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Boppeslach!
De constructieve gesprekken waarvan ik in de vorige Nieuwsbrief melding maakte hebben
geleid tot de komst van twee nieuwe bestuursleden. Een boppeslach voor de Stichting
Vrienden Museum Drachten!
Mevrouw Hanneke Bijstra en ondergetekende verlaten nu het bestuur.

Na een reis van 16 respectievelijk 9 jaar stappen ze uit, of misschien beter gezegd, over: op weg
naar de volgende bestemming, tijd voor iets anders.
Met vriendelijke groet,
Bert van Asselt
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Een nieuwe lente, nieuwe gezichten…
Bovenstaande regel is een speelse verwijzing naar de Mei van Herman Gorter.
Op de donateursbijeenkomst van 19 april zijn de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Hoewel
nog geen mei, twee nieuwe gezichten.
Emilie Raue neemt de plek van Hanneke Bijstra in en Sijkie Amels neemt het stokje van de
voorzitter over. Een korte, geschreven nadere kennismaking:
Emilie Raue
We zullen elkaar de komende jaren veelvuldig, naar ik hoop, treffen bij heel diverse activiteiten.
Wat mij zowel in mijn werk als daarbuiten bezig hield en houdt is de balans vinden en bewaken
tussen hoofd en hart.
Naarmate de leeftijd vordert besef ik steeds intenser dat het hoofd toch dikwijls een heel
prominente en dicterende rol speelde .
Nu gun ik mijzelf de tijd en ruimte dat wijze hart meer op de voorgrond te laten treden en de
koers te laten bepalen. De filosofie van Eckhart Tolle inspireert me en dat treedt in de vorm van
non-figuratieve beeldende kunst naar buiten.
Daarnaast weet de natuur, muziek en dagelijkse meditatie stille NU momentjes te bieden waarin
ik de schepper van mijn persoonlijke werkelijkheid kan zijn.
Sijkie Amels
Vanaf 1975 heb ik met volle overgave in het (speciaal) basisonderwijs gewerkt, eerst voor de
klas, daarna als onderwijsinhoudelijk staf- en beleidsmedewerker. Mijn werkzame leven in het
onderwijs eindigt binnenkort, maar er is nog volop energie (en tijd) voor andere zaken. De vraag
om bestuurslid te worden van de Vrienden betekent instappen in een andere, nieuwe en
inspirerende wereld.
Naast mijn andere hobby’s (lezen, hardlopen, wandelen) volg ik sinds 2016 icoonschilderlessen.
Ik leer steeds beter kijken naar lichtval, lijnenspel en kleuren. Het schrijven van een icoon (met
natuurlijke pigmenten) is steeds opnieuw een uitdaging, met één zekerheid: voor ieder
schildertechnisch probleem dat zich voordoet is er een oplossing. Wat mij betreft, in meerdere
opzichten, een heilzame benadering.
Het bestuur van de Stichting hebben we inmiddels leren kennen als een enthousiaste groep.
Corona heeft de afgelopen twee jaren een stempel gedrukt op de activiteiten van de Vrienden.
Wij hopen dat de periode van lockdowns en beperkingen definitief achter ons ligt, zodat we
weer volop kunnen genieten van museumbezoek, lezingen en dagexcursies.
Met vriendelijke groet,
Sijkie Amels, voorzitter
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Terugblik donateursbijeenkomst
Hoofdmoot van de avond was een carrousel met drie Vrienden van het Museum, tevens
beeldend kunstenaar: Aleid Dertien, Tjabel Klok (beide keramist) en Roel Alkema (schilder). Zij
gunden ons een blik op de ontwikkeling van hun vakmanschap, geïllustreerd met prachtige
keramische objecten en schilderijen.
De bijeenkomst was een plezierige mix van informatie (financiën), inspiratie en informeel
contacten leggen en onderhouden.
In deze vorm zeker voor herhaling vatbaar!

Alied Dertien: “Open plek in het bos”

Tjabel Klok: Raku en saggar-firing techniek

Roel Alkema: lichtval op station
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Donaties / Vriendenpas
Veel donateurs hebben de bijdrage al overgemaakt, hartelijk dank hiervoor.
Degenen die dit nog niet gedaan hebben verzoeken wij hierbij vriendelijk hier nog even
aandacht aan te schenken.
Indien u niet in het bezit bent van een museumkaart kunt u na het overmaken van uw donatie
bij de penningmeester een Vriendenpas aanvragen waarmee u onbeperkt ons museum kunt
bezoeken.
Met vriendelijke groet,
Bauke Wittermans, penningmeester (tel. 0512-523557)

Excursie naar Laren en Harderwijk
zaterdag 21 mei 2022
Na zeven maanden wachten eindelijk weer een excursie met de Vrienden!
Het Singermuseum in Laren is uitgebreid met een nieuwe vleugel, waarin de collectie van het
echtpaar Jaap en Els Blokker is te zien, die zij aan het museum schonken. De tentoonstelling
"Sluijters en de modernen" weerspiegelt de verzamelpassie van dit echtpaar. Kenmerkend voor
hun collectie zijn de vrolijke voorstellingen: het schilderplezier en de felle kleuren spatten van de
doeken af.
Ook de bestaande zalen kregen een ingrijpende opfrisbeurt.
Entree € 17,-; MK en VriendenLoterij VIPkaart gratis.
Na het bezoek aan Laren nemen we een kijkje in de oude Hanzestad Harderwijk.
Hier is het Museum Marius van Dokkum een grote publiekstrekker. Zijn schilderijen bestaan uit
portretten, stillevens en vrije onderwerpen. Vaak hebben zijn werken iets humoristisch.
Entree € 10,-; MK gratis.
U kunt ook een bezoek brengen aan het Stadsmuseum. Naast de vaste collectie is een tijdelijke
expositie van Harmen Meurs (1891 - 1964) te zien, een sociaal betrokken, veelzijdig kunstenaar
(schilderijen, aquarellen, grafiek).
Ook de Grote Kerk, een kruisbasiliek in gotische stijl, is het bekijken waard. De kerk stamt uit de
14/15e eeuw en is op zaterdagmiddag toegankelijk voor publiek.
n vertrek:
n locatie:
n thuisreis:
n prijs:

zaterdag 21 mei om 8.00 uur
Kyriat Onoplein Drachten
16.30 uur vertrek uit Harderwijk
€ 35,- (inclusief koffie)

Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL06 INGB 0001 9305 03 t.n.v. Stichting Vrienden
Museum Drachten o.v.v. uw naam en straatnaam. U dient zich nog wel op te geven:
n opgave: via de link in de digitale Nieuwsbrief of telefonisch bij mevr. Jikke Leclercq, tel.
0512-513467.
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Als wij uw e-mailadres nog niet hebben, zouden wij dit graag van u ontvangen. Wij kunnen u dan
snel informeren over nieuws en activiteiten op korte termijn.
U kunt ons bereiken op het mailadres svmdr8888@gmail.com.

Vriendenkabinet
Sinds enige tijd is de ruimte voor de lift toegewezen aan de Vrienden. Hier kunnen wij u onze
aankopen of schenkingen tonen of bijzondere werken uit onze collectie.
Op dit moment hangen hier werken van Jan Planting en Ids Wiersma, onlangs in ons bezit
gekomen. Van Ids Wiersma zijn dat een aantal waterverven en etsen, alle van plekjes uit de
omgeving.
Van Jan Planting hangt er een prachtige olieverf van de Leijen.

In de vitrinekast is een impressie te zien (verslag en foto's) van onze eerste Vriendenreis naar
Rome in 1998. Bijzonder moment op deze reis was het bezoek aan de Friezenkerk en aan het
graf van Pier Pander. Een prachtige herinnering.
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Nieuws uit het museum
Inmiddels is de nieuwe tentoonstelling ‘Stroomopwaarts’ van start. Het museum is regelmatig
gevuld met kinderstemmen en bezoekers weten ons goed te vinden. Er is een duidelijke
opgaande lijn!
Nieuwste muurschildering
Signpainter en pinstriper Teunis Spits en graffiti-kunstenaar Marcus Wedman hebben opnieuw
een muurschildering in het centrum van Drachten gemaakt. Op deze muurschildering, op de
zijkant van de Livera, zijn Thijs en Evert Rinsema te zien, schoenmakers én kunstenaars uit
Drachten. Het is een initiatief van de kunstenaars in samenwerking met ha&ie, Smelne’s Erfskip
en Museum Dr8888.

Marcus en Teunis zijn beide Drachtsters met een groot
hart voor kunst en geschiedenis. Ze hebben het ontwerp
voor deze muurschildering gebaseerd op twee portretten
gemaakt door Thijs Rinsema en een volzin van Evert: “Veel
waarnemen is weinig in zich opnemen”. Teunis is van de
belettering: “ik heb het uitgezocht en kwam dit lettertype
van Kurt Schwitters tegen, dat is een mooie link met het
verhaal van de gebroeders Rinsema.” Marcus (op de foto
rechts in actie) vertelt: “het is heerlijk om eens in mijn
eigen woonplaats aan het werk te zijn in plaats van ver
weg. En om onze eigen geschiedenis vast te leggen!”
Het gelegenheidsduo heeft al eerder een muurschildering
gemaakt in het centrum van Drachten. Het kunstwerk
‘Wolken’ van Sierd Geertsma is te vinden op het gebouw
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van Blom Damesmode. Het is
de eerste in een serie van
diverse muurschilderingen die
in de komende jaren een plek
gaan krijgen in de openbare
ruimte. Museum Dr8888,
Smelne’s Erfskip en ha&ie
willen hiermee de
geschiedenis van Drachten en
haar kunstenaars voor
iedereen toegankelijk maken.

Communicatie & programma
Onze nieuwe website staat online, de nieuwe huisstijl wordt overal doorgevoerd én sinds vrijdag
22 april hangen er nieuwe gevelbanners aan onze voorgevel met een selectie van werken uit
onze collectie. Inclusief de Jeanne Bieruma Oosting uit de collectie van de vrienden!
We hebben de komende periode veel op de planning staan. Mogen we jullie hier ook
begroeten?
Iedere vrijdag
n 10.30 uur: historische stadswandeling i.s.m. Smelne’s Erfskip
n 14.00 uur: rondleiding door de huidige tentoonstelling i.s.m. Smelne’s Erfskip
Nieuw: Stadswandeling De Stijl
Tijdens deze nieuwe stadswandeling duiken we dieper in op ‘De Stijl’ in Drachten. Onze gids,
Klaas Arie Beks, geeft een kijkje in het Drachten van de jaren ‘20 met als hoogtepunt de
Papegaaienbuurt waar onze museumwoning staat én de Rijks Landbouw Winterschool. Alleen
tijdens deze rondleidingen is deze voormalige Rijks Landbouw Winterschool te bezoeken! Hier
bekijk je de grote en kleine pastorale van Theo van Doesburg.
n data:
7 mei, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 september
n tijd:
12.00 start in Museum Dr8888
n prijs:
€ 15,- (inclusief bezoek Museumwoning)
n opgave: info@museumdrachten.nl
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11 mei: Start nieuwe reeks Tekenatelier
Anne en Ati van Twillert verwelkomen jou graag in het kinderatelier van Museum Dr8888. Kom
ook! Leer, heb lol en laat je inspireren.
n data:
iedere woensdag van 11 mei tot en met 29 juni 2022
n tijd:
het Kinderatelier is van 14:30 tot 16:30 uur
n leeftijd: geschikt voor kinderen tussen de 7 tot 14 jaar.
n prijs:
€ 75,- Let op: is voor de gehele reeks van acht lessen.
n opgave: info@museumdrachten.nl
Er is plek voor 16 kinderen, vol=vol!
11 mei: Lezing Jochem Dijkstra
Jochem Dijkstra weet alles over Boornbergum en omstreken én het Baggelje, oftewel de
laagveen turfwinning.
n voertaal: Fries
n datum: 11 mei
n tijd:
11.00-12.00 uur
n prijs:
€ 5,n opgave: info@museumdrachten.nl
19 mei: Lezing door Bert Looper (Tresoar)
Drachten: het centrum van culturele vernieuwing in Friesland 1900-2000: avant-garde en
experiment in kunst en architectuur.
n datum: 19 mei
n tijd:
19.30-21.30 uur
n prijs:
€ 12,50 (vrienden van het museum of donateurs Smelne’s Erfskip: € 7,50)
n opgave: info@museumdrachten.nl
9 juni: Lezing door Bert Looper (Tresoar)
Drachten: het centrum van een nieuwe wereld 1500-2000: vragen aan het verleden, vragen aan
de toekomst.
n datum: 9 juni
n tijd:
19.30-21.30 uur
n prijs:
€ 12,50 (vrienden van het museum of donateurs Smelne’s Erfskip: € 7,50)
n opgave: info@museumdrachten.nl
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