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Ring my bell 
 

‘A guilty pleasure is something such as a film, a television program or a piece of 

music, that one enjoys despite understanding that it is not generally held in high 

regard, or it is seen as unusual or weird’ (Wikipedia). 

 

Vorig weekend met het gezin naar Terschelling geweest; het eiland waar ik ben opge-

groeid. Wij wilden daar met de familie de as van beide ouders uitstrooien. Papa over-

leed in september vorig jaar maar mijn moeder een jaar na de geboorte van onze 

zoon, inmiddels achttien. Bijna een jaar maakte zij hem mee maar onze dochter heeft 

ze nooit gekend.  

 

Papa bewaarde haar as, nog in de verzendverpakking, in de vensterbank van de logeer-

kamer tussen de bloemen die daar stonden en in de wetenschap dat hij er eens bij 

zou staan. Het was hun wens om gezamenlijk verstrooid te worden op het wad aan de 

oostkant van het eiland. Dat was de plek waar wij vroeger altijd kwamen met familie 

op vrije zondagen in de zomervakantie. Dagen met altijd mooi weer in mijn herinne-

ring en spelen in de rubberboot als het water opkwam.  

 

Wij logeerden in het Stayokay hotel op West-Terschelling met uitzicht over de 

Dellewal en de Brandaris. Je kijkt daar zo de hemel in, het uitzicht is werkelijk prach-

tig! Ik moest onwillekeurig terugdenken aan de periode uit m’n jeugd dat we daar in 

het voorjaar al zwemles kregen. Het water was dan nog verrekte koud. Voor de tijd 

omkleden in de duinen en bibberen in een handdoek tot de les begon. Bandjes om en 

gaan! Klappertanden, nog heb ik een afkeer van koud water. 

 

Wij hebben onze ouders bij hoogtij meegegeven aan het water en de wind zoals hun 

laatste wens. Alhoewel ontroerend, zou ik er zelf niet voor kiezen. Geef mij een graf 

met een steen met een bel en de tekst: ‘Hier ligt Geer, bel hem nog een keer.’ En als 

je dan belt, keihard uit de speakers het liedje van Anita Ward ‘Ring my bell’. Gebeurt 

er nog eens wat. 

 

‘You can ring my bell, ring my bell my bell, dingeling.  

 

Gerard Klijn 
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openbare  

bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6 
9061 BE Gytsjerk 

Tel. 058  256 26 11 
Verlenglijn 0900-3450345

 
OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: 15.00-20.00  

Woensdag: 15.00-18.00 

Vrijdag: 10.00-12.00  

en 15.00-20.00  

Kijk ook eens op 
www.sbmf.nl

• kippertransport 
• semi-dieplader 
• caravantransporten 
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk 
Tel. 058-2561402  

info@hellingatransport.nl 
www.hellingatransport.nl

Hellinga 

transportbedrijf 
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2021 – TERUG NAAR NORMAAL? 
LEES HET ALLEMAAL! 

Jaarverslag Vereniging van Dorpsbelangen Oentsjerk.  

 

Algemeen 

Je zou wat 2021 betreft eigenlijk willen kunnen volstaan met de inmiddels onsterfe-

lijke woorden van onze premier ‘Ik bewaar daar geen actieve herinnering aan’. En, 

vooruitlopend op het jaarverslag van 2022, willen wij daar in werelds perspectief nu al 

aan toevoegen: ‘En de eerste maanden van 2022 ook.’ Hoewel de wereld in 2021 leek 

stil te staan, los van de momenten waarop de teugels even konden worden gevierd, 

bleek er langs de veilige elektronische snelweg nog bijzonder veel te kunnen worden 

ondernomen. Mensen die anders niets moesten hebben van de computer en de 

sociale media, zetten onder druk van de omstandigheden hun eerste voorzichtige 

schreden op dat pad. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ luidt het spreekwoord.  

 

In dit jaarverslag trakteren we u op een aantal prima verteerbare onderwerpen waar 

het bestuur van Dorpsbelangen Oentsjerk zich in het afgelopen jaar in uw belang mee 

bezig heeft gehouden. Met name de banden aanhalen met de andere dorpen van de 

Trynwâlden was meermaals onderwerp van gesprek. Vooral ook met het oog op wat de 

gemeente van tijd tot tijd tot van ons vraagt, al dan niet opgelegd door Den Haag. 

Waakzaamheid blijft geboden. En omdat twee meer weten dan één spreekt nauwere 

samenwerking ons zeker aan – zonder echter onze eigenheid te verliezen.  

 

Een gezamenlijk project waarin al langdurig wordt samengewerkt is Blik op de 

Rengersweg. We blijven ons focussen op het terugbrengen van de snelheid in de aan-

liggende dorpen. Hierover wordt nog steeds stevig gesteggeld met de provincie. Een 

initiatief dat wij als Oentsjerk hebben genomen is het oude centrum, voor het café, 

een kleinschaliger, meer besloten, menselijker karakter geven door middel van bloem-

bakken aan de lantaarnpalen hier rondom. Daarmee de weggebruikers attenderend op 

dit bijzondere gebied, waardoor de voet minder hard op het gaspedaal wordt gedrukt. 

De bewoners rond dit oude centrum juichen dit initiatief toe en zijn ook bereid een 

deel van het onderhoud op zich te nemen. 
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Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

 
EXPERIENCE • Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk  
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer    • Tel.058-2563083 
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Naar dit voorbeeld hebben de dorpen ook vertegenwoordigers naar voren geschoven 

die zich gezamenlijk richten op de woningbouw in de Trynwâlden. Zij hebben een 

gezamenlijk standpunt bepaald nog voor de gemeente zelfinitiatieven in deze richting 

ontplooit en sturen er bij de wethouder op aan om eerst te luisteren naar de wensen 

vanuit de Trynwâlden, alvorens een gemeente brede inspraakronde te starten. 

 

Hetzelfde kan worden gezegd van Toerisme en Recreatie in de Trynwâlden. De 

gemeente heeft haar plannen uiteengezet voor ‘het cluster Trynwâlden’. Nu zijn de 

dorpen aan de beurt om actiepunten met elkaar te bedenken en uitvoeren om de gas-

tvrijheidseconomie nog meer te laten bloeien. Ondernemers en bestuursleden van 

dorpsbelangen trekken hierin gezamenlijk met elkaar op.  

 

Sinterklaas is Sinterklaas en moet Sinterklaas blijven. Ook in de Trynwâlden. De goed-

heiligman vroeg zich al sinds zijn aantreden, lang, lang, onvoorstelbaar lang geleden, 

af waarom hij niet in én Gytsjerk én Oentsjerk tegelijk zijn verjaardag met alle kinde-

ren uit die dorpen kon vieren. Dat is er dan nu van gekomen. En Sinterklaas zag dat 

het goed was en genoot.  

 

De toestand en de samenwerking van de scholen kon hem minder bekoren. Hij 

bedoelde de stip op de horizon voor één grote school in de Trynwâlden die niet gedra-

gen werd door vertegenwoordigers van ouders en inwoners. De MR-leden van de 

Trynwâldster scholen en een afvaardiging van de Trynwâldster Dorpsbelangen zijn 

daarom in de pen geklommen om dit tij te keren. Hoe dan ook zal iets moeten gebeu-

ren, omdat de houdbaarheidsdatum van de schoolgebouwen rap naderbij komt zoals 

beschreven en vastgesteld in het centrale huisvestingsplan. In 2023 start de gemeente 

daarom visieproces op met alle betrokken rondom het centrale thema: ‘opgroeien in 

de Trynwâlden’. Een breed visie traject met participatie van onderwijs, sport, welzijn, 

verenigingen en de Trynwâldster Dorpsbelangen. Vanuit deze visie kijken we vervol-

gens wat er nodig is qua faciliteiten om de visie te verwezenlijken.  

 

De plannen voor het bedrijventerrein Sanjesfjild in zijn huidige vorm liggen nu al 

geruime tijd bij de Raad van State. Deze instantie ligt op dit moment lichtjaren achter 

in de behandeling van casussen en het kan ook nog wel duren. De kansen dat het 

doorgaat zouden wel eens kunnen slinken omdat de rechters bij de Raad mogelijk 

nieuwe invalshoeken gaan hanteren. Wordt vervolgd. 
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Onze nieuwe Dorpsvisie ‘Tryntsjes Dream 2.0’ (2021-2026) heeft het levenslicht mogen 

aanschouwen. Voor de inhoud is het dorp intensief geconsulteerd. Met name ook de 

jonge inwoners, de toekomst van Oentsjerk, zijn aan de tand gevoeld over hun wensen 

en verwachtingen. De uitkomsten zijn in een aantrekkelijke, goed leesbare vorm gego-

ten. In de digitale jaarvergadering van 2021 is de Dorpsvisie vastgesteld en vervolgens 

met het college van B&W nauwlettend doorgenomen. Na de jaarvergadering van 2022 

zal de nieuwe Dorpsvisie ook aan de gemeenteraad worden aangeboden en toege-

licht. 

 

Een mooi sociaal initiatief in de Trynwâlden is het idee en de start van Trynwâlderein. 

Dit is ingegeven vanuit de gedachte dat de oudere inwoners van de Trynwâlden tot het 

laatst in hun eigen woonomgeving moeten kunnen blijven wonen, temidden van fami-

lie en vrienden. Trynwâlderein wil een netwerk vormen dat ‘Zorg voor elkaar’ centraal 

stelt en dat zich actief inzet voor ouderenwelzijn en voldoende voorzieningen. Want 

het aantal ouderen groeit sterk en professionele zorg wordt schaarser. Motto: als we 

samen de schouders eronder zetten is veel mogelijk. De reacties om als ouderen 

samen dingen te doen, een klusje te klaren voor een ander, contact te maken, een 

boodschap te doen of andere eenvoudige steun te geven, zijn hartverwarmend. De 

officiële aftrap werd door corona opgehouden, maar alles wijst op een voorspoedige 

ontwikkeling. Vanuit Dorpsbelangen Oentsjerk doen diverse mensen mee in bestuur 

en (advies)commissies. 

 

Het vele groen verleent ons dorp een lieflijk en rustgevend aanzicht. Dat kan niet altijd 

worden gezegd van het midden in het groen gelegen Heemstra State/Van Welderen 

State. ‘Binnen de stenen’ rommelt het nog steeds, hoewel er met de overname van 

Heemstra State door een derde partij meer rust is. Af en toe steken geruchten nog hun 

kop op. De nieuwe eigenaar van de onderste verdieping van de Toren verhuurt dit 

gedeelte aan Noflik Wenje, dat overigens wel deels haar oorspronkelijke functie heeft 

verloren. Hij is ook eigenaar van ‘Het Bos’ dat de Staten omringt. Momenteel maakt 

de omgeving zich zorgen over de stand, status en het onderhoud. Diverse natuur- en 

landschapsgroepen laten hier reeds hun licht over schijnen. Tot concrete uitwerkin-

gen heeft het nog niet geleid. We houden de vinger aan de pols.  
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Makkelijker gaat het met het menpad – of het Blommenpaad, zoals het reeds is 

gedoopt. De vers opgerichte stichting Cultuur en Lanschap Trynwâlden heeft zich ont-

fermd over het pad, waarvan nog steeds volop gebruik wordt gemaakt, met name voor 

sportieve doeleinden. De stichting heeft met behulp van Dorpsbelangen Oentsjerk 

met succes subsidie aangevraagd bij de provincie om de biodiversiteit langs het pad 

te bevorderen. Door de aankoop en het inzaaien van bloemrijk zaad en het planten en 

struiken hoopt men de plaatselijke insectenstand te versterken en uit te breiden. 

Inmiddels is de berm van het pad met hulp van de plaatselijke schooljeugd ingezaaid. 

Binnenkort kunnen we allemaal genieten als we het rondje Blommenpaad lopen langs 

de weilanden tussen Gytsjerk en Oentsjerk.  

 

De nieuwe wet Bestuurstoezicht Rechtspersonen raakt ook aan Dorpsbelangen 

Oentsjerk. Ze is bedoeld om verenigingen en stichtingen te beschermen tegen wan-

bestuur, zelfverrijking, kasgraaien en vriendjespolitiek. Dat betekent overigens wel dat 

de statuten en de bestuursleden tegen het licht moeten worden gehouden. Dat is een 

kolfje naar de hand van ons nieuwe bestuurslid Gerben Mensink die spontaan is toe-

getreden, nadat het bestuur statutair afscheid had moeten nemen van Ank Schepp-

Beelen en Ineke Kooistra. Nu corona redelijk bedwongen lijkt, kan dit eindelijk in 

gepaste sfeer gebeuren.  

 

Om aan de weet te komen wat er leeft onder de inwoners van de gemeente 

Tytsjerksteradiel organiseerden de medewerkers van Kearn in samenwerking met 

ambtenaren van de gemeente de Dorpentoer. Zij hielden op veel bezochte plekken 

interviews met de inwoners om ter plaatse ideeën op te halen: wat gaat er goed, wat 

ging er fout, wat moet anders, wat zijn de wensen… Vanuit deze gedachtenbron willen 

Kearn en gemeente hun plannen putten voor de toekomst van de dorpen.  

 

Oentsjerk, 29 april 2022.  
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Herziening statuten Dorpsbelangen 
Oentsjerk  

 

 

 

Op 21 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht geworden. De 

wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen 

verenigingen en stichtingen. Ook staan in de wet strengere regels voor het besturen 

van verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels is het voorkomen 

van: 

Belangenverstrengeling l

financieel wanbeheer, zoals te grote financiële risico’s nemen; l

Onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen. l

  

De wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen. Omdat onze statuten dateren uit 

1985 is ons geadviseerd door Doarpswurk en de notaris om onze statuten te actuali-

seren. Zo zijn ze weer op alle punten bij de tijd. De rollen en taken van het bestuur en 

de ALV, in het stemrecht binnen de vereniging en over de besluitvorming door de ALV 

zijn ongewijzigd gebleven. 

  

Om de nieuwe statuten vast te stellen is het nodig dat bij de ALV ten minste twee 

derde van het aantal leden van de vereniging aanwezig is en ook tenminste twee derde 

voor de wijziging stemmen.  

 

We zouden het ontzettend fijn vinden dat u allen op onze jaarvergadering van 7 juni 

2022 komt. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. En met elkaar 

ideeën en (uitgevoerde) plannen in onze mienskip met elkaar te delen onder het 

genot van een drankje.  

 

Mocht het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan zullen we als bestuur binnen 

vier weken een nieuwe ALV bijeenroepen om opnieuw over de vaststelling van de sta-

tuten te stemmen. Dan is het niet meer nodig dat twee derde van het aantal leden 

aanwezig is. 
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Wel moet op deze tweede vergadering tenminste twee derde van de aanwezigen voor 

de wijziging stemmen. Nadat de ALV de statuten heeft vastgesteld zullen ze door het 

bestuur bij de notaris worden vastgelegd.  

 

Hartelijke groet, 

Sandra Buith (voorzitter) 

Niek Hagoort (penningmeester) 

Ali-Jetske Hoogland (secretaris) 

Albert Schaafsma (algemeen bestuurslid) 

Gerben Mensink (algemeen bestuurslid) 

Sjoukje vd Meulen (notulist) 

 

 

 

  

ADUURZA ADUURZAAM  •  4 ZITPLAATTS

slechts € 35,- per

Boek de T

  

an de Tv
scde elektri chhe de

va Trrynwâldr dag

Tûk!

  

auteel too
den

  
1
DDE TÛK RESERVERE
1. Via snappcar.n
2. Via beheerder

06 – 4174 568

SEN  •  AUTOMAA

  

.tphone
t je smarme

gTûO S!SESKEYLEpen de Tûk gemakk

A

EN?
nl 
 Wim Haalboom,

80 of info@tukauto.frl 

deelauto voor de lokale 
or de inwoners van de 
zeer aantrekkelijk tarief een 
of dagdeel gebruikt worden.

ATT  •  100 KM VRIJ

elijk 

  

tnl tenelcinkW: S TUKTATANDPLATAST A

  

r sjerkytrum G

Tûk is een elektrische d
gemeenschap. Kan doo
Trynwâlden tegen een z
dag, meerdere dagen o

  

Koeketromp mei 2022.qxp_Koeketromp  16-05-2022  08:16  Pagina 15



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!

Koeketromp mei 2022.qxp_Koeketromp  16-05-2022  08:16  Pagina 16



17

De Koeketromp

Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelangen 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op 7 juni 2022. De bijeenkomst begint om 19.30 

uur in Stania State. We verzoeken u aan te melden via ons mailadres 

dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com. U krijgt van ons dan de notulen en het jaarverslag van 2021. 

 

A G E N D A    

 

JAARVERGADERING 2021 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Notulen van de jaarvergadering van 27 mei 2021 

4. Financiën: 

- Financieel jaarverslag 2020 (wordt op vergadering uitgedeeld). 

- Verslag kascommissie. 

- Benoeming nieuw kascommissielid. 

- Vaststellen begroting 2021 

5. Bestuurswisseling 

- Aftredend voorzitter en opnieuw herkiesbaar is Sandra Buith 

6. Herziening statuten (als gevolg van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 

7. Nieuws uit de Mienskip (ideeën, plannen en realisatie) 

- Wonen en woonomgeving 

- Bedrijvigheid, economie en voorzieningen 

- Natuur, milieu, energie 

- Recreatie en toerisme 

- Verkeer en vervoer 

- Zorg 

- Welzijn en verenigingsleven 

8. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente 

9. Rondvraag 

10. Nazit met drankje 
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Onthulling beeld Oene van der Veen  
 

Op zaterdag 21 mei wordt door wethouder Willemsma om 14.30 uur in Gytsjerk het 

beeld ’Ryk troch Musyk’ onthuld, gemaakt door de kunstenaar Oene van der Veen. Het 

leven en werk van Marten Brouwer was voor hem inspiratiebron voor de ontwikkeling 

van dit kunstwerk. In het bijgaande artikel geeft Oene een uitgebreid beeld van Marten 

Brouwer. De onthulling wordt opgeluisterd door een optreden van Brouwer’s 

Accordeonorkest. De onthulling vindt plaats bij de grote boom op het winkelplein 

nabij de viskraam.
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Elk weekend een lopend buffet  
(Van tevoren reserveren) 

 

 

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820 
www.orientalgiekerk.nl
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Achtergronden kunstwerk ‘Ryk troch Musyk’  
 

Een nieuw kunstwerk voor Gytsjerk moet volgens mij een 

verwijzing in zich dragen naar het verleden van ons dorp. 

Speurend in het archief van Cultureel Erfgoed Tryn-

wâlden, stuitte ik op het bijzondere levensverhaal van 

Marten Brouwer (1915 – 1963). 

 

Marten was een man die, met zijn passie voor en kennis 

van muziek, gemeenschapszin en organisatie, veel vertier 

en ontspanning bracht in de Trynwâlden. Zijn accordeon-

orkesten en accordeonschool hebben de levens van heel 

veel mensen verrijkt en met elkaar verbonden, niet alleen 

in Gytsjerk maar ook in een groot deel van Friesland.  

 

Hij werd in 1915 geboren in de roef van ‘de Drie Gebroeders’, het skûtsje van vader 

Sale en moeder Hiltsje,als oudste van drie zonen. Ze vervoerden turf, zand en modder 

van de ene plaats naar een andere. In 1921 verhuisde het gezin van het schip naar een 

huisje aan de vaste wal, Nieuwe straatweg 8 toen Gytsjerk 189.  

 

Het was een muzikaal gezin en thuis en op het schip werd veel gezongen en gespeeld 

op de mondharmonica, de ocarina of een fluit. Toen Marten 12 jaar was, maakte hij 

voor het eerst kennis met de accordeon. Hij zag bakker Dijkstra van Oentsjerk op zijn 

accordeon spelen voor zijn winkel. Marten vond dit fantastisch! Vervolgens kwam hij 

dan ook vaak bij bakker Dijkstra om verder bekend te worden met dit 

wonderlijke instrument. Na de lagere school werkte hij eerst nog op het schip en 

later ook in de petroleumhandel.  

 

Het duurde tot 1935 voordat Marten zijn eigen accordeon kon kopen. Hij verkocht de 

fiets die hij net van z’n vader had gekregen en met wat spaargeld uit de brandstof-

handel erbij kon het eindelijk wezen. Marten ging volledig op in de muziek. Hij 

nam accordeonlessen in Oentsjerk en daarnaast pianolessen en muziektheorieles-

sen in Leeuwarden. Hij las alles wat hij maar te pakken kon krijgen over muziek en 

ging natuurlijk heel veel oefenen! Eind 1938 kwam de eerste leerling, daarna volgden 

er snel meer en werd de ‘Brouwers Accordeon Club’ opgericht, de BAC.  
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Begin 1942 gaf de BAC hun eerste uit-

voering in Café Visser (later ’de  Vier-

sprong’). Marten was intussen met 

Hiltsje v.d. Meulen getrouwd en in mei 

1940 gingen ze wonen op Nieuwe Straat-

weg 10 (toen Gytsjerk 189a). Hier had hij 

samen met zijn familie een huis met een 

groot hok gebouwd.  

 

 

Het werd oorlog en veel mensen in de Trynwâlden zochten afleiding en ontspanning. 

De ‘Vereniging voor Mondharmonicaspelers’ werd opgericht. Er meldden zich 

100 mensen aan en Marten werd de docent/dirigent, om hen de kunst van het mond-

harmonicaspelen bij te brengen en om leiding te geven aan de hele club 

 

Dit gebeurde allemaal in het nieuwe hok bij zijn huis. Ook de repetities van de accor-

deonclub werden steeds vaker in zijn hok gehouden. Zo werd dit nieuwe hok meer en 

meer het muzikale hart van de Trynwâlden en omstreken. Ook, zeker niet onbelangrijk, 

werd het een plaats waar men elkaar ontmoette, waar ideeën ontstonden en plannen 

werden gesmeed. Een plek waar men inspiratie opdeed zowel muzikaal als sociaal. 

Initiatieven om met zijn allen naar de bossen bij Mûnein te gaan, om te musiceren 

(accordeon, mondharmonica enz.), te dansen en te spelen! Of met de kinderen in 

een boerenkar met een paar accordeonisten erbij helemaal naar Olterterp, maar vaak 

bleven ze dichterbij. Samen er op uit gaan, samen muziek en plezier maken! 

 

Zo werd de muziek niet al-

leen inzet van persoonlijke 

muzikale vorming en verrij-

king, maar ook als middel van 

verbinding en ondersteuning 

van elkaar. Het spreekt voor 

zich, dat de ontwikkelingen 

zoals beschreven voor menig-

een en voor de gemeenschap 

van grote betekenis waren, in het bijzonder in tijden van oorlog. 
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In 1946 richtte Marten z’n accordeonschool op, later door uitbreiding met andere ins-

trumenten muziekschool genoemd. In 1950 had de school al zo’n 100 leerlingen. 

Marten werd toen al volop geassisteerd door Wilt Boonstra met het verzorgen van de 

lessen, het bewerken van de muziek voor de accordeon en eigen composities.   

Bij het tweede lustrum van de BAC (1951) in Café van Sloten in Gytsjerk werd de 

nieuwe revue van Bouwe Westra (BAC-lid van het eerste uur) opgevoerd. De titel was 

‘Ryk troch Mesyk’. 

Deze pakkende titel is de slogan en het motto geworden van Brouwers Accordeon 

School. De nieuwsbrief, die iedere maand werd uitgegeven, werd dan ook ‘Ryk troch 

Musyk’ genoemd. Hier komt ook de titel voor het door mij voorgestelde kunstwerk 

vandaan!  

 

Toen de school steeds meer leerlingen kreeg, werd het Marten duidelijk dat het les-

geven alleen niet genoeg was. Er moesten examens komen, die een jaarlijkse mijl-

paal voor de leerlingen moesten zijn en waar een grote stimulans van uit zou gaan. 

Dus ging Marten naar Amsterdam waar hij de heren Frans van Capelle en Philip 

van Loon als muziekkundige buitenstaanders benaderde. 
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Toen Marten hen vroeg examinator te willen worden bij zijn school, hadden de 

mannen in de eerste instantie zo hun bedenkingen. De muzikale lat van deze heren 

lag hoog en hoewel zij het mooi vonden wat er allemaal in Gytsjerk gebeurde, waren 

ze bang dat hun bezoek aan Gytsjerk door hun kritische houding op een grote teleur-

stelling zou kunnen uitdraaien. Maar Marten zette door en wist hen toch over te halen 

de reis naar het ‘verre Fryslân’ te ondernemen. De heren stonden versteld, dat er zulke 

goede muzieklessen werden gegeven in zo’n klein plaatsje op het platteland. En ze 

zouden dan ook vanaf 1953 elk jaar 14 dagen naar Gytsjerk komen om de presta-

ties van deze leerlingen te beoordelen! 

 

In 1955 introduceerde Brouwers Accordeon School de ‘Duo-dei’.Hiervoor werden de 

leerlingen uitgenodigd in groepjes van twee, één muziekstuk naar keuze en één ver-

plicht stuk in te studeren. De resultaten daarvan werden enkele maanden later gepre-

senteerd op de ‘Duo-dei’. Daar werden de 

muziekduo’s dan beoordeeld. Zo’n duo 

oefende wekelijks zo’n twee keer en kreeg 

daarnaast extra begeleiding van school. Deze 

aanpak leidde tot extra aandacht voor 

het luisteren naar elkaar en voor het afstem-

men op elkaar. En daarmee tot verdieping 

van o.a. de dynamiek, het ritme, tempo 

en ‘balgvoering’ bij het spelen. 

  

Zo ontwikkelde de school zich meer en meer tot een zich onderscheidend en dege-

lijk muziekinstituut, met hart voor muziek en voor elkaar. De school had zich onder-

tussen verder uitgebreid met dependances in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en 

Zwaagwesteinde. Eind 1954 had de school, als men de oud-leerlingen die nu speel-

den in één van de acht orkesten van de school meetelde, zo’n 400 leerlingen. Deze 

werden begeleid door zo’n acht betaalde muziekdocenten. 

 

Dat hier in het noorden iets speciaals gaande was op muziekgebied werd buiten 

Frieslands grenzen ook opgemerkt! Er kwam een groot, lovend artikel over de school 

in De Spiegel, toen een groot landelijk weekblad. Ook gaf de BAC, soms aange-

vuld met enkele leden van de Dokkumer dependance, sinds 1953 concerten 

in Antwerpen. Kortom er zat nog volop muziek in de onderneming! 
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In 1955 werd besloten tot oprichting van het ‘Schoolorkest van Brouwer’s Muziek-school‘. 

Dit werd in eerste instantie een orkest van zo’n 14 leden, dat bestond uit de beste accor-

deonisten van al hun orkesten aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen.  

 

Brouwers Muziekschool breidde zich steeds verder uit. Er 

waren dependances van Dokkum tot Oldeberkoop en van 

Zwaagwesteinde tot Workum. Op het hoogtepunt telde de 

school ongeveer 1.500 leerlingen en 13 docenten. Naast de 

accordeonlessen, werden er ook piano- en melodicalessen 

gegeven. Na 1955 was het ook mogelijkheid om gitaar- en 

mandolinelessen te volgen. Om de leden beter met elkaar te 

verbinden en elkaar te informeren, was er sinds 1953 het 

maandblad ‘Ryk troch Musyk’.  

 

Verder hebben de beroemde accordeondagen op Stania State in Oentsjerk, die daar van 

1956 tot 1963 werden gehouden, daar zeker ook aan bijgedragen. Met zo’n 13 orkesten 

uit de verschillende dependances waren het altijd feestelijke familiedagen. En niet te 

vergeten de kameraadschappelijke sfeer die er vanaf het begin bij de BAC al in zat. 

Ik denk dat ook de oprichting van het schoolorkest in 1955 de eenheid heeft bevor-

derd. Dit schoolorkest werd onbedoeld een soort uithangbord voor de muziekschool. 

 

Het schoolorkest gaf concerten door het hele land, zorgde voor grammofoonplaatop-

names, maakte bandopnames voor alle radiostations zoals o.a. NCRV, AVRO, VARA en 

de RONO. Bovendien maakten zij geluidsbanden voor films en documentaires.Door de 

beste accordeonisten samen te brengen in het schoolorkest, werd het ook mogelijk om 

de wat moeilijker stukken te spelen en zo de uitdaging voor iedereen erin te houden. 

 

In 1959 ging het orkest op tournee door Italië en bezochten ze ook de Galanti-fabriek. 

Galanti was het favoriete accordeonmerk van Marten. Er is met de heer Galanti 

gesproken over aanpassingen aan de instrumenten, zodat het geheel van alle instru-

menten beter op elkaar afgestemd kon worden in het orkest. De heer Galanti wilde 

daar zijn best wel voor doen. Dus zogezegd, zo gedaan! Deze nieuwe generatie instru-

menten werd eind 1963 aangeleverd en in gebruik genomen. Helaas heeft Marten dit 

niet meer mee mogen maken. 
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De dood van Marten Brouwer. 

Een keerpunt in de geschiedenis van dit prachtige muziek-

instituut is het plotselinge overlijden van hun oprichter 

Marten. Marten Brouwer stierf op 8 mei 1963 aan een hart-

aanval op 47-jarige leeftijd.Hij was een inspirerende leider 

van zovele medewerkers en studenten. Een man met hart 

voor de zaak, visie en idealen. Eén die als geen ander 

mensen de rijkdom voor muziek bij kon brengen en velen in 

dit instituut met elkaar verbond. Hij heeft niet alleen het 

accordeonspelen naar een hoger niveau getild, maar ook de 

hele muziekpedagogiek er omheen. Zijn overlijden was dan 

ook een groot gemis, maar gelukkig heeft hij veel nagelaten. 

Niet lang voor zijn overlijden had Marten o.a. een opname gemaakt van zijn favoriete 

muziekstuk ‘Letzter Frühling’ van Edvard Grieg. Dit stuk was gearrangeerd door Wilt 

Boonstra en uitgevoerd door het schoolorkest onder zijn leiding. 

 

De 13e mei 1963 was de begrafenis bij de Martinuskerk in Gytsjerk. De honderden 

mensen die Marten de laatste eer wilden bewijzen, konden niet allemaal in de kerk. Er 

was een geluidssysteem voor de vele mensen die de dienst buiten in de regen volg-

den. Toen de opname van ‘Letzter Frühling’ werd afgespeeld, waren velen diep ont-

roerd en hield niemand het meer droog. Een mooi passend monument laat nog zien 

waar Marten Brouwer begraven ligt. 

 

Marten had de leiding van het schoolorkest al eerder overgedragen aan dhr. Johan de 

With en het dirigeren van de andere orkesten van de muziekschool aan zijn zoon Sale. 

De Brouwer’s Muziekschool is eind jaren ’60 overgegaan in verschillende gemeente-

lijke muziekscholen.  De docenten mochten mee in die overgang, met de afspraak dat 

ze een conservatoriumopleiding zouden volgen. De meeste docenten deden dat ook.  

 

De School ging wat Gytsjerk betreft over in de Wâldsang en de nieuwe leslocatie werd 

It Gebou aan de Rengerswei. Na deze veranderingen heeft het Schoolorkest van 

Brouwer’s Muziekschool zijn naam veranderd in Brouwer’ s Accordeonorkest. Dit bij-

zondere orkest bestaat al meer dan 65 jaar en speelt nog steeds. 

 

Oene van der Veen.
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Cultureel erfgoed in Oentsjerk 
 

29. Skoalle-boerd of schooltas van L.A.AE. Rengers in Fries Museum Uithof Stania 

State Oentsjerk.  

 

Vanaf 1934 was de buitenplaats Stania State in Oentsjerk in 

gebruik als Uithof van het Friesch Museum, toen nog met ch 

geschreven. Daar werden voorwerpen getoond uit de collectie van 

het provinciaal Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 

Taalkunde of kortweg Fries genootschap*, oprichter van het Fries 

Museum. Op de in 1902 beschreven kaart van het Friesch Museum 

in de Koningstraat, Leeuwarden is de naam Friesch Genootschap 

te zien op de gevel aan de Tweebaksmarktzijde. De verzameling van het genootschap 

bestond uit kunst, oudheden en cultureel erfgoedvoorwerpen. Uit Museum de 

Princessehof, afgebeeld bij een artikel van de oprichter en conservator, Nanne 

Ottema, is in Stania een skoalleboerd  uit de verzameling van  Nanne Ottema 

getoond. 
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Deze houten schooltas wordt naar de vorm ook wel school-

doos, schoolkistje of schoolkastje genoemd. De meeste 

skoalle-boerden exemplaren die in het Fries Museum, 

Princessehof en Uithof Stania zijn getoond, zijn uit 

Friesland afkomstig. Ook nu hangt er in het Fries Museum 

binnen de tentoonstelling Het verhaal van Fryslân in de 

Historische Hindelooper Kamer een houten schooltas, met de 

initialen B I en op het schuifdeksel een polychrome schil-

dering op rood font van een vogel op tak en enkele bloem-

ranken in Hindelooper stijl, randen met Fries kerfsnede-

werk en bovenaan de verlengde achterzijde een 

uitgesneden zonnerad. 

 

OKS, Ottema-Kingma Stichting 

Diverse skoalle-boerden uit de collectie zijn beschreven op de website van de OKS, 

voluit Ottema-Kingma Stichting geheten. De naamgevers van deze stichting zijn de 

vermogende notaris Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma, ze zijn naar foto in 

olieverf geportretteerd door Jan C. Tiele (collectie OKS). Ottema werd op 4 mei 1874 

geboren als kind van het echtpaar Allert Ottema (notaris) en Maria Franciska Fellinga. 

Nanne werkte van 1900 tot 1918 als kandidaat-notaris. In 1918 volgde hij zijn vader op 

tot 1949. Allert is zittend en met de handen gevouwen in 1918 door Ids Wiersma 

geportretteerd in krijt en aquarel. Nanne trouwde op 13 december 1900 met de op 6 

augustus 1873 in Leeuwarderadeel geboren Grietje Kingma. Zij overleed op 29 sep-

tember 1950 in Leeuwarden Het echtpaar bleef kinderloos. Nanne had als kind al inte-

resse voor geschiedenis en kunst en was een rasverzamelaar. Hij was kunsthistoricus, 

publicist, bestuurder, politicus, strijder voor natuur- en cultuurbehoud, museum-

stichter, filantroop en voor Friesland en Nederland een belangrijke figuur op het 

gebied van roerend en onroerend cultureel erfgoed. De OKS draagt de namen van 

Nanne Ottema en Grietje Kingma door de tijd en startte haar werkzaamheden in 1955, 

na het overlijden van Ottema. De stichting heeft tot doel: Het bevorderen van kunst- 

en cultuurhistorie in Friesland.  
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Collectie 

Nanne Ottema liet zijn vermogen en ruim 30.000 objecten na aan de naar hem en 

Grytsje vernoemde Ottema-Kingma Stichting. De OKS leent de objecten uit aan tal-

loze musea en erfgoedinstellingen in Friesland, waaronder het Princessehof en het 

Fries Museum in Leeuwarden. Naast al de (Friese) kunst en kunstnijverheid en 

Aziatica objecten waaronder veel Chinees porselein, liet de iconische Nanne Ottema 

ook nog een grote, kwalitatief hoogwaardige bibliotheek na van 20.000 boeken. De 

bibliotheek is medio 2012 aan Tresoar overgedragen. Zelf publiceerde de bevlogen 

kunt en erfgoedliefhebber en kenner ook. Zijn eigen collectie was deels ondergebracht 

in het in 1917 door hem opgerichte Keramiekmuseum Princessehof, maar hij leende 

ook objecten uit aan het Fries Museum. Aan de hand van zijn collectie publiceerde hij 

in 1943 zijn door kenners over de hele wereld geroemde boek Chineesche Ceramiek. Het 

ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als 

digitaal via internet rekent de OKS eveneens tot haar taak, en is geheel in overeen-

stemming met de vroegere werkwijze van Ottema zelf. Een van de drie hoofdaan-

dachtsgebieden van de OKS is de collectie I. Fries erfgoed en Aziatische en Westerse 

keramiek, waaronder ook een houten schooltas valt die in de Fries Museum Uithof 

Stania State is getoond. 

 

Schooltas van Rengers in Stania 

Ottema schreef onder meer voor het Friesch Genootschap 

over kunst en erfgoed en publiceerde als conservator van 

museum het Princessehof over de collectie van dit 

museum. Het Keramiekmuseum is nog altijd gevestigd in 

het voormalig Stadspaleis van de zeer geliefde Marijke Meu 

aan de Grote Kerkstraat 9 in Leeuwarden en toont nog de 

rijke collectie keramiek. Wel valt Keramiekmuseum 

Princessehof nu onder het anno 2022 op het Zaailand in 

Leeuwarden gevestigde Fries Museum. De gepassioneerde 

verzamelaar van erfgoed, oudheden en kunst schreef 

boeken, brochures, verslagen en artikelen over verschil-

lende deelcollecties. Ze verschenen in 1951 bij het thema 

Reisvalies onder de titel ‘Uit de oude Friese cultuur, lt Skoalle-boerd’ twee beschou-

wingen over de herkomst van de houten schooltassen of skoalle-boerden uit de col-

lectie van Museum het Princessehof. 
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De Friese onderzoeker van cultureel erfgoed laat daarin weten dat hij rond twintig 

oude skoalle-boerden bijeenbracht voor zijn museum, waaronder een oud eikenhou-

ten exemplaar met daarop de naam Jr. L.A.AE. Rengers.  

 

Achttiende eeuws skoalle-boerd 

De skoalle-boerden of houten schooltassen zijn 

halverwege de twintigste eeuw al niet meer in 

gebruik bij de schooljeugd. Het zijn cultuurhistori-

sche voorwerpen geworden. Een aantal exempla-

ren uit de collectie van Ottema voor het 

Princessehof zijn voorbeelden van zeer verfijnde 

ambachtelijke volkskunst. Het achttiende eeuwse 

kerfsnede Skoalle-boerd van L.A.AE. Rengers is 

daarvan een van de fraaiste voorbeelden. Dit eeu-

wenoude exemplaar is versierd met zogenaamd 

Fries kerfsnede houtsnijwerk en daar valt ook het 

populair geworden Hindelooper kerfsnedewerk onder. Andere skoalle-boerden zijn 

onbewerkt of beschilderd met bijvoorbeeld Hindelooper of andere volksschilderkunst, 

zoals het exemplaar dat nu in het Fries Museum te zien is.  

 

Het vakmanschap van die eeuwenoude en van generatie op generatie overgedragen 

decoratietechnieken leek, net als de kennis van het vervaardigen veel ander handwerk, 

in de negentiende eeuw uit beeld te raken en dat was precies waarom er zoveel van 

deze cultureel erfgoed voorwerpen bijeengebracht zijn bij de start van het Friesch 

kabinet voor Antiquiteiten of Oudheden en later het Fries Museum en 

Keramiekmuseum Princessehof. Een deel van de tentoongestelde erfgoedgebruiks-

voorwerpen in de collectie in de musea kwam via bekende, meestal adellijke families 

in de collectie. Het genootschap en de eerste conservatoren van het Fries museum en 

de Princessehof hechtten er veel waarde aan om tradities als fraai handwerk in ere te 

houden. Het beschrijven van de herkomst van de cultureel erfgoedvoorwerpen en de 

bijbehorende technieken was onderdeel van het bewaren en in ere houden van deze 

Friese voorwerpen en de Friese cultuur, waaronder het achttiende eeuwse skoalle-

boerd van Rengers.  
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Rengers- van Welderen 

Nanne Ottema plaatste bij zijn eerste artikel over It skoalle-boerd zes afbeeldingen. 

Onder afbeelding 5 van een zeer fraai versierd donkere eikenhouten schooltas staat 

het onderschrift: “Met kerf snee versierd schoolbord uit 1761, afkomstig van de fami-

lie Rengers, thans eigendom van het Princessehof Museum.” Onderaan het artikel 

deelt Ottema mede dat it skoalle-boerd van Rengers thans te zien is in Stania-State 

te Oentsjerk. De familie Rengers wordt eind 14de eeuw voor het eerst vermeld. 

Verschillende leden maken dan deel uit van het bestuur van de stad Groningen. In 

latere eeuwen verspreidden de familieleden Rengers zich over de Ommelanden waar 

zij als hoofdelingen en jonkers op borgen woonden. Ook L.A.AE. Rengers is een 

jonker, zoals te zien is aan de letters Jr. aan het begin van zijn in de houten schooltas 

gekerfde naam. De tas is gedateerd met het jaartal 1761 en is vervaardigd in de acht-

tiende eeuw. In die tijd bestond de dubbele naam Van Welderen Rengers nog niet, die 

ontstaat pas in het begin van de negentiende eeuw. Bernard Walraad van Welderen 

Rengers voegde, na het overlijden van zijn oudoom Johan Walraad des H.R. Rijksgraaf 

van Welderen in 1807, de naam Van Welderen aan de zijn eigen naam Rengers toe. De 

dubbele naam Van Welderen Rengers is welbekend in Oentsjerk. Eind negentiende 

eeuw bezaten Catharina Theresia Looxma en haar echtgenoot Wilco Julius van 

Welderen baron Rengers van 1879 tot 1916 de buitenplaats Stania State als zomer-

verblijf en in de twintigste eeuw was Clara C.A.A. van Welderen barones Rengers eige-

naar van de State in de periode 1916-1934. Daarna was de State eigendom van Sint 

Antoon en werd de buitenplaats in Oentsjerk in gebruik genomen als Uithof van het 

Fries Museum in Leeuwarden.  

 

Onderzoek herkomst 

Het verhaal over It skoalle-boerd van Ottema is in 1951 gepubliceerd en in dat jaar 

was Stania State net als de romano-gotische kerk in Janum nog altijd een satellietlo-

catie of Uithof was van het Fries Museum. Zeventig jaar daarvoor, in 1881, had het 

Friesch Genootschap in Leeuwarden haar eigen Fries museum ingericht op de locatie 

die anno 2022 Museumhuis van Eysinga van Hendrick de Keyser huisvest.* In dit 

majestueuze gebouw aan de Koningstraat met uitzicht over de Turfmarkt en op de 

Kanselarij (die later ook deel zou worden van het onderkomen van het Fries Museum) 

stonden veel objecten uitgestald. Ook was de bibliotheek van het museum,  waaraan 

het genootschap veel aandacht hechtte, in dit pand ondergebracht. De conservatoren 

van het museum en leden van het Fries genootschap maakten hier gebruik van voor 
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Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
 

fam. Van Eijden 
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944 

Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,  
w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas 
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.  

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? 
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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onderzoek en schonken zelf ook wel boekwerken voor de bibliotheek. Nanne Ottema 

heeft veel objecten in kaart en beeld gebracht en ze zo goed als met de middelen die 

hem in het pre-digitale tijdperk ter beschikking stonden in historisch perspectief 

geplaatst, waaronder de skoalle-boerden. Hij correspondeerde met kenners en weten-

schappers in het Nederland en het buitenland.  

 

Het Antiquarisch kabinet 

Bijna een eeuw voordat it skoalle-boerd van Rengers in de Uithof in Oentsjerk te zien 

was, had Joost (Joast) Hiddes Halbertsma zich al ingezet om divers Fries cultureel erf-

goed veilig te stellen. De Friese dominee, schrijver, volkskundige en verzamelaar van 

Friese Oudheden benaderde in 1853 Gedeputeerde Staten van Friesland om een 

Antiquarisch Kabinet van Friesland op te richten. Dit kabinet kan gezien worden als 

de voorloper van het latere en tot heden bestaande Fries Museum, dat alweer jaren in 

het nieuwe Museumgebouw aan het Zaailand in Leeuwarden is gevestigd. Halbertsma 

schonk zijn eigen collectie Friese Oudheden voor dit doel en naast die collectie 

werden in het kabinet voornamelijk terpvondsten uit Friesland getoond. Deze collec-

tie vondsten had het Friesch Genootschap sinds zijn oprichting in 1827 verzameld en 

waren nu pas voor het eerst voor het publiek te zien.  

 

Joast Hiddes Halbertsma in Venster 22 In 11 en 30 

Het belang dat in Friesland gehecht wordt aan het vele werk dat Halbertsma verzette 

voor het behoud van vele facetten van de Friese cultuur blijkt uit het aan hen gewijde 

venster 22 in 11 en 30 nu, Kanon fan de Fryske skiednis. In deze Canon wordt de geschie-

denis van Friesland verteld in 41 verhalen rond belangrijke figuren en personen. 

Venster 22 gaat over Joast Hiddes Halbertsma, ‘Mister Fryslân’ 1789-1869. De begin-

tekst luidt: “Als er een persoon is die met recht en reden zou kunnen worden verkozen 

tot Mister Fryslân, dan is dat wel Joast Hiddes Halbertsma. Niemand heeft zoveel werk 

verzet, en niemand heeft zoveel invloed gehad om het eigene van Fryslân mooi uit te 

laten komen als hij. Halbertsma verdiepte zich in de geschiedenis, zocht naar oude 

verhalen, deed ondlerzoek naar oude culturen en verzamelde nog eens alles wat met 

de Friese identiteit te maken had. Zijn huis was bijna een echt museum. Het werk van 

Halbertsma was een voorbeeld voor veel andere mensen in die tijd. Die waren bang 

dat in het nieuwe Nederland de Friese cultuur verloren zou gaan en spanden zich in 

om taal, literatuur, kunst en folklore in leven te houden. Niet voor niets was de verza-

meling van Halbertsma het begin van het Fries Museum.” 
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Hersenletsel 
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop. 
Wat nu? Hoe moet het verder?

NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met  
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. 
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en 
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland 
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor: 
•  Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier) 

gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen, 
werken, studie en vrije tijd. 

•  Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve 
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en 
relatieproblematiek.

• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties. 

Wij helpen u graag.

Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl
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Die angst voor het verlies van de eigen cultuur in de negentiende eeuw was er niet 

alleen in Friesland, maar ook in andere landen en regio’s in Europa. Het is de eeuw 

van de industrialisatie die diepgaande veranderingen teweeg bracht en het is de eeuw 

waarin vele volksverhalen werden opgetekend en veel volkskunst werd verzameld en 

ook getoond, zoals ook in Friesland.  

 

Frysk Museum 

Een halve eeuw na de oprichting van het Friesch Genootschap in 1827 organiseerde 

het genootschap een omvangrijke Historische Tentoonstelling. In 1877 brachten 1500 

mensen stukken in voor deze door het vijftigjarige Friese Genootschap samengestelde 

tentoonstelling die plaatsvond in het Koninklijk Paleis in Leeuwarden. De grote 

Historische Tentoonstelling was zo succesvol dat er na aftrek van de kosten van de entree-

gelden een bedrag van f 17.000, - (guldens) overbleef. Daarmee kon het leegstaande 

pand Eysingahuis aan de Koningstraat in Leeuwarden aangekocht worden, dat door 

bouwheer Frans van Eysinga was verbouwd, verfraaid en uitgebreid. Het pand bood 

het genootschap tot dan toe ongekende mogelijkheden om de eigen collecties blij-

vend aan publiek te tonen. Vanaf het moment dat het Fries Museum was ingericht, 

bleef de verzameling maar groeien en daarom besloot het genootschap later om 

enkele deelcollecties op andere passende locaties, zoals de buitenplaats Stania State, 

te laten zien. In Stania kwam de landbouwcollectie in combinatie met kamers met 

kunst en erfgoedobjecten. Ook hier werd de collectie regelmatig aangevuld. De 

schooltas van Rengers die hier in 1951 te zien is een Fries historische gebruiksvoor-

werp dat deel uitmaakt van het cultureel erfgoed. Het is een voorbeeld van kunstzin-

nig toegepaste kerfsnedetechniek, ook wel Friese kerfsnede genoemd omdat deze 

techniek lang beoefend is in Friesland, al is het een techniek die op vele andere plaat-

sen en in andere landen beoefend werd en wordt. 

 

Houten schooltas in Canon van Nederland 

In de Canon van Nederland wordt de geschiedenis van ons land verteld aan de hand 

van voorwerpen, personen en gebeurtenissen. Hoe belangrijk de houten schooltas als 

cultureel erfgoedvoorwerp is blijkt uit de opname van dit object in de Canon van 

Nederland. Bij het jaar 1870 is een houten schooltas met de letters A.O.W. en het jaar-

tal 1826 op het scharnierend klapdeksel afgebeeld, de tas maakt deel uit van de serie 

Museum Goeree-Overflakkee in 71 voorwerpen. 
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De houten schooltassen, in Fries skoalle-boerden 

genoemd, kwamen oorspronkelijk in heel Nederland 

voor. In Friesland heeft de tas een schuifdeksel zoals 

de tas van L.A.AE. Rengers en de achttiende eeuwse 

tassen die naast de letterplank aan linten aan een tak 

hangen (Detail uit anonieme prent met schoolmees-

tersbenodigdheden op Onderwijsgeschiedenis.nl). De 

historische schooltassen horen bij de sociale en 

onderwijsgeschiedenis van ons land en passen ook bij 

de ontwikkelingen op het gebied van kunstnijverheid 

en oude ambachten. Volgens Nanne Ottema zijn de 

houten schooltassen in Friesland het langst in gebruik 

gebleven en is het woord skoalle-boerd eigenlijk 

onvertaalbaar. Hij schrijft in 1951: “Omstreeks 1900 hing het skoalle-boerd nog in of bij 

iedere kinderslaapkamer op het Friese platteland en nog weet iedere Fries, die enigs-

zins bekend is op oudheidkundig terrein, wat een skoalle-boerd is. De houten schooltas 

is terug te vinden op prenten, tekeningen, gravures en schilderijen van de zeventiende 

tot aan het eind van de negentiende eeuw. De skoalle-boerden waren volgens de 

canon van Nederland vanaf de zeventiende eeuw in gebruik. Ottema schreef dat ze 

best al langer in gebruik zouden kunnen zijn geweest, maar dit is niet te bewijzen, er 

zijn dan nog geen oudere afbeeldingen teruggevonden.  

 

Illustraties / bronnen 29e cultuurrubriek van Gerhild van Rooij voor de Koeketromp, 

2022:  

Hendrick de Keijzer (Museumhuis van Eysinga); Openbaar Kunstbezit, 1972 (Fries 

Museum); stinseninfriesland.nl (Stania state); Onderwijsgeschiedenis.nl (Onderwijs 

voor 1800 in schilderijen enz.); 1951, Canon van Nederland (1870, Schooltas met A.O.W, 

1827); 11en30nu.Fryske Kanon (Halbertsma, graspol); www.oks.nl (Ottema-Kingma 

stichting, skoalle-boerd L.A.AE. Rengers, Nanne Ottema, portret Allert Ottema); 

https://rkd.nl (portret-borststukken Ottema en Kingma door Jan C. Tiele); Nanne 

Ottema, ‘It Skoalle-boerd’, Reisvalies 1951;ansichtenkaartenbeurs.nl  (Fries 

Genootschap/Museum) 

*6 Kunst in Oentsjerk (Tuinsieraden via Fries Genootschap), Koeketromp april 2017, pp. 

37-41 Meer in deel 2: Friese kerfsnede en Skoalle-boerd van L.A.AE. Rengers in Stania 

State
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* Luxe- en huishoudelijke artikelen 
* Speelgoed  * Campinggas 

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen 
* Fietsverhuur  * Benzine 

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,  
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij 
Koolhaas v.o.f.   

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag 

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk  
van 08.00 - 12.00 uur
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In kulinêre kuier de ‘Smaak fan Ryptsjerk’ 
proeven 

 

Het Maaitiidsevenemint in Ryptsjerk ‘mei wer los’ om het even in hun eigen woorden 

te zeggen en dat gebeurt in 2022 met een zogenaamde ‘kulinêre kuier’. Het is een 

nieuwe activiteit van Pytsje Cuperus, Harmen Westra en Tseard Hoekstra die samen al 

jaren het Maaitiidsevenemint organiseren. Een activiteit die ontmoeting en ontdek-

king samenbrengen.  

 

De eerste kulinêre kuier is op zondag 22 mei vanaf 14.30 uur. Mensen kunnen elkaar 

dan weer ontmoeten tijdens een wandeling die in het teken van de ontdekking staat. 

Een ontdekkingstocht naar de Smaak fan Ryptsjerk, proeven wat er allemaal te krijgen 

is op het gebied van eten en drinken in het ‘doarp fan de Protters’. 

 

En dat dan ook nog op een verantwoorde, gezonde manier: wandelen. Bewegen dus, 

het evangelie voor een gezond leven. Al wandelend kun je op verschillende plekken 

verschillende gerechten tegen komen. Op de Riedswâl is er soep, in het Slachtebosk 

zijn er diverse salades en de Johannahoeve laat je nader kennismaken met de ver-

schillende soorten kaas.  

 

Teetún De Hollen verrast de wandelaars met verschillende soorten quiche en Il Casale 

heeft diverse soorten pizza in de aanbieding.  De Smaak fan Ryptsjerk op vijf verschil-

lende locaties met als bonus muzikale klanken op alle locaties zodat eten pas echt 

een beleving wordt. 
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Ik ben aangesloten bij de 

Behandelingen 
worden vergoed 

vanuit de aanvullende 
zorgverzekering

KORT LEEFSTIJLPROGAMMA VOOR € 159,99
Ben je al je hele leven bezig met gezond eten, maar willen die kilo’s er maar niet af en weet je niet waar dit aan ligt? Wil je meer te weten komen wat je kunt om je leefstijl te verbeteren, maar wil je niet een heel traject aangaan? Dan is een kort leefstijlprogramma misschien iets voor jou!!Wat krijg je voor dit geld?

In 4 weken tijd leer je bewuster boodschappen te doen, etiketten te lezen en te begrijpen d.m.v. een supermarktsafari. Je ontvangt een Brisk Walk les, je zult zelf een gezond weekmenu kunnen maken en wekelijks ontvang je de nodige tips en handvatten om zo een gezondere leefstijl te krijgen. 
Voor wie?
Individueel d.m.v. 1 op 1 coaching of in groepsverband max. 3 personen i.v.m. het coronabeleid.Voor meer informatie klik op www.onetofit.nl of bel vrijblijvend 06 48275255 en kom langs voor een gratis gesprek. De consulten bij One To Fit worden deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering en dit heeft geen invloed op je verplicht eigen risico.

Wij werken  
vanuit  

Heemstra State in Oentsjerk! 
(Frisiastate 23)

Irene Kuperis - Noordberger  •  06 - 48 275 255  •  info@onetofit.nl

maak je niet dik
voeding, leefstijl & positieve coaching

volg mij ook op facebook:
/onetofit

gewichtsconsulent • stresscounselor
slaapcoach • vrouwen in de menopauze  
leefstijlcoach • brisk walking
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DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Servicerubriek 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511 
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur 
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990  
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs). 

Regio Politie Fryslân, district De Wâlden. 
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112 

Huisartsenmaatschap Trynwalden 
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk, www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl  
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; T. Hoekstra: 058-2562862;  
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606. 
Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-1127112. 
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen 11-
12 uur bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen; 
tussen 13-13.30 uur terugbel-spreekuur: afspraak hiervoor maken via de assistentes. 

Apotheek 
Afhalen van medicatie en patiënten brieven; dagelijks van 13.30-17.00 uur. 
Medicatie besteld voor 17.00 uur Afhalen na 13.30 uur 
Maandag donderdag  
Dinsdag vrijdag  
Woensdag maandag  
Donderdag dinsdag  
Vrijdag woensdag 

Tandarts Tandartsenpraktijk Trynwâlden, Canterlandseweg 5, 9061 BX Gytsjerk, 
058- 256 2808. Openingstijden ma-do 8.15 - 12  & 13.15 - 17 u. Vrijdags 8.15 - 12 u.  
Patyna ‘Thuiszorg Patyna; Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk, 0900 – 1722. Wij staan 24 
uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met verzorging, verpleging en 24-uurs  
alarmering. Kijk voor meer informatie op www.patyna.nl.’  

TMFC Heemstra State Frisia State 23, 9062 GX Oentsjerk 
tel.: 058 2564141, e-mail: gerard.dehaan@heemstrastate.nl 

Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden 
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.   
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langsko-
men. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX 

TIRZA zorgcoach Trynwâlden - Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4, 
9144 CL  Han tum huizen, tel. 06 29192860, e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl,  
website www.woudwijkzorgadvies.nl  
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Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk. 
Telefoon  085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.nl  
Fysiotherapie & manuele therapie 
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034. 
www.fysiogiesberts.nl  
Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie 
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025). 
info@t-med.nl./www.t-med.nl  
Mensendiecktherapie 
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013),  
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.  
Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs 
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)   
Psychologenpraktijk - Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).  
Dierenartsenpraktijk Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 
Westeromwei 71, 9254ED, Hardegarijp 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur 
Wij werken uitsluitend op afspraak. Bel 0511-472064  
Stichting Vriendenkring Samuel  
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van twee-
dehands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur; 
vrijdagavond van 19-21 uur en  zaterdag van 10-15 uur. 
De goederen kunnen op uw verzoek worden opgehaald door dhr. G. v.d. Lei  
(058-2562582 of 06-45953248) of dhr. P. de Vries (058-2561058)  
Buurtzorg Trynwâlden 
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).  
Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl. 
Website: www.tichtbyelkoar.nl  

Bestuur van dorpsbelangen Oentsjerk 
Sandra Buith, voorzitter Rengersweg 11 tel. 06 15628642 

Niek Hagoort, penningmeester Rengersweg 92 tel. 06 22172824 

Albert Schaafsma Frisiastate 43 tel. 06 50271158 

Ali-Jetske Hoogland Rengersweg 67 tel. 06 28652065 

Gerben Mensink De Pleats 19 tel. 06 12636541  
E-mail: dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com. 
Rekeningnummer voor giften/sponsoring:  IBAN: NL17 RABO 0129 7165 88.
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kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, 
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum, 
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, 
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld 
Weststellingwerf en De Fryske Marren!

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns

tel. 0519-346185 of 06-21496788

bartlehiem@herbergier.nl

www.herbergier.nl/bartlehiem

uniek wonen 
én zorg voor mensen 
met dementie
Kom vrijblijvend kennis 
met ons maken

Koeketromp mei 2022.qxp_Koeketromp  16-05-2022  08:16  Pagina 56


