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It moaiste fan Fryslân
En wat vindt u zelf
eigenlijk het mooist?
Volgend jaar zijn de schijnwerpers een jaar lang gericht op de
provincie. Wat moet iedereen beslist komen zien? En waarom?
Hiernaast en op de volgende pagina’s de vijftig die volgens de
jury zeker in een top honderd van mooiste gebouwen van de
provincie horen. De andere vijftig laten ze de komende weken
graag aandragen door u.
Ria Kraa

Het stille leed van een jurylid: al die prachtige dingen die je voorbij ziet komen en
die je de eindstreep niet laat halen. Omdat
het nu eenmaal de taak van een jurylid is
om te kiezen. En of het nou appels en peren zijn die zich eigenlijk helemaal niet laten vergelijken, laat staan prioriteren, dat
maakt niet uit: gekozen zal er worden. En
dus kieperen juryleden Jannewietske de
Vries, Claudy Jongstra, Jan Tichelaar, Cilly
Jansen en Sandra van Assen het ene na de
andere prachtige gebouw van de groslijst.
Ze zijn hier, op een grauwe voorjaarsdag, bijeen in Birdaard om een start te maken met It moaiste fan Fryslân. Een idee van
GEAR - een coöperatie van drie Friese architectenbureaus - dat ertoe moet leiden
dat Friezen hun provincie eens grondig
onder de loep nemen en verhalen delen
over wat er zo mooi is aan Fryslân. Wat
hebben mensenhanden zo goed of nuttig
of prachtig gemaakt dat het verdient te
worden bewaard, gekend en gekoesterd?
Dat is een vraag die je kunt stellen aan
architecten, kunstenaar, deskundigen op
het gebied van ruimtelijke ordening - en
dan komt er een verantwoorde lijst met
vakkundig onderbouwde argumenten.
Maar dan wordt het misschien ook een elitaire aangelegenheid, opperde architect
Jacob Borren, die een van de initiatiefnemers is tot deze manifestatie. Het is nou

Door wat mensen over
gebouwen vertellen,
krijgen die gebouwen
leven ingeblazen
juist zo leuk om zo veel mogelijk mensen
te laten nadenken en meepraten over wat
nou zo mooi is aan deze provincie.
Schoonheid is immers een niet alleen een
kwestie van technische of bouwkundige
kwaliteit of van architectonische hoogstandjes, schoonheid heeft ook te maken
met beleving, met ervaringen, met geschiedenis. Iedereen heeft zo zijn redenen
om een landschap, een straat of een gebouw heel belangrijk te vinden.
En het is mooi om die redenen en verhalen te delen. Want hoe meer je over je
omgeving vertelt, hoort en leest, hoe beter
je kijkt. Door wat mensen over gebouwen
vertellen, krijgen die gebouwen leven ingeblazen. Zo krijgt je omgeving een rijkere gelaagdheid.
Jurylid Cilly Jansen is directeur van Architectuur Lokaal, een stichting die aanjager wil zijn voor een betekenisvolle bouwcultuur in Nederland, door het verbeteren
van het opdrachtgeverschap. ,,Het is heel
leuk om eens bij stil te staan bij je omgeving en de tijd te nemen om goed te kijken. Vaak wordt wat bekend is aangenomen als vanzelfsprekend.” Je hoeft maar

naar de vijftig bouwwerken op deze en
volgende pagina’s te kijken om weer even
te zien: ‘Hè ja, wat is er eigenlijk veel
moois in deze provincie.’ Of misschien
ook wel: ‘Wat?! Wie zet dít nou op de lijst
met mooiste gebouwen?’
Dat is precies de bedoeling, want door
die eerste reactie ga je vanzelf verder denken: wat zou ik er zelf op zetten? En liefst
er met anderen over praten. ,,Het is altijd
verrassend om te horen welke verschillende referenties en associaties iedereen
heeft”, zegt Jansen. Dat bleek ook tijdens
de jurybijeenkomst. Naast sommige overbekende gebouwen waarvan iedereen het
er onmiddellijk over eens was dat ze hoog
op de lijst moeten staan, was er ook onenigheid, en veel hardop nadenken. Dat
Provinsjehûs bijvoorbeeld, dat is best
mooi ja, maar héél mooi? Zo mooi dat je er
je gasten mee naartoe zou nemen? Nou
nee, zegt de een. Maar die achterkant
loopt wel mooi mee te kronkelen met dat
oude straatje, zegt een ander. En helemaal
mooi is dat je er overdag dwars doorheen
kunt lopen, er loopt een straatje van voor
naar achter voor voetgangers, dat is toch
bijzonder. Of dat theater in Sneek, is dat
nou een bijzonder bouwwerk of is het in
architectonisch opzicht een schandvlek
voor de stad, nee voor de hele provincie?
Cilly Jansen beaamt dat het niet makkelijk is om te kwalificeren. ,,Het is moeilijk om die eigenheid van de provincie te
benoemen als je verder wilt kijken dan het
mooie licht, de weidse lucht, de leegte en
het water. Maar als je goed kijkt zie je in
dat landschap het verhaal van Fryslân
doorschemeren via boerderijen, landhuizen, gemeentehuizen, kerken en landarbeiderswoningen, de kleuren, materialen
en details van de gebouwen, de structuur
waarin de dorpen en steden zijn georganiseerd en de manier waarop nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen - dat alles
tezamen is toch heel anders dan Limburg,
Drenthe of Noord-Italië.”
Jurylid Sandra van Assen onderschrijft
dat specifieke. ,,Ik heb lang in het westen
gewoond en gewerkt, en in Denemarken,
en wat me daarbij vergeleken in Fryslân altijd opvalt is dat mensen hier zo betrokken zijn bij hun landschap en omgeving,
hun geschiedenis, het ontstaan ervan et
cetera. Het zou gek zijn om dat niet onderdeel te maken van Culturele Hoofdstad
2018.”
Geen leken
Dat dit geen exclusieve jury-aangelegenheid wordt maar dat het publiek meedoet,
is voor de stedenbouwkundige vanzelfsprekend. ,,Het is de rode draad in mijn
werk: vakmanschap van professionals
koppelen aan lokale deskundigheid. Bewoners zijn geen leken maar zeer kundige
mensen die weliswaar geen vaktaal spreken maar ze kunnen wél zien en kijken,
en aanvoelen of het tjid is voor iets nieuws
of juist niet.”
Door zo veel mogelijk gebouwen aan te
dragen, hun kwaliteiten en verhalen
zichtbaar te maken, wordt Fryslân als het
ware opener en zichtbaarder. ,,Ik hoop dat
we er te zijner tijd de beleving van al dat

moois kunnen activeren, door er routes
aan te koppelen bijvoorbeeld. Er komen
straks niet alleen maar buitenlandse toeristen naar Fryslân, maar ook veel dagjesmensen uit eigen land en uit eigen provicie. Die willen dan een dag of een dagdeel
iets doen en ik hoop dat we de luxe die wij
hier elke dag beleven dan kunnen delen.
Er is zo veel moois. We hoeven alleen
maar de rode lopers ernaartoe uit te leggen.”
Haar eigen rode loper zou ze uitleggen
naar de Schierstins in Veenwouden, waar
ze opgroeide. ,,Op de dr. Theun de Vriesskoalle had ik meesters als Douwe Kootstra en Richard van de Beek. Die hebben
me leren kijken. Dat heb ik eerst niet zo
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Er is zo veel moois. We
hoeven alleen maar de
rode lopers ernaartoe
uit te leggen
beseft maar de laatste jaren zie ik dat
steeds meer: hoe in Veenwouden verschillende bodems bijeen komen en hoe mensenhanden daarmee aan de slag gingen.
Het veen ontginnen, bouwen op zand. De
Schierstins staat voor mij voor hoe Friezen
omgingen met water, ruigte, kou, hoe bewoners zich verschansten op het droge.”
Voor Cilly is de Afsluitdijk zo’n object.
Mooi in zichzelf, maar extra mooi door de
betekenis ervan: hoe makkelijk ze dankzij
die dijk al jaren heen en weer rijdt tussen
Harlingen en Amsterdam, de ervaring van
hoe de dijk de zee beteugelt maar ook de
herinnering aan hoe het soms tekeer kan
gaan. ,,Het kruiende ijs van het IJsselmeer
dat in schotsen tegen de dijk omhoog klimt:
er zijn niet heel veel winters waarin dit
voorkomt maar als het dan gebeurt is dat
fantastisch en indrukwekkend om te zien.”
Uw beurt!
De vijftig gebouwen die de jury selecteerde, zijn een eerste aanzet. Nu bent u aan de
beurt. De komende weken kan iedereen
favorieten aandragen die niet mogen ontbreken in de lijst van honderd mooiste gebouwen (en aanverwante categorieën; de
gemene deler is dat ze door menselijk ingrijpen tot stand zijn gekomen). We zijn
vooral erg benieuwd naar waaróm u iets
aandraagt: wat is voor u de bekenenis van
of het verhaal achter uw favoriet(en)?
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U kunt dat tot 18 mei kwijt op
www.itmoaistefan.frl. Of per mail naar
ria.kraa@frieschdagblad.nl. Of schrijf
naar Friesch Dagblad, postbus 412, 8901
BE Leeuwarden, ter attentie van Ria Kraa.
De genomineerde gebouwen zijn verdeeld
over tien categorieën: wonen, werken, geloven, erfgoed, iconen, publieke gebouwen,
vervoer/energie/bescherming,
groen/water, wijk/dorp/stad, nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen.
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