
b6a.Bna'l2ff& Alvvn"'enuer 
•: had dat de koningin bet zag." Wat 

vreemd was, vond Ketelaar. ,,Ze 
had het immers allang gezien." 

Al ,,maakt het beeld geen recla
me voor Nederland", de reacties 
waren doorgaans goed. Het werd 
verschillende keren gehuurd, 
stond onder meer in Hoom, 
Drachten en op Ameland, maar 
bet leidde nooit tot een definitie-

op Marxtp"Jhfs~ etfene n ruel' 
via de officiele kanalen te verko
pen. Dt hen benieuwd naar de re
acties." 

Per 1 februari verlaat hij zijn 
werkplaats in de oude Sluisfa
brielc. ,,Ot denk dat bet beeld er 
eventueel nog wel even mag blij
ven staan. Want ik heh zoveel 
mensen naar deze plek getrok
ken ... " 

Eerbetoon aan Hendrik Werkman 
Museum Flehite in Amersfoort gaat kunstenaar Hendrik 
Werkman (1882-1945) vanaf 9 februari eren met een expo
sitie. Bijna alle werken in de tentoonstelling komen uit de 
collectie Niemeijer-Hidding. Het is voor bet eerst dat deze 
priveverzameling in een museum te zien is. Werkman 
werd op 10 april 1945, drie dagen voor de bevrijding van 
Groningen, bij Bakkeveen gefusilleerd door de Duitsers. 
Oat is de reden voor een tentoonstelling nu, 75 jaar later. 

Woordkunst langs route 
Compagnie Carabosse 
LEEUWARDEN Langs de vurige 
route van Compagnie Carabos
se, morgen, vrijdag en zaterdag, 
doen ook Leeuwarder woord
kunstenaars bun zegje. 

Oat is het initiatiefvan Dichter Bij 
Leeuwarden, een 'platform voor 
woordkunstenaars' . .,Poezie, spo
ken word, hiphop, rap en alles 
dertuskenyn", zegt Annemarie 
Lindeboom, een van de initiatief
nemers. De elf deelnemende 
woordkunstenaars, verdeeld 
over drie dagen, zitten in het be· 
stand van dit platform. 

Onder de deelnemers zijn Ar
jan Hut, Kuo Weh Ho, Marrit Jelle· 
ma, Henk Dillerop, Sannemaj Bet
ten en Cor Giesing. ofwel rapper 
Cee Major. Die bedient zich van 
het Engels, Hut doet het in het 
Fries, de rest in het Nederlands. 

De woordkunstenaars komen 
op verschillende punten langs de 
route te staan. Hun poezie zal het 
werk van Compagnie Carabosse 
ondersteunen, zegt Lindeboom. 
,.It stiet net yn de wei fan de grut
te ynstallaasjes. It wurdt hiel yn
tym. Fjoer is hiel romantysk, der 
past dit ferskriklik goed by." 

Hulselijke cezelllgheid blj een eerdere edltie van Muziek bij de Buren, ook in Sneek. roro NIELS DE vR1Es 

'Er is duidelijk 'ferlet' van 
goede biografieen in Friesland' 
ASING WALTHAUS 

LEEUWARDEN ,,Waardevolle idee
en", vinden de oprichters van bet 
Fries Biograflsch Instituut de voor
drachten van LC-lezers. Zelfhebben 
ze eveneens een verlanglif st. 

Het Fries Biografie lnstituut (FBI), 
dat het schrijven van biografieen 
over Friezen wil aansporen, wordt 
op 12 maart officieel opgericht met 
een symposium in Tresoar. Initia· 
tiefnemers zijn Bert Looper (Tre
soar), Hans Renders (Biografie-insti· 

tuut RUG), uitgever Steven Sterk en 
Geart de Vries (Historisch Centrum 
Leeuwarden). 

Lezers van de Leeuwarder Cou· 
rant kwamen na een oproep alvast 
met een reeks biografie-voorstellen. 
Maandag stond daar een overzicht 
van in deze krant. 

,, Waardevolle ideeen, die te\Tens 
duidelijk maken dat er 'ferlet' is van 
goede biografieen in Friesland", al
dus de mensen achter het FBI. Van 
de voorstellen achten ze elf het 
meest geschikt: Abe Bonnema, Pau
lus Folkertsma, Frits van der Meer, 

Menno Simons, Sam de Wolff, Sjou· 
ke de Zee, Kaj Bouma, Jehannes 
Brandsma, Harry Langman, Piet O· 
berman en Albert Winsemius. 

Zelf gaan ze de komende tijd ech· 
ter eerst gericht op zoek naar schrij· 
vers voor een levensloop van Wil· 
lem Lodewijk, Max Blokzijl, Anne 
Vondeling, Jeanne Bieruma Oosting, 
G.A. Wurnkes, Hendrik Algra, Trinus 
Riemersma en Tiny Mulder. 

Een paar andere projecten zijn al 
aan de gang, e.en aantal van die bio· 
grafieen komt op het symposium 
van 12 maart aan bod. 

J.NWflOO lll<IllVMf\3311111 oioi µenml 6i SepsuaoM 


