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Liefdesverklaringen

Zo veel zorg voor
zulke fraaie
detaillering
Wat is ‘It moaiste fan Fryslân’? Iedereen mag
daarover tot 18 mei zijn voorkeur uitspreken op
www.itmoaistefan.frl. Leuker dan lukraak stemmen
op eigen huis, wijk, dorp of stad is echt even
nadenken over wat waarde voor Fryslân heeft, en
waarom. De Coopersburg in Akkrum maakte op
Rinse Brijker al grote indruk toen hij er zestig jaar
geleden als kind voorbijreed, en nu woont hij er pal
tegenover.
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Als jonkje ging ik vroeger
naar de Kleyenburgschool in
Franeker. Dan gingen we op
schoolreisje naar de speeltuin
in Oranjewoud. De grote
rijksweg was er nog niet, dus
ging de bus door Akkrum.
Dan zag je ineens Coopersburg liggen. Dat maakte grote
indruk. Na die eerste keer
keek ik er elke keer naar uit.”
Veel later moest Rinse Brijker
voor zijn werk verhuizen
naar Akkrum en ,,toen zijn
we echt voor dit huis aan
deze straat gevallen”. En
‘deze straat’ is de toegangsweg naar Akkrum, waar in
een bocht gelegen het
,,prachtige complex” ligt. Dat
het zo bepalend is voor het
aanzicht van het dorp was
een van de redenen dat het
op de rijksmonumentenlijst
belandde. Het meer dan
honderd meter lange symmetrische complex bestaat uit
een verhoogd middendeel
met aan weerszijden tien
erkerwoningen. Het werd in
1901 geopend. Opdrachtgever
en financier was de Akkrumer bakkerszoon Folkert
Harmens Kuipers, die naar
Amerika emigreerde. Hij
maakte er fortuin als Frank
Coopers.

Cooper keerde geregeld
naar Akkrum terug, waar hij
op zeker moment gemeentearchitect F. Hoekstra een
tehuis liet ontwerpen voor
behoeftige ouderen. De Akkrumer bevolking was er
trots op en heeft in de loop
van de tijd veel bijgedragen
aan onderhoud en renovatie.
In 1980 nam Woningbouwvereniging Midden-Friesland
het over en deelde het middels een grondige verbouwing op in huurwoningen.
Brijker heeft het dus al decennia in het zicht, maar pas
toen hij vorig jaar panelen
ging schilderen met Coopersburg erop, voor een praalwagen in de allegorische optocht, ging hij pas echt goed
kijken, zegt hij. ,,Ik ben weken aan het schilderen geweest in een loods bij de
buren en ik ging steeds even
checken hoe het er precies
uitzag. En toen viel me pas
goed op hoe gedetailleerd en
met hoeveel zorg en aandacht het gebouwd is. Zó
fraai. Sindsdien vind ik het
nog veel mooier.” Hij noemt
het een geluk dat gebouw en
tuin zo goed onderhouden
worden. En hij hoopt dat zijn
panelen, die nu opgeslagen
staan in een schuur, nog eens
een mooi plekje krijgen.

In de tuin (een ontwerp
van Gabe Westra uit Hurdegaryp) staat ook het mausoleum
waar Cooper en zijn vrouw
Netty zijn bijgezet. Het is een
ontwerp in art nouveau-stijl
van beeldhouwer Joh. H.
Schröder. Cooper kende diens
werk; hij was lid van het
herdenkingscomité ‘dr. Eeltsje Halbertsma’ dat Schröder
eerder al een monument in
Grou had laten bouwen. ,,Dat
mausoleum is helemáál bijzonder. Zoiets had ik nog
nooit eerder gezien”, zegt
Brijker. De plaatselijke historische vereniging, die tegenwoordig in het hoofdgebouw
zetelt, doet op bijzondere
dagen de deur van het gebouwtje even open. ,,Dan zie
je de sarcofagen staan.” Brijker gaat altijd even kijken.
,,Coopersburg is zo langzamerhand echt een deel van
mijn leven geworden.”
Ook het mausoleum is rijksmonument, onder meer
vanwege de schoonheid, de
‘zeer hoge mate van architectonische gaafheid’, de ‘typologische zeldzaamheid op
nationaal niveau’ en ook
vanwege de herinneringswaarde aan Kuipers. alias
Coopers.

