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PROJECTPLAN TINCO LYCKLAMA TENTOONSTELLING  - ZOMER 2018 
 

Doel van het project 
Het project bestaat uit een tentoonstelling in Beetsterzwaag in de zomer van 2018 over leven en reizen 
van Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren in 1837 te Beetsterzwaag in het Lycklamahus en gestorven in 
1900 in Cannes. Het doel van de tentoonstelling is om de culturele geschiedenis van het 19e eeuwse 
Beetsterzwaag en in het bijzonder die van Tinco Lycklama à Nijeholt te laten herleven voor een groot 
publiek. 

Adellijk Beetsterzwaag 
Beetsterzwaag was in de 19e eeuw de woonplaats van diverse adellijke families. Deze families hebben 
voor een groot deel de huidige sfeer in Beetsterzwaag bepaald, o.a. door de nagelaten landgoederen, 
landhuizen, bossen en parken. Deze erfenis leent zich voor een presentatie tijdens de Culturele 
Hoofdstad 2018. Deze presentatie willen wij ophangen aan het leven en werk van de opmerkelijke, 
maar vergeten dorpsgenoot Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). 

 

Wie was Tinco? 
Tinco Lycklama was de eerste Nederlandse oriëntalist. Hij was kleurrijk, 
wereldreiziger, onderzoeker, muzikaal, kunstverzamelaar, vreemde vogel 
en bon vivant. Na een grote reis door het Midden-Oosten vestigde hij in 
1870 een museum (een van de eerste in Friesland) van oosterse 
voorwerpen in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Een paar jaar later 
verhuisde hij met museum en al naar Cannes. Uit deze collectie is het 
latere Musée de la Castre in Cannes voortgekomen.  
Meer informatie over Tinco op wikipedia: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tinco_Martinus_Lycklama_%C3%A0_Nijeholt
_(1837-1900) 
Museum Cannes: www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-castre.html 

Wat gaan we doen? 
In 2018 willen we het museum van Tinco terughalen vanuit Cannes naar Beetsterzwaag. We gaan dit 
doen in de vorm van een tentoonstelling van 8 juni – 9 september. Dit op basis van de tentoonstelling in 
Cannes (van 9 juli tm 29 oktober 2017) over het leven en de reizen van Tinco. De tentoonstelling in 
Beetsterzwaag zal voor een groot deel gebaseerd zijn op bruiklenen die ter beschikking worden gesteld 
door het Musée de la Castre in Cannes, aangevuld met bruiklenen uit Nederland. 
 
Samenwerking met Wolvega  

Tinco stief in Cannes maar heeft zich laten begraven in Wolvega 
(gemeente Weststellingwerf). Hierbij speelde mee dat hij tijdens een 
van zijn reizen katholiek was geworden. Bovendien heeft het 
geslacht Lyclama à Nijeholt een historische band met de 
Stellingwerven (Nijeholtpade). Bij het graf van Tinco staat een kapel 
die afkomstig is van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De 
oorspronkelijke kapel was van hout, de huidige kapel is een stenen 
replica. 
 

Zie ook: http://www.dodenakkers.nl/beroemd/kunst/159-lycklama.html 
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Tinco Lycklama Foundation 
Naast het museum in Cannes is een andere belangrijke partner in het project de Tinco Lycklama 
Foundation. Deze Stichting doet onderzoek naar de persoon van Tinco Lycklama à Nijeholt en publiceert 
de resultaten hiervan in diverse publicaties en ook via facebook. De Foundation heeft een grote rol 
gespeeld bij het tot stand komen van de tentoonstelling in Cannes. De voorzitter van de Foundation 
(George Homs) woont in Cannes. 
Website: https://tincolycklama.org/ 

Culturele samenwerking 
De gemeentes Opsterland en Cannes zijn tijdens de opening van de 
tentoonstelling in Cannes een culturele samenwerking aangegaan, 
waarbij een van de doelen is om de tentoonstelling in 2018 naar 
Beetsterzwaag te halen. Als ludiek moment hebben de burgemeester 
van Opsterland en de honorair consul uit Nice samen de Friese vlag 
gehesen op de toren van het kasteel waarin Musée de la Castre is 
gevestigd. 

Een beeldverslag van de opening in Cannes is te vinden op youtube: https://youtu.be/6nBeDQ4wy1s 
 
Internationale uitstraling 
Door de samenwerking met Cannes en de link naar het Midden-Oosten heeft het project een 
internationale uitstraling. De tentoonstelling zal bezoekers vanuit het hele land trekken. Door de 
inbedding in Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018) rekenen we ook op een stroom buitenlandse 
bezoekers. de tentoonstelling is reeds aangemeld op www.2018.nl  (zoek daar op Beetsterzwaag). 
Ed Lycklama uit Canada was ook aanwezig bij de opening in Cannes en schreef deze mooie blog: 
https://spark.adobe.com/page/rWQd8sQYoSwqR/ 
 

Belangrijke data in 2018 

 Opening LF2018 op 27 januari: als voorproefje onthulling van een serie Lycklama-panelen in het 
Lycklamahus in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag (geboortehuis van Tinco), in aanwezigheid van 
de burgemeesters van Cannes en van Opsterland.  

 Koningsdag op 27 april: als onderdeel van de jaarlijkse optocht in Beetsterzwaag zal er een Tinco 
groep meelopen in de optocht. 

 Officiële opening door Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok op donderdag 14 juni. 
 Gedurende 14 weken is de tentoonstelling van woensdag tm zondag, 11-17 uur te bezoeken. In 

deze periode zijn regelmatig extra activiteiten uit het nevenprogramma (zie hieronder). 
 De afsluiting is in het weekend van Open Monumentendag op 9 september 2018.  

 

Opzet van de tentoonstelling 
Onderdeel van de tentoonstelling is een documentaire die bedoeld als inleiding op de expositie. Deze 
geeft bezoekers informatie over Beetsterwaag en het leven in Z-O Friesland in de 19de eeuw. Dat is het 
kader, de omgeving waarin Tinco is opgegroeid. Het laat de bezoeker kennis maken met de mens Tinco, 
maakt de reis van Tinco inzichtelijk en geeft enkele kunstvoorwerpen uit de tentoonstelling, belangrijke 
of minder belangrijke, een verhaal. Het is een beeldend levensverslag van een jonkheer, die de kennis 
en de moed had om iets uitzonderlijks te doen in een tijd waarin reizen buiten Europa tijdrovend en 
omslachtig was en niet zonder gevaar. Tinco noemde zijn reis ‘het object van mijn dromen’. Het 
beeldverhaal mag de fantasie ook best een beetje prikkelen. 
 



- 3 - 
 

  
 

In de tentoonstelling zelf worden de volgende thema’s uitgewerkt: 

ZONE 1: Algemene informatie via panelen over reizen in de 19de eeuw. 
 Fenomeen Grand Tours- toeristische reizen 19de eeuw 
 Vormen van vervoer- interieurs van wagons, postkoetsen, schepen e.d / reisverslagen 
 Vrouwelijke wereldreizigers- hun doelstelling en verwachting - gevaren 
 Introductie Tinco Lycklama à Nijeholt als student en wereldreiziger  
 Adelsdiploma (bezit Tinco Lycklama Foundation)  
 Kaart spoorwegen en communicatie 

 
ZONE 2: Reconstructie van het voormalig museum Beetsterzwaag 

 portret Tinco ten voeten uit / originele blauwe kleding op etalagepop 
 Tinco’s persoonlijke bibliotheek (20-30 boeken) 
 18 vitrines van 60x100cm, inhoudend 5 objecten per vitrine 
 Textiel (draperieën, kleding) uit Palestina/Damascus/Beiroet 
 Tinco’s persoonlijke kleding 
 Originele catalogus van objecten in museum Beetsterzwaag van 1870-1872 

 
ZONE 3: Tinco in Cannes 

 Kaart van Cannes 
 Panorama van Cannes 
 Tinco’s huizen in Cannes  
 Reproducties Museum Escarras en Hôtel de Ville (stadhuis) 
 Uit de collectie van Ernst Huisman (Beetsterzwaag) de originele reisverslagen (4 delen,   

2200 blz., zie pag. 8)   
 Schilderij Tinco’s portret van Vernet-Lecomte / Tetar van Elven   
 Zicht op Cannes door Buttura  
 Schilderij Bal Masqué van Pierre Tetar van Elven 
 Huwelijk met Juliana Schwartzenbergh thoe Hohenlansberg 

 

ZONE 4: Uit de vergetelheid gehaald; schilderijen Perzische Qajar dynastie /restauratie en film  
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling in Cannes is een serie schilderijen van de Qajaren. Eén 
van deze schilderijen toont een Perzische danseres. Dit prachtige doek is door Tinco naar Beetsterwaag 
verscheept en in Friesland ‘opgelapt’ in de 19de eeuw. In 2015 is het schilderij professioneel 
gerestaureerd in Marseille. Het schilderij bevat veel symboliek. Er is een film gemaakt over deze 
restauratie (Engels ondertiteld) welke is te zien op You tube (14.28 min.) 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=vh-lAubw3mQ 
In zone 4 van de tentoonstelling willen we hier bijzondere aandacht aan besteden. 
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Nevenprogramma 
Deze paragraaf beschrijft de nevenactiviteiten die tijdens de Tinco tentoonstelling georganiseerd zullen 
worden. Deze activiteiten zijn van belang om voldoende bezoekers naar Beetsterzwaag te trekken. Ze 
creëren met regelmaat nieuwe PR momenten tijdens de tentoonstellingsperiode en zijn bovendien 
inhoudelijk interessant, waardoor de doelgroep verbreed kan worden. Dankzij de nevenactiviteiten 
kunnen bezoekers er ‘een dagje Beetsterzwaag’ van maken, waardoor het ook voor publiek dat verder 
weg woont aantrekkelijk is om naar Beetsterzwaag te komen en ons mooie dorp verder te ontdekken. 
 
Exposities 
Er komen enkele kleinere exposities verwant aan de Tinco tentoonstelling: 

 Het Lycklamahus in Beetsterzwaag (Hoofdstraat 80) is het geboortehuis van Tinco. In de hal van dit 
pand komen panelen te hangen met de geschiedenis van de familie Lycklama à Nyeholt. Na afloop 
van de tentoonstelling blijven de panelen op permanente basis hangen. 

 Twee foto exposities van kunstenares en fotografe Gerhild van Rooij tijdens Tsjerkepaed 2018 (de 
jaarlijkse openstelling in de zomer van kerken in Friesland): één in de St Hippolytuskerk te Olterterp 
(2 km van Beetsterzwaag) en één in de St Franciscuskerk te Wolvega. De openingstijden van deze 
tentoonstellingen vallen samen met het Tsjerkepaed. 

Rondleidingen en excursies    
Er komen speciale rondleidingen in de voetsporen van de Lycklama's. Wat herinnert in Beetsterzwaag 
zoal aan de Lycklama's? Hiernaast kunnen ook maatwerk rondleidingen voor groepen aangevraagd 
worden. Informatie over het huidige aanbod van rondleidingen in Beetsterzwaag (niet specifiek over 
Tinco) is te vinden op: http://www.historischbeetsterzwaag.nl/rondleidingen/ 
Er zal enkele keren een excursie naar Wolvega worden verzorgd, met daarbij een rondleiding en een 
korte lezing in de kapel bij het graf van Tinco. 

Lezingen 
Gedurende de openstelling van de tentoonstelling wordt regelmatig een lezing georganiseerd over een 
aan de tentoonstelling gerelateerd onderwerp. In totaal komen er 6 à 8 lezingen. 
Deze lezingen worden bij voorkeur gehouden in het Lycklamahuis (het geboortehuis van Tinco, 
tegenwoordig trouwlocatie van de gemeente Opsterland). 

Schoolprogramma 
Bij de tentoonstelling komt een schoolprogramma. Een onderdeel van het schoolprogramma is een 
bezoek aan de tentoonstelling en eventueel ook een puzzeltocht door Beetsterzwaag.  
Mogelijke onderwerpen voor het te ontwikkelen lesmateriaal zijn: 
- kleitabletten: wat is een kleitablet, hoe en waar werden die gebruikt? Ook zelf maken. 
- reizen vroeger en nu: hoe reisde Tinco vroeger, in Europa (opkomst van het spoor) en in de Oriënt? 
 

Publiciteitsplan 

De doelgroep van de tentoonstelling valt te onderscheiden in: 

1. Liefhebbers van archeologie, kunst en geschiedenis van het Midden-Oosten. 
De verwachting is dat dit in verhouding veel vijftig-plussers zullen zijn. Hier ligt nadrukkelijk een 
taak óók de vijftig-minners voor de tentoonstelling te interesseren. 

2. Het algemene publiek. De bezoekers van Leeuwarden Culturele Hoofdstad zijn in het bijzonder een 
doelgroep. Afstemming met het marketingplan van LF2018 ligt voor de hand.  



- 5 - 
 

 
De eerste doelgroep is door middel van gerichte kanalen (zoals tijdschriften over kunst en geschiedenis) 
relatief eenvoudig te interesseren voor de tentoonstelling. Voor de tweede doelgroep is een bredere 
marketingcampagne noodzakelijk. Voor hen zal het leven, werken en wonen in het 19de eeuwse 
Beetsterzwaag een betere publiekstrekker zijn en moet de tentoonstelling vooral tot de verbeelding 
spreken. Thema’s die zich hiervoor lenen zijn ‘Tinco als Wereldreiziger’ en ‘Tinco in het Midden-
Oosten’.  

Voor de communicatie zoeken we samenwerking met mediapartners, zoals: 
1. Lokaal: SA (het plaatselijke huis-aan-huis-blad) 
2. Regionaal: NDC (de Noordelijke Dagblad Combinatie) 
3. Nationaal: AUDAX Opiniebladen (met o.a. HP-De Tijd). 
 
Bij 1 denken we aan een vaste wekelijkse rubriek in het plaatselijke huis-aan-huisblad de SA waarin het 
tijdsbeeld van Tinco centraal staat.  
Bij 2 denken we aan lezersacties met de abonnees van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en 
mogelijk het dagblad van het Noorden. NDC geeft bovendien dertig huis-aan-huis bladen uit die benut 
kunnen worden als communicatiekanaal. 
Bij 3 gaat het vooral om redactionele artikelen met een goede inhoud en mooi geïllustreerd. Naast 
opiniebladen kan hierbij ook gedacht worden aan meer glossy magazines die rubrieken over kunst, 
cultuur en/of geschiedenis hebben. 
 
De communicatie-uitingen zullen in samenwerking met deze partners plaatsvinden. Dit zal zowel in 
gedrukte, gesproken als in digitale vorm zijn. We onderscheiden hierbij: 

 Drukwerk:  
flyers, brochures, publicaties in kranten en tijdschriften (zowel regionaal als landelijk). 

 Gesproken:  
radio-interviews en televisie-uitzendingen (Omrop Fryslân, maar ook landelijk). 

 Digitaal: eigen website, social media (facebook, twitter), digitale nieuwsbrief, digitale agenda’s. 

Om de bekendheid van de tentoonstelling te vergroten zal worden samengewerkt met twee lokale 
musea in de omgeving. Dit zijn het Damshus in Nij Beets ( www.damshus.nl ) gericht op de geschiedenis 
van de vervening en Museum Opsterland in Gorredijk (www.museumopsterlan.nl ). Deze samenwerking 
kan uitgewerkt worden in de vorm van arrangementen.  
Andere partners in Beetsterzwaag om mee samen te werken en waarmee al contact is gelegd zijn: 

 Kunsthuis SYB (www.kunsthuissyb.nl ) onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018. 
 De tropische kas (www.tropischekas.nl), gevestigd in de Overtuin van het Lycklamahuis. 
 Stichting Cultuur Beetsterzwaag (www.cultbee.nl). Cultbee beschikt over een gericht bestand 

van ongeveer 1600 e-mail adressen.  

Het bereiken van de doelgroep van buitenlandse bezoekers zal vooral via de marketing van de Culturele 
Hoofdstad gaan lopen. De Tinco tentoonstelling staat op de website www.2018.nl, zoek daar in de 
agenda op ‘Beetsterzwaag’. Dit is de directe link: 
https://www.friesland.nl/nl/agenda/2631380774/tinco-lycklama-s-grand-tour-een-fries-in-de-orient 
 


