
 
 

VRIENDENBERICHTEN 

                                                                                                         

Zoals u wellicht heeft begrepen uit berichten in de media worden op voorstel van de Gemeente  

Heerenveen de duimschroeven aangelegd bij Museum Heerenveen. Na de bezuinigingen die de afgelopen 

jaren met man en macht zijn doorgevoerd wordt nu voorgesteld, totaal onverwacht, om de toch al niet 

ruimhartige subsidie aan het museum met bijna een derde te korten. Het komt erop neer dat het  

doodvonnis is uitgesproken, alleen de executie moet nog worden uitgevoerd. 

 

Vrienden van Museum Heerenveen, laat uw stem horen! Laat de Gemeente weten wat echte Vrienden zijn 

en vooral ook waaróm wij echte Vrienden zijn. De argumenten van de Gemeente wijzen erop dat het  

behoud van de historie van Heerenveen en haar inwoners niet interessant genoeg is om te bewaren en 

behoeden. Wij, de Vrienden, weten dat niet alles in geld is uit te drukken. Soms moet een keuze worden 

gemaakt die geld kost, opdat de kinderen van onze kinderen niet voor de zoveelste keer moeten  

verzuchten dat het zo jammer is dat ook dit museum niet meer bestaat. Dat museum met zijn prachtige 

collectie, zijn unieke stadsmaquette, zijn zilverzaal met objecten uit de tijd dat Heerenveen een zilverstad 

was. Heerenveen, ‘een gouden plak’, hoezo? 

 

BERICHT VAN DE COMMISSIE CULTURELE REIZEN 

 

Dagtocht naar Museum Voorlinden 8 februari 2017 

 

Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar voor de excursie naar dit prachtige museum. Geef u vandaag 

nog op! Museum Voorlinden is een Nederlands particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst 

op het Landgoed Voorlinden te Wassenaar. De kunstverzameling is bijeengebracht door verzamelaar Joop 

van Caldenborgh en staat bekend als de Caldic Collectie. Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de 

excursiecommissie een speciale busreis naar Museum Voorlinden. 

 

Het museum 

 

In het museum is een oppervlakte van ruim 4.000 m² voor tentoonstellingsruimte gereserveerd. Ter  

vergelijking, ons museum heeft 781m² expositieruimte. De Caldic Collectie van moderne en hedendaagse 

kunst, bijeengebracht sinds de vroege jaren zeventig, bestaat uit schilderijen, beelden, collages en  

fotografie, voornamelijk uit de 20e eeuw. Denk aan werken van Ai Weiwei, Atelier Van Lieshout, Damien 

Hirst, Anselm Kiefer en James Turrell. Museum Voorlinden is een oase in de duinen (NRC) 

Het programma op 8 februari 2017 ziet er als volgt uit: 

 

10.00 uur vertrek de Koningshof Heerenveen (koffie en gebak onderweg) 

13.00 uur lunch in het museum 

14.00 uur bezichtiging museum en tuinen 

16.30 uur vertrek naar Heerenveen 

18.30 uur aankomst Heerenveen 

 

Reiskosten all-in € 59 

 

OOK MEE? 

 

U kunt uw plek boeken bij mevr. M. Bakker (telefoon 058-2675378, bij voorkeur tussen 14.00 en 17.00 

uur) of per e-mail (marjanbakker@aim.com) o.v.v. naam, adres en telefoon. Aan de reizen kan uitsluitend 

worden deelgenomen door de leden van de Vriendenvereniging. 

 

 

 

februari 2017 4e jaargang 



NU IN DE PRONKKEAMER 

 

Klaske Hiemstra - collages  

“Er zijn vooral collages te zien. Ik ben zo’n kleine zeven jaar geleden begonnen met collages maken. Ik 

verzamelde al langer tweedehandsboeken met kunst en andere mooie plaatjes. Het leek me leuk om daar 

vaker naar te kunnen kijken en toen ben ik ze bij elkaar gaan zoeken en heb ik ze in lijstjes gedaan. Ik 

werd gaandeweg steeds creatiever in de manier waarop ik de boel uitknipte en bij elkaar plakte. Ik werk 

veel met symbolen. Omdat ik nu al ruim zes jaar een heel regelmatige kerkganger ben, is dat heel vaak 

christelijke symboliek. In mijn collages zijn afbeeldingen van Jezus, van kruisen, er zijn veel rotsen als 

symbool voor God (God is de rots van mijn behoud; ik geloof rotsvast) en ik gebruik beelden uit de Bijbel. 

Ook zijn er veel mooie tuinen te zien, die staan symbool voor een mooi gevoelsleven, met veel liefde en 

vriendschap. Als hulp bij het kijken hang ik korte tekstjes onder de schilderijen.”  

(Klaske Hiemstra, Heerenveense Courant)  

 

HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE 

DOOR!  

 

Van dinsdag 21 februari tot en met vrijdag  

24 februari, van 11.00 uur tot 16.00 uur worden 

er volop leuke en leerzame activiteiten  

georganiseerd voor jong en oud. Kinderen van  

4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, op 

vertoon van een pake of beppe (of andere  

volwassene).  

boeken hebben hun geschiedenis 

 

het boek is nog niet uit 

het is wel een uiterst klein dun boek 

een handboek een schemerboek 

in de boekenkast is het altijd zoek 

ook valt het van tafel in het niets 

valt het tussen de woorden van praters 

tussen het gebrul van elokwente sprekers 

ver weg ontbladert het in het witte woud 

schurftig komt het soms terug zacht 

is zijn vragend oogopslag in een hoek 

vergeten gaat het liggen en vergeelt 

 

 

tussen de onverschillige pissebedden 

wordt het een stehgeiger voor stijfkoppige 

dovemansoren geen eenvoudige boodschap 

verlaat meer het boek het is slaapwekkend 

ook de lezer is slaapwekkend maar die eet 

vrijt slaapt en doet aan krachtsport 

die werkt zich zeker tevreden in het zweet 

die danst met hanetred rond zijn windei 

en bereikt zo de juiste vorm de hemel op aarde 

 

Lucebert, Verzamelde gedichten © 2002 


