Inhoudelijke verantwoording Tinco tentoonstelling Beetsterzwaag 2018
Van 8 juni t/m 23 september 2018 was in het oude Grietenijhuis (Hoofdstraat 17) in Beetsterzwaag
de tentoonstelling ‘Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt’ te zien. Deze adellijke
burgemeesterszoon reisde van 1865-1868 door de Oriënt en verzamelde allerlei bijzondere objecten.
Na terugkomst in Beetsterzwaag opende Tinco in 1871 een museum in het Eysingahuis dat hij van
zijn moeder erfde. Anderhalf jaar later verhuisde hij met museum en al naar het Franse Cannes waar
hij een nieuw museum begon. Later schonk hij zijn collectie aan de stad Cannes.
In het kader van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad (LF2018) was het museum van Tinco
tijdelijk terug in Beetsterzwaag. Dit tijdelijke museum heeft 5500 bezoekers getrokken. Inclusief het
nevenprogramma met o.a. de dagelijkse rondleiding die 78 keer is gehouden en tien lezingen waren
er zelfs 8000 bezoekers. Daarbij zijn de kijkers naar de documentaire die Omrop Fryslân maakte niet
meegeteld.
Onderdeel van het nevenprogramma was verder een expositie in de Sint Franciscuskerk in Wolvega,
waar Tinco ligt begraven. Tijdens een concert in de Dorpskerk in Beetsterzwaag is de muziek van
Tinco uitgevoerd en er was de internationale Lycklamadag. De verschillende onderdelen van het
nevenprogramma hebben in totaal ongeveer 2000 bezoekers getrokken. De gemeente Opsterland
heeft naar aanleiding van de Tinco tentoonstelling een Landgoeddag georganiseerd bij het
Lycklamahuis, waar ook nog eens zo’n 500 bezoekers op af zijn gekomen.
Voor een tijdelijke tentoonstelling die niet is verbonden aan een reeds bestaand museum zijn dit
aantallen waar we heel blij mee zijn. De waardering voor de tentoonstelling was bijzonder hoog, zo
bleek uit de meer dan 300 reacties die in het gastenboek zijn geschreven. Alle reacties waren zonder
meer positief te noemen.
Er kwamen o.a. bezoekers naar de tentoonstelling die:
-

specifiek geïnteresseerd waren in het Midden Oosten,
de naam Lycklama à Nijeholt droegen dan wel een band hadden met die familie,
indertijd getrouwd waren in het voormalige gemeentehuis waar de tentoonstelling was,
de documentaire die Omrôp Fryslân over Tinco heeft gemaakt op televisie hadden gezien,
in kranten en tijdschriften over de tentoonstelling hadden gelezen,
op doorreis waren naar Leeuwarden dan wel daar enkele dagen verbleven vanwege een
ander onderdeel uit het Culturele Hoofdstad programma.
En uiteraard waren er heel veel bezoekers uit Beetsterzwaag en omgeving. Die kwamen soms nog
een keer terug en namen dan familie, vrienden of collega’s mee.
De tentoonstelling heeft veel publiciteit gegenereerd, met name in Friesland. In totaal zijn zo’n 100
persberichten, artikelen en agenda-items gepubliceerd. Hiernaast zijn er enkele filmpjes gemaakt.
Bij de tentoonstelling is een prachtig geïllustreerd boek uitgebracht, waarin het verhaal over het
bijzondere leven van Tinco Lycklama nagelezen kan worden.
In de rest van dit verslag wordt een aantal aspecten van de tentoonstelling kort belicht.
Heleen Verhage, coördinator tentoonstelling.
Beetsterzwaag, januari 2019

De opening
In aanwezigheid van ongeveer 130 genodigden
was op 13 juni 2018 de officiële opening van de
Tinco tentoonstelling.
De openingshandeling werd verricht door Arno
Brok, commissaris van de Koning in Friesland,
samen met Ellen van Selm, burgemeester van
Opsterland en Thomas de Pariente, locoburgemeester en wethouder van cultuur in
Cannes. Onder de gasten was ook Peter van
Santen, honorair consul in de regio Nice-Côte
d’Azur.
Over de opening zijn diverse artikelen
geschreven in de regionale pers. Door alle
publiciteit rond de opening kwamen er de
eerste weken meteen veel bezoekers naar de
tentoonstelling.
De opening was georganiseerd door Stichting
Historisch Beetsterzwaag in samenwerking met
de gemeente Opsterland.
De tentoonstelling
De tentoonstelling was in het oude
Grietenijhuis in de Hoofdstraat van
Beetsterzwaag (het voormalig gemeentehuis)
en was te zien van 8 juni t/m 23 september
2018. De oorspronkelijke einddatum was 9
september, maar wegens succes is de
tentoonstelling met twee weken verlengd.
De tentoonstelling was verdeeld over vier zalen
en besloeg ongeveer 200 m2.
In de hal werden de bezoekers ontvangen door
een vrijwilliger/suppoost. Blikvangers in de hal
waren de grote poster van de tentoonstelling
in Cannes uit 2017 en de entreedeuren naar de
grote zaal. Verder hingen er twee tekstpanelen
en er was een tafel met informatie.
Door de prachtig beplakte deuren trad de
bezoeker vervolgens de wereld van de Oriënt
binnen.
De foto hiernaast toont de creativiteit van
vormgever Pat Belgers (www.trillendhuis.nl),
die een buitengewoon originele
tentoonstelling heeft weten te bouwen.

De tentoonstelling: grote zaal beneden
In de grote zaal beneden was een
‘vitrinelandschap’ gebouwd. Dit met leemverf
afgewerkte bouwwerk bracht de bezoeker in
een oosterse sfeer.
In speciaal voor deze tentoonstelling op maat
gemaakte vitrinekappen werden de bruiklenen
uit Cannes getoond. In totaal telde de
tentoonstelling een zeer gevarieerde collectie
van 181 bruiklenen uit Cannes.
Langs de wand werd aan de hand van een
grote kaart, foto’s en citaten uit de
reisverslagen van Tinco zijn reis door de Oriënt
weergegeven.

De tentoonstelling: kleine zaal beneden
Deze zaal ging over de ontmoetingen die Tinco
had. Gedurende zijn reizen heeft hij zeer veel
mensen ontmoet, die hem vaak verder hielpen
met zijn reis. Eén van hem was de vermaarde
Lady Digby uit Engeland, één van de weinige
vrouwen in de tentoonstelling.
Topstukken in deze zaal waren twee
bruiklenen uit Cannes: de Syrische bruiloft van
de schilder Paul Tetar van Elven (bevriend met
Tinco) en het schilderij van een Qajar Prins.
Ook de reisverslagen van Tinco lagen in deze
zaal.
In de serre beneden werden afwisselend twee
films gedraaid: de documentaire van Omrop
Fryslân en de film die gemaakt is voor het
schoolprogramma.

De tentoonstelling: grote zaal boven
De grote zaal boven ging over het leven van
Tinco. Er was aandacht voor het adellijke
geslacht Lycklama à Nijeholt en hun positie in
Friesland, het studentenleven van Tinco, de
voorbereiding op zijn eerste grote reis naar de
Oriënt, de terugkomst naar Beetsterzwaag en
zijn eerste museum in het Eysingahuis, het
vertrek naar Cannes en het leven daar, zijn
huwelijk, de schenkingen die werden gedaan,
het overlijden van Tinco en de begrafenis in
Wolvega. Ook in deze zaal was de
documentaire van Omrop Fryslân te zien.

De kleine zaal boven
In de kleine zaal boven werd de verbinding met het heden gelegd. Er hingen 24 schilderijen van
kunstenaar/archeoloog/Syrië-kenner Theo de Feyter uit Amsterdam. De werken waren zo gekozen
dat ze plekken toonden waar Tinco 150 jaar eerder ook was geweest. Bij elk schilderij hing een
foto uit de tijd van Tinco met daarbij twee teksten: een citaat uit het reisverslag van Tinco en een
tekst van Theo. Journalist Misha Cohen interviewde De Feyter voor Vrij Nederland en schreef een
artikel dat online is gepubliceerd: https://www.vn.nl/reizen-door-verwoest-syrie-theo-de-feyter/

De bezoekers
In totaal heeft de tentoonstelling 5500
bezoekers getrokken.
Deze waren afkomstig uit:
- Beetsterzwaag en omgeving,
- de rest van de provincie Friesland,
- de rest van Nederland.
Bezoekers die van verder weg kwamen
combineerden het bezoek aan Beetsterzwaag
vaak met een andere activiteit, zoals een
bezoek aan Culturele Hoofdstad Leeuwarden.
Dit was bijvoorbeeld rond het weekend van de
Reuzen (18 en 19 aug) duidelijk te merken.
Er is geen systematische evaluatie geweest
onder de bezoekers. Wel is door meer dan 300
bezoekers een reactie in het gastenboek gezet,
waarvan er hiernaast een paar zijn afgebeeld.
De documentaire
Omrop Fryslân heeft een documentaire
gemaakt bij de tentoonstelling in de serie
FryslanDok. Deze documentaire is uitgezonden
in het weekend van 16/17 juni en was zowel op
Omrop Fryslân als op NPO2 te zien (met
Nederlandse ondertiteling).
Het is een prachtige film geworden, mede
dankzij de opnames die in Cannes zijn
gemaakt. Deze documentaire heeft zeker
bijgedragen aan de bekendheid van de
tentoonstelling, zowel in Friesland als
daarbuiten. In de tentoonstelling zelf werd de
documentaire doorlopend gedraaid.
De rondleidingen
Tijdens de tentoonstellingsperiode was er
vrijwel dagelijks een dorpsrondleiding van een
uur. Tijdens deze rondleidingen werd o.a.
stilgestaan bij het Eysingahuis (waar Tinco zijn
eerste museum had) en bij het Lycklamahuis
(waar hij is geboren). Er waren 78
rondleidingen met in totaal 700 deelnemers.
De rondleidingen zijn gegeven door ervaren
dorpsgidsen aangevuld met speciaal opgeleide
vrijwilligers-rondleiders. Elke gids had de
beschikking over een boekje met
achtergrondinformatie bij de rondleiding.

De nevenexposities
In het kader van Tsjerkepaad 2018 zijn er twee
exposities ingericht door beeldend kunstenaar
Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk. De expositie in
de St. Hippolytuskerk in Olterterp ging over de
eik in het familiewapen van het geslacht
Lycklama à Nijeholt. In de St. Franciscuskerk in
Wolvega was de expositie ‘Blijvende sporen,
Tinco in Wolvega, fotografische impressies van
de kapel’ te zien. Bij deze expositie is een
brochure uitgebracht. Beide exposities waren
van begin juli tot begin september te bezoeken
en trokken ongeveer 400 bezoekers.
De lezingen
Bij de Tinco tentoonstelling is een serie van
tien lezingen georganiseerd. De lezingen
werden gehouden in het Lycklamahuis
(geboortehuis van Tinco). Voorafgaand aan de
lezing kon men het Lycklamahuis bekijken dat
normaal gesproken niet open is voor publiek.
De onderwerpen die aan bod kwamen waren
zeer gevarieerd, waardoor het lukte om keer
op keer een volle zaal te hebben. In totaal
waren er 670 deelnemers. Enkele bezoekers
hebben zelfs alle lezingen bijgewoond.
Het lezingenprogramma is georganiseerd in
samenwerking met Cultbee (Stichting Cultuur
Beetsterzwaag). Vanuit Cultbee werd wekelijks
een persbericht verstuurd over de
eerstvolgende lezing. Deze persberichten
verschenen in de lokale kranten en brachten
ook de tentoonstelling weer onder de
aandacht.
Het schoolprogramma
Het schoolprogramma bij de tentoonstelling
bestond uit een voorbereiding op school en
een bezoek aan de tentoonstelling. Op school
werd een film gedraaid over Tinco. In de
tentoonstelling kregen de kinderen een lesbrief
en kozen ze een object dat ze het mooist
vonden. Informatie over dit voorwerp
verkregen ze via multiple choice vragen. Er
hebben 150 kinderen meegedaan aan het
schoolprogramma, afkomstig van drie
verschillende basisscholen in de gemeente.

Het concert
Tinco heeft enkele muziekstukken
gecomponeerd, welke zijn uitgevoerd door
Valentina Toth en Lucas van der Vegt tijdens
het jaarlijkse kunstconcert van Cultbee op 14
juli 2018 in de Dorpskerk van Beetsterzwaag.
Er waren 155 bezoekers.
Tijdens dit concert werden de twee
muziekstukken (piano vierhandig) gespeeld die
Tinco componeerde en zelf speelde op zijn
feest in 1874 in Villa Escarras. Opnames van
het concert zijn terug te zien op youtube, zoek
op Cultbee.
De wand in het Lycklamahuis
Onderdeel van het nevenprogramma was ook
het maken van een blijvende wand in het
Lycklamahuis van de gemeente Opsterland met
daarop informatie over het geslacht Lycklama.
De wand is uitgevoerd in de vorm van
doorzichtig folie dat is aangebracht op een
tegelwand in de historische hal. De wand was
te bezichtigen tijdens de lezingen en bij diverse
evenementen, zoals de opening van de
tentoonstelling, het Rabo-sponsorevent, de
Internationale Lycklamadag en de
Landgoeddag van de gemeente.
De artist-in-residence week
Rond het Kunstweekend van 14/15 juli is Theo
de Feyter een week lang in Beetsterzwaag
geweest. Hij heeft toen drie nieuwe
schilderijen gemaakt: van het Lycklamahuis,
het Eysingahuis en het Grietenijhuis (de
tentoonstellingslocatie, tevens het pand waar
de vader van Tinco vroeger burgemeester
was). Later is hier nog een schilderij
bijgekomen van de begraafplaats in Wolvega.
Deze vier schilderijen zijn aangekocht door de
Stichting Historisch Beetsterzwaag met het
doel om ze bij elkaar te houden en regelmatig
tentoon te stellen.
De nieuwe schilderijen zijn op 9 augustus onthuld door Tjeerd van Bekkum, directeur van LF2018.
Dit leverde weer een mooi PR-moment op. De nieuwe schilderijen waren vanaf 9 augustus te zien
in de tentoonstelling en na afloop van de tentoonstelling eerst t/m november in het gemeentehuis
en vervolgens t/m januari 2019 in de Rabobank in Drachten (sponsor van de tentoonstelling).

De Lycklamadag
16 augustus was de dag waarop iedereen met
de achternaam Lycklama à Nijeholt, uit binnenen buitenland, speciaal werd welkom geheten
in Beetsterzwaag. Aanleiding voor deze dag
was de komst van zestien Lycklama’s uit de VS
en Canada die een week lang in Beetsterzwaag
waren op zoek naar hun Friese roots. In totaal
waren er 70 deelnemers.
Het programma bestond uit:
- ontvangst in restaurant het Snackbearske,
- bezoek aan de tentoonstelling,
- de Tinco rondleiding door het dorp,
- lunch in de Tropische kas met optioneel de
mogelijkheid om naar het kerkje van
Olterterp te wandelen,
- ontvangst in het Lycklamahuis met drie
korte lezingen van resp. Bert Looper
(directeur Tresoar), George Homs (Tinco
Lycklama Foundation) en Ed Lycklama
(Toronto, Canada).
De Lycklamadag heeft veel bijgedragen aan de
publiciteit rond de tentoonstelling.
De Landgoeddag
De gemeente heeft op 2 september een
Landgoeddag georganiseerd rond het
Lycklamapark in Beetsterzwaag.
Vanuit het Tinco project hebben we hier de
volgende bijdrages aan geleverd:
- een historische wandeling door het park
onder leiding van twee dorpsgidsen,
- een korte lezing ‘Verhalen uit het
Lycklamahuis’,
- een doorlopende vertoning van de
documentaire van Omrop Fryslân.
Op deze dag is ook het boek over Tinco
gelanceerd.
De dag trok ongeveer 500 bezoekers.
De vrijwilligers
Er waren meer dan 50 vrijwilligers als suppoost
of rondleider betrokken bij de tentoonstelling.
Dankzij hun enthousiaste inzet was het
mogelijk om de tentoonstelling 80 dagen van
11-17 uur open te hebben, 78 rondleidingen te
verzorgen, tien lezingen te organiseren, etc.

De marketing
De marketing van de tentoonstelling bestond
uit een online- en een offlinecomponent.
Offline:
- het verspreiden van folders en posters in
Noord-Nederland door vollezalen.nl,
- aankondigingen in de huis-aan-huiskranten
van LF2018 die zijn verspreid door NDC
mediagroep in heel Noord-Nederland,
- een aanhoudende stroom persberichten
waardoor er vrijwel wekelijks aandacht
was voor Tinco in de lokale media,
- en, niet onbelangrijk, positieve reacties
met mond-op-mond reclame tot gevolg.
Online:
- de website van Historisch Beetsterzwaag.
- De facebookpagina’s van Historisch
Beetsterzwaag en van de Tinco Lycklama
foundation. Berichten op facebook werden
vaak gedeeld op twitter, o.a. door de
gemeente Opsterland.
Het boek bij de tentoonstelling
Bezoekers vroegen soms of er een catalogus bij
de tentoonstelling was. Omdat het vooraf niet
haalbaar leek om ook nog een boek uit te
brengen, was dit niet opgenomen in het
projectplan. Toch is het gelukt om met
vereende kracht drie weken voor het eind van
de tentoonstelling met een boek te komen
waarin vrijwel de gehele tentoonstelling is na
te lezen. Het fraai vormgegeven boek telt 100
pagina’s full colour, is uitgebracht in een
oplage van 750 exemplaren en is te koop voor
7,50 euro. Met deze uitgave houden we iets
blijvends over aan de tentoonstelling.
De afsluiting
De tentoonstelling is op 29 september 2018
afgesloten met een feestelijke avond in de
vorm van een bal masqué, geïnspireerd op het
schilderij van Tinco’s eigen feest in villa
Escarras in Cannes in 1874.
Er was muziek en dans, en om 22 uur werd
Tinco officieel uitgeluid door burgemeester
Ellen van Selm. Er waren ruim 90 feestgangers,
waaronder veel vrijwilligers.

Samenwerking met derden
Deze tentoonstelling was mogelijk dankzij de
welwillende medewerking van het Musée de la
Castre en de gemeente Cannes. Het museum
stelde de 181 bruiklenen ter beschikking.
Vrijwel alle geselecteerde objecten maakten
deel uit van Tinco’s eerdere museum in
Beetsterzwaag in 1871-72.
De selectie was gemaakt door George Homs
van de Tinco Lycklama Foundation, die ook een
groot deel van het ontwerp van de
tentoonstelling voor zijn rekening heeft
genomen. Hiernaast werd met talloze andere
partijen samengewerkt, met name in en rond
Beetsterzwaag.
Subsidiegevers en partners

Hiernaast waren er financiële bijdrages van: Gemeente Wolvega, Van Heloma Stichting, Tinco
Lycklama Foundation.
Partners waarmee is samengewerkt zijn: Tinco Lycklama Foundation, Stichting Cultuur
Beetsterzwaag, Stichting Culturele Hoofdstraat, Museum Opsterland te Gorredijk, Vereniging
Tropische Kas Beetsterzwaag, Stichting Kunstpromotie Beetsterzwaag, Commissie Tsjerkepaad Sint
Franciscuskerk Wolvega.

