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Architectuur
Waar nemen we bezoekers
het liefst mee naartoe?
Wat zijn de mooiste objecten van de
provincie? Wat is onszelf het liefst? Waar
nemen we onze gasten het liefst meer
naartoe? De jury van de verkiezing
It Moaiste fan Fryslân was vaak verrast door
gebouwen die ze zelf over het hoofd had
gezien of zelfs helemaal niet kende.
Ria Kraa

D

e liefde zit diep bij sommigen. ,,Een oase om even tot
jezelf te komen en te genieten van alle moois in de omgeving”,
schreef Ella van der Veen bij haar nominatie van de Ecokathedraal in Mildam. Ze bewondert het ontwerp van
Louis le Roy, die een weiland omtoverde in een wandelbos vol gestapelde muren, trappen en torens, waar
flora en fauna nauwelijks gestoord
hun gang kunnen gaan. ,,Een proces
van natuur en mens. Afgedankte stenen en ander bouwmaterialen krijgen een tweede leven.”
Met haar waren er een paar honderd anderen die direct wisten wat te
kiezen. Sommigen van hen kwamen
afgelopen weken aan het woord in de
korte serie Liefdesverklaringen in zaterdagbijlage Wykein. Douwe Tiesma uit
Heerenveen bijvoorbeeld, die onmiddellijk de twee houten bruggen uit
zijn geboortestad Sneek koos. Niet de
Waterpoort: ook mooi, maar een
beetje té voor de hand liggend, en bovendien hebben steden als Kampen
of Amersfoort iets soortgelijks. Nee,
dan die bruggen: uniek.
Of Gerhard Bakker, die terp en
kerk van Hegebeintum koos. Eigenlijk vooral vanwege het kerkhof om
de kerk. ,,Je ziet hier de eeuwen, de
geslachten, de continuïteit van de geschiedenis. Je ziet wie van zijn moeder heeft gehouden. En je ziet de opeenvolgende modes van grafstenen.”
Zo’n begraafplaats pal aan de voet
van de kerk symboliseert voor hem
geborgenheid. ,,Dat vind je alleen in
Fryslân.”
Ypie Tinga uit Burgum nomineerde de Schierstins in Feanwâlden,
waar ze vroeger veel achterlangs
wandelde, en waar ze trouwde. Voormalig stadsarchitect Hans Heijde-

man nomineerde het Wilhelminaplein, waar hij zich in zijn loopbaan
als stadsarchitect jarenlang sterk
voor maakte maar dat tijdens zijn
carrière nooit de ‘gezellige huiskamer van Leeuwarden’ werd die het
nu eindelijk alsnog is geworden.
Ingewikkelde puzzel
Sommige gebouwen waren bij meer
dan één favoriet. Dekemastate in Jelsum bijvoorbeeld, de Dominicuskerk
in Leeuwaren - en natuurlijk die Waterpoort in Sneek. Andere objecten
werden maar eenmaal genoemd. Er
waren veel nominaties langs het
noordelijk kustgebied, veel nominaties voor natuurgebieden, en dan
weer weinig uit het zuidoosten van
de provincie.

Sommige gebouwen
waren bij meer dan
één favoriet, zoals
Dekemastate in
Jelsum en de
Waterpoort
Een ingewikkelde puzzel voor de jury, afgelopen week bijeen in Leeuwarden om de lange lijst van publieksnominaties (ruim 270) in te dikken tot hetzelfde aantal als de juryselectie. En in het ideale geval vormen
in elk van de tien categorieën de vijf
juryfavorieten en de vijf publieksfavorieten een mooie diverse top tien.
Met vaart gaan ze van start met de
eerste categorie: wonen. Het publiek
heeft achttien gebouwen of een
groep van gebouwen genomineerd

en daarvan moet de jury er dus dertien schrappen. Van tevoren hebben
ze hun eigen selectie al gemaakt, en
vanochtend beginnen ze met het vergelijken van hun stemmen.
Er springen er direct zes uit: wooncomplex de Wielendwinger (Bastioneiland bij de Groene Ster) in Leeuwarden, straat en gracht De Froonacker
in Franeker, de pastorie in Easterein,
de eilander huisjes op Schiermonnikoog, een bijzonder woonhuis aan
het Pikmeer in Grou en de twee
woonpakhuizen Laaxum en Wierum
in Leeuwarden. Over de eerste vier
zijn de juryleden het direct eens; de
laatste twee leveren discussie op. Pikmeer valt af.
Dan de categorie werken. Weinig
nominaties, maar daarover niet getreurd, want verderop zit de categorie erfgoed bomvol. En die laatste lijst
bevat ook een heel aantal gebouwen
dat je evengoed onder de categorie
‘werken’ kunt zetten. Zo gezegd zo
gedaan. Er ontstaat al snel consensus,
tot toch een vraag opduikt: de melkfabrieken dan? Zijn die niet hét symbool van werken in Fryslân geweest?
Had niet haast elk dorp een melkfabriekje? Jazeker, wordt er geknikt,
maar nú wordt er niet meer gewerkt.
Geen nominatie dus voor een voormalig melkfabriekje. Maar zo kom je
nog eens op ideeën: die hele wand
van fabrieksclusters van Friesland
Campina aan de Emmakade in Leeuwarden is karakteristieke bouw, een
beeldbepaler van de Friese hoofdstad
en óók een mooi, levend symbool
voor de lange geschiedenis van melkveehouderij en melkverwerking. Net
als die fabrieksgevels komt de apotheek aan de Voorstreek in Leeuwarden overgeheveld van ‘erfgoed’ naar
‘werken’.
Voort gaat het, en de voors en tegens vliegen over tafel. Dat gaat van
,,hoe kun je dát nou uitleggen” tot
,,maar dit is werkelijk een prachtig
ding, briljánt!” Regelmatig, pakt de
jury er de eigen selectie nog even bij,
zodat er zo min mogelijk gelijksoortige objecten worden gekozen en de
variëtiet van de top honderd maximaal blijft. Als er bijvoorbeeld een
hele reeks kerken is genomineerd
onder het label ‘geloven’ en maar één
kapel, dan ligt het voor de hand om
dat ene eruit springende alternatieve
gebouw in elk geval mee te nemen en
een paar kerken niet.
Zeker die kapel in Dokkum, waar
het verhaal van Bonifatius bij te vertellen is. ,,Dat is ook internationaal
interessant”, zegt Sandra van Assen.

Maar dan nog is het soms ingewikkeld. want ook Witmarsum heeft
zo’n interessant verhaal, namelijk
dat van Menno Simons. ,,Dat trekt nu
al van heinde en verre publiek. Maar
is het ook een bijzonder gebouw?”
Principiële vragen, appels en peren.
Hoe belangrijk is het criterium ‘architectonische kwaliteit’ ten opzichte van ‘hier neem ik mijn bezoek
graag mee naartoe’?
Moet je je eigen intuïtieve voorkeur echt afwegen tegen ‘een bus Japanners’? Nog maar een kopje koffie
dan, even de benen strekken, maar
niet te lang, want er liggen nog lange
lijsten van te beoordelen nominaties.
Hier wordt ,,een toppertje” met brede instemming begroet, daar worden
de wenkbrauwen gefronst maar gaat
een twijfelaar toch overstag - ,,oké ik
ga met je argumenten mee hoor” -

ligging in de provincie.
Wat hebben we dan nu? Op de
website www.itmoaistefan.frl
staan nu in elk van de tien categorieën de tien uitverkoren
gebouwen die samen een top
honderd vormen. Nu is het
woord weer aan u; in elke categorie mag u een stem uitbrengen op uw favoriet. Dat kan tot
en met 30 juni. Dan worden de
stemmen geteld en rolt er vanzelf een top tien uit. Vervolgens
komt er nog een stemronde
waarin het publiek een top drie
mag samenstellen. Half novem-

ber ten slotte wordt de definitieve winnaar bekendgemaakt.
De jury bestaat uit Jannewietske de Vries (voormalig gedeputeerde cultuur), Claudy Jongstra (kunstenaar-textielontwerper), Jan Tichelaar (oud-directeur van tegel- en
aardewerkfabriek Koninklijke
Tichelaar Makkum), Cilly Jansen (directeur van Architectuur Lokaal), Sandra van Assen
(stedenbouwkundige). Ook de
initiatiefnemers Bauke Tuinstra en Jacob Borren hadden
een stem.

Dan de bomvolle
categorie erfgoed.
Ooo, dit wordt wat
jongens! Wat
krankzinnig veel
nominaties!
maar soms ook gaan de hakken principieel in het zand. Je kunt iets pas
een icoon noemen als het echt een
icoon is en niet omdat het nu even
handig uitkomt.
Dan de bomvolle categorie erfgoed. ,,Ooooo dit wordt wat jongens!
Wat krankzinnig veel nominaties!”
,,Dat is toch alleen maar mooi?”
Er passeren nog heel wat lastige
dilemma’s. Laaxum of Paesens-Moddergat? De Waddenzeedijk bij Oosterbierum of de Waddenzeedijk bij
Zwarte Haan? De sluizen van Lauwersoog of de nieuwe sluis in Stavoren? Het tempo zit er lekker in en de
jury laat zich niet in de luren leggen
door nominaties van mensen met
een grote liefde voor hun object al
valt het buiten elke categorie. Zo
staat er her en der een boot op de lijst:
de BM’er, het skûtsje. Inderdaad symbolen van Fryslân ja, maar geen
bouwwerken die je op één specifiek
adres kunt vinden. ,,Scheepjes hoorden niet bij de prijsvraag. Die moeten
meedoen met een andere wedstrijd.”

Tot juli stemmen

Van honderd naar tien naar één
It moaiste fan Fryslan is een idee
van Jacob Borren (architectenbureau Borren Staalenhoef in
Leeuwarden) en Bauke Tuinstra
(TWA in Burdaard) om een top
honderd van ruimtelijke objecten samen te stellen. Dat zou
een mooie kapstok kunnen zijn
voor bezoekers die volgend jaar
wellicht in groten getale Fryslân bezoeken vanwege LF2018.
In samenwerking met Omrop
Fryslân, Leeuwarder Courant en
Friesch Dagblad werd in april een
verkiezingscampagne gelanceerd. Twee maanden lang kon-

den Friezen hun favoriete gebouwen nomineren, verdeeld
over tien categorieën. Er waren
op dat moment al vijftig gebouwen uitgekozen door een
jury van deskundigen. Diezelfde jury selecteerde afgelopen
vrijdag uit de meer dan tweehonderdzeventig publieksnominaties voor elke categorie
nog eens de vijf beste gebouwen - en daarbij werd op van
alles gelet: architectonische
kwaliteit en als het even kon
een evenwichtige spreiding
over soorten gebouwen en

Een greep uit de publieksnominaties die
Bonifatiuskerk in Oldeberkoop, het Ie-ak
het stadhuis in Bolskward, de Sint Piter in
de Bonifatiuskapel in Dokkum, de Oldeh
Michel Pauluis, die zaterdagbijlage Wyke

