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De Bonnema-miljoenen hawwe de

ôfrûne twa jier al hiel wat libben yn

de Ljouwerter publike brouwerij

brocht. Feitlik moatte dy miljoenen de

oplossing bringe foar saken dy’t,

foardat it legaat op 14 maaie 2002

bekend waard, net iens as probleem of

knyppunt bekend stienen. Dat jildt

sawol foar it Fries Museum dat, noch

mar koartlyn, hiel wat miljoenen oan

syn tunnel, renovaasje en restauraasje

spendearre en hielendal gjin plannen

foar nijbou of ferfarren hie. Dat jildt

ek foar it Saailân, dat miskien wol net

it moaiste plein fan Nederlân wie of is,

en dêr’t de gemeente dochs gjin

konkrete plannen foar it oerdwaan fan

de eardere renovaasje hie. Boppedat

docht no ek noch bliken dat it

Winkelsintrum Zaailand grut ferlet

hat fan in nije ympuls, no’t it minder

rendearret as dat de eigner graach

sjen soe. Dêrmei binne de knyppunten

ûnderwilens aardich grutter as dat de

miljoenen fan Bonnema oplosse kinne.

De winners rinne har waarm, en ien

slachtoffer stiet al fêst: it Saailân sels.  

foto’s: jaap spieker
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marketing
Ljouwert komt op nasjonale skaal te min yn byld, sa skriuwe
Wilco de Jong en Jurriaan de Mol (W&J) yn har koartlyn nei
bûten brochte stedsmarketingplan foar Ljouwert. Dat is neffens
de beide mannen in miste kâns, want Ljouwert hat in
monumintale binnenstêd, kultuerhistoaryske bysûnderheden
en in natuerlike jachthaven. Dat lêste is net wier, mar wat
makket it út as it om stedsmarketing giet? Ek it sakedwaan yn
Ljouwert skoart op tal fan aspekten posityf, sa makket it
rapport fan W&J, spitigernôch sûnder foarbyld en bewiis te
neamen, dúdlik. Dêrnjonken is Ljouwert oars as oare
Nederlânske stêden, fanwegen in hiel eigen (Fryske) kultuer,
freonlike en relaxte bewenners en de twataligens fan de stêd.
W&J fine it och sa spitich dat Ljouwert syn potinsjes op it mêd
fan wenjen, wurk en rekreaasje relatyf te min ynset. Sjoch,
sokke empirysk alhiel net ûnderboude konstatearrings binne
op harsels al prachtich, en dan ek noch it foarútsjoch op in
goudene rispinge mei in stedsmarketingplan, it hâldt net op. It
wurdt noch wat mei al dy Ljouwerter potinsjes. As se it mar
folhâlde no’t se sa yn byld brocht wurde sille. Net alle potinsjes
kinne dêr goed oer. En ik fyn it ek wol wat foar al dy

ûnaardige en stresste lju yn oare Nederlânske stêden. Goed, dy
hawwe fansels wol it gemak fan ientaligens. Ljouwert is, sa kin
de konklúzje wêze, feitlik al geweldich, en it wurdt allegearre
grif noch folle moaier.

nij saailân 
Dat Ljouwert noch folle moaier wurdt, kin net lossjoen wurde fan
in Nij Saailân. In hiel nij Fries Museum, oanfolle mei in rige nije
winkels en fansels in soad horeka, sil der mei-elkoar foar soargje
dat it Saailân sawol nij oanklaaid as ek moai wat lytser wurdt, sis
mar feitlik ferdwynt. Hoe grut mei in plein winliken wêze? Foaral
net te grut, sa liket it algemien Nederlânsk tinken te wêzen. En is
in plein grut dan wurde al gau kwalifikaasjes fan sigerich, kâld en
ûnfreonlik fan tapassing ferklearre. Jierrenlang is it Boargemaster
Kuperusplein yn It Hearrenfean omskreaun as it grutste plein fan
Nederlân en dat wie perfoarst gjin komplemint. Dêr moast dus
wat oan dien wurde. 

No is it in plein dat yn syn beheindens en nearzigens yndied
treflik by it Hearrenfeanster sintrum oanslút en hielendal past yn
de Nederlânske tradysje fan non-pleinen. En it Saailân? Dat plein
is ‘onherbergzaam en de inrichting is slecht’, sa skriuwt de

Goodbye Saailân piet hemminga
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skuldige oan dat alles yn syn konsept-struktuerfisy ‘Us Stêd’. It
Wilhelminaplein freget benammen om in ‘meer eigentijdse’
oanpak, sa lit de gemeente yn datselde beliedsstik witte. ‘Meer
eigentijds’ is wol in hiel sterk argumint, mar wa’t saakkundich
wethâldster Marga Waanders har entûsjasme oer in Nij Saailân
heard en sjoen hat, hâldt him lykwols de lea stikken. Sûnder ek
mar ien tel werom te sjen nei it aktuele ferline, of de opmerkings
fan W&J oangeande de monumintale binnenstêd mei te nimmen,

wurdt ynienen alle heil ferwachte fan ING en Hubert-Jan. Ik hâld
lykwols foarearst noch even myn twifels. Dy twifels hawwe te
krijen mei trije belanghawwenden: de gemeente Ljouwert,
arsjitekt Henket en it Fries Museum.

gemeente ljouwert
As in gemeente sjen litten hat sels net folle weet te hawwen fan
skientme of it ferlet fan in histoaryske binnenstêd, dan is dat
Ljouwert wol. Ik hoech mar te wizen op de smoarge ruten fan it
Burmania-hûs, de ûnfersoarge publyksromte yn it stedskantoar of
de by foarried al mislearre werynrjochting fan it eardere
Beursplein, dan is it elke bûtensteander ek dúdlik dat Ljouwert
gjin heechfleaner is as it om it staljaan fan de iepenbiere romte
giet. As ik my behein ta de Ljouwerter binnenstêd soe’k ek op it
mislearjen fan de Sineeske stiennen op de Nijstêd wize kinne, de
oaljefantestâlen op it Saailân, de ûndergong fan Tunen en
Foarstreek, of de tragyske ûntwikkelings mei Ruterskertier en

efterlizzende Hania- en Wolvesteech. Dat it Ljouwert mar net
slagget om de priis op it mêd fan romtlike ynrjochting te winnen,
hat sawol te krijen mei de missende saakkundigens, de troch de
jierren hinne te krappe Ljouwerter beurs, as de te ambisjeuze
winsken. 

Underwilens is praktysk de hiele spesjalisearre middenstân op
Nijstêd en Wurdumerdyk ferdwûn, en krekt no’t Stoffels der op it
Naauw foargoed tabak fan hat, komt Waanders mei it sizzen dat

der op it Saailân ferlet fan nije winkels is, om sadwaande de
kwaliteit fan it Ljouwerter winkeloanbod omheech te bringen. It
liket in te maklik fan de  ING-projektûntwikkelders oernommen
filosofy. Dy hawwe mar ien belang foar eagen: de eigen beurs. Wa
makket my dúdlik dat it mislearjen fan it Saailân-winkelsintrum,
krekt as it giet om it kwalitative oanbod, net op’e nij bart mei de
tochte nijbou foar Hema en C&A oer? My tinkt dat de oarsaak
fan it blykber mislearjen fan it winkelsintrum Zaailand noch
altiten en ûnferoare wurket.

kwaliteitsoanbod
Dy oarsaak is net allinne de gemeente dy’t gjin kar wit te meitsjen
tusken in fereaske stipe  fan de binnenstêd en it tastean fan nije
en grutte winkels bûten it sintrum fan de stêd. Ljouwert hat te
min massa om op dat (en oar) mêd selsstannich belied te fieren
en is sadwaande te ôfhinklik fan hurd wikseljende arguminten,
private ûntwikkelders en Europeeske fûnsen. It resultaat  yn de

As in gemeente sjen litten hat sels net folle weet te hawwen fan skientme of it ferlet fan in
histoaryske binnenstêd, dan is dat Ljouwert wol.
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binnenstêd is in bûnte grimelgrammel fan winkelkeatens en
diskounters. Dy oarsaak is ek net allinne de gemeentlike
ûnwissens en swakkens dy’t al gau opsjen dogge nei alles dat fan
bûten de provinsje komt en mei in moai praatsje it resept foar dè
oplossing biedt. It ynheljen fan it Amsterdamske buro SALE, de
werynrjochters fan de Nijstêd, is mar ien foarbyld fan sok
provinsjalisme. Waanders har aktuele opteinens in oar. Wêr is
arsjitektuerwûnder Riek Bakker trouwens bleaun? 

Dat it Ljouwerter winkeloanbod kwalitatyf sa tebek rûn is hat
fierders foaral te krijen mei de hiele struktuerferoaring yn it
midden- en lytsbedriuw. En dat docht de fraach stellen oan wa’t
ING de nije winkels op it Saailân tinkt te ferhieren. Miskien oan
de jonge ûndernimmers fan de Lytse Tsjerkstrjitte, nei’t hja de
kommende meagere jierren yn ferbân mei de bou fan in
parkeargaraazje op it Aldehouster Tsjerkhôf oerlibbe hawwe? 
Ferjit it. 

De wichtichste oarsaak haw ik lykwols noch net neamd en dat
is de keapkrêft fan de trochsnee-Ljouwerter. Dy keapkrêft soarget
foar bloeiende Wibra’s, Krûdfetten en H&M’s, wylst men om’e
nocht sykje sil om in trêteur, grand kafee of kleansaak út it
heechste merksegmint. Dyjingen dy’t ferlet fan sokke saken
hawwe, ride de Ofslútdyk even oer en fine oan de oare kant wat
yn ús haadstêd net te krijen is. W&J kinne grif noch hiel wat
loovjende wurden oer Ljouwert opskriuwe, mar ek dat feroaret it
winkeloanbod net.

stiennen
It nije Saailân mei foaral gjin grien hawwe, sa liet arsjitekt
Hubert-Jan Henket okkerdeis witte. Nee, it Saailân moat krekt
oarsom goed stiennich wurde. Tagelyk hat de arsjitekt út Esch it
oer ‘hoge cultuur, commercie en gezelligheid’ dy’t op it Saailân
mei-elkoar opgean sille. No, dat docht werklik it slimste tinken.
Hege kultuer yn Ljouwert, wylst it om it opkrikken fan
besikerstallen giet? En dat yn relaasje mei de woarsten fan de

Hema? Ik sjoch de Brabânske geselligens al hielendal foar my.
Mei-elkoar leveret dat dochs in misferstân op dat noch grutter is
as Henkets tinken oer grien yn de stêd. Wie der trouwens wat mis
mei it eardere grien op it Saailân? Nee, wis net. Wêrom is der nea
in foarbyld nommen oan bygelyks, lit ik ris wat út de grutte
wrâld neame, de Jardin du Luxembourg? Ik wit ek wol: gjin plein,
mar in tún, midden yn de stêd. Of sjochris wat der tsjinwurdich
bart op it nije Museumplein yn Amsterdam. Ek al, hiel
eigentiidsk, in stik moai foarmjûne greide yn stee fan in plein yn
de stêd. Stien moast der komme, sa  seinen de tsjinstanners fan de
plannen fan Sven Andersson ek al. Mar ik bin fan betinken dat it
tsjinwurdige Museumplein der wêze mei. En soe it Saailân moai
opgriene wurde, dan soe midden yn de stêd en foar in relatyf lyts
bedrach, in oantreklik kuier-, sit- en boartersplak ûntstean. 

doorkijkje
Earder hawwe merk en merke elke yngripende fernijing fan it

En soe it Saailân moai opgriene wurde, dan soe midden yn de stêd en foar in relatyf lyts
bedrach, in oantreklik kuier-, sit- en boartersplak ûntstean. 
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Saailân ûnmooglik makke. Mar blykber kin de merke no ynienen
wol earne oars hinne. Hoewol, de gemeente seit yn ‘Us Stêd’, dat
it plein ‘blijft bij uitstek de locatie voor het organiseren van
grootschalige gebeurtenissen’.  Dat wurdt noch wat mei de merke
foar de foardoar fan it museum. Hawar, it sil wol in soad ekstra-
besikers foar merke èn museum opsmite. 

Hubert-Jan hie it ek noch oer nijsgjirrige en oantreklike
‘doorkijkjes’ dy’t mei de bou op it Saailân ûntstean sille. Ik bin
dêr net gerêst op. Earder tink ik dat it sigerige gloppen, hoeken
en stegen wurde, stoffearre mei ûnhuere typen dy’t der foar
soargje dat de konsumint út it hegere segmint beslút om mar net
(wer) te kommen. En it resultaat fan in museum njonken de
Hema is dat it plein foargoed ferdwûn is. Goodbye Saailân. Ja,
Friezen hâlde och sa fan de romte en frij sicht, mar tsientûzen
kante meters foar in moai plein meitsje tsjinwurdich allinne noch
mar bang. Wa’t fierders tinkt dat fan it Saailân in Frijthof

oerbliuwt, ken Ljouwert en de Ljouwerters net. Wa ken trouwens
ien nijmoadrich, ‘meer eigentijds’ plein yn dit lân dat slagge is?
De yngreep dy’t der no oankomt, en dêr’t Waanders op foarhân al
fan út de skroeven is, soe wolris justjes te ticht yn de buert fan it
Hearrenfeanster Kuperusplein komme kinne.

museum
As it Fries Museum nei it Saailân ferfart ûntstiet der op de
Turfmerk in grut probleem. Ik haw de wethâldster der noch net
oer heard, mar myn soargen soenen, as ik har funksje hie, earder
nei de takomst fan de Turfmerk as dy fan it Saailân útgean. De
Turfmerk hat it ek mei de oanwêzigens fan de museumgebouwen
al dreech om in bytsje netsjes en oantreklik te bliuwen, sa tichtby
de Tunen. Mar it gebiet is wierskynlik hielendal oan de
ferpaupering oerlevere as it museum dêr net langer is. My tinkt
dat Hubert-Jan net earder mei syn prachtige plannen út ein kin as
dat de nije en ferantwurde bestimming fan de besteande
museumgebouwen fêststiet. 

Dat bringt my by noch in oare fraach. Wat sil it Fries
Museum op it Saailân feitlik better dwaan, as yn al dy jierren op
de Turfmerk? Wurdt it museumprodukt helderder en better te
ferkeapjen as de Xenos de buorman is? Nimt it besikerstal
struktureel mei tsientûzenen jiers ta as kolleksje en stêf noch
altiten deselde binne as op de Turfmerk? It besikerstal wurdt grif
net bliuwend heger om’t it Saailân sa lûkt, lykas Waanders tinkt.
Nee, dat kin allinne mar troch as museum sels foar
spraakmeitsjende útstallings en eveneminten te soargjen. Mar is
spraakmeitsjen wol mooglik as it om Fryske kultuerhistoarje giet?
En hokfoar niche yn de hjoeddeiske keunsten tinkt it Fries
Museum sjen te litten om de stevige konkurrinsje op de merk fan
museumbesiters oan te kinnen? Allinne in nij gebou op in oar
plak is op’en doer spitigernôch ûnfoldwaande om alle Friezen en
bûtenlanners kear op kear it museum yn te heljen. 

bonnema-sinten
It jild fan Abe Bonnema hat der foar soarge dat elk fynt dat it
Saailân nedich opknapt wurde moat. Boppedat doocht it plak fan
it Fries Museum op de Turfmerk, sûnt 14 maaie 2002 en nei 125
jier, hielendal net mear. Dat de Hurdegarypster arsjitekt
miljoenen neilitten hat foar de nijbou fan it Fries Museum is
fansels in geweldige opstekker foar Ljouwert en de  kultuersektor.
Mar ik wol al trije dingen yn dat ferbân opmerke. 

Yn it foarste plak hat it sizzen dat Bonnema pas op it lêste
momint op de gedachte kommen is om syn jild foar in museum
yn Ljouwert te bestimmen, my fernuvere. It jild dat no ornearre is
foar in museum yn Ljouwert, hie blykber mei itselde gemak foar
wat of earne oars brûkt wurde kinnen. Dat relativearret dochs de
needsaak fan renovaasje fan it Saailân of Fries Museum. 

En yn it oare plak is de útlis fan tredden, as soe Bonnema
dochs foaral tocht hawwe oan in museum foar arsjitektuer en/of

moderne keunst justjes oars as it wollen fan de Bonnema-
stichting. Dat liket dochs ek in bytsje frjemd om’t Bonnema dat,
lykas syn wollen oangeande plak en yn te hieren arsjitekt, dan grif
wol opskreaun hie. 

Yn it tredde plak hawwe de Bonnema-miljoenen ûnderwilens
dúdlik makke dat dy postúm hiel wat yn beweging brocht hawwe.
Nocht oan ûnnocht is trouwens in tige te wurdearjen goed Fryske
eigenskip. Mar fansels, dat is beide âld nijs. Dochs spitich dat it
Saailân, en ik doel benammen op de besteande ôfmjittings fan dat
âlde eksersysjefjild, dêr foargoed it slachtoffer fan driget te
wurden. 

top 20
Ljouwert moat yn fiif jier ta de top-20 fan de frijetiidsstêden yn
Nederlân hearre, sa fine W&J. Is dat net in wat al te beskieden
doel, no’t it Nij Saailân der oankomt? Wurdt it net de heechste tiid
dat W&J de Ljouwerter ambysjes opskroeve? Hokfoar stêden
soenen tsjinwurdich trouwens al op dy list stean? Wat is de
hjoeddeiske rangskikking fan Ljouwert? Wa hâldt dy list by? Ik
wist net iens dat W&J, of mooglik in oar, sa’n list hawwe. En
moatte W&J har honorarium ek werom betelje as it Ljouwert net
slagget om it helder omskreaune W&J-doel yndied te berikken? En
hoe grut is har bonus as Ljouwert meikoarten nûmer tsien wurdt?

Yn in rapport dat Rotterdam ek al ta attraktive frijetiidsstêd
meitsje wol, lies ik: ‘De binnenstad zal attractiever worden als de
veiligheid verbeterd wordt, de openbare ruimte beter onder-
houden wordt, er meer openbaar groen komt en er minder auto’s
in de binnenstad zouden komen’. Apart, dat de Rotterdammers
gjin foarbyld oan de Ljouwerter plannen nimme. Nee, Ljouwert
hoecht grif net bang foar wrâldhaven Rotterdam te wêzen as it
om de top-20 fan de frijetiidsstêden giet. Boppedat hat Ljouwert
ommers, flakby it Saailân, in natuerlike jachthaven!

En it resultaat fan in museum njonken de Hema is dat it plein foargoed ferdwûn is.
Goodbye Saailân.


