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1. Introductie
Vorig jaar februari ontving u bij de brief waarin wij
u informeerden over de stichtingsactiviteiten e.d.
een afzonderlijk INFOBULLETIN. Dit ter
gelegenheid van het feit dat de Stichting Sierd
Geertsma 12,5 jaar bestond. In het vervolg stellen
wij u door middel van een NIEUWSBRIEF op de
hoogte van het reilen en zeilen bij de stichting en
van wetenswaardigheden over het leven en werk
van Sierd Geertsma. Deze nieuwsbrief zal een
aantal min of meer vaste onderdelen bevatten,
maar het streven is ook om regelmatig
interessante beschouwingen over de persoon of het
werk van Sierd Geertsma op te nemen, zoals
ervaringen of anekdotes van mensen die hem
gekend hebben, vroegere recensies van werken,
reacties van bezoekers van tentoonstellingen, etc.
Graag nodigen wij ook u als donateur of
belangstellende uit om een bijdrage te leveren aan
de Nieuwsbrief. Uw artikel, wetenswaardigheid
o.i.d. kunt u aan het secretariaat sturen of mailen.
Wij hopen dat de Nieuwsbrief bij u een goed
onthaal vindt en wensen u veel leesplezier. Als u
geen INFOBULLETIN 12,5 JAAR Stg. SIERD
GEERTSMA gekregen heeft en u wenst hiervan een
of meer exemplaren te ontvangen, laat het ons dan
even weten dan sturen wij u die graag toe.

2. Samenstelling bestuur
In de afgelopen periode hebben enkele
bestuursmutaties plaatsgevonden: onze voorzitter,
de heer J.C.N. Bruintjes, is onlangs benoemd als
directeur van het Centrum voor de Kunst en
Cultuur “Nieuw Kranenburg” te Bergen (N.H.). Hij
heeft laten weten dat hij mede in verband hiermee
zijn bestuurs-lidmaatschap wil beëindigen. Jaap
Bruintjes heeft vanaf de oprichting in 1996 veel
voor onze stichting betekend: zijn waardering van
het werk van Sierd Geertsma en zijn inzet om dat
onder de aandacht van het publiek te brengen,
kwam niet alleen tot uitdrukking in enkele
tentoonstellingen die hij in het Museum
organiseerde, maar ook in diverse activiteiten van
de stichting waarbij hij nauw betrokken was.

Daarbij werd op bijzondere wijze de aandacht
gevestigd op het leven en werk van S.G., zoals
het uitgeven van een boek, de ontwikkeling van
een fietsroutekaart en het organiseren van
exposities buiten het Museum. Wij zullen zijn
enthousiasme en betrokkenheid missen. Ter
gelegenheid van zijn afscheid hebben we op
passende wijze blijk gegeven van onze waardering
voor hetgeen hij voor de stichting heeft gedaan en
wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe
functie.
Wij prijzen ons gelukkig dat de nieuwe directeur
van Museum Smallingerland, de heer P.A. (Paulo)
Martina, zich spontaan bereid verklaarde om
zitting te nemen in het bestuur van de stichting
en als voorzitter in de sporen van z’n voorganger
te treden. Wij twijfelen er niet aan dat ook hij op
uitstekende wijze bijdraagt aan de activiteiten van
de stichting waaronder de promotie/presentatie
van het werk van Sierd Geertsma. - Ook de heer
Tjeerd Geertsma uit Terwispel is onlangs tot het
bestuur toegetreden. Hij heeft al jaren veel
affiniteit met het werk van Omke Sierd en is al
enige tijd voor de stichting actief. Tjeerd is een
verdienstelijk amateurfotograaf en heeft inmiddels
al tientallen (reclame)tekeningen en schilderijen
gefotografeerd. Dit onder meer voor het invoeren
van het reclame-oeuvre in de computer ten
behoeve van het ReclameArsenaal en voor de
tentoonstelling “Geertsma & Appelscha”. Tjeerd
zal zeker een uitstekende bijdrage kunnen leveren
aan de projectregistratie en digitalisering van de
werken van Sierd Geertsma.

3. Overzicht
stichtingsactiviteiten in 2009

4. Tentoonstelling
“Geertsma & Appelscha”

Informatiefolder
Er is een folder ontwikkeld waarin informatie over
Sierd Geertsma en de Stichting is weergegeven.
De kosten van deze kleurenfolder konden voor
een belangrijk deel worden gedekt door de
sponsoring van “Write Next Door” te Amersfoort
en “Present Company” te Damwoude/Zeist. Een
exemplaar treft u als bijlage aan. Meerdere
folders kunt u bij het secretariaat bestellen. Het
inlegvel kan worden gebruikt voor het aanvragen
van informatie en/of het doen van mededelingen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen dat, als u een
e-mailadres heeft, dat aan het secretariaat door
te geven. U ontvangt dan de Nieuwsbrief en
eventuele andere mededelingen/informatie via de
e-mail. Daarmee wordt een behoorlijk bedrag aan
portikosten bespaard.
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Projectregistratie en digitalisering van het
oeuvre van Sierd Geertsma
In samenwerking met museum Smallingerland is
voorvarend gewerkt aan dit omvangrijke project.
Inmiddels is alle grafische werk, voornamelijk
reclametekeningen, affiches e.d., geregistreerd,
gescand en/of gefotografeerd. Het omvat 140 z.g.
records (items/afbeeldingen) die in een
computerbestand zijn opgeslagen. Het Reclame
Arsenaal heeft hiervan een DVD ontvangen. Door
het Reclame Arsenaal wordt een selectie gemaakt
van het reclamewerk en zal een deel van het
grafische oeuvre in de vorm van een digitale
expositie op haar website presenteren.
www.reclamearsenaal.nl (zie ook tentoonstelling
“Sierd Geertsma & Appelscha” 4.0.)
Beheer werken en archivering
Een tekening die in het bezit van de stichting is,
werd ter conservering opnieuw ingelijst met een
passe partout. Het archief is verder geordend
met het oog op het feit dat er naar wordt
gestreefd dit t.z.t. toegankelijk te maken voor
belangstellenden.

Op verzoek van het bestuur van de Historische
Vereniging Appelscha e.o. wordt momenteel in
samenwerking met deze vereniging het Museum
Smallingerland/Drachten en onze Stichting een
tentoonstelling voorbereid van werken van Sierd
Geertsma. De te exposeren schilderijen en
tekeningen in het gebouw “De Hoolten Klinte”,
hebben betrekking op Appelscha: historie, natuur
en recreatie. Tevens wordt het reclamewerk van
S.G. op een videoscherm gepresenteerd. De
opening vindt plaats op zaterdagmiddag 26 juni
a.s. in Restaurant “De Bosberg” te Appelscha. Als
bijlage treft u een uitnodiging voor deze expositie
aan waarin het programma en verdere
bijzonderheden zijn vermeld. U bent van harte
welkom op de openingsbijeenkomst en in “De
Hoolten Klinte” om de tentoongestelde werken te
bewonderen. Vergeet u niet de uitnodiging mee te
nemen want dan behoeft u geen entree te betalen
en krijgt u een gratis consumptie.

5. Financieel verslag 2009 en
begroting 2010
In een afzonderlijke bijlage treft u een overzicht
aan van de inkomsten en uitgaven van de
stichting in 2009, alsmede een begroting voor het
jaar 2010. In het afgelopen jaar is een batig saldo
geboekt van € 169,43 als gevolg van de lagere
kosten voor het Project digitalisering. Een groot
deel van deze kosten zijn en worden in 2010
gemaakt, hetgeen in de begroting tot uitdrukking
komt. Tevens is in de begroting 2010 een bedrag
van € 500,00 opgenomen voor onze bijdrage in de
kosten van de expositie. Het begrote debetsaldo
ad. € 300,00 kan worden “opgevangen” door het
creditsaldo per 31-12-2009. Daarbij moet worden
aangetekend dat er een fors hoger bedrag aan
inkomsten uit donaties is begroot. Wij doen dan
ook hierbij een beroep op onze donateurs en
sponsoren om de Stichting dit jaar (weer) met
een financiële bijdrage te steunen !! Tevens
hopen wij op de toename van het aantal
donateurs, met name van hen die in het bezit zijn
van een of meer werken van Sierd Geertsma.
U kunt uw bijdrage voor 2010 overmaken op onze
bankrekening nr. 3204.01.103 t.n.v. Stg. Sierd
Geertsma met vermelding “donatie 2010”. Alvast
hartelijk dank hiervoor !

6. Wetenswaardigheden

7. Werken Sierd Geertsma

In de afgelopen periode zijn er weer een paar
werken van Sierd Geertsma “ontdekt” welke tot
dusverre onbekend waren of waarvan niet bekend
was wie deze in bezit hadden.

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

“Het Fochteloërveen”
Een olieverfschilderij uit het jaar 1932 van een
weids heideveld met een zandweg, waarop een
tweewielige kar met paard en twee personen te
zien zijn. Dit schilderij, dat nog in prima staat
verkeert, is onlangs aan de Stichting Vrienden van
Museum Smallingerland geschonken door de
familie Van Riessen uit Assen.
“De Meeuwenpoel’’ ook wel de
“Grenspoel” genoemd
Een krijt/pasteltekening van deze poel aan de
rand van het Aekingerzand (de kale duinen) op de
grens van Drenthe en Friesland waar (vroeger)
een grote kolonie sterns broedde. Deze fraaie
tekening is door de heer S. Rijpma uit Westhem
aangetroffen op een rommelmarkt in Sneek. Hij
heeft dit werk via mevr. J. Bijlholt geschonken
aan de Stichting Sierd Geertsma.
“Boerderijtje aan het water”
Een krijttekening op lichtbruin karton van een
boerderijtje met Hooimijten op het erf dat grenst
aan een vaart.(Locatie onbekend.) Dit gave werk
is opnieuw ingelijst in de originele lijst waarbij de
tekening geen contact meer heeft met het glas.
Hierdoor blijft de tekening beter geconserveerd.
Dit werk is door de familie De Vries – Geertsma
uit Burgum aan de Stichting Sierd Geertsma
geschonken.
“Studerende jonge vrouw”
Een ingekleurde houtsnede van een over haar
boeken gebogen jonge vrouw die aan een tafel zit
met daaronder de tekst: “Juste judicate fili
hominum” (Oordeel rechtvaardig zonen van de
mensen). Deze bijzondere houtsnede is aan de
Stichting Sierd Geertsma geschonken door de
familie Sikkens – Geertsma uit Heerenveen.
Uiteraard zijn we buitengewoon ingenomen met
deze schenkingen en onze dank gaat dan ook uit
naar de gevers.

Bijlagen:
Folder Stichting Leven en werk beeldend
kunstenaar Sierd Geertsma
Financieel overzicht 2009 en begroting 2010:
zie achterzijde van dit blad.

8. 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.

