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De oudheidkundige vereniging ‘Warkums Erfskip’ is meer dan de
tentoonstellingen in de Waag. De vereniging stimuleert het doen van
historisch onderzoek en biedt ruimte voor publicaties. Deze nieuwsbrief
houdt u op de hoogte van nieuws en actualiteiten. Hij verschijnt enkele
keren per jaar.
www.warkumserfskip.nl

Workumer kamer blijft in Workum!
Het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum heeft eind 2017 haar
deuren moeten sluiten. In dit museum bevindt zich momenteel de
Workumer kamer, in bruikleen gegeven door het Fries Museum. Dit zou
betekenen dat de kamer terug zou moeten naar depot van het Fries
Museum. Het bestuur van Museum Warkums Erfskip heeft dit in
samenwerking met het Museum voor Kerkelijke Kunst kunnen voorkomen
door een project op te starten voor het behoud van de Workumer kamer
in Workum.
Museum Warkums Erfskip gaat een gedeelte van het oude monumentale
stadhuis huren van de gemeente Súdwest-Fryslân. Na enkele
aanpassingen in het gebouw wordt de Workumer kamer binnenkort
herplaatst op de tweede verdieping van het oude stadhuis.
Museum Warkums Erfskip is geheel afhankelijk van subsidie en
vrijwilligers. Om dit project te kunnen bekostigen zijn subsidies
aangevraagd bij diverse fondsen en stichtingen.
De kosten van dit project: het demonteren, het vervoeren, de
aanpassingen in oude stadhuis, het herplaatsen van de Workumer kamer
zijn inmiddels gedekt. Museum Warkums Erfskip heeft bij het realiseren
van de plannen advies gekregen van de Museumfederatie Fryslân.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van:
Ottema Kingma Stichting, Meindersma Sybenga Stichting, Prins Bernhard
Cultuurfonds (Kijlstra Smid Fonds), Iepen Mienskip Fûns (Streekwurk),
Rabobank, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Bas Backer, Juckema
Siderius Fonds, P.W. Janssens’s Friesche Stichting, Wassenbergh-ClarijsFontein Stichting, Van Heloma Stichting en Stichting Stadsburgerweeshuis
Workum.

Súd 109 (ca. 1916)
De Workumer kamer is een unieke kamer, de geboortekamer van onder
anderen de bekende kunstenaar Tjipke Visser. Bijzonder zijn de
tegelwanden i.c.m. met schouw, bedsteewand en plafond. Deze kamer is
destijds ter gelegenheid van de geboorte van Albert Lieuwes Potma
gemaakt. Zijn ouders, die omstreeks 1780 aan 't Súd 109 woonden,
verloren eerder in één nacht drie kinderen aan de typhus. De vreugde
over de geboorte van deze zoon Albert was zo groot, dat zij besloten deze
(Workumer) kamer te laten maken. In de vier wanden zijn de
voorstellingen van Lente, Zomer, Herfst en Winter in nu antieke tegels
uitgevoerd. Onder de vensterbanken staat: "1791 den 2 augustus des
dinsdaags morgens half neegen uur is gebooren Albert Lieuwes Potma" en
"1797 in de maand meij heeft Albert Lieuwes Potma hier den eersten
steen geleid in bijzijn van zijn vader en moeder Lieuwe Hijlkes en Simkjen
Alberts Potma".
Nadat de Workumer kamer geplaatst is, zal de burgemeesterskamer
opgesierd worden met behangsels uit ca. 1780, afkomstig uit een
Workumer pand (Noard 3) en wordt een archief- en studieruimte
ingericht. Daarnaast gaat Museum Warkums Erfskip een vervolg project
starten om op dezelfde locatie een expositie in te richten over oorlog en
verzet in de Tweede Wereldoorlog te Workum, maar ook een expositie
over Workumer interieurs. De Workumer kamer wordt hiervan onderdeel.

Winterfair Workum
Vrijdag 16 novermber is Museum
Warkums Erfskip in verband met de
Winterfair vanaf 13.00 uur geopend. De
toegang is gratis.
Hylper fertoltjens
Twee Hylper ‘fiskersfroulied’ Froukje en
Boukje vertellen tijdens de Winterfair op
onze eerste etage Hylper verhalen.
Ze treden twee maal 20 minuten op en
beginnen om 17.30 uur en 18.30 uur.
Er is een traplift en de toegang is vrij.

Foto van een onbekende Workumer?
De familie Veltman uit Baarn is in oktober in Workum geweest, om
Workum en omstreken te ervaren. De familie Veltman/Veldman is
afkomstig van Workum en It Heidenskip.
Tussen de familiefoto’s zit een foto van een onbekende dame. Vermoed
wordt, dat ze uit de families Veltman, Flapper en Draijer zou kunnen
stammen. Wie herkent haar?
Het antwoord mag worden gestuurd naar warkumserfskip@hetnet.nl.

De klokken zwijgen
Op maandag 10 september is een
start gemaakt met een grote
noodzakelijke restauratieklus aan
de klokkenstoel in de
beeldbepalende grote toren aan de
Merk in Workum. De eigenaar van
deze toren, de
Monumentenstichting in de
gemeente Sudwest-Fryslan, heeft
deze opdracht gegund aan
Scheepswerf de Hoop gevestigd te
Workum.
De bijzondere kenmerken van deze
450 jaar oude klokkenstoel, zoals
de unieke materialen die destijds
gebruikt zijn, kunnen naar het
oordeel van het bestuur bij uitstek
door dit Workumer bedrijf op de
juiste wijze uitgevoerd worden. Er is
namelijk grote verwantschap met
het vakmanschap en het gebruik
van het materiaal in de traditionele
houten scheepsbouw en deze
unieke klokkenstoel.
Houtwerk in de toren
Foto is in 1974 gemaakt door Tjalke Notermans.

Materialen zoals eikenhout en het verwerken daarvan en het toepassen
van de technieken komen sterk overeen met het uit te voeren
onderhoudsproces van deze klokkenstoel.Als voorbeeld kan genoemd
worden het gebruik van houten toognagels en gesmede spijkers,
waarvoor ook specialisme in Workum aanwezig is en nog meer aspecten
om de authenticiteit zoveel mogelijk te bewaren.
Grootste probleem bij deze klokkenstoel is het feit dat de zeer oude
spijkers zeer roestig zijn. Door deze roestvorming zet het ijzer enorm uit
waardoor het hout van de klokkenstoel op heel veel plaatsen scheurt. Al
deze spijkers zullen worden verwijderd en vervangen door nieuwe
gesmede spijkers. Waar nodig worden de scheuren in het hout dicht
gelijmd. Op sommige plekken is sprake van enige houtrot en zullen
nieuwe stukken eikenhout worden toegepast.
De klokkenstoel biedt ruimte aan drie klokken. In de toren hebben echter
altijd twee klokken gehangen. De derde klok is er nooit gekomen.
De totale investering voor deze opdracht bedraagt € 125.000,-. Financiële
bijdragen daarvoor zijn ontvangen van de provincie Fryslân € 62.000,-Vermilion € 1000,-- , het Prins Bernhard Cultuurfonds € 8000,- , Stichting
Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer € 5000,-- en de Bylandstichting € 2000,-De restfinanciering komt voor rekening van de monumentenstichting .
Uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur van de
monumentenstichting in de gemeente Sudwest-Fryslan besloten dat
tijdens deze werkzaamheden de klokken in de toren niet geluid kunnen
worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan het eind van dit
jaar afgerond
Warkumer Wikekalinder 2019
De 20e Warkumer Wikekalinder van het
jaar 2019 is te koop. U kunt de
kalender kopen in ons museum, op
diverse verkooppunten in Workum en in
onze webwinkel: klik hier
Foto’s nabestellen kunt op onze site
oypo.nl/warkumserfskip.
Wilt u de foto’s op de kalender 2019
bekijken?: klik hier.

Heidenskipster Pleatsen wie útferkocht mar...
der is in twadde printinge.
Hawwe jo belangstelling foar in boek, dan kinne jo maile nei
pleatsen@gmail.com ûnder fermelding fan: namme, adres en wenplak.
P.S.: Op de middei en jûn fan de Winterfair lizze der in beheind oantal
eksimplaren yn it museum te keap.
De Heidenskipster molen fan eartiids
In eltsenien dy’t it Heidenskipster Pleatsenboek hat,
soe fansels ek it boek oer de Heidenskipster molen
hawwe moatte.
It is noch te keap foar 25,00 euro. Klik hjir

Stadsplattegronden uit 1664
Warkums Erfskip is in het bezit
gekomen van een aantal
reproducties van de in 1664 door
Bernardus Schotanus à Steringa
vervaardigde kaarten van
Hindeloopen, Stavoren en Workum.
Afmeting 54 x 67 cm.
Deze kaarten van hoge kwaliteit
mogen wij u te koop aanbieden voor
9,50 euro per stuk inclusief koker:
klik hier.
Museumkaart
Bestel online de
Museumkaart en
krijg gratis
toegang tot meer
dan 400 musea:
Klik hier.

Workum van Vroeger en Nu
Middenstanders in de periode
1960-1965
Het boek over de Workumer middenstand is in
onze webwinkel te koop voor € 15,-.
De verzendkosten zijn € 6,95. Ook kunt u het
boek afhalen in ons museum in het
waaggebouw Merk 4 te Workum: klik hier.
P.S.: Er zijn nog slechts een paar exemplaren
beschikbaar.

Workum’s Stenen Archief
In de zijmuur van It Pottebakkershûs bevindt zich
de gevelstenenmuur.
Minte de Jong heeft de historie van de meeste
gevelstenen kunnen achterhalen en hier een boekje
over geschreven: “Workum’s Stenen Archief”. Het
boekje is verkrijgbaar in ‘t Pottebakkershûs en
Warkums Erfskip voor slechts 3 euro. Klik hier.

Van scheiding naar hereniging
De geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk in Workum geschreven door Albert
Althuis. Het boek gaat over een
kerkgemeenschap, die in 1836 ontstond,
twee jaar na de Afscheiding. De
hereniging met de Nederlands
Hervormden vond plaats per 1 januari
2005.
Het boek is in ons museum verkrijgbaar
voor € 13,00. Ook via internet kunt u het
boek bestellen: klik hier.

Expeditie Oerpolder
Fiets eens door it Heidenskip met de Expeditie Oerpolder van Workum,
over de Aldedyk, door It Heidenskip naar Brânburren. En luister naar de
verhalen, die u op uw telefoon kunt beluisteren.
Verschillende Heidenskipsters en âld-Heidenskipsters hebben er aan
meegewerkt.
U kunt de verhalen hier vinden: klik hier.

Dakpannenactie
In ons museum hangt de adoptielijst.
Op het overzicht kunt u zien waar uw
geadopteerde dakpan ligt.
Ligt uw dakpan er nog niet bij? Dat kan
nog! Want nog niet alle dakpannen zijn
geadopteerd.
Wilt u Museum Warkums Erfskip ook
steunen en een dakpan adopteren, kijk
dan op onze website of haal een folder
in de Waag. Klik hier.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar warkumserfskip@hetnet.nl

