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1. Inleiding 
 
In deze Nieuwsbrief informeren we u in de eerste 

plaats over de tentoonstelling  

 

“Ids Wiersma en Sierd Geertsma  

  Monet & Van Gogh van Friesland” 

  

in Museum Dr888 in de periode 10 november 

2012 tot 10 maart 2013. 

Verder stellen we u op de hoogte van de 

ontwikkelingen met betrekking onze website  

www.sierdgeertsma.nl  

en een geautomatiseerd systeem voor de 

registratie van werken en hun eigenaren. 

Tenslotte kunt u kennis nemen van enkele 

actuele zaken m.b.t.  ontvangen donaties en 

andere wetenswaardigheden. 

 

2. Tentoonstelling Ids Wiersma en 
    Sierd Geertsma 

 
In onze vorige Nieuwsbrief kondigden we aan 

dat deze tentoonstelling in voorbereiding was. 

In de afgelopen maanden hebben de directeur 

van Museum Dr8888, Paulo Martina, en zijn 

medewerkers  zeer veel werk verzet om deze 

tentoonstelling te realiseren. Van beide schilders 

zullen meer dan 150 werken te zien zijn. 

Daaronder bevinden zich ook werken 

welke in de afgelopen jaren zijn “ontdekt” en nog 

nooit zijn tentoongesteld. Het zijn voornamelijk 

olieverfschilderijen en aquarellen 

die in het bezit zijn van particulieren die zij voor de 

duur van deze expositie in bruikleen aan het 

Museum ter beschikking hebben gesteld. 

Daarnaast worden een aantal werken 

getoond welke onze Stichting in de afgelopen 

jaren heeft verworven door schenking of aankoop. 

Bestuursleden van de Stichting hebben “hand en 

spandiensten” verricht bij de voorbereiding 

en hebben ervaren dat vrijwel alle eigenaren van 

werken die voor deze tentoonstelling zijn 

geselecteerd, spontaan hun medewerking 

hebben verleend.  

      

 

 

In enkele gevallen werd aan de Stichting 

een werk geschonken. Ook werden 

schildersattributen en andere zaken welke 

SG gebruikte, in bezit had of heeft gemaakt, aan 

het Museum in bruikleen gegeven of aan de 

Stichting geschonken. 

Daarnaast ontvingen wij van 17 personen een 

donatie. 

Wij zijn de bruikleengevers, schenkers en 

donateurs zeer erkentelijk voor hun medewerking, 

geste en financiele bijdrage: 

zij dragen daarmee bij aan de kwaliteit en 

aantrekkelijkheid van de tentoonstelling. 

Deze  bruikleengevers, schenkers en donateurs 

hebben van Museum Dr8888 een uitnodiging 

gekregen voor de opening van de tentoonstelling 

op zaterdag 10 november 2012 door de 

Voetbaltrainer Foppe de Haan en de 

architectuurhistoricus/publicist Peter Karstkarel.( 

Laatstgenoemde is ook de auteur van het boek 

“Sierd Geertsma” dat in 1999 is 

verschenen en al enige jaren geleden is 

uitverkocht.)  

Indien zij verhinderd zijn de opening bij te wonen, 

hebben zij gedurende de tentoonstellingsperiode 

gratis toegang tot het 

Museum en wordt hen een kop koffie of thee in 

het Museumcafé aangeboden. Bij bezoek 

even melden bij de balie en naam opgeven. 

Voor nadere informatie verwijzen we u naar de 

bijgesloten flyer en folder.  

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sierdgeertsma.nl/


3. Website en project registratie 
    werken 
Van mensen die de website hebben bezocht, 

krijgen we positieve en vaak enthousiaste 

reacties. Ondanks het feit dat de site nog niet 

compleet is en er gestaag verder gewerkt wordt 

aan uitbreiding met meer rubrieken, toevoeging 

van foto’s van werken, etc.  mogen we vaststellen 

dat het een geslaagd project is: nu kan iedereen 

die internet heeft kennis nemen van het leven en 

werk van Sierd Geertsma ! 

Binnenkort wordt onze website ook gelinkt aan de 

website van Museum Dr8888, zodat 

via onze site de werken van Sierd Geertsma 

welke in het bezit zijn van het Museum Dr8888,  

bekeken kunnen worden. Dit betekent ook dat 

bezoekers van de site van het Museum worden 

geattendeerd op onze site en deze kunnen 

aanklikken. 

De registratie van het oeuvre van Sierd Geertsma 

is een omvangrijke klus waaraan 

stapsgewijs verder wordt gewerkt.  Voor dit 

project is door een lid van de “Geertsma familie” 

die software ontwikkelaar is,  een speciaal 

computerprogramma ontworpen.  

De relevante gegevens van de werken en van de 

eigenaren worden hierin  geregistreerd.. 

Dit systeem biedt vele mogelijkheden voor de 

Stichting, zoals de selectie van werken op basis 

van techniek ( olieverf, aquarel, pastel, 

houtsnede, reclametekening, etc.), periode 

vervaardiging, eigenaar, e.d. . Voorts kunnen 

plaketiketten worden gemaakt van de N.A.W.- 

gegevens van relaties van de Stichting, eigenaren 

van werken en van donateurs. Al met al een 

verbetering van de doelmatigheid en 

inzichtelijkheid. 

 

Uit de contacten met bruikleengevers blijkt dat 

velen Sierd Geertsma nog persoonlijk hebben 

gekend en plezierige  herinneringen aan hem 

bewaren. Daarbij werden vaak ook “verhalen” 

over de connectie met de persoon Sierd Geertsma 

en met het verkrijgen van een of meer van zijn 

werken gememoreerd.( Verplaatsen naar punt 2.) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Donaties,  donateurs  en financiën. 
 
Naar aanleiding van ons verzoek in de vorige 

Nieuwsbrief nr. 2, ontvingen we tot dusverre van 

17 personen een financiele bijdrage. 

Het totaal ontvangen bedrag is € 935,= ofwel 

gemiddeld € 55,-- per donateur.  

Zoals eerder is aangegeven hebben deze 

donateurs een uitnodiging voor de opening van de 

tentoonstelling ontvangen van Museum Dr8888 en 

gratis toegang tot de expositie (zie punt 2). 

Indien u - als u dat nog niet heeft gedaan -  

dit jaar alsnog een financiele bijdrage aan 

onze Stichting wilt geven en voor 1 

december 2012 een bedrag van minimaal € 

25,-- overmaakt op onze rekening nr. 

3204.01.103  t.n.v. Stg. Sierd Geertsma, 

krijgt u gratis toegang tot de tentoonstelling 

en wordt u een  

kop thee of koffie aangeboden in het 

Museumcafé. 

 

De kosten  van restauratie van enkele werken van 

SG welke in het bezit zijn van  het Museum en 

van de Stichting, zijn betaald uit een 

”Familiefonds”, evenals  de kosten van de 

ontwikkeling van de website en het 

computerprogramma voor de Stichting.  

In het “Financieel overzicht 2012”  wordt u 

volgend jaar nader geïnformeerd over de 

inkomsten en uitgaven in het jaar 2012.   

 

Het Museum geeft van beide schilders een  

tentoonstellingscatalogus uit:  één van Ids 

Wiersma en één van Sierd Geertsma. Deze zijn 

afzonderlijk te koop voor € 16,95 per stuk en 

beide kosten € 29,95. De catalogi kunt u 

verkrijgen bij de balie van het Museum. U kunt 

één of beide uitgave(n) ook bestellen via onze 

Stichting door 

- € 35,-- voor de catalogus van SG of 

- € 50,-- voor beide uitgaven ( incl. verzend- en 

administratiekosten) over te maken op onze 

rekening nr.3204.01.103 met de vermelding:  

catalogus.  

Bij een bestelling heeft u tevens gratis toegang 

tot het Museum. U dient dan wel uw naam en 

woonplaats aan de baliemedewerker op te geven 

en als u een Museumjaarkaart bezit deze te 

tonen.    

  

  



 

5. Diverse zaken 
 

- Opsporing verzocht 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we gevraagd 

Naar een affiche welke Sierd Geertsma voor het 

sanatorium heeft gemaakt en naar de  

eigenaar van het olieverfschilderij/stilleven 

“Kievitskoppen”.  Helaas hebben we geen 

meldingen ontvangen.  

“ Vogelverschrikker” :We beschikken over een 

foto van een aquarel waarop in een dode aan een 

stok hangende kraai in een korenveld staat 

afgebeeld.   

Als u iets bekend is over genoemde werken, 

verzoeken wij u om dat door te geven aan het 

secretariaat van de Stichting of aan het Museum. 

- De heer H. v.d Werf was vroeger werkzaam als 

administrateur bij het Sanatorium Beatrixoord te 

Appelscha. Hij woonde later in Vlissingen. We 

zouden graag in contact willen treden met  Van 

der Werf of familieleden van hem: wie kan ons 

informeren over een adres of telefoonnummer ?? . 

 

- Plakstickers 
Voor de eigenaren van werken van Sierd 

Geertsma hebben we stickers gemaakt die op de 

achterzijde van het werk kunnen worden 

geplakt. U ontvangt hierbij een drietal stickers: de 

tekst spreekt voor zich. 

Meer stickers kunt u bij het secretariaat 

aanvragen. 

 

 

 
 

 
   

 
 
  
 

 

 

 

 

6. Werken Sierd Geertsma 
 

Als u op een veiling, bij een galerie of anderszins 

een schilderij of tekening van Sierd Geertsma 

ontdekt, stellen wij er prijs op dat u ons hiervan 

op de hoogte stelt. Op deze wijze zijn we in de 

afgelopen jaren al meerdere vaak onbekende 

werken op het spoor gekomen. Ook indien iemand 

een werk van S.G. wil schenken, verkopen, 

legateren of in bruikleen wil geven, verzoeken wij 

contact op te nemen met het secretariaat of met 

de heer Paulo Martina, directeur van Museum 

Smallingerland/Drachten, telefoon 0512 – 515647 

 

7. Bijdragen aan de Nieuwsbrief 
 

Wij stellen het zeer op prijs om kopij te 

ontvangen voor de volgende Nieuwsbrief. U kunt 

deze per e-mail of per post doen toekomen aan 

het secretariaat. Mocht u nog vragen hebben of 

ideeën, dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat.  

                 

   

 

Bijlagen:  

 

Folder:  Ids Wiersma Monet van Friesland en 

Sierd Geertsma Van Gogh van Friesland 

Flyer:  Tentoonstelling Ids Wiersma en 

Sierd Geertsma 
Plakstickers. 


