
Dit ‘Boslandschap met venne-
tje’ maakte Geertsma op zijn
vijftiende. Stilet Vormgeving
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FOCHTELOO Voor-
zitter Peter O. Ger-
rits heette ruim vijf-
tig gasten welkom
in dorpshuis Et Le-
gien in Fochteloo.
Hij bood het eerste
exemplaar van het
boek aan oomzeg-
ger Tjeerd Geertsma
van de Stichting
Sierd Geertsma aan
en het tweede exemplaar aan Jik-
ke Leclercq, secretaris van de
Stichting Vrienden van Museum
Dr8888.

Enige beroepskunstenaar
Sierd Geertsma (1896-1985) was
van 1923 tot 1965 de enige be-
roepskunstenaar in de gemeente
Ooststellingwerf. Voorzitter Ger-
rits prees de inzet van Tjeerd
Geertsma voor het werk van zijn
oom Sierd. Dit jaar werd uitvoe-
rig de 125-ste geboortedag van de
kunstenaar uit Appelscha ge-
vierd met drie tentoonstellingen

en verschillende
uitgaven. De voor-
zitter was ook blij
met de financiële
steun van de Stich-
ting Vrienden van
Museum Dr8888 en
dertien andere
fondsen die een fi-
nanciële bijdrage
hebben geleverd.
Hij noemde ze alle-

maal bij naam. Hij had veel com-
plimenten voor fotograaf en
vormgever Sijtze Veldema van
Stilet Vormgeving en ook de drie
auteurs, te weten Pieter Jonker,
Carol Jan Klok en Peter Kooij,
werden in de bloemetjes gezet.
Sijtze Veldema heeft alle werk
van Sierd Geertsma opnieuw ge-
fotografeerd en werkte hij daar-
voor samen met Pieter Jonker en-
kele dagen in het Fries Museum
Leeuwarden en Museum Dr8888.
Extra waardering was er voor
schrijver Peter Kooij, die ook al
als auteur bij drie andere publica-

ties van de Stichting Nobilis be-
trokken was. En in april ver-
schijnt er al weer een nieuw boek
van zijn hand bij de tentoonstel-
ling ‘Jeanne Bieruma Oosting
vrienden en tijdgenoten’ in het
centrum voor prentkunst in
Fochteloo. Naast de serie Nobilis-
cahiers, die al vijftien delen telt,
ontstaat er nu ook een reeks boe-
ken in eenzelfde vierkant for-
maat en met harde omslag. Het
Geertsma-boek is het vierde in de
serie, telt 168 pagina’s en 174 af-
beeldingen en is voorzien van
een leeslint.

Kunstkalender
Na het welkom door voorzitter
Gerrits vertelde Pieter Jonker het
een en ander over de totstandko-
ming van het boek en memoreer-
de ook zijn eerste ontmoeting
met Sierd Geertsma in Appelscha
in 1981. Geertsma zou zijn 85-ste
verjaardag vieren en dat leek de
Stellingwarver Schrieversronte
destijds een uitgelezen kans om

de kunstenaar in het zonnetje te
zetten door het uitgeven van een
kunstkalender van zijn werk. De
oplage was 700 exemplaren en
die waren binnen drie weken uit-
verkocht.
In januari 1982 werd er in Ooster-
wolde een tentoonstelling geor-
ganiseerd door de Culturele Raad
Ooststellingwerf samen met de
Schrieversronte met hulp van It
Bleekerhûs in Drachten. Sinds
1977 is met grote regelmaat werk
van Sierd Geertsma geschonken
aan Museum Dr8888, de opvolger
van It Bleekerhûs. Daarvoor lukte
het niet de gemeente te overtui-
gen om het werk van Geertsma te
behouden voor Ooststellingwerf.
Pieter Jonker zei daar zaterdag
over: ‘Ik had het gevoel dat Oost-

stellingwerf Sierd Geertsma nog
wat schuldig was omdat het werk
niet voor onze gemeente behou-
den is gebleven. Met dit boek ma-
ken we dat een beetje goed, al ben
ik er zeer van overtuigd dat Muse-
um Dr8888 een goede plek is voor
de Geertsma-collectie. In het
nieuwe boek heb ik daar zelfs een
hoofdstuk aan gewijd, want zij
zetten zich in Drachten al ruim
veertig jaar in voor het werk van
Geertsma door tentoonstellingen
en publicaties.’

Herdruk fietsroutekaart
Tjeerd Geertsma uit Heerenveen
stond stil bij alle activiteiten die
er dit jaar georganiseerd werden
en bij de uitgaven die gereali-
seerd waren, zoals een verjaar-

dagskalender en een fotonotitie-
boekje. Zaterdag werd niet alleen
het nieuwe boek aan de lijst toe-
gevoegd, maar werd ook de her-
druk van de fietsroutekaart ‘In
het spoor van Sierd Geertsma’ ge-
presenteerd. 
Tjeerd Geertsma zegde hartelijk
dank voor het vele werk van de
auteurs en de vormgever. Na de
pauze verzorgde Peter Kooij uit
Zutphen een PowerPointpresen-
tatie over het werk van Sierd
Geertsma, die door de gasten erg
op prijs werd gesteld. Na het offi-
ciële programma was er een ge-
zellige nazit in het centrum
voor prentkunst.
In de wandelgangen werd dui-
delijk dat Annemieke Keizer-
Sloff, conservator van Muse-
um Dr8888, bijzonder inge-
nomen was met het nieuwe
boek over Sierd Geertsma:
‘Ik begrijp niet hoe de
Stichting Nobilis dit boek
voor deze prijs kan aan-
bieden.’ Naast dat het
boek te koop zal zijn in
Museum Drachten en
het centrum in Fochte-
loo kan het boek ook
bij de boekhandel be-
steld worden. ■�

‘Hiermee
maken we

het een
beetje goed’

■� Nieuw Nobilis-boek over
kunstenaar Sierd Geertsma uit Appelscha

oogst veel complimenten

Het nieuwe Nobilis-boek ‘Sierd Geertsma in
stilte gewerkt’ is zaterdagmiddag (corona-

proof) gepresenteerd.
Voorzitter Peter O. Gerrits overhandigt Tjeerd Geertsma het eerste exemplaar van 'Sierd Geertsma in stilte gewerkt'. Judith Bouma-Litjens

Sierd Geertsma in zijn atelier. Hieronder enkele werken van zijn
hand. Nobilis

Pieter Jonker: ‘Ik had het gevoel dat
Ooststellingwerf Sierd Geertsma nog
wat schuldig was’. Judith Bouma-Litjens

’Bruggetje Giethoorn’, hout-
snede. Stilet Vormgeving

Sierd Geertsma was van 1923 tot 1965
de enige beroepskunstenaar in de

gemeente Ooststellingwerf

‘Onraad’. olieverf. Stilet Vorm-
geving

‘Dún Sân’, gemaakt van zand
en gum. Stilet Vormgeving

‘Blauwe strijder’, olieverf. Sti-
let Vormgeving

De aanwezigen bij de boekpresentatie in dorpshuis Et Legien in Fochteloo. Judith Bouma-Litjens

Reclamewerk. Stilet Vormgeving

Carol Jan Klok (links) en Peter Kooij (rechts) schreven samen
met Pieter Jonker het boek. In het midden vormgever Sijtze
Veldema. Judith Bouma-Litjens

OOSTERWOLDE Er komt een
onderzoek naar de mogelijkheid
om in Ooststellingwerf ‘slimme
lantaarnpalen’ in te voeren,
waarmee elektrische auto’s kun-
nen worden opgeladen. Ooststel-
lingwerfs Belang kwam de afgelo-
pen week bij de raadsvergadering
met dit voorstel, gesteund door
de PvdA.
Een laadlantaarn is dus een slim-
me lantaarnpaal die niet alleen
licht geeft, maar ook als laadpaal
voor elektrische auto’s kan fun-
geren. Er zijn in de gemeenten
Eindhoven en Nijmegen positie-
ve proeven gedraaid met ‘slimme
lantaarnpalen’. En in de gemeen-
te Renkum is dit najaar gestart
met plaatsing van laadlantaarns,
waardoor dit volgens Ooststel-
lingwerfs Belang een uitvoerbare
optie is voor het toch zo innova-
tieve Ooststellingwerf.

‘Smart City’ 
In Renkum kan de lichtmast zelfs
in de toekomst worden uitgerust
met andere ‘Smart City’ toepas-
singen zoals sensoren voor het
meten van luchtkwaliteit of het
reguleren van verkeersstromen,
mobiel internet en camerabevei-

liging voor de openbare orde en
veiligheid. 

Noodzaak
Ooststellingwerfs Belang wil bij
de aanleg van nieuwe straten kij-
ken of er laadlantaarns geplaatst
kunnen worden ‘daar waar vraag
is en mogelijkheden zijn’. De
raad steunde in meerderheid de
motie. Tegen het voorstel waren
Lokaal Sociaal Ooststellingwerf,
de VVD en de fractie Ter Heide. Er
was bijvoorbeeld twijfel of de
noodzaak er nu al is, gelet ook op
het feit dat de elektrische auto’s
voor veel mensen nog te duur zijn
in de aanschaf. Het is niet bekend
hoeveel elektrische auto’s er nu
rondrijden in de gemeente.

Verrommeling
De landelijke prognose is dat er
in 2030 1,7 miljoen laadpalen no-
dig zijn, wat neerkomt op een be-
hoefte van 600 nieuwe laadpun-
ten per dag. Maar er komen er
momenteel maar 45 per dag bij.
De indieners van de motie vrezen
voor een enorme verrommeling
van het straatbeeld. Met de laad-
lantaarn wordt dat voorko-
men. ■�

Een slimme lantaarnpaal van de firma CityTech in Renkum. Ci-
tyTech

Ooststellingwerf steekt
energie in laadlantaarns
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OOSTERWOLDE Bart Polpe van
de PvdA vond aanvankelijk dat de
traditie van carbidschieten in de
aangepaste Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV) ‘onderuit
wordt geschoffeld’. De tijd dat
het mag wordt namelijk beperkt:
van 10.00 tot 18.00 uur op Oud-
jaarsdag.

Dat is volgens burgemeester San-
dra Korthuis in de hele provincie
zo. En als het donker is, is het af-
schieten van carbid ook niet
werkbaar. Volgens haar hebben
carbidploegen dan ook geen
moeite met de beperking: de ge-
meenteraad na haar uitleg ver-
moedelijk ook niet meer. ■�

Carbidschieten wordt
aan banden gelegd
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