelijke publicaties volgen.
Ook Ottema kan zeker niet als een onderzoeker van het
interieur worden gezien en week daarmee dan ook niet af van
zijn tijdgenoten. De vraag is zelfs of hij wel zo veel bezig was
met interieurs als vaak is gedacht. Opvallend is bijvoorbeeld
dat hij er in zijn vele publicaties vrijwel nooit aandacht aan
besteedde.

Nanne Ottema werd in 1874 in Leeuwarden geboren. Zijn vader was notaris en Nanne
zou hij hem in 1918 opvolgen. Hij trouwde in 1900 met de rijke boerendochter Grietje
Kingma. Al vroeg raakte hij geïnteresseerd in kunst en antiek en zodra hij het zich
kon permitteren, ging hij ook verzamelen. Keramiek, zowel uit Nederland als uit
Azië, had zijn grote voorkeur. Deze verzameling werd ondergebracht in het in 1917
door hem opgerichte Keramiekmuseum Princessehof. In dit museum zou hij tot zijn
dood in 1955 de scepter zwaaien. Maar daarnaast collectioneerde hij grote aantallen
(voornamelijk) Friese voorwerpen op velerlei terrein.

terrein van het interieur bekijkt dan zijn daarin drie facetten
te onderscheiden: het interieur als decoratieve context, het
bewaren van volkskunst en behoud voor Friesland.
In een van de weinige publicaties waarin Ottema over
het interieur schreef, bracht hij een voor hem belangrijke
functie van het interieur onder de aandacht. Het interieur
was volgens hem een context waarbinnen objecten goed
tot hun recht komen: ‘Als men van al dat moois nog wil
genieten moet men nu naar onze musea gaan waar getracht
wordt zooveel mogelijk van deze oude volksrijkdom te
bewaren en het zoo mogelijk in een passende omgeving
op te stellen, want in de pronkkamers der echte en onechte
verzamelaars doet die volkskunst het maar zeer matig.
Een oude stoeltjes- of desnoods een staartstukklok tegen
een modern behangetje, boven een clubje met een imitatie
Perzisch kleedje op de vloer doet eenigszins denken aan een
goudvisch in een ronde glazen kom. Hij hoort niet in die
omgeving thuis. Hang dezelfde klok tegen een tegelwand
of witte muur, boven een oude knopstoel in een gang met
arduinsteenen of marmeren vloer dan is er althans een deel
van de oude charme bewaard.’
Een mooi voorbeeld van de manier waarop een interieur
door Ottema werd gebruikt als een geschikte context is
Kerkmuseum Jannum. Dit middeleeuwse kerkje was zo in

Decoratieve context
Zijn belangstelling voor het interieur was voor een belangrijk
deel gebaseerd op de relatie die het had met de volkskunst.
Het aardige is dat hij daardoor niet alleen maar keek naar
interieurs die waren voortgebracht uit de ‘hoge’ cultuur.
Daarmee was hij in de eerste helft van de 20ste eeuw een
uitzondering. Vanaf het eind van de 19de eeuw kwamen
er bijvoorbeeld steeds meer stijlkamers in musea en deze
gaven vooral de kamers uit de bovenlaag weer. Pas na de
Tweede Wereldoorlog verschoof de belangstelling naar
andere lagen. De heemschut-gedachte van Ottema spruit
vooral voort uit het melancholieke gevoel dat vroeger alles
beter was en dat erfgoed behouden moest blijven, voordat
het te laat was. Als men de bezigheden van Ottema op het

I nterieur van de kerk te
Jannum. Het middeleeuwse
kerkje was zo in verval
geraakt dat overwogen
werd het maar af te breken.
Ottema wilde het kerkje
behouden en maakte er een
uithof van het Fries Museum
van waarin middeleeuwse
kerkelijke voorwerpen
werden tentoongesteld,
zoals sarcofagen, grafstenen,
kapitelen en een doopvont.
(Fries Museum)

9

HISTORISCHE INTERIEURS
geheel de stijl van Daniël Marot. Ottema liet het monument
restaureren en richtte het zoveel mogelijk in volgens
de Lodewijk XIV-de stijl. Via diverse antiquairs kocht hij
interieuronderdelen aan. Zo verhuisde een midden 18deeeuws beschilderd behang van Groningen naar Leeuwarden.
Hoe hij hierbij te werk ging, wordt duidelijk in een brief die
hij schreef aan de in Amsterdam gevestigde antiquair J. van
Messel: ‘Ik schrijf dit omdat ik voor het huis Doelestraat dat
ik hier aan het restaureeren ben, nog enkele meubelstukken
of stylfragmenten noodig heb, alleen in Lodewyk XIV styl. Ik
kocht indertyd een paar matstoelen by U die hiervoor geheel
geschikt zyn, doch er zou ook in spiegels of schilderylysten
of dergelyke misschien iets op dit gebied kunnen zyn, mits
natuurlyk alleen in Lodewyk XIV styl. Het restaureeren van
een dergelyk huis is nog al omslachtig en kost nog al geld,
zoodat ik geen dure dingen kan koopen.’
Hieruit blijkt dat Ottema geen purist was, die tot het uiterste
ging om het interieur tot in perfectie in orde te hebben.
Hij dacht, net als zijn tijdgenoten, veeleer in termen van
‘passend in de sfeer’ en ‘decoratie’ en niet zozeer in zo
zuiver mogelijk restaureren. Het was bijvoorbeeld helemaal
niet zeker of zich er oorspronkelijk een vergelijkbaar behang
had bevonden. Het financiële aspect was bovendien een
gelegenheidsargument aangezien de beschikbaarheid van
voldoende financiële middelen bij Ottema volstrekt geen
probleem was.

Het Coulonhuis, in
1713 ontworpen door
hofbouwmeester Antoine
Coulon, ademde de stijl van
Daniël Marot. Ottema liet
het monument restaureren
en richtte het in volgens
de Lodewijk XIV-de stijl.
Via antiquairs kocht hij
interieuronderdelen aan.
Een midden 18de-eeuws
beschilderd behang kwam uit
Groningen over. (Foto Erik en
Petra Hesmerg)

Delen van een
wandbetimmering in
Chinees lakwerk, afkomstig
uit het stadhouderlijk
paleis in Leeuwarden. Drie
verschillende Chinese
schermen, ieder bestaande
uit twaalf bladen, zijn tot een
betimmering verwerkt. Op
de schermen landschappen
met gebouwen en figuren
in reliëf op zwarte grond.
De schermen zijn geplaatst
op een lambrisering van
verguld lindehout, versierd
met een opengewerkt
rankenornament. Datering
voor 1695. (Rijksmuseum)

> Ottema kocht landbouwgrond aan de Halligenweg
bij Mûnein en liet er een
boerderij bouwen met
daarin een ‘boerenkamer’
die was te bezoeken als
oudheidkamer. De kamer
was afkomstig uit Bernsterburen, er waren fragmenten
van een kamerbetimmering
uit de Dongeradelen en
enkele geverfde Friese boerenmeubels. Voorwerpen
zoals haard, juk, stoofje,
theekistje en pijpenrekje,
afkomstig uit de depots
van het Princessehof en
het Fries Museum, zorgden
voor de aankleding. (Foto
A.J. van der Wal, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed)
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verval geraakt dat in de jaren 1930 werd overwogen het maar
af te breken. Vanuit het Fries Genootschap was Ottema
de drijvende kracht om het kerkje te behouden en van een
nieuwe bestemming te voorzien: het zou een uithof van
het Fries Museum moeten worden, waar middeleeuwse
kerkelijke voorwerpen werden tentoongesteld. Ottema zette
een inzamelingsactie op touw, waarmee de restauratie kon
worden gefinancierd. In 1947 was de restauratie, onder
leiding van architect ir. J.J.M. Vegter, voltooid en werd het
Kerkmuseum geopend. In de kleine ruimte, in een stemmige
atmosfeer zijn diverse sarcofagen, grafstenen, kapitelen en
een doopvont te zien. Inmiddels is Kerkmuseum Jannum
geen onderdeel meer van het Fries Museum, maar nog wel
altijd te bezoeken.
Het ging Ottema dus in belangrijke mate om het oproepen
van een passende sfeer en het goed decoreren. We zien dat
ook bij zijn bezigheden voor het Coulonhuis in Leeuwarden.
Ottema kocht het Coulonhuis van de gemeente Leeuwarden
in 1938 voor 4.000 gulden. Het pand was in 1713 door
hofbouwmeester Antoine Coulon ontworpen en ademde

Ottema verwoordde de relatie tussen volkskunst en het
interieur als volgt: ‘Volks- en ambachtskunst zijn voor ons
afgescheiden begrippen geworden aan de hand waarvan
wij verzamelingen aanleggen, museums volproppen,
tentoonstellingen inrichten en waarmee wij trachten onze
banale huiskamers aan gezelligheid te doen winnen. Voor
onze voorouders waren ambachts- en volkskunst het
leven zelf, was het de geheele inrichting van hun huis en
hof onverschillig of zulks het keeftje in de pronkkamer, de

knopstoel in de woonkamer, de braadpan in de keuken
het honde- of duivehok op het hiem, of wat ook uit
hun dagelijksche omgeving betrof.’ Even later komt de
melancholie om de hoek kijken als hij schrijft: ‘De volkskunst
en de ambachtskunst zijn verdreven door het menschelijke
weten en kunnen, door de techniek en de fabriek, door de
zucht naar luxe en de gemakzucht, door den bazar en het
warenhuis en door allerlei andere goede en slechte kanten
van de menschelijke samenleving.’
Hij had toen hij jong was nog die pure interieurs gezien in
‘de oude geëigende omgeving van de uit het volk geboren
en door het volk zelf gekweekte kunst.’ De liefde voor
volkskunstige interieurs was dus groot bij Ottema. Hij
schiep er dan ook veel genoegen in om dergelijke ensembles
te creëren. Een mooi voorbeeld is de boerderij Foppe
Tinte. Vanaf 1936 kocht Ottema stukken landbouwgrond
in de Halligen onder Oentsjerk, tegenwoordig gemeente
Tytsjerksteradiel. In 1938 - hetzelfde jaar als de aankoop van
het Coulonhuis - liet hij er een boerderij bouwen die er nog
altijd staat. Daarin liet hij een ‘boerenkamer’ maken die was
te bezoeken als oudheidkamer. De kamer was afkomstig uit
Bernsterburen onder Raerd, samen met fragmenten van een
kamerbetimmering uit de Dongeradelen en enige geverfde
Friese boerenmeubels. Ook werden voorwerpen van Ottema
uit de depots van het Princessehof en het Fries Museum
gehaald ten behoeve van de aankleding van de boerderij.
Koperwerk, tinwerk, aardewerk, een haard, een juk, een
stoofje, een theekistje en een pijpenrekje.

Getuigenissen van vroeger
Aan het eind van zijn leven kreeg Ottema de gelegenheid een
interieur te verwerven dat naadloos aansloot bij de hierboven
geciteerde beschrijving van pure interieurs van het volk. In
1938 had Ottema voor het Coulonhuis biezen matten nodig.
Hij kocht ze in Earnewâld bij een zekere Jan van den Berg.
Deze Jan woonde samen met zijn vrouw Sjut in een in 1777
door een veenbaas gebouwd huisje, It Kokelhûs genaamd.
Ze voerden er een kruidenierswinkeltje, terwijl Jan daarnaast
onder meer ook rietsnijder was. Ze vlochten matten van
‘kokels’ (Fries voor biezen), vandaar het Kokelhûs van Jan en
Sjut. Nadat Jan van den Berg in 1952 was overleden maakte
zijn vrouw in april 1955 haar laatste wil op. Ze bepaalde dat
het huis en inrichting bewaard moest blijven in de toestand
waarin het op dat moment was. In dezelfde maand vond
er familieberaad plaats waarin werd besloten het geheel
aan Nanne Ottema aan te bieden onder de voorwaarde
dat het als dorpsmuseum voor het publiek ter bezichtiging
opengesteld zou blijven. Hierover was al overleg geweest
met Ottema, die veel zag in het plan om er een museum
van te maken. Hij moet het prachtig hebben gevonden om
zo een puur en echt ensemble te gaan bezitten. De realisatie
van het museum maakte hij niet meer mee, maar de OKS
nam It Kokelhûs over, waarna het in 1957 als museum werd

Beddetrap beschilderd in
Hindelooper stijl, als voorbeeld van het verzamelen
van een typisch Fries interieur-onderdeel door Ottema.
Op de zijbladen schilderingen in groen op witte ondergrond van papegaai, tulpen
en krullen. De binnenzijden
van de zijbladen zijn op
dezelfde wijze beschilderd.
Bovenaan de trap een stootbord met geschulpte rand.
(Fries Museum, bruikleen
Ottema-Kingma Stichting)
Jan van den Berg en
vrouw Sjut in hun huis in
Earnewâld. (It Kokelhûs)

geopend. Inmiddels is het kleine sympathieke museum
verzelfstandigd en nog altijd te bezoeken.
Een belangrijk motief voor Ottema bij zijn activiteiten voor
het cultureel erfgoed was behoud voor Friesland. Met de
interieurs was dat niet anders. Zo nam hij in 1949 in zijn
toespraak bij de opening van een tentoonstelling in het
Coulonhuis in Leeuwarden de gelegenheid te baat om de
ontvreemding - zoals hij dat noemde - van een 17de-eeuwse
lambrisering en wanden van Chinees lakwerk uit een
‘vertrekkamertje’ in het stadhouderlijk paleis in Leeuwarden
aan de kaak te stellen. Dit interieur kwam in 1880 in het
Rijksmuseum terecht en dat had volgens Ottema nooit
mogen gebeuren. Het had in Leeuwarden moeten blijven
omdat het een deel van de Friese geschiedenis en van
het Friese cultuurleven is. Wat opvalt, is dat Ottema het
erger leek te vinden dat het interieur naar Amsterdam was
overgeplaatst, dan dat het uit het stadhouderlijk paleis was
verdwenen.
Dankzij Ottema zijn veel interieurelementen voor Friesland
bewaard gebleven. Het doel was meestal niet om interieurs
zelf in hun meest authentieke vorm te bewaren. Vaak ging
het erom objecten goed tot hun recht te laten komen
binnen een passende omgeving. Daarin maakte hij geen
onderscheid tussen lage en hoge cultuur. Of het nu de meest
luxueuze spiegel betrof of een heel eenvoudig stoofje; het
waren allemaal wezenlijke getuigenissen van vroeger en
moesten dus behouden blijven. In de Friese musea kunnen
we daar nog altijd de resultaten van zien. <

> Meer weten?
• S. ten Hoeve, ‘Nanne
Ottema’s betekenis voor
Friesland’, in: De Vrije Fries.
Genootschapscultuur in
Friesland. Het Fries Genootschap
1827-2002 (deel 82),
Leeuwarden, 2002
• J.J. Kalma, Nanne Ottema,
aartsverzamelaar en
museumbouwer 4 mei 1874 – 20
juni 1955, Leeuwarden, 1957
• H. van Veen e.a., Nanne
Ottema. Een kleurrijk
verzamelaar, Franeker, 1999
Antoon Ott (Zutphen, 1972)
studeerde kunstgeschiedenis
en rechten in Leiden. Hij is
directeur van Artilaw, dat onder
meer overheden, stichtingen,
musea, vermogensfondsen
en particulieren adviseert op
het snijvlak van kunst, cultuur
en recht. Hij vervult diverse
bestuursfuncties, waaronder bij
de Stichting Interieurs in Fryslân.
Ott werkt aan een biografie over
Nanne Ottema.
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DOLF VAN WEEZEL ERRENS

Blik op
het plafond

Heerenveen, Stationsplein
26: het portaal. De
plafondbeplating is afkomstig
uit de catalogus van
Northrop, Coburn & Dodge
Co. te New York. Op het
middenvlak een patroon met
kruisvormig gegroepeerde
Franse lelies (41, Jump)
met een middenrozet (513,
Kast), een randlijst met een
klassiek meandermotief (72,
Latter) in de hoeken afgezet
door een hoekstuk met rozet
(72B, Lust) en een kroonlijst
rondom (126, Lent). (Foto
Hoge Noorden)
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Durable and Decorative (‘Duurzaam en Decoratief ’) zijn de verkooptermen in Engelstalige landen
om metalen plafond- en wandplaten aan te prijzen boven het traditionele stucwerk. Aan het eind van
de 19de eeuw is de toepassing ervan een vernieuwing in de bouw: een soort systeemplafond en snel
aan te brengen door minder gespecialiseerde ambachtslieden. Het is bovendien brandvertragend
en gemakkelijk te onderhouden. De toepassing ervan past geheel binnen de 19de-eeuwse esthetiek:
de imitatie of liever het overtreffen van het ambachtelijk werk, in dit geval het stucwerk. De rijke
ornamentiek spreekt een bemiddeld publiek dan ook erg aan.

V

oor de toepassing in Nederland moet het materiaal
worden geïmporteerd. Daardoor alleen al is het uitsluitend weggelegd voor bijzondere ruimten en de
woonvertrekken van de meer welgestelde middenstand. Het
materiaal maakt in Nederland op slechts beperkte schaal en
voor maar korte tijd furore, namelijk van ongeveer 1900 tot
1914. Tegenwoordig winnen dergelijke plafondplaten weer
aan populariteit, in het bijzonder in de retro-interieurs van
horeca-gelegenheden.
In 1996 is voor het eerst een overzicht over de toepassing
van ‘plaatijzeren’ plafonds in Nederland gepubliceerd en in
2010 nog eens een paragraaf in een symposiumbundel getiteld Stuc, kunst en techniek. In Nederland zijn op dat moment
maar een paar toepassingen van metalen plafonds bekend.
In Friesland kennen de onderzoekers slechts vier panden.
Dat kan liggen aan het onderzoek, de echte zeldzaamheidswaarde ervan óf aan de mate waarin de plafonds überhaupt

Heerenveen, Stationsplein 26: achterkamer. Voor deze kamer
werden uit de catalogus van Northrop, Coburn & Dodge Co. te New
York (ca. 1900) de volgende patronen gekozen. Voor het middenvlak
zijn stroken gebruikt met een bloemenpatroon (90, Judlam) met
een middenrozet (513, Kast). Het rookkanaal is recent verwijderd
met handhaving van de aanzet tegen het plafond, waarop alle
lijstbeplating nog aanwezig is. Van plafond naar onder: een lijst (123,
Legend), een ojieflijst (onbekend), een vlakke lijst (als 62, Keat) en
een kraallijst (109, Lazar). (Foto Hoge Noorden)

worden herkend als zijnde van metaal. De panelen hebben
meestal een matwitte verflaag als afwerking, waardoor de
gelijkenis met stucwerk wordt geperfectioneerd. Als imitatie
van stucwerk worden ze vaak negatief beoordeeld. Positief
geformuleerd is het door materiaalgebruik en techniek een
vernieuwende ontwikkeling naar het systeemplafond. De
maatvaste metalen panelen worden namelijk op een houten
raamwerk gespijkerd.
De achterstand in kennis en het gebrek aan waardering
klemt temeer, omdat, anders dan exterieurs, interieurs van
rijksmonumenten nauwelijks bekend zijn en bij vele nieuwe
gemeentelijke monumenten bijna niet worden onderzocht en
gewaardeerd. Zo kan het gebeuren dat het oorspronkelijke
blikken plafond in het Badpaviljoen te Hindeloopen (rijksmonument) onopgemerkt is gesloopt en vervangen door een
nieuw, niet gelijkend, metalen plafond. Daar staat tegenover
dat in een gemeentelijk monument te Heerenveen (interieur
niet beschermd) na goed overleg de eigenaren overtuigd en
bereid gevonden zijn de plafonds in situ te behouden.
In Friesland zijn mij tot op heden veertien voorbeelden bekend in: Eastermar (1), Echten (1), Franeker (5), Heerenveen
(4), Hindeloopen (1, gesloopt), Makkum (1) en in Leeuwarden (1). Dat aantal groeit door meldingen en onderzoek wel
mondjesmaat. Maar metalen plafonds blijven, gelet op de
hoeveelheid gerealiseerde gebouwen uit de periode 18501940, nog steeds uiterst zeldzaam.

Ornamentiek met Engelse
of Franse patronen
Ongeveer vanaf het midden van de 19de eeuw kan dun blikplaat, een halffabricaat voor de plafondpanelen, massaal
worden geproduceerd. Over waar en wanneer de gestanste
metalen plafond- en wandornamenten voor het eerst zijn
ontwikkeld en toegepast, bestaat nog veel onduidelijkheid.
De Verenigde Staten claimen het ontstaansrecht.
Tussen 1880 en 1930 produceren ongeveer 45 bedrijven in
Amerika metalen plafondplaten. In Europa, bijvoorbeeld
in Groot-Brittannië (British Stamped Metal Ceilings &
Co., Londen), Duitsland (J.C. Geiss en F. Peters, Berlijn)
zijn grote aantallen fabrieken niet bekend. Uit kranten in
voormalig Nederlands-Indië blijkt dat daar vóór de Tweede
Wereldoorlog wordt geadverteerd voor de levering van Australische (Otto Wunderlich) en Amerikaanse plafondplaten.
Het is zelfs mogelijk dat ook in Nederland plafondplaten zijn
gestanst. Een advertentie in De Telegraaf van 5 november
1936 vermeldt een openbare verkoop van onder meer ‘een
machine tot het vervaardigen van metalen plafondplaten met
motor (Heemaf)’ in Amsterdam.
De blikken panelen worden gestampt tussen een gietijzeren
mal en contramal. Plaatzink blijkt het beste vormbaar te zijn.
Er zijn honderden patronen bekend. In sommige historische
Amerikaanse advertenties wordt de ornamentiek gekarakteriseerd als ‘Engelse patronen’ of ‘Franse patronen.’ Kennelijk
zijn de aanduidingen bedoeld om een bepaalde sfeer of

status uit de Oude Wereld aan te geven. Uit het laatste kwart
van de 19de eeuw zijn de eerste bouwkundige toepassingen
bekend in Brooklyn, New York (1885). Het vroegst bekende
voorbeeld in Nederland dateert uit omstreeks 1900. In datzelfde jaar toont de fabriek van H.S. Northrop & Co uit New
York zijn producten op de Wereldtentoonstelling in Parijs en
wint een zilveren medaille in de categorie ‘Décorations et
mobiliers des édifices public et des habitations’. Niet alleen
siert de vermelding ‘received the only medal awarded at Paris
Exposition for Metal Ceilings’ de catalogus, maar het lijkt ook
de opgang van metalen plafonds in Europa te betekenen.
In het Vakblad voor de Bouwambachten uit 1907 verschijnt
voor zover bekend de eerste bespreking van het materiaal
voor de Nederlandse bouwwereld, afgezien van de mede
deling in het vakblad De Bouwwereld van 2 juli 1902, dat
H. Groenman te Amsterdam vertegenwoordiger voor
Nederland en de koloniën is voor gestanste en geëmailleerde
metalen wandbekledingsplaten. Het artikel uit 1907 maakt
melding van het Britse fabricaat Stelonite dat de handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen op de markt brengt. Het
heeft er overigens alle schijn van dat door R.S. Stokvis &
Zonen ook Amerikaanse plafondplaten zijn geïmporteerd.
Helaas ontbreken handelscatalogi om dat aan te kunnen
tonen. De import van blik en zink is, in welke vorm dan ook,
als gevolg van de Eerste Wereldoorlog helemaal stilgevallen.
Na de oorlog is het blikken plafond voor zover bekend in
Nederland niet meer toegepast, omdat de interieursmaak na
de oorlog is gewijzigd.
Van de veertien, nu bekende, metalen plafonds dateren de
oudste twee uit 1906. Het zijn twee naast elkaar gelegen, nagenoeg identieke, woonhuizen aan het Stationsplein in Heerenveen. Het perceel waarop ze zijn gebouwd hoort in 1906
bij de toenmalige gemeente Haskerland. In de verkoopakte
van de beide woningen uit 1916 treedt bouwkundige Servaas
H. Zwarts (1871-1948) op als verkoper. Zwarts is werkzaam als
opzichter voor diverse gereglementeerde polderbesturen en
heeft daarnaast nog een eigen architectenpraktijk waarin hij
woonhuizen en boerderijen ontwerpt. Vergelijking met panden binnen zijn oeuvre toont aan dat hij inderdaad de ontwerper van beide woningen moet zijn. Hij zal de beide woningen
met een speculatief oogmerk hebben laten bouwen.

Advertentie uit 1899 voor
metalen plafondpalen
van H.S. Northrop, later
Northrop, Coburn & Dodge
uit New York City.

Hindeloopen, Badpaviljoen.
Het casco is inpandig
gestript zonder rekening te
houden met de historische
kwaliteiten ervan, zoals het
voormalige blikken plafond
uit de grote zaal. Architect
B.J. Gros maakte gebruik
van het paneel 42 Jumping
van de fa. Northrop, Coburn
& Dodge Co. te New York.

Een wegvluchtend hert
Wat een van de huizen aan het Stationsplein zo bijzonder
maakt, is de gaafheid van de plattegrondstructuur en de verzorgde afwerking van details met niet in de laatste plaats de
toepassing van gestanste metalen plafonds. In dit huis gaat
het niet om één representatief plafond, maar vier, namelijk
in het entreeportaal, de gang, en de voor- en de achterkamer
van de kamers-en-suite. De voorkamer heeft een bijzondere
mengvorm van stucwerk waarbij gestanst zinkwerk is toegepast als afwerking van de plafondlijsten en het middenornament. Het toont daarmee wel het doel van gestanst zink,
namelijk als alternatief voor en door zijn rijke ornamentiek
13
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– alweer – de New Yorkse fabrikant Northrop, Coburn and
Dodge Company.
Het oeuvre van Gros is divers en bestaat uit: woonhuizen,
boerderijen, zuivelfabrieken, werkzaamheden voor waterschapsbesturen en dergelijke. Tot zijn meest markante
bouwwerk behoort het Zeebadpaviljoen te Hindeloopen.
Ook dit pand is bij aanleg uitgevoerd met een blikken plafond, dat in 2016 onopgemerkt is verwijderd. Wetende dat
Gros gebruik maakte van de catalogus Northrop, Coburn
and Dodge Company is het patroon ook in de catalogus
terug te vinden als patroon nummer 43 (Jumping) dat in
stroken van 24x96 inch werd geleverd.

De Building Technology Heritage Library is in de eerste plaats een verzameling
van Amerikaanse en Canadese, architectuur handelscatalogi, ontwerpboeken
en technische gidsen van vóór 1964. (https://archive.org/details/
buildingtechnologyheritagelibrary) Gebruik binnen de site als zoekterm: metal
ceiling. De site wordt ondersteund door de Association for Preservation Technology.
Deze internationale, multidisciplinaire organisatie richt zich op het stimuleren
en verspreiden van de kennis over de best mogelijke restauratietechnieken.
Handelscatalogi vormen daarbij een waardevolle bron.

Hergebruik van blik
Eastermar, Grote Hornstweg 16, boerderij Nieuw Stedma: linker voorkamer. Het plafond is geheel
beplaat met het patroon van de fa. Northrop, Coburn & Dodge Co. te New York (44, Jungle) met langs
de plafondrand een eierlijst (125, Lenity). (Foto Hoge Noorden)

Eastermar, Grote Hornstweg
16, boerderij Nieuw Stedma:
gang tijdens restauratie.
Het patroon van de
lambrisering aan beide
zijden van de gang komt
voor in de catalogus van
de fa. Northrop, Coburn &
Dodge Co. te New York (97,
Jonathug) evenals de deklijst
(142, Joyster). (Foto Hoge
Noorden)

een overtreffende imitatie van het ambachtelijk stucwerk. Na
vergelijking van de gebruikte patronen met gedigitaliseerde
catalogi van fabrikanten kan onomstotelijk worden vastgesteld dat de panelen afkomstig zijn van de New Yorkse fabrikant Northrop, Coburn and Dodge Company.
Ook een ander ontwerp van Zwarts blijkt een blikken interieur te bezitten. Het gaat om de boerderij aan ’t Meer bij
Heerenveen. Deze boerderij bevat niet alleen blikken plafonds, maar ook de boezems van de schouwen zijn bekleed
met blikken panelen. In deze periode worden bij de polderbesturen de oude veenpoldermolens vervangen door gemalen en zogenoemde Amerikaanse windmotoren. Leverancier
van de grote windmotoren, de zogeheten Herkules-windmotoren, was de fa. R.S. Stokvis & Zonen uit Rotterdam. Het
lijkt dus niet ondenkbaar dat Zwarts catalogi van de fa. Stokvis onder ogen heeft gehad. Misschien heeft hij daaruit het
materiaal leren kennen en toegepast.
De in tijd daarop volgende groep panden met de toepassing
van blikken plafondpanelen concentreert zich in Franeker.
Het betreft de toepassing ervan in het burgerinterieur binnen
het oeuvre van twee ontwerpers, namelijk Nicolaas J. Adema
(1860-1940) en Albert Melles (1867-1934). Twee blikken plafonds van Adema zijn eerder gepubliceerd, maar daar kunnen
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Eastermar, Grote Hornstweg 16, boerderij Nieuw Stedma: rechter
voorkamer. Het monumentale plafond is tijdens de restauratie
aangevuld. Het oorspronkelijke, nog niet geïdentificeerd patroon
van de fa. Northrop, Coburn & Dodge Co. te New York is met weinig
respect voor het aanwezige en oorspronkelijke patroon aan alle
zijden ingekort om te laten aansluiten bij de maatvoering van de
nieuwe ‘vintage’ panelen van de randlijst met biezen. (Foto Hoge
Noorden)

nu al drie aan worden toegevoegd. Uit de nummering op
een bewaard gebleven bouwtekening van de winkel van het
koffie- en theewinkel Van Balen aan de Eise Eisingastraat 2
te Franeker, blijkt dat de panelen, randen, lijsten, kooflijsten
verwijzen naar modellen uit een catalogus van een nog onbekende fabrikant. Volgens familieoverlevering zijn de panelen
afkomstig van een Canadese firma.
In het woonhuis aan de Alardus Teltingstraat zijn in drie
vertrekken blikken plafonds aangebracht. De kamers-en-suite
bezitten een prachtige plafondverdeling; in een zijkamer is
een eenvoudig doorlopend patroon aangebracht met een
opmerkelijke wandlijst. Het patroon bestaat hier uit een
rapport van koppen van jachthonden, een wegvluchtend hert
en voedselzoekende steltlopers tegen een achtergrond van
opgaande beplanting. Een catalogus met de patronen waaruit Nicolaas Adema heeft geput, is nog niet gevonden.
In 2014 ben ik gewezen op het interieur van de boerderij
Nieuw Stedma bij Eastermar, gebouwd in 1912. Het ontwerp
van de boerderij is een toonbeeld van vernieuwingsstijl en bij
de realisatie zijn de indertijd meest moderne materialen en
technieken omarmd, waarbij brandveiligheid een belangrijk
aspect is geweest. Alle deurpanelen zijn namelijk uitgevoerd
geweest in asbest, maar ondertussen vervangen. De plafonds van de woonkamers en ook het plafond en de wanden
in de middengang zijn bekleed met blikken panelen, vermoedelijk ook met het oog op de brandveiligheid. De boerderij is
een ontwerp van Binne J. Gros (1856-1932) uit Hurdegaryp.
Hij was aanvankelijk timmerman en molenbouwer, maar
noemt zichzelf vanaf 1902 architect, eerst in Garyp en later
in Hurdegaryp.
Ook hier blijkt na vergelijking van de gebruikte patronen,
waarbij met name de lambrisering in de middengang van
doorslaggevende belang is, het te gaan om panelen van

Gebruikmaking van dezelfde catalogus geldt ook voor het
blikken plafond in Makkum, waarvan de uitzonderlijke geschiedenis begint in Tjerkwerd. Daar brandt in de vroege

Franeker, A. Teltingstraat 1: zijkamer. Nicolaas Adema zou volgens
overlevering metalen plafonds van een Canadese firma hebben
gebruikt. Het bedrijf is nog niet geïdentificeerd. Op het plafond
een patroon van slingerende ranken met druiventrossen. Op de
wandlijst een doorlopend patroon van een naar rechts gewende
kop van een setter-achtige hond, een naar rechts springend hert,
fouragerende steltlopers en een naar links gewende kop van een
jachthond met een dode vogel in de bek. (Foto Hoge Noorden)

Franeker, A. Teltingstraat 1: voorkamer. Een volledig metalen
plafond met spiegelvlak voorzien van nieuwe patronen. Het
plafond heeft een mazenpatroon voorzien van twee banen met een
rocailleornamenten langs de randen. Het omlijst een paneel met
onder meer bloemenguirlandes. Aan de buitenzijde een kooflijst met
Jugendstilornamenten. Niet geïdentificeerde fabrikant. (Foto Hoge
Noorden)

morgen van 19 november 1911 de openbare lagere school af.
Het gebouw gaat volledig verloren en het vuur legt de schuur
van de timmerman ernaast ook in de as. Een maand later
ligt er al een ontwerp voor de herbouw van de school van de
gemeente-opzichter Lourens F. Reitsma (1854-na 1937). De
nieuwe school heeft nog geen 25 jaar bestaan, want die is in
februari 1935 bij opbod verkocht en gesloopt. Op dat moment
twijfelen de diakenen in Makkum over verbouw of nieuwbouw
van het tehuis voor de ouden van dagen. Hergebruik van de
sloopmaterialen van de school tot de bouw van een nieuw
Diakoniehuis in Makkum is in de ogen van de diakenen zowel
voor de huisvesting als financieel de meest gunstige optie.
Timmerman Gerben Draaijer (1877-1938) uit Makkum is
niet alleen de hoogste bieder van de school om te slopen,
maar hij kan de vrijkomende materialen direct grotendeels
hergebruiken voor de bouw van het Diaconiehuis in Makkum
waarvoor hij zelf het ontwerp heeft getekend. Afkomstig uit
de sloop en opnieuw toegepast zijn de nog steeds aanwezige blikken plafondpanelen in het inmiddels herbestemde
pand. De panelen zullen in 1911 in de nieuwe school van
Tjerkwerd preventief zijn aangebracht als reactie op de brand

in het oude gebouw. Immers het gebruik van de panelen is
in de advertenties van de fabrikant Northrop, Coburn and
Dodge Company als brandvertragend aangeprezen. De patronen komen voor in hun bedrijfscatalogus uit 1900 onder
de namen Jocular en Jocalof. Van Reitsma zijn (nog) geen
andere panden bekend met metalen plafondplaten. Het is
niet uit te sluiten dat metalen plafondplaten niet alleen door
hem, maar ook door nog niet bekende architecten of bouwkundigen vaker zijn toegepast.
Uit de genoemde voorbeelden lijken zich drie opvallende
patronen af te tekenen. Ten eerste dat sommige architecten
in bepaalde gevallen een voorkeur lijken te hebben voor
metalen plafonds en ze dan zelden eenmalig hebben toegepast. Ten tweede lijken de bouwkundigen zowel actief in de
woningbouw als waterstaatkundige werken. Ten derde lijken
de meeste van hen gebruik te maken van panelen afkomstig
van dezelfde Amerikaanse fabrikant: Northrop, Coburn and
Dodge Company. Daarbij dient zich de vraag aan of handelscatalogi van één importeur, wellicht R.S. Stokvis & Zonen de
verbindende schakel is. Oeuvre-onderzoek moet deze hypotheses verder onderbouwen. <

Dit artikel is een tussenstand met
de verwachting dat een grotere
bekendheid ook meer waardering
en nieuwe aanvullingen
oplevert. Ik houd me daarom
warm aanbevolen voor nieuwe
meldingen.
> Meer weten?
• P.H. Simpson, Cheap, Quick
& Easy, Imitative Architectural
Materials, 1870-1930 (pp. 5474), Knoxville, 1999
• M. Stokroos, Zink in Nederland,
het gebruik van het metaal zink
in de 19e eeuw, Amsterdam,
1983
• J.W. van Rooden en M.
Verweij, ‘Plaatijzeren
plafonds in Nederland.
Een viertal voorbeelden
uit het begin van de 20ste
eeuw’ In: Monumenten en
bouwhistorie. Reeks: Jaarboek
Monumentenzorg 1996 (pp.
106-112), 1996
Dolf van Weezel Errens
(Leeuwarden, 1956), studeerde
kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit van Groningen.
Hij werkt bij de provincie
Fryslân als beleidsmedewerker
cultuurhistorie. Daarnaast doet
hij onderzoek naar en publiceert
over bouwhistorie gerelateerde
onderwerpen. Hij is lid van
de Raad van Advies van de
Stichting Interieurs in Fryslân.
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RICHARD HARMANNI

De behangsmaak
van een fabrieksdirecteur
Het Amsterdam Museum verwierf
onlangs de complete collectie
stalenboeken van de voormalige
behangfabriek Rath & Doodeheefver.
Deze stalenboeken blijken van
grote waarde bij het determineren
van een behangbestek uit 1936
voor de inrichting van een huis in
Leeuwarden.
Aron Cats op het podium
tijdens zijn afscheidsfeest,
Leeuwarden, 23 december
1957. (Tresoar)

Behangbestek van
Andries Baart, 1936.
(Particuliere collectie)
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I

n 1936 liet Aron Cats een villa bouwen aan de
Harlingerstraatweg in Leeuwarden naar ontwerp van de
architect Andries Baart sr. (1885-1969). De uit een Joodse
familie afkomstige Cats was directeur van de Leeuwarder
IJs- en Melkproductenfabriek, kortweg Lijempf. Hij overleefde
de Duitse bezetting waarna hij zijn huis met succes heeft
teruggevorderd. Hij bleef daar tot zijn pensioen in 1958
wonen.

Na een directiefunctie aan de ambachtsschool in Amersfoort
vestigde Andries Baart zich in 1922 als architect voorgoed
in zijn geboortestad Leeuwarden. Eerst ontwierp hij vooral
woningen voor woningbouwcorporaties en schoolgebouwen.
Na verloop van tijd kreeg hij ook steeds meer particuliere
opdrachten. Tevens was Baart betrokken bij veel restauraties
in Friesland, zoals de molen in Sloten, de kerktoren van
Hindeloopen en diverse kerkgebouwen. Hoewel aanvankelijk
beïnvloed door het expressionisme van de Amsterdamse
School en later door het kubisme van Dudok, wordt zijn werk
gekenmerkt door een traditionalistische inslag. De beeldbank
van Tresoar geeft een goed beeld van zijn werkzaamheden
die zich niet alleen tot Friesland en nieuwbouwprojecten
beperkten.

Imitatie van grasweefsel voor de ouderslaapkamer.
Uit R&D stalenboek 1936, no. 50, nummer 50568.
(Amsterdam Museum)

Salubra-behang voor nis in de ouderslaapkamer.
Uit R&D stalenboek 1936, no. 50, nummer 50579.
(Amsterdam Museum)

Behang voor de dienstbodekamer op de tweede
verdieping. Uit R&D stalenboek no. 48, nummer 48038.
(Amsterdam Museum)

Nebo-behang voor slaapkamer nr 3. Staalnummer
51244. (Amsterdam Museum)

Behang voor de grote voorkamer. Uit R&D stalenboek
1936, nr 52, nummer 52506. (Amsterdam Museum)

Behang voor slaapkamer nr 2. Uit R&D stalenboek no.
48, nummer 48179. (Amsterdam Museum)

De collectie kreeg aanvankelijk een heenkomen in het
Sikkens Schildermuseum te Sassenheim. Toen het
museum zijn koers wijzigde, werd gezocht naar een nieuwe
bestemming. Omdat het bedrijf van R&D vanouds een
nauwe band heeft met Amsterdam, wilde het Amsterdam
Museum graag de stalenboeken en andere aan R&D
gelieerde collectieonderdelen overnemen.

Bestek met serienummers
en stalenboeken

Goedkoopste behang voor
dienstbodekamer

De villa aan de Harlingerstraatweg is gebouwd op een
relatief smal perceel. Inwendig gaf Baart het huis een
royaal karakter door een ruime centrale hal met trap naar
de eerste verdieping. Sinds 1936 heeft het huis slechts drie
eigenaren gehad, waardoor niet alleen de originele indeling,
maar ook veel details behouden zijn gebleven, zoals vaste
kasten en vensterbanken met gekleurde keramische stenen
in de kinderkamers. Aan het exterieur vindt men details
als siermetselwerk onder een inwendig hoekbalkon, ronde
ramen, ramen met bogen, alles gecombineerd met stalen
kozijnen.
Het komt niet vaak voor dat de architect een bestek nalaat
waarin de behangsels inclusief serienummers en aanduiding
van de stalenboeken minutieus zijn aangegeven. Nog
interessanter is dat er voornamelijk verwezen wordt naar
stalenboeken uit de collectie van de indertijd zeer bloeiende
behangfabriek van Rath & Doodeheefver (R&D).
Nadat eerst in 1983 de fabriek van R&D in Diemen sloot, viel
met het faillissement van het bedrijf in 1998 ook het doek
voor de fabriek in Rijen (Noord-Brabant). Oud-medewerkers
hadden zich vanaf 1983 al ingezet om zoveel mogelijk van de
historische bedrijfscollectie van R&D veilig te stellen.

Baart noteerde in zijn bestek elf verschillende
papierbehangsels voor tien vertrekken. Op basis van het
serienummer en het vermelde stalenboek kunnen negen
behangsels worden geïdentificeerd. Als men de gevonden
stalen naast elkaar legt dan valt op dat er vooral gekozen
is voor dessinloze behangsels zoals dat door het Bauhaus
in Dessau in die jaren werd gepropageerd. Een luxueuze
uitstraling verkreeg men door meer structuur, zoals bij het
behang in de grote voorkamer. Het had een duidelijk reliëf
en het was gemêleerd met bronsverf. Met ƒ 3,40 per rol was
het ‘t duurste behang van het huis. Het grasweefsel in de hal
kostte weliswaar ƒ 4,95 maar dat waren dubbele rollen. Men
verknipte dit behang tot delen die in metselverband tegen de
muur werden bevestigd, zoals te zien was na het afstomen
van later aangebracht behang.
Aan de prijzen van de rollen kan men de hiërarchie van de
vertrekken aflezen. Het behang in de benedenachterkamer,
die gebruikt werd als dagelijkse woonkamer, en die van
de ouderslaapkamer op de eerste verdieping behoorden
wat betreft prijsklasse tot de tweede categorie. De
laatstgenoemde kamer kreeg twee soorten behang: een
papieren imitatie van een (gras)weefsel à ƒ 2,- per rol en in

een nis tussen twee vaste kasten, bedoeld voor een
kaptafel, een behang met lichte lijnvoering van Salubra à
ƒ 1,65 per rol. Salubra-behang was afwasbaar en verkleurde
niet. Aanvankelijk vooral geproduceerd voor ziekenhuizen
werd het later ook populair voor woonhuizen. De prijzen
van het behang in de overige kamers - voor het merendeel
slaapkamers - waren één gulden of minder. Een van de
meisjesslaapkamers kreeg een lichtgroen Nebo-behang
van 64 cent per rol. Nebo-behang was in 1934 door de
behangindustrie speciaal voor de Nederlandse (nieuw)bouw
geïntroduceerd. Het was een goedkoop behang met weinig
structuur en voorzien van dunne lijndessins. Vooral vanaf
de wederopbouw is het tot ver in de 20ste eeuw in talloze
nieuwbouwwoningen toegepast.
Voor behang in de slaapkamers werd voor het merendeel
gekozen uit stalenboek nummer 48 dat werd aangeprezen
als ‘eerste serie, laagste prijzen’. Soms was dat met
bijpassende border dat een iets kleurrijker, maar non-descript
patroon had. Uit dit boek kwam ook het behang voor de
dienstbodekamer. Dit was niet alleen het goedkoopste,
maar tevens het enige met een bloemendessin. Kennelijk
probeerde men zich hier aan te passen aan belevingssfeer
van de gebruiker.
Hoewel het huis van de heer Cats te plaatsen is in de
traditionalistische architectuur, liet men zich bij de
behangkeuze leiden door de heersende smaak van het
dessinloze behang. Het uitpluizen van het behangbestek
van Andries Baart is slechts één voorbeeld uit het scala dat
aan de stalenboeken van R&D ontleend kan worden. Zij
bieden een schat aan gegevens wat betreft behangsmaak in
het verleden en inspiratie voor ontwerpers in de toekomst.
Er ligt dus een interessante uitdaging om deze collectie te
digitaliseren. <

Omslag van R&D stalenboek
no. 48. (Amsterdam
Museum)

Voorgevel. Blauwdruk van
ontwerp door Andries Baart,
1936. (Particuliere collectie)

Richard Harmani is zelfstandig
kunst- en interieurhistoricus
en voorzitter van de Stichting
Historische Behangsels en
Wanddecoraties.
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JOHAN DE HAAN

De drie genoemde brieven berusten in het Koninklijk Huisarchief, maar het feitelijke startsignaal is gevat in een briefje
dat in het archief Calkoen-Vegelin van Claerbergen bewaard
bleef: een krabbeltje van de hand van Johan Willem Friso,
dat hij op 6 mei 1708 vanuit paleis Het Loo in Apeldoorn aan
Marot schreef. In het briefje sommeerde de prins Marot eind
mei naar Leeuwarden te komen. Het contact met Marot was
vanzelfsprekend. Hij was dé architect van de erflater van de
prins, koning-stadhouder Willem III, geweest en had voor
de moeder van Johan Willem Friso, Henriëtte Amalia van
Anhalt-Dessau ook al een paar grote nieuwbouwprojecten
begeleid.

Gebouw als politiek manifest

Een royale opgang
Leeuwarden maakt graag goede sier met zijn verleden als residentie van de voorouders van onze koning. Het invoeren van
de zoektermen ‘Oranje’ en ‘Nassau’ levert op de website van de Leeuwarder VVV dan ook een bonte reeks aan resultaten op,
waarin stadswandelingen de hoofdrol spelen. Wie weleens heeft deelgenomen aan zo’n wandeling weet dat ze een flink beroep
doen op de verbeeldingskracht: met het stadhouderlijk erfgoed zijn de Friezen niet zachtzinnig omgesprongen.

H

et stadhouderlijk paleis, de vorstelijke lusttuin en het vorstelijk
mausoleum: de plekken zijn er nog, de gebouwen (deels) ook,
maar het is allemaal sterk van aanzien veranderd. Alleen de gevel
van het Princessehof aan de Grote Kerkstraat zou door de laatste vorstelijke
bewoonster nog herkend kunnen worden. Dat geldt echter niet voor de binnenkant, waarvan opeenvolgende verbouwingen weinig heel lieten.
Ook in het voormalige stadhouderlijk paleis aan het Hofplein, nu hotel,
is niet veel van het oude interieur over. Waar 18de-eeuwse beschrijvingen
van bezoekers en boedellijsten een indruk van weelde en overdaad geven,
regeert nu de spreekwoordelijke soberheid, hier en daar verlevendigd door
bouwsporen. Toch zijn in het gebouw twee ruimtes te vinden waarin het hof-
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leven van de stadhouders nog voor te stellen is: de zogeheten Nassauzaal
en de naastgelegen staatsietrap.
Het trappenhuis staat in deze bijdrage centraal. Aan de hand van drie brieven die ontwerper-architect Daniël Marot (1661-1752) in 1709 stuurde aan
Johan Willem Friso (1687-1711), Prins van Oranje, en zijn moeder Henriëtte
Amalia van Anhalt-Dessau (1666-1726), is het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van deze ruimte te vertellen, die sinds de bouw niet wezenlijk
veranderd is. In het jaar waarin de prins op militaire campagne was en tussendoor gelegenheid vond om te trouwen, creëerde Marot een trappenhuis
dat hij ‘pas la moindre pièce de la maison’ noemde: ‘niet het minste vertrek
van het huis’.

Het overleg dat de prins en Marot in mei 1708 in Leeuwarden
moeten hebben gehad, is te beschouwen als de eerste stap
in de verbouwing van het stadhouderlijk paleis in de Friese
hoofdstad in de jaren 1709 en 1710. Het paleis moest een
modern en comfortabel onderkomen worden voor de prins
en zijn echtgenote, Maria Louise van Hessen-Kassel (16881765). Bovendien moest het gebouw uitdrukking geven aan
status van de prins als Prins van Oranje. Dat was niet zonder
betekenis: na de dood van koning-stadhouder Willem III in
1702 meende de koning van Pruisen, minstens zoveel, zo niet
meer rechten op die titel te hebben als Johan Willem Friso.
Het gebouw werd daarmee ook een politiek manifest.
De verbouwing van het paleis in Leeuwarden was niet eenvoudig. Alleen al het feit dat het complex eigendom van de
Staten van Friesland was, leverde problemen op. De stadhouder kreeg per kwartaal van de Staten slechts een bescheiden
bedrag voor onderhoud. Uiteindelijk werd voor de renovatie
een bedrag van 8.000 gulden vrijgemaakt, dat later nog iets
werd opgehoogd. Marot kon vanaf het najaar van 1708 ‘vrij’
over dit geld beschikken. Hij moest daarvoor de ontwerpen
maken, het materiaal inkopen en de nodige ambachtslieden
inhuren. Marot deed de meeste zaken schriftelijk af vanuit
Amsterdam. Slechts zo nu en dan kwam hij naar Leeuwarden
om de voortgang van de bouw in ogenschouw te nemen, die
onder leiding stond van timmerman Antoine Coulon. Coulon
was net als Marot een Fransman wiens familie om geloofsredenen omstreeks 1685 was uitgeweken naar de Noordelijke
Nederlanden. Later zou Coulon in vaste dienst van het Friese
hof komen en een mooi huis in Leeuwarden bouwen, dat
tegenwoordig de zetel van de Fryske Akademy is.

Stadhouder Johan Willem
Friso. Schilderij door
Louis Volders, 1710. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

Maria Louise van HessenKassel. Schilderij door
Louis Volders, 1710. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

werkzaamheden en de resultaten ervan te beschrijven. Ook
liet hij de prins weten hoe hij met het bouwbudget omging.
Voor de koepel van de ‘grand escalier’ gaf Marot aan 300 of
400 gulden te zullen reserveren. Dat geld zal bestemd zijn
geweest voor het pleisterwerk waarmee de gewelfde zoldering van de trap aan de binnenzijde zou worden afgewerkt.
Een decoratieve afwerking was hier van belang; Marot stelde
dat de nieuwe trap flink hoog zou worden en van bovenaf
zou worden verlicht ‘d’une maniere extrâordinaire’, op een
buitengewone manier.
De plek van de trap was door zijn ligging tussen twee oude
muren minder ‘buitengewoon’ en relatief smal. Voor meer
dan twee, zij het royale trapvluchten was geen plaats. De
lage gang die op de begane grond onder het tussenbordes
lag, werd door Marot bestemd tot dienstgang, waardoor
muzikanten ongezien in de eetzaal, de huidige Nassauzaal,
konden komen. Door de hoog opgaande ruimte van het trappenhuis ontstond niettemin een interessante ruimtewerking,
die nog altijd indruk maakt. Dat effect werd zeker gezocht:

Henriëtte Amalia van AnhaltDessau. Schilderij door Louis
Volders, 1710. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

Het stadhouderlijk paleis
in Leeuwarden. Gewassen
pentekening, circa 1685.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

Grand escalier, buitengewoon verlicht
De eerste brief waarin Marot het nieuwe trappenhuis noemt,
dateert van 19 juni 1709. Omdat de prins door zijn afwezigheid nog geen kennis had kunnen nemen van de veranderingen in Leeuwarden, deed Marot in deze brief een poging de
< De staatsietrap of ‘grand escalier’ in het stadhouderlijk paleis in
Leeuwarden. (Foto Hoge Noorden)
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een beglaasde bekroning. Door deze bekroning zou het licht
fraai op de trap vallen, daarmee de belofte van de brief van
19 juni inlossend dat de trap van bovenaf op fraaie wijze zou
worden verlicht.

Onvoltooid trappenhuis

De koepel van het
trappenhuis. (Foto Hoge
Noorden)

Daniël Marot. Gravure door
Jacob Gole, circa 1700.
(Nationaal Museum Paleis
Het Loo, Apeldoorn)

Brief van prins Johan
Willem Friso aan Daniël
Marot, gedateerd 6 mei
1708, waarin de prins Marot
sommeert eind mei naar
Leeuwarden te komen.
(Tresoar, archief CalkoenVegelin van Claerbergen)
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het trappenhuis was de eerste ruimte achter de voordeuren
en verbond de vertrekken op de begane grond met de appartementen van de stadhouderlijke familie op de verdieping.
Vergelijkbare trappenhuizen zouden later in de 18de eeuw
gebruikelijk worden in de grote huizen in de Hollandse steden, al kregen ze daarbij zelden de afmetingen waarvan in
Leeuwarden sprake is.
Uit de brief die Marot een ruime maand later, op 25 juli 1709,
aan de prins schreef, wordt duidelijk dat er in de tussenliggende periode al heel wat werk was gedaan. Over de trap
meldde Marot dat hij bezig was de balusters die hij had ontworpen, in Amsterdam te laten maken. Alle exemplaren zouden volgens hem binnen twee weken, dus medio augustus,
gereed zijn. Ook ging Marot uitgebreider in op het koepelplafond, dat hij inderdaad met ‘plastre’ (pleister- of stucwerk)
wilde laten bekleden. Bovenop zou ‘un jours vittréz’ komen,

De prins, die op het slagveld waarschijnlijk wel wat anders te
doen had dan te reageren op brieven van zijn architect, antwoordde op geen van beide brieven. Daarom schreef Marot
op 1 augustus een enigszins gefrustreerde brief aan de moeder van de prins om aan te geven wat de stand van zaken
was. Indirect zocht hij nu haar goedkeuring en verwees hij
naar het paleis op samenzweerderige toon als ‘het huis dat
wij voor hem [de prins] bouwen’. De bouwlustige Henriëtte
Amalia vond dat ongetwijfeld geen bezwaar.
De brief aan de prinses is de laatste waarin de trap wordt genoemd. Marot liet weten dat hij rond 15 augustus naar Leeuwarden zou komen om aanwijzingen te geven voor het trappenhuis, dat volgens hem ‘assez beaux’ [sic], ‘aardig mooi’,
zou worden. Hij meldde eveneens dat hij een grote lantaarn
wilde ontwerpen om in het midden van de ruimte, dus vanuit de bekroning, op te hangen. Deze lantaarn zou volgens
hem vergezeld moeten gaan van vier kleinere exemplaren die
bij avond licht over beide overlopen moesten verspreiden.
Marot merkte en passant op dat hij hierbij het voorbeeld van
het eveneens door hem ontworpen trappenhuis van Paleis
Het Loo voor ogen had, waar aan een gelijksoortig gewelf
één grote en vier kleine lantaarns op dezelfde wijze waren
opgehangen.
Meer dan de drie genoemde brieven zijn over de verbouwing
in Leeuwarden niet bewaard gebleven. Toch laat de gang van
zaken van na 1 augustus 1709 zich wel reconstrueren. Marot
zal in augustus naar Leeuwarden vertrokken zijn, trof daar de
kisten met de trapbalusters, en ging na aankomst in overleg
met de stucwerker om aanwijzingen te geven voor de ornamenten die in de koepel moesten worden aangebracht. De
stucwerker was waarschijnlijk de Haagse stucwerker Giovanni
Sima, met wie Marot al vaker had samengewerkt. Sima was
al in de Friese hoofdstad omdat ook de zaal naast de trap een
nieuw stucplafond kreeg. In de brief van 1 augustus meldde
Marot dat de broer van Sima op dat moment bezig was om
het plafond in deze zaal met riet te beschieten, dat als basis
zou dienen voor het plafond. De koepel van het trappenhuis
zal ook wel van riet zijn voorzien door Sima’s broer.
In november 1709 was alles min of meer klaar. Toen schreef
Johan Willem Friso aan zijn vrouw dat het paleis zo ver gereed was dat zij naar Leeuwarden kon komen. In de maanden daarvoor was het gebouw met meubels, kunstwerken
en stoffering uit andere stadhouderlijke paleizen, waaronder
Het Loo, heringericht. Enkele meubels uit het bezit van Willem III hadden daarbij uiteraard een ereplaats gekregen.
Het trappenhuis werd waarschijnlijk niet verder ingericht.
Het moet na de voltooiing dan ook een relatief lege indruk

hebben gemaakt, in tegenstelling tot de overdadig
ingerichte vertrekken in de
rest van het gebouw. De
Engelsman John Farrington,
die het paleis als toerist in
1710 bezocht, beschouwde
de trap als ‘unfinished’ en
schreef dat schilderijen er
nog niet waren opgehangen. De inventaris die in
1712 na de tragische dood
van Johan Willem Friso
werd opgemaakt, vermeldt
evenmin meubilair of kunstwerken in het trappenhuis.
Wel worden op de ‘meubelsolder’ ‘Vijf groote lanterne’
genoemd, ‘horende op de
groote trap’. Dit moeten de
lantaarns zijn geweest waarover Marot in zijn brief van
1 augustus sprak.
Als er al plannen voor verdere afwerking van het trappenhuis
waren, dan zijn ze een halt toegeroepen door de dood van
Johan Willem Friso in 1711. Zijn jonge weduwe stond voor de
opgave drastisch te bezuinigen en voor grote verbouwingen
was geen geld. Het stadhouderlijk paleis zal intussen ook
best hebben voldaan. Een tot voor kort onbekende beschrijving uit vermoedelijk de jaren 1730 laat zien hoeveel indruk
het paleis op zijn bezoekers kon maken: kostbare stoffen
in rijke kleuren, mooie schilderijen en opvallende, geheel in
zilver uitgevoerde meubelsets vochten om de aandacht. Het
trappenhuis wordt in dit verslag niet genoemd, maar in een
beschrijving uit 1789 wordt gemeld dat de traptreden ‘breed’
waren, waarmee toch iets tot uitdrukking komt van de vorstelijke indruk die de trap maakte.

even genoemde trappenhuis in dit paleis heeft de trap in
Leeuwarden naast het koepelplafond eveneens de hoofdopzet van de wandindeling gemeen. Op Het Loo was echter
sprake van schilderingen, terwijl in Leeuwarden houten
pilasters op de wanden zijn aangebracht.
Al met al heeft Nassaustad Leeuwarden met de ‘grand
escalier’ uit 1709 een bijzondere herinnering aan de stadhouderlijke woon- en ontvangstcultuur binnen de poorten.
Eigenlijk doet alleen de marmering in gele en witte tinten
afbreuk aan het geheel. Een degelijk kleuronderzoek en een
verantwoorde reconstructie van de afwerking zouden het
begin kunnen zijn van een herwaardering van deze mooie
ruimte, die daarna uiteraard in geen enkele stadswandeling
meer mag ontbreken. <

Detail van de balustrade,
met de balusters die Marot
in 1709 in Amsterdam
liet maken. (Foto Hoge
Noorden)
Johan de Haan (Beetsterzwaag
1975), studeerde in Groningen
en is sinds 2013 bijzonder
hoogleraar Toegepaste Kunsten
en Kunstnijverheid aan de
Radboud Universiteit Nijmegen
vanwege de Ottema-Kingma
Stichting. Hij werkte onder meer
bij het Atelier Rijksbouwmeester
in Den Haag en is sinds april
2017 hoofdconservator van
Nationaal Museum Paleis Het
Loo in Apeldoorn.

Vorstelijke indruk
Het trappenhuis overleefde de Fluwelen Revolutie van 1795,
de gedeeltelijke sloop van het paleis in 1808 en een rigoureuze verbouwing van 1881. In laatstgenoemd jaar verloor het
wel zijn beglaasde bekroning, waarvan het gat tegenwoordig
is dichtgezet met een doek waarop het wapen van de provincie Friesland is geschilderd. Vermoedelijk zijn de ornamenten
van de koepel al in 1808 verwijderd, maar de kroonlijst bleef
bewaard. Deze lijst is ongetwijfeld ontworpen door Marot en
bevat takjes waarin sinaasappeltjes, ‘appeltjes van Oranje’
zijn gevat als duidelijke verwijzingen naar de prinsentitel.
Ook de trapbalusters zijn oorspronkelijk. De vorm en details
zoals de horizontale bandjes roepen de ontwerpen in herinnering die Marot maakte voor de Haagse Trêveszaal en de
Nieuwe Eetzaal van Willem III in Paleis Het Loo. Met het al

De kroonlijst van het trappenhuis, met de ‘appeltjes van Oranje’. (Foto Hoge Noorden)
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HELEEN KOOIJMAN, NATHALIE MANTEL, CHRISTA DE VRIES

Harlingens
‘schoonst
juweel’
Hoewel Harlingen al ruim een eeuw over een
stadhuis beschikte, besloot het stadsbestuur
begin 1730 dat het oude, door ouderdom
aangetaste renaissancepand plaats moest maken
voor een moderner gebouw.
Het aanstaande bezoek van stadhouder
Willem IV in 1734 kan hier een reden voor zijn
geweest. De voor de nieuwbouw aangestelde
toezichtcommissie, de ‘Heeren Gecommitteerden
van het nieuwe Raadhuijs tot Harlingen’, gaven
burgemeester Pier Jarigs Bretton en architect
en stadsbouwmeester Hendrik Jacobs Norel de
opdracht een ontwerp te maken.

D

(Foto Studio Jurjen Backer Dirks)

Het stadhuis in Harlingen circa 1900. (Hannemahuis)

Stadhuis van Harlingen, 2016.
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Het 18de-eeuwse stadhuis van Harlingen, gelegen aan de Noorderhaven, heeft in de jaren
2015/16 een opknapbeurt gehad. Het pand is
zowel van buiten als van binnen grondig gerestaureerd, onder meer om de monumentale
kwaliteiten van het stadhuis beter tot uitdrukking
te laten komen. Tot enkele jaren geleden was er
bijzonder weinig over de geschiedenis van dit
rijksmonument bekend. Naar aanleiding van de
naderende restauratiewerkzaamheden zijn de auteurs van dit artikel in 2014 met prof.dr. Johan de
Haan het archief ingedoken om meer informatie
over het stadhuis boven water te krijgen.

e ontwerptekening toonde een raadhuis dat zich wat
exterieur betreft liet kenmerken door symmetrie.
Het pand kreeg een centraal in de gevel gelegen
ingangspartij, geaccentueerd door traptreden en een rijk
gedecoreerde omlijsting. Blauwe hardsteen werd bovendien
gebruikt als decoratieve bekleding van de gevel ‘nae de
heedendaegse manier in Holland en niet soo als de blauwe
steen uijt het Waelsland [Zuidelijke Nederlanden]’. De
centrale entreepartij en de manier waarop de hardsteen in
de gevel is toegepast, maken duidelijk dat men de moderne
Hollandse smaak (Lodewijk XIV stijl) nastreefde.
Achteraf blijkt het door Norel en Bretton bedachte ontwerp
van de plattegrond minder modern te zijn. Het nieuwe
stadhuis kreeg een rechthoekige plattegrond, met een lengte
van 76 voet en een breedte van 40 voet. Deze is in opzet
vergelijkbaar met die van een 17de- en begin 18de-eeuws
burgerlijk woonhuis, zowel wat betreft de indeling als het
gebruik van de ruimtes. In het woonhuis kwam men destijds
binnen in het voorhuis, met een zijkamer als kantoor van
de heer des huizes. Het voorhuis vormde de overgang van
exterieur naar interieur, de scheiding tussen publiek en privé.
Dit is ook terug te zien in de plattegrond van de begane
grond van het Harlinger stadhuis, waarbij de oude vierschaar
functioneert als voorhuis en het zijkamertje als kantoor.
Achter de vierschaar was de bodekamer, die wat ligging en

functie betreft vergeleken kan worden met de binnenhaard
van het woonhuis. De ruimte achter de bodekamer werd
als achterkamer ingericht, om - net zoals in het woonhuis eventuele gasten te ontvangen.
Op de eerste verdieping stonden de belangrijkste
ruimten van het stadhuis ingetekend: de raadszaal en
de vroedschapskamer. De ligging van de raadszaal komt
overeen met de plaats van de grote bovenzaal in een
woonhuis, de belangrijkste ruimte van het huis. De typologie
van de Harlinger raadszaal, een rechthoekige zaal met daarin
twee schouwen tegenover elkaar en een gewelfd plafond,
heeft een lange voorgeschiedenis die teruggaat op de grote
zaal van het Mauritshuis in Den Haag (het oudste voorbeeld
van deze typologie). De ruimte achter de raadszaal werd
ingericht als vroedschapskamer en functioneerde als een
soort achterkamer met rijke aankleding, zodat men ook hier
gasten kon ontvangen. Deze laatstgenoemde kamer was
bedoeld als vergaderzaal voor de vroedschap, een college
van vooraanstaande burgers dat zich ontfermde over de
financiële kwesties van de stad en verantwoordelijk was voor
de verkiezing van burgemeesters.

Marmer om indruk te maken
De nieuwbouw kwam spoedig op gang. Vanaf april/mei 1730
tot halverwege 1732 werd het nieuwe stadhuis opgetrokken.
Nadien hield men zich bezig met de afwerking en inrichting
van het pand. Losse interieurelementen, waaronder
zitbanken, waterstenen en veertig Spaanse stoelen, volgden
vanaf 1733. De bouwmaterialen die Bretton bestelde, werden
deels lokaal ingekocht. Het meeste materiaal was echter
afkomstig uit Holland (Amsterdam en Zaandam) en - al dan
niet via de Amsterdamse stapelmarkt - uit gebieden buiten
de Republiek: het Oostzeegebied, Noord- en Zuid-Duitsland
en mogelijk Frankrijk en Italië. De bouwmaterialen, levering
van de benodigdheden en het werk door ambachtslieden
werden betaald uit de stadskas. Hoofdopzichter Bretton,
burgemeesters en vroedschapsleden schoten deze kosten
dikwijls voor en kregen die pas later terug uit de stadskas.
De ‘Heeren Gecommitteerden’ besloten dat de belangrijkste (ontvangst)ruimten op de begane grond, namelijk de
vierschaar, de daarop aansluitende gang en de entreepartij
aan de Nauwe Steeg, witte marmeren vloerstenen en plinten
moesten krijgen. De Amsterdamse beeldhouwer Hendrik
Knoop leverde deze luxe natuursteen in december 1731 voor
in totaal 825 gulden. De minder belangrijke ruimten op diezelfde etage kregen daarentegen een minder luxe, (grenen)
houten vloer of - zoals in de bodekamer - een vloerbekleding
van het goedkope Ölandsteen. De ruimten op de bovenliggende verdiepingen kregen noodzakelijkerwijs houten vloeren. Om de belangrijkste vertrekken van de eerste verdieping
toch een representatief uiterlijk te geven, kwamen in deze
ruimten marmeren schoorsteenmantels. Knoop leverde er in
totaal drie: twee identieke, rijkelijk geprofileerde schoorsteen-

mantels voor de raadszaal van 125 gulden per stuk en één
soberder exemplaar voor de vroedschapskamer van vijftig
gulden.
Om indruk te maken op de bezoekers besloot men om de
zoldering van de vierschaar en de gang op de begane grond
te bepleisteren. Ook de zoldering van de raadszaal op de
eerste verdieping kreeg pleisterwerk. De ‘Heeren Gecommiteerden’ besloten eind 1731 dat Bretton voor deze klus
de stucwerkers Jacob Husly en Francesco Barberino, beide
werkzaam in Amsterdam, mocht inschakelen. Ze voerden het
werk uit voor een som van 1200 gulden per persoon.
Gestucte plafonds deden in de late 17de eeuw hun intrede

Raadszaal in trouwopstelling,
de rechthoekige zaal heeft
twee schouwen tegenover
elkaar en een gewelfd
plafond. (Foto Studio Jurjen
Backer Dirks)

Rekening van de
Amsterdamse beeldhouwer
Hendrik Knoop die
drie schoorsteenmantels
leverde. (Gemeentearchief
Harlingen)
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in de Noordelijke Nederlanden en waren op het moment
ten tijde van de bouw van het Harlinger stadhuis dus nog
redelijk nieuw en modern. In de 18de eeuw ontstond door
de invloed van het Franse hof tevens de tendens om het
interieur een harmonieus geheel te laten vormen. Alle
interieuronderdelen liepen bij voorkeur in elkaar over. Het
stucwerk in de raadszaal is daarom niet alleen toegepast
op de zoldering, maar ook op de schouwpartijen en in
bovendeurstukken. Omdat het vervaardigen van stucwerk
geen inheems ambacht was, haalde men stucwerkers
aanvankelijk elders uit Europa om aan de Hollandse behoefte
te voldoen. Men vond er veel in Italië; Barberino is hiervan
een voorbeeld.

Schilderstuk waarbij geen
kleur is gebruikt zodat
de suggestie van een
beeldhouwwerk ontstaat. De
drie kinderfiguurtjes staan
voor Mercurius (links met
slangenstaf), Faam (midden
met trompet) en Religie
(rechts met tien geboden).
De vrouwen daaronder
dragen het stadswapen van
Harlingen, ze staan voor
Voorzichtigheid (met spiegel)
en Rechtvaardigheid (met
fasces). (Foto Studio Jurjen
Backer Dirks)

Stucwerk maakt harmonieus geheel

< Schouw in de raadszaal met daarboven een in bladgoud omlijste spiegel.
(Foto Studio Jurjen Backer Dirks)
> Gestuct koepelplafond in de raadszaal van de in Amsterdam woonachtige Husly en de van
oorsprong Italiaanse Barberino. Het stucwerk valt op door de rijke decoraties, met bladmotieven en
stadswapens. Het centrale deel van de zoldering is gewelfd wat een ovale koepel met afgestompte
hoeken boven de raadszaal suggereert. (Foto Studio Jurjen Backer Dirks)

Behangselschildering van de Harlinger schilder Nicolaas Baur in de burgerzaal. (Foto Studio Jurjen
Backer Dirks)
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Het stucwerk in de Harlinger raadszaal springt in het oog
door de rijke decoraties: alle zijden hebben bladmotieven,
verdeeld in kaders. Het centrale deel van de zoldering werd
gewelfd, om zodoende een ovale koepel met afgestompte
hoeken boven de raadszaal te suggereren. De korte kanten
van de koepel zijn voorzien van stadswapens met sierlijke
omlijstingen. De lange zijden zijn gedecoreerd met C-voluten
en bladmotieven. Interessant is de gelijkenis van deze
gestucte en gewelfde zoldering met het plafond dat Barberino later, in 1734, maakte voor Paleis Huis ten Bosch in Den
Haag. Twee jaar na zijn aanstelling in Harlingen liet hij daar
zijn vakmanschap pas echt zien met het decoreren van de
zoldering van de zogeheten Witte Eetzaal.
Om de begane grond te verbinden met de bovenliggende
verdiepingen moest er een trap komen. Burgemeester
Bretton kwam in contact met de in Zaandam werkzame
Reijer Dirks Reijers, bij wie hij de spil van de trap bestelde
voor 28 gulden. In oktober 1731 werd de spil geleverd en
geplaatst in de gang die op de vierschaar aansloot. Het is
onbekend wie de treden, stootborden en balustrade van de
trap gemaakt en geplaatst heeft; mogelijk had Reijers die ook
vervaardigd. De vormgeving van de trap als geheel is in ieder
geval bijzonder en vergelijkbaar met een trap die reeds in
1700 geplaatst was in een woonhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. De balusters van de balustrade zijn bij
beide trappen in werkelijkheid langgerekt en in perspectief
gezaagd en geplaatst. Als er van onderaan langs de spil omhoog wordt gekeken, lijken alle balusters daarentegen recht
en gelijk te zijn, waardoor de verticale beweging van de trap
nog eens extra wordt benadrukt.
De trap, het pleisterwerk en de verwerking van marmer in
de meest belangrijke ruimten van het gebouw zijn enkele
voorbeelden om toekomstige bezoekers onder de indruk te
laten zijn van het stadhuis. De ruimten die de bezoekers niet
te zien kregen, kregen daarentegen een sobere inrichting met
minder kostbare materialen. Het lijkt erop dat er wel bewust
is gekozen om de noodzakelijke metalen onderdelen, die in
het gehele interieur zichtbaar zouden zijn, zoals de koperen

Historische kleurperiodes
van het stadhuis, zichtbaar
door diverse laagjes verf van
het houtwerk af te krabben.
De onderste laag, het
kleurenpalet uit de 18de eeuw,
diende als inspiratiebron bij
de restauratie. (Foto Studio
Jurjen Backer Dirks)
De balusters van de balustrade zijn bij de trap langgerekt en in
perspectief gezaagd en geplaatst. Als er van onderaan langs de
spil omhoog wordt gekeken, lijken alle balusters daarentegen recht
en gelijk te zijn, die de verticale beweging van de trap nog eens
benadrukken. (Foto Studio Jurjen Backer Dirks)

ovale deurknoppen, sleutelgaten en ijzeren haardplaten, in te
kopen in Amsterdam en niet te laten vervaardigen door lokale ambachtslieden. Mogelijk waren de onderdelen in Holland
moderner en van hoogwaardigere kwaliteit dan in Friesland,
en is ook deze keuze te verklaren door de zucht naar representativiteit van het gehele gebouw.

Ontwerp vindt navolging
in andere steden
Het interieur van het stadhuis van Harlingen is in de
loop der tijd aan verandering onderhevig geweest. Zo is
het hout meerdere keren overschilderd en is het pand
in de 19de en 20ste eeuw aangesloten op respectievelijk
stadsgas en elektriciteit. Ook zijn de oorspronkelijke
(goudleren) behangsels en losse interieurelementen,
zoals meubels en schilderijen, vervangen naarmate de
tijd - en de mode - vorderde. Zo hangen er vandaag de
dag in de oude vroedschapskamer inmiddels geschilderde
behangsels met landschaps- en dorpsgezichten in plaats
van de oorspronkelijke portretten van de stadhouders
van de Republiek. Dit landelijke genre werd in de tweede

helft van de 18de eeuw populair in ons land. Men was op
dat moment niet meer zo geïnteresseerd in de daarvóór
zo geliefde Italiaanse, idealiserende behangsels met
Bijbelse, mythologische of allegorische voorstellingen,
maar verlegde de focus naar Nederlandse stads- en
dorpsgezichten. Deze wending was als eerste zichtbaar bij
privéwoningen, waar men zich thuis voelde bij dergelijke
landschappen. De schilderingen die op dit moment in de
oude vroedschapskamer hangen zijn van de Harlinger
behangselschilder Nicolaas Baur en komen mogelijk uit één
van de huizen gelegen aan de nabijgelegen Noordijs.
De plattegrond uit 1730 bleef grotendeels intact. Enkel de
ingangen aan de zijkanten van het gebouw zijn verdwenen,
al zijn de sporen daarvan aan de buitenkant altijd duidelijk
zichtbaar gebleven. Hoewel de plattegrond nagenoeg gelijk
bleef, zorgden veranderingen binnen de structuur van het
gemeentebestuur in de loop der tijd wèl voor wijzigingen in
de functies van afzonderlijke ruimten. De raadszaal en de bodekamer vormen hierop een uitzondering: zij hebben vanaf
1730 altijd hun functie behouden.
Vermeldenswaardig is tot slot dat de typologie van de Harlinger raadszaal navolging heeft gehad in de stadhuizen van Dokkum, Sneek en Franeker. Deze stadhuizen kregen krap dertig
jaar later dan Harlingen een nieuwe raadszaal: rechthoekig van
vorm met twee schouwen tegenover elkaar, en oorspronkelijk
met goudleerbehang. Deze typologie is direct overgenomen
van ‘het schoonst juweel’ uit Harlingen, het stadhuis. <

> Meer weten?
• Gemeente Harlingen (red.),
ABC van een ‘schoon juweel’. Het
stadhuis van Harlingen, Harlingen,
2016
Heleen Kooijman
(Numansdorp, 1990) studeerde
architectuurgeschiedenis en
monumentenzorg aan de
Universiteit Utrecht. Op dit
moment werkt zij als trainee bij
de provincie Zuid-Holland.
Nathalie Mantel (Tilburg, 1989)
is zelfstandig kunsthistorica. Zij
studeerde af aan de Radboud
Universiteit, waar ze momenteel
de opleiding tot eerstegraads
docent volgt.
Christa de Vries (Hoorn
(NH), 1991) studeerde
kunstgeschiedenis aan
de Radboud Universiteit
te Nijmegen. Voor haar
scripties onderzocht zij de
gebruiksgeschiedenis van
kaurischelpen en bloedkoraal.
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restauratie te zien. Tickets voor de tentoonstelling zijn
uitsluitend online verkrijgbaar. Het museum maakt
voor het eerst gebruik van time slots om lange wachtrijen te voorkomen.
www.friesmuseum.nl

(Foto Haye Bijlstra)

Ontdek ons Fryslân

MARIJKE DE BOER

Samen met de Friesland Post!

Tinco Lycklama à
Nijeholt

Wetterskip Fryslân

Gysbert Japicxpriis

Een deel van het archief van Wetterskip Fryslân is overgedragen aan Tresoar. Het gaat om ruim 2.000 gedigitaliseerde foto’s en dia’s uit de periode van 1890-1990.
De beelden zijn opgenomen in de beeldbank en daarmee toegankelijk voor iedereen. De afbeeldingen geven
een goed beeld van de werkzaamheden van de Friese
waterschappen en de invloed daarvan op de inrichting
van het landschap.
www.tresoar.nl

Eppie Dam (1953) hat de Gysbert Japicxpriis 2017 krigen
foar syn dichtbondel Fallend ljocht út 2014. Dam kin
sjoen wurde as ien fan de belangrykste moderne Fryske
dichters. Neist gedichten skriuwt er ek berneboeken, literêre kritiken, ferhalen en kollums. Yn tsjerklike rûnten
makke er namme as skriuwer fan eigentiidske teksten
fan lieten en liturgyen. De Gysbert Japicxpriis, 10.000
euro, is de belangrykste priis fan de Fryske literatuer. De
provinsje Fryslân rikt de priis om de twa jier út, de iene
kear foar proaza, de oare kear foar poëzij. Der wienen
fiif nominaasjes foar de priis.
www.fryslan.nl
(Foto Ruben van Vliet)

Ga op ontdekkingsreis door het mooie
Fryslân. Maak vanuit uw luie stoel kennis met
de natuur, cultuur, mensen en economie.
Friesland Post staat vol reportages, foto’s en
human interest-verhalen over het heerlijke
buitenleven in het heitelân.

HET NOARDERLEECH DOOR DICO DE KLEIN

Museum Hindeloopen

Museum Hindeloopen heeft een nieuwe conservator,
Maurice A. Wery uit Apeldoorn. Hij begint 1 januari 2018 en vult daarmee de vacature op die was ontstaan na het weggaan van Carolien Hack. Ze was jaren
conservator in Hindeloopen. Wery studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hij is nu conservator bij Museum Prinsenhof in Delft.
Eerder werkte hij o.a. in Museum Gouda. Hij zal de vernieuwingsplannen van Museum Hindeloopen leiden.
www.omropfryslan.nl

Dendrochronologie

Onderzoeker en dendrochronoloog Paul Borghaerts uit
Easterein heeft het onderzoek naar Friese boerderijen
afgerond, hij onderzocht 130 boerderijen en schuren.
Dat leverde 1.200 boorstalen op. Uit zijn onderzoek
blijkt dat Friesland jarenlang de spil was in de Europese
houtindustrie. Volgens hem was vanaf 1700 80 procent
van de houthandel in Friese handen.Borghaerts wil dat
er een stichting komt die alle resultaten en stalen bewaart voor wetenschappelijk onderzoek. Hij gaat kerken
en stadspanden onderzoeken om via boorstalen historische houtstromen en herkomstgebieden zichtbaar te
maken.
www.omropfryslan.nl

Mata Hari

Op de tentoonstelling ‘Mata
Hari: de mythe
en het meisje’
zijn voor het eerst
gerechtsdossiers in de zaak
tegen Mata Hari
voor het publiek
te zien. Surveillanceverslagen, transcripties van haar
verhoren en onderschepte telegrammen geven een
kijkje in het proces. Het levensgrote portret dat in 1916
werd gemaakt door de schilder Isaac Israëls is onlangs
volledig gerestaureerd en voor het eerst sinds deze

(Foto Groninger Museum)

Op it provinsjehûs is ein
septimber in bysûndere
replika ûntbleate. It giet
om in kopy fan it frijheidsprivileezje út 1417.
Yn dat jier joech kening
Sigismund de Friezen it
frijheidsprivileezje, dat
betsjutte dat de Friezen
har eigen bestjoer regelje mochten. Der wie gjin foarst
dy’t it heechste gesach útoefene, dêrmei namen de
Fryske lannen in útsûnderingsposysje yn en waard
Fryslân yn dy tiid oer de hiele wrâld sjoen as it gidslân
fan de frijheid.
www.omropfryslan.nl

(Fries Museum, fotografie Erik en Petra Hesmerg)

ities)

Frijheidsprivileezje

(Foto Paul Borghaerts)

Bel: 0513 - 68 33 14
of ga naar: www.frieslandpost.nl

(Foto Haye Bijlstra)

a

€ 28,- f
!
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Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen
heeft de schaatsen (houtjes) gekregen van prinses Wilhelmina. De schaatsen
komen uit 1893, Wilhelmina was toen 13 jaar.
De schenker, Marijke
van der Spek uit Baarn,
kreeg de schaatsen van
een oud-collega die ze
op zolder had liggen. De
man van deze oud-collega werkte als klusjesman bij de
koninklijke familie. Prins Bernhard had hem de schaatsen gegeven.
www.omropfryslan.nl

Kunstenaar Pedro Bakker
(1952) uit Schettens heeft
de Gerrit Benner Prijs
2017 gewonnen. Deze
provinciale prijs voor
beeldende kunst wordt
elk twee jaar uitgereikt. Bakker krijgt de prijs omdat hij
in zijn werk van de afgelopen twee jaar een belangrijke
ontwikkeling heeft laten zien. De kunstenaar krijgt een
bedrag van 4.000 euro en heeft een tentoonstelling in
het Fries Museum.
www.omropfryslan.nl
Na 200 jaar moet Franeker weer een universiteitsstad
worden. Er zijn plannen van Campus Fryslân om in
de Botniastins
colleges te
geven aan zo’n
80 studenten,
in de vorm van
een weekend- en
zomerschool.
Thema’s kunnen
zijn: astronomie, rechten,
psychiatrie, kunst en duurzame landbouw. Er worden
programma’s ontwikkeld voor korte modules voor pas
afgestudeerden of werkenden.
www.omropfryslan.nl

Al van

Schaatsen

Gerrit Benner Prijs

Universiteitsstad

De tentoonstelling over
de Friese avonturier
Tinco Lycklama à Nijeholt die in Cannes te
zien was, komt naar
Beetsterzwaag. Burgemeesterszoon Tinco
werd in 1837 geboren in
Beetsterzwaag en reisde
na zijn studietijd door
het Midden-Oosten. De
kunstwerken en spullen
die hij verzamelde, kregen eerst een plek in zijn huis in Beetsterzwaag. Later
verhuisde hij naar Cannes en nam hij zijn collectie mee.
Zo werd hij grondlegger van het Musée de la Castre.
www.lc.nl

Werkman

Het Groninger Museum heeft een bijzondere kast, naar
Hindelooper model, van drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) aangekocht. Het is
een van de grootste aankopen ooit voor het museum.
Werkman beschilderde de kast met Bijbelse taferelen
in 1943 in opdracht van dominee August Henkels uit
Heerenveen. Het museum kocht de kast van nazaten
van Henkels, dankzij de steun van een aantal partijen.
Henkels was dominee en bevriend met Werkman.Hij
was gefascineerd door het werk van Werkman en verzamelde dat ook. De kast is als onderdeel van de permanente tentoonstelling De Collectie te zien.
www.omropfryslan.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Alleen voor Friesland heb ik nog
een zwak
Gerrit Jan Zwier
Bornmeer, Gorredijk, 2017
80 p. | isbn 9789056154233
€ 12,50
J.J. Slauerhoff, een van
Nederlands grootste dichters
en schrijvers, groeide op in
Friesland. Een aantal van zijn
mooiste verzen heeft een Friese
achtergrond. Hoe liet hij zich over zijn geboortegrond
uit? Hoe dachten belangrijke Friese auteurs over hun
collega? Zwier onderzoekt de connectie tussen de
‘Rimbaud van Leeuwarden’ en het Friese vaderland.

Yn!
Us hûs yn De Gaastmar stiet te keap. Al in
pear jier. Der hat noch nea immen west om ris
te sjen. Likegoed dogge we ôfgryslik ús bêst.
Earst foar de foto’s, letter elke kear op Iepen
Hûzeferkeapdei hellet myn frou it grien tusken
de tegels wei en stofsûgje ik. De makeler hat ús
nammentlik leard dat je in hûs better ferkeapje
as alles in bytsje kreas liket. As ík in hûs besjen
soe, dan soe ik der inkeld mar om tinke wêr’t ik
in stofsûger kwyt kin, net hoe’t oaren yn dat hûs
libje.
Tsjintwurdich wolle we alles witte. En hifkje.
It nijs fertelde dat de Stichting Interieurs in
Fryslân by 2.227 hûzen yn de gemeente SúdwestFryslân de doar iepentrape hat, om ris binnen
te sjen. Se ha net by my west, mar as in hûs
boud is yn 1999 ha je gjin tegeltsjes ûnder de
skoarstienmantel. Sterker, je ha hielendal gjin
skoarstienmantel. Yn dy oare 2.227 wenten
fûnen se lykwols nochal wat. Se hienen it oer
ûnskatbere wearde.
Dêr binne de lju dy’t yn dy hûzen wenje har
net bewust fan. Dat is al hiel lang sa. Doe’t
keunstskilder Jopie Huisman yn Hjerbeam
wenne, helle hy hiel foarsichtich alle tegeltsjes by
lju út de hûs as dy de rommel kwyt woenen. Dy
tegeltsjes moasten net stikken. Want soan Pepy
hie yntusken in stúdzje makke en wist wat dy
dingen wurdich wiene. No, net te min.
De ynterieurstichting joech it rapport oan
wethâlder Mirjam Bakker. Dy sei tankjewol en
tocht ‘myn himel, wat moat ik hjir mei’. Doe’t Ap
Timmermans sei dat yn hiel Fryslân alle hûzen
ûndersocht wurde sille, wie se bliid dat se neat
sein hie. Se giet net op de stoel fan al dy oare
wethâlders sitten.
Mar de Stichting Interieurs in Fryslân jout de
rapporten dus oan de oerheid. Moat dy oerheid
no jild útlûke om soks te ûnderhâlden as de lju
dat sels net dogge? En wêrom? Om allegear
frjemde lju dy skoarstienmantels sjen te litten?
In goarre oan hûsmusea te meitsjen? Nee
dochs. Lit dy ynterieurs dan mar oer oan de
eigeners.
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‘100’ jaar De Klomp
Henk van der Veen
Uitgeverij Louise, Grou, 2017
272 p. | isbn 9789491536458
€ 25

De jonge Piter Jelles
Bertus Mulder
Bornmeer, De Gordyk, 2017
120 s. | isbn 9789056154240 | € 15
Nei in lange ynterne diskusje mei syn partijgenoaten
fan de SDAP rôp de Fryske politikus Piter Jelles
Troelstra út Ljouwert op 12 novimber 1918 op ta in
sosjalistyske revolúsje yn Nederlân. Hy die dat yn de
Twadde Keamer. Ta grutte fernuvering fan syn eigen
fraksje en de rest fan de Keamer. Yn de diskusje koe
Piter Jelles syn kollega’s net oertsjûgje, mar hy sette
dus dochs troch. Hy leaude dat nei de revolúsje yn
Ruslân en de ûnrêst yn tal fan oare lannen it ek yn ús
lân sa fier wie dat de arbeiders de macht gripe koene.
Mar Troelstra hie it mis. It soe de skiednis yngean as
it fersin fan Troelstra. Hy krige eins hast net ien mei.
De SDAP wie sels al bot ferdield oer oft der no wol of
net in revolúsje komme moast en foar de measten gie
de oprop fan Troelstra fierstente fier. It wie der mei de
oarsaak fan dat der neat fan op de hispel kaam.
Mar wa wie dy Troelstra en hoe kaam er ta syn fersin?
Dat is wat de Fryske PvdA-pommerant Bertus Mulder
besiket út te finen yn syn boek De jonge Piter Jelles. It
boek hannelet oer de begjinjierren fan Piter Jelles en
einiget, hoe kin it ek oars yn 1918. De klam fan it boek
leit lykwols net op dy lêste jierren dy’t Troelstra syn
plak yn de skiednis jûn hawwe. It giet krekt oer de tiid
dêrfoar. Oer hoe’t it sa fier komme koe mei Troelstra.
Yn de beskriuwing fan it libben fan Troelstra hat
Mulder der foar keazen om net allinnich de fokus te
lizzen op de ûntwikkeling as politikus, mar ek rom
omtinken te jaan oan syn ynset foar de Fryske taal. Yn
de skiednisboeken wurdt dat noch wolris fergetten,
mar Troelstra wie tige wichtich yn de beweging dy’t
it Frysk oan de ein fan de njoggentjinde iuw op de
kaart besocht te setten. Dat die er yn it earste plak as
skriuwer en dichter. Mar ek wie hy aktyf belutsen by
it sammeljen en útjaan fan it wurk fan oaren. Ek wie
er ien fan de oprjochters fan it selskip Gysbert Japiks,
dat as doel hie om it Fryske teäter op in heger plan te
krijen. Boppedat hie er hân yn it fernijen fan it Frysk
Lieteboek út 1876. Hy soarge foar de gearstalling,
skreau sels sechtjin fan de 61 lieten.
Mulder skreau sûnder mis net it earste boek oer
Troelstra, mar wol it earste dat sa wiidweidich yngiet
op syn betsjutting foar it Frysk. En smyt dat dan

Piter Jelles Troelstra as Gysbert Japiks. (Tresoar)

ek echt folslein nije ynsichten op? Nee, net echt.
Mulder put foar in grut part út earder wurk fan
ûnder oare biograaf Piet Hagen. Ek hat er sels yn it
ferline al it nedige oer Piter Jelles publisearre.
Dochs is it boek in oanrieder foar elk dy’t wat mei
Piter Jelles hat, of krekt mear oer him witte wol. It
boek is nammentlik goed skreaun. Mulder fertelt it
ferhaal fan de jonge Piter Jelles op sa’n wize dat je
as lêzer echt meinaam wurde op syn libbenspaad.
De ôfwikseling mei de gedichten dy’t Troelstra by
syn gong oer dat libbenspaad skreaun hat wurkje
goed. En krekt dy fersen bringe je tichteby wat der
omgie yn de gedachten fan dizze histoaryske figuer.
Wat je fan Piter Jelles bybliuwt nei it lêzen fan
Mulder syn boek is it byld fan in man dy’t hieltyd
yn ûntwikkeling wie. Hy socht nei syn eigen paad
yn it libben en die dat mei in soad passy. In passy
foar it Frysk, foar de dichtkeunst en it sosjalisme. En
it is dy passy dy’t him meisleept hat nei syn fersin
yn 1918. Mar it is ek krekt dy passy dy’t him ta in
nijsgjirrich persoan makket dêr’t net gau te folle
boeken oer binne. Dizze fan Mulder kin der yn alle
gefallen noch wol by. <

Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studearre skiednis
oan de Ryksuniversiteit Grins. Sûnt 2005 wurket
er as sjoernalist by Omrop Fryslân en jout
dêrneist foar syn eigen bedriuw MobileStorytelling
sjoernalistike lêzingen en trainingen yn binnen- en
bûtenlân.

Voetbalvereniging vv
Leeuwarden bestaat virtueel
honderd jaar. De club
werd opgericht in 1917 en
fuseerde in 2013 met de
voetbalvereniging Rood Geel
in sc Leovardia. Clubarchivaris Henk van der Veen
beschrijft de geschiedenis vanaf de Oldehove (waar de
eerste wedstrijden op klompen werden gespeeld) tot
aan de verhuizing naar de huidige speellocatie aan het
Kalverdijkje.
Ameland Sperrgebiet
1940-1945
Sipke de Wind en Jan A.
Blaak
sdwboeken.nl, Leek, 2017
155 p. | € 17,90
Vanaf de mobilisatie,
de komst van de eerste
bezetters op een botter
vanuit Moddergat tot en
met de late bevrijding
op 3 juni 1945 worden
de oorlogsjaren op Ameland uitvoerig beschreven.
Het eiland werd verboden gebied voor toeristen en
handelsmannen en niet-Amelanders moesten het
eiland verlaten. In 1942 kreeg het eiland een NSB
burgemeester.
Abe en het ijs
Ron Couwenhoven
Stichting Archief Ron
Couwenhoven, Zaandam,
2017
96 p. | isbn 9789490492120
€ 18,50
Abe Lenstra (1920-1985) kon
niet alleen goed voetballen,
hij was ook een verdienstelijk
kortebaanschaatser en
behoorde tussen 1938 en
1954 tot de top. In zijn schaatscarrière won hij 16
wedstrijden, werd negen keer tweede en eindigde in
vijftig starts maar negen keer buiten het prijzengeld.

MARIJKE DE BOER

Huis en habitus
Conrad Gietman e.a. (red.)
Verloren, Hilversum, 2017
487 p. | isbn 9789087046668
€ 35
Ruim dertig specialisten geven
een rijk beeld van het buitenleven
van heren en dames, omringd
door familieportretten, kunst
en huispersoneel en van de schaduwzijden van dit
bestaan: sociale ongelijkheid, financiële zorgen en
op de loer liggende vernietiging van eeuwenoud
erfgoed. Opstellen voor Yme Kuiper bij zijn afscheid
als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en
Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Geen honinck soet sonder bitter
gal
Geertje Kingma en Sieger
Rodenhuis
Bornmeer, Gorredijk, 2017
144 p. | isbn 978905614196
€ 17,50
Brieven van de jonkvrouwe Van
Groot Terhorne te Beetgum,
Agatha Tjaerda van Starckenborgh (1620-1670). Ze
stamde uit een oud adellijk Fries geslacht en was
getrouwd met Georg Frederik thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg. Het echtpaar woonde op Groot
Terhorne, een van de centra van de Friese adel. De
bewoners beweegden zich in de hoogste kringen van de
provincie.
Ken je Leeuwarden | De Friese
hoofdstad in 250 vragen
Pieter van der Ende
Wbooks, Zwolle, 2017
176 p. | isbn 9789462582323
€ 14,95
Al rond het begin van de
jaartelling vestigden de eerste
bewoners zich op een terp aan
de toenmalige Middelzee. Deze
Oldehoveterp is nog altijd het hart van Leeuwarden, dat
in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. Het boek
geeft antwoord op 250 vragen over gebeurtenissen
en personen en is in samenwerking met Historisch
Centrum Leeuwarden en Historische Vereniging Aed
Levwerd gemaakt.
Mata Hari - De ware en de
legende
Jan Brokken
Atlas Contact, Amsterdam,
2017
256 p. | isbn 9789046706473
€ 12,50
In deze herziene en met nieuwe
informatie aangevulde editie
beschrijft Jan Brokken op
grond van interviews, artikelen,
archiefstukken en memoires
van tijdgenoten het veelbewogen leven van Margaretha
Zelle, de danseres die verstrikt raakte in de netten van
de Franse en Duitse inlichtingendiensten tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

Sporen van Mata Hari
Gerk Koopmans en Leendert
Plaisier
Historisch Centrum
Leeuwarden i.s.m. Fries
Museum, Leeuwarden, 2017
75 p. | € 7,50
Wandelgidsje over de sporen
van Margaretha Zelle in
Leeuwarden. De route voert
o.a. langs woonhuizen
van de familie Zelle (Grote
Kerkstraat en Willemskade) en van de familie MacLeod,
het geboortehuis van Mata Hari op de Kelders, het
beeldje op de Korfmakerspijp, het Fries Museum en het
Margaretha Zelle Akwadukt.
Skuorkalinder Fryslân en de
wrâld
Gerbrich van der Meer e.o.
Bornmeer, De Gordyk, 2017
768 s. | isbn 9789056154264
€ 15
Neist ynformaasje oer alle
aktiviteiten yn it ramt fan
Leeuwarden-Fryslân 2018, is
alle dagen wat nijs te lêzen
oer Fryslân en de wrâld op
de skuorkalinder. Wêrom hyt de ferneamde skries fan
Britswert no krekt Amalia? Wat ha monumintale Fryske
pleatsen út de achttjinde iuw te krijen mei Ingelske
scones?
Briefwisseling met overige
correspondenten
François Hemsterhuis (red.
Jacob van Sluis)
Van Sluis, Berltsum, 2017
348 p. | isbn 9780244926243
€ 27 (gratis download
via http://www.rug.nl/library/
heritage/hemsterhuis/brieven)
François Hemsterhuis (17211790) is geboren in Franeker en
werd de belangrijkste Nederlandse filosoof van de 18de
eeuw. Zijn directe invloed reikt tot de eerste generatie
Romantici in Duitsland. Alle brieven die hij schreef en
ontving van derden zijn nu gepubliceerd, waaronder dit
deel met de meer incidentele correspondenten, onder
wie Petrus Camper en leden van de familie Van Aylva.
Stadhouders in de
Nederlanden
Arnout van Cruyningen
Omniboek, Utrecht, 2017
240 p. | isbn 9789401909235
€ 19,99
Historicus Van Cruyningen
biedt een verhalend overzicht
van alle stadhouders van
de Nederlanden sinds de
Bourgondische tijd, van
Holland tot Vlaanderen 1448-1879. Daarin komen
namen als de prinsen Van Oranje en het huis Van
Nassau voorbij. Bovendien schetst hij de ontwikkeling
van een uniek ambt.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

3 december

tot 7 januari 2018

11 februari 2018

Prinsenweg 1, Heerenveen

MATA HARI
Lezing door Hanneke Boonstra over haar zoektocht of
ze verre familie van Mata Hari is.
www.friesmuseum.nl

SCHEEPSMODELLEN
Tentoonstelling met scheepsmodellen
van Willem Vos.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

MATA HARI
Lezing door Herman Maring over Mata Hari waarin hij
feiten van fictie scheidt.
www.friesmuseum.nl

 0513 636136

18 februari 2018

www.dekoningshof.nl

3 december

tot en met 7 januari 2018

MONUMENTALE WANDKUNST 1945-1970
Lezing door Erik Betten over verdwenen monumentale
wandkunst van instellingen in Friesland.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

ERIC GIRAUDET DE BOUDEMANGE
Tentoonstelling van de Franse kunstenaar Eric de
Giraudet Boudemange (1983) die zich liet inspireren
door Friesland.
www.friesmuseum.nl

9 december en 17 februari 2018
MATA HARI IN PARIJS
Lezing door conservator Yves Rocourt over Mata Hari
in Parijs.
www.friesmuseum.nl

10 december
EEN RONDJE NIEUWESTAD
Jaap de Groot wandelt over de Nieuwestad en vertelt
over de winkels, winkeliers, bewoners in de jaren 1950,
1960 en 1970.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

12 december
BROERSMA TREFT HARLINGEN
Lezing door Jaap Broersma over Harlingen.
www.hannemahuis.nl

14 desimber
MINDERHEIDSTAALLITERATUER
Lêzing troch Jelle Krol oer de Earste Wrâldoarloch en
West-Europeeske minderheidstaalliteratuer.
www.tresoar.nl

FEANWALDEN EN DE
TRAM
Lezing door Jan van
Zinderen en Pieter
Terpstra, met rijdend
materiaal 1910-1955.
www.schierstins.nl

17 december
DE OORSPRONG VAN HET LIWWADDERS
Lezing door Reitze Jonkman over de oorsprong van het
Liwwadder stadsdialect.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

21 december

(Foto John Stoel)

LUNCHLEZING
Lunchlezing door Govert Schilling over levende planeten
www.tresoar.nl

RIJK VAN ROTZOOI
Familietentoonstelling over de mogelijkheden van
recycling in het laboratorium van uitvinder Watse
Gerritsma.
www.friesmuseum.nl

tot en met 14 januari 2018

18 maart 2018

DE STIJL & CONSTRUCTIVISME IN NOORDNEDERLAND
Tentoonstelling van (Stijl)kunstenaars tijdens het
Interbellum en hedendaagse kunstenaars die zich laten
inspireren door De Stijl en het constructivisme.
www.museumdrachten.nl

tot en met 2 april 2018

17 januari 2018
PELGRIMS, WAAROM GAAN JULLIE?
Lezing door Jur Leinenga over Nederlandse pelgrims in
de Late Middeleeuwen
www.hannemahuis.nl

21 januari 2018
TREKSCHUITEN
Lezing door Meindert Seffinga over trekschuiten en
beurtschepen in Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

25 januari, 8 februari en 1 maart 2018
WOI
Lezing door Hans Groeneweg over de Eerste
Wereldoorlog.
www.friesmseum.nl

27 januari 2018
CONCERTLEZING MATA HARI
Lezing door Jan Brokken over zijn boek over Mata Hari
en met muziek door cello en vleugel.
www.friesmuseum.nl

fan 27 jannewaris 2018 ôf
WRALDBOARGERS UT GROU
Eksposysje oer de bruorren Halbertsma.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 31 december

tot en met 28 januari 2018

GERRIT BENNER PRIJS
Tentoonstelling met werk van winnaar
Pedro Bakker.
www.friesmuseumn.nl

CONSTRUCTIVISTISCHE VERBANDEN
Tentoonstelling over het constructivisme uit de periode
1922-1927.
www.museumbelvedere.nl

3 februari 2018

AANWINSTEN
Tentoonstelling met werk van Martin en Inge Riebeek
(film) en pietsjanke fokkema (tekeningen).
www.friesmuseum.nl

MATA HARI OP REIS
Lezing door conservator Yves Rocourt over Mata Hari
op reis.
www.friesmuseum.nl
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tot en met 4 maart 2018

WERELDBURGERS UIT GROU
Lezing door Alpita de Jong over de culturele invloed van
de gebroeders Halbertsma.
www.klinkeendaverje.frl

tot en met 31 december

30

WATER
Lezing door Karel Gildemacher over water in Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

BUITENPLAATSEN
Lezing door Rita Radetzky over Buitenplaatsen in
Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

MATA HARI: DE MYTHE EN HET MEISJE
Tentoonstelling over het leven van Margaretha
Geertruida Zelle (1876-1917).
www.friesmuseum.nl

tot en met 30 april 2018
MATA HARI, LADY OF FASHION
Tentoonstelling over mode uit de jaren 1900-2018.
www.museumpakhuiskoophandel.nl

tot en met 30 april 2018
ABE EN HET IJS
Tentoonstelling over de schaatscarrière van
voetballegende Abe Lenstra.
www.schaatsmuseum.nl

(Foto Fries Museum)

15 december

14 januari 2018

 info@dekoningshof.nl

VERWACHT
‘Ik zeil zo scherp ik
kan’ zei schipper
Jacob Donker in 1567,
op de hielen gezeten
door een Spaanse
galei. Het mocht niet
baten. Zijn schip liep
voor Harlingen vast
en de voornaamste
passagiers, protestanten
die Amsterdam waren
ontvlucht richting
Emden, wachtte
de doodstraf. Had
schipper Donker verraad
gepleegd?
De volgende editie van
Fryslân, nummer 1,
verschijnt op 24 januari
2018.

RESERVEREN?
 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

In site om op
werom te kommen
WEROMROP.NL

Weromrop.nl

