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ASING WALTHAUS 

0 
p 12 maart start het Fries 
Biografie Instituut, een 
platform dat het scbrijven 
van biografieen in Fries

land wil aanwalckeren en begeleiden. 
Dat zou elk jaar tenminste twee boe
ken moeten opleveren, zo maakten 
initiatiefnemers Hans Renders (hoog
leraar theorie van de biografie aan de 
RUG), Steven Sterk (Uitgeverij Noord
boek), Geart de Vries (Historisch Cen
trum Leeuwarden) en Bert Looper (di
recteur Tresoar) bekend, eind vorig 
jaar in de bijlage Freed van deze krant 

De plannenmakers deden zelf ook 
voorstellen: respectievelijk literator 
Fokke Sierksma, Fries politicus Jaco· 
bus van Loon, stadsarchivaris Wopke 
Eekhoff en predikant Geert Aiko 
Wumkes. Binnenkort wordt er meer 
bekendgemaakt over de start van het 
project. 

Renders waarschuwde: een voor
stel is malckelijk te doen, maar een 
biografie is langdurig en nauwgezet 
werk. Het kost de schrijver, stelde 
Renders uit de losse pols, tenntinste 
vijf jaar. Bovendien geeft een goede 
biografie niet alleen een beeld van 
een persoon, maar ook van een perio
de, een stroming of een omwenteling. 
En, voegde Renders toe: ,.Een biogra
fie die niet aantrekkelijk is geschre
ven, kan beter helemaal niet geschre
ven worden" 

In diezelfde Freed riepen we lezers 
op om gemotiveerde voorstellen te 
doen: van wie zou er nu echt eens een 
biografie moeten komen en waarom? 
Daar kwamen uiteenlopende reacties 
op. Een enkeling stuurde een comple
te verlanglijst met namen, maar de 
meesten kwamen met een naarn, 
soms voorzien van een uitgebreide 
motivatie. 

We hebben ze allemaal naar de ini
tiatiefnemers gestuurd, en geven 
hieronder een bloernlezing uit de 
oogst, met een citaat van de mensen 
die hen aandroegen. Of deze biogra
fieen er ook werkelijk komen, hangt 
ervan af of er schrijvers te vinden zijn 
die een jaar of wat van bun eigen !e
ven in <lat van een antler willen ste
ken. 

Architect Albert Bonnema. Marcel 
van Opzeeland schrijft: ,.De man die 
Leeuwarden z'n volwassen, prachtige 
vorm heeft gegeven" 

Kaatser Johannes Brandsma. Ger
rit Lettinga: .,Het boek dat ik voor me 
zie gaat over een mens met vele kan
ten. Het grote publiek kent hem als de 

GEWIKT & GEWOGEN 

Van wie zou er een biografie 
moeten komen, vroegen we 
de lezers van deze krant. Met 

de aangedragen namen zijn een 
paar boekenplanken te vullen. 

Politicus Anne Vondellng had al bijna zijn biog1afle. ,,Wle weet, komt het er nog 
eens van." FOTO LCIASING WALTHAUS 

grootste kaatser die de Friese kaats
wereld ooit heeft gekend, maar dat 
was de buitenkant. Hij had ook zijn 
donkere momenten. Het gaat zonder 
meer een biografie worden die vele 
kleuren kent. Daamaast is de kans 
groot dater gelijktijdig een portret ge
schilderd wordt van de Friese kaats
sport, een teloorgaand stukje Friese 
cultuur." 

Vertaler Klaas Bruinsma. Fedde 
Visser: ,.Hij heeft zich verdienstelijk 
gemaakt door zijn vele boekvertalin
gen naar it Frysk." 

Componist Paulus Folkertsma. Ge
rard Jongedijk: ,.Bijzonder klassiek 
componist en belangrijke speler in 
het culturele leven in Friesland. Zijn 
cantate Werbin' dejjilden grien werd 
gecomponeerd voor de bevrijding in 
1945 en is jarenlang opgevoerd in de 
Martinikerk in Sneek. Zijn opera De 
Jonkerboer kreeg koninklijke aan
dacht. Schoolkinderen zingen nog 
steeds 'It muzyk gjit troch de buor
ren', ook van Folkertsma, maar wie 
weet dat nog? Veel r.nensen die hem 

'Het boek dat ik 
voor me zie gaat 
over een mens 
met vele kanten' 
hebben gekend leven nog." 

Schrijfster Hylkje Goinga Hendrik 
Keestra: ,;le heeft veel geliefde korte 
verhalen geschreven, ook in uw krant, 
waar talrijke mensen veel plezier aan 
hebben beleefd en een enerverend )e
ven geleefd" 

Musicoloog Jaap Kunst Ko Streu
mer: .,Geboren in Groningen, dus valt 
eigenlijk buiten het kader. Maar nog in 
zijn studententijd schreef hij Temhel· 
linger Volksleven en door zijn Terschel· 
linger ervaring op bet spoor gezet van 
de volksmuziek is hij bekend geworden 
door zijn muzikale speurtochten in het 
buidige Indonesie." 

Kunstkenner Frlts van der Meer. 
Ko Streumer: .,Geboren in Bolsward, 
overleden in Lent bij Nijmegen. Een 
intemationaal bekende deskundige 
op het gebied van vroeg Christelijke 
kunst Hij heeft de neergang van bet 
Katholieke geloof en !even in Neder· 
land nooit kunnen verkroppen en 
overleed als een oude verzuurde man. 
Tenrninste dat neem ik aan, maar ik 
ben de biograaf niet" 

'Boerenprofessor' Worp van Pey· 
ma. Grietje Kingma en Sieger Roden-

huis, die al jaren bezig zijn met zijn le
vensverhaal: .,Hij was een soort 'boe
renprofessor', bedacht het plan om 
een dam naar Ameland aan te leggen, 
die er ook kwam, berekende de be
glooiingen van Friese zeedijken, won 
prijzen voor zijn landbouwuitvindin
gen. Hij had belangrijke functies in 
West·Dongeradeel, maarvertrok naar 
Amerika met kinderen, kleinkinderen 
en zijn arbeiders met hun gezinnen." 

Verpleegkundige Jikke Schaafstal. 
Aukje de Vries: ,;z.e beeft ontwikke
lingsprojecten en uitwisselingspro
jecten met een ziekenhuis in Tanza
nia opgezet, zat in de raad van Kollu
merland, en in die van wetterskip 
Fryslan. Haar generatie is van de tijd 
dat vrouwen na hun huwelijk stopten 
met werken en voor het huishouden 
gingen zorgen. Zij is blijven doorwer
ken en heeft zich ingezet om vrouwen 
aan het werk te houden Ze heeft er 
mede voor gezorgd dat wij ijongere 
generatie verpleegkundigen) wel kon
den blijven werken." 

Kerkhervormer Menno Simons. 
Jehannes Regnerus, mede namens 
een groep anderen die een tentoon
stelling over Simons in Drachten heb
ben georganiseerd: ,.Het leven, en de 
theologische geschriften, van Menno 
Simons -van het vertrek uit de katho
lieke kerk, als vogelvrij verklaarde 
door de geestelijke en wereldlijke au
toriteiten, zijn veelvuldig op de vlucht 
zijn, tot aan de disputen met anders
denkenden - inspireren tot op de dag 
van vandaag nog altijd de doopsge
zinden in Nederland en de mennonie
ten/mennonites/mennonistas in de 
Amerika's, Indonesie, in verschillen
de landen in Afrika en Europa." 

Politicus Anne Vondeling. Rimmer 
Mulder: .,Verzetsman, minister, voor
zitter Tweede Kamer. Peter Bootsma, 
schrijver van verscheidene boeken 
over de politieke geschiedenis, heeft 
eerder dit jaargeprobeerd de financie
ring rond te krijgen. Zonder succes. 
Wie weet komt het er nog eens van." 

Cambuurman Sietse Westra. Alex 
Heerema: ,.Toen ik nog met ntijn ou
ders in de Mozartstraat woonde, voor
dat ik naar Groningen verdween, wa
ren onze buren de familie Westra. Ik 
wist dat Sietse Westra wat had met 
voetballen, pas veel later hoorde ilc 
over zijn dominante rot in de ont· 
staansgeschiedenis van Cambuur." 

Econoom Sam de Wolff. Gerrit 
Gorter: .,Geboren en opgegroeid in 
Sneek. Zijn belangrijkste werk. Het 
economisch getij, trok intemationaal 
de aandacht, omdat de crisis van deja
ren dertig erin voorspeld werd Hij 
was een bewonderaar van Karl Marx 
en speelde als socialist een rol in de 
Nederlandse politiek." 

Dichter Sjouke de Zee. Historie 
Jirnsum schrijft: .,lntroduceerde de 
Friese vlag. die later officieel werd. so
cialist en de eerste volksvertegen
woordiger die Fries sprak in de Staten
zaal, dichter, schrijver, redenaar. 

De trompet van Eric Vloeimans gedijt goed bij de stekker 
Gebeuttlnls: concert van Eric VJoeimans' 
Gatecrash Gedea: 26/1, De Hannonie Leeu
warden Olpnl$ldlr. jazzstichting Hothouse 
Redbao Publlek: 215 (uitverkocht) 

***1<-tl 

E 
en barokorkest, een pianist, 
een trio met een Syrische 
klarinettist, een fanfare. Geef 

trompettist Eric Vloeimans een 
context en hij maakt er wet wat 
van. Vaak met volle zalen als ge
volg. Gatecrash, gistermiddag op-

nieuw voor een uitverkocht mus, is 
zijn 'elektrische' groep, waarmee 
hij al jaren dito jazz bedrijft. 

Elektridteit als leidend beginsel: 
in de jazz is dat nogal een ding. 
sinds de jazzrockrevolutie van rond 
1970. Bij Gatecrash vormen elektro
nica en effecten echt bouwstenen 
in het groepsgeluid. Gulli Gud
mundsson speelt basgitaar en geen 
contrabas, Jeroen van Vliet hamert 
zijn partijen uit een elektrische 
piano, een Fender Rhodes, waaraan 

oot nog eens allerlei effecten te pas 
komen - het neigt prettig naar de 
jaren zeventig. Zel& de roffels en 
rimshots (tikken op de rand van de 
trommel) van slagwerker Jasper 
van Hulten ontkomen soms niet 
aan een portie kunstmatige galm, 
voor een lekker ruimtelijk effect. 

De trompet van Vloeimans zelfs 
komt ook lang niet altijd in pure, 
akoestiscbe vorm tot ons. Effectje 
bier, echo of galmpje daar, een 
octaafje erbij of eraf: met de juiste 

pedalen onder voetbereik kom je 
een heel eind. En tocb hebben al 
die effecten en vervormingen wet 
degelijk een muzikaal doel, want 
Vloeimans weet beus wet wat hij 
doet Een niet (of nauwelijks) bege
leid intro op trompet met een echo 
die de toon volgt als een soort 
geest, een schaduw: bet werkt. 

De sfeer van de stukken loopt 
uiteen van behoorlijk heftig en, in 
Vloeimans' woorden, 'kneiterhard' 
tot ijl, atmosferisch, soms een 

beetje kitscherig. zoals de melodie 
van Party Animals (ook titelstuk 
van de pasverschenen live-dubbe
laar). Die moesten we van Vloei
mans, toch al een grenzeloze ouwe
hoer, nog meezingen ook. Maar 
verder geen klachten over dit fraai 
gedoseerde concert - bij wijze van 
uitzondering in een lange set opge
diend, wat samenhing met bet 
ontbreken van een bar in de zaal. 

JACOB HAAGSMA 


