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Laatste nieuws 
Vanaf eind oktober is de State dicht gegaan voor publiek, mede ingegeven door de aangescherpte 
regelingen rondom Covid. De tuin blijft open, met gepaste afstand tot de tuinvrijwilligers voor bezoek 
overdag. 
In het kader van het zogenoemde ‘omdenken’ geeft deze periode ons de kans om nieuwe 
(educatieve) producten te ontwikkelen voor volgende jaar, het foldermateriaal te herzien en ook de 
collectie weer eens goed tegen het licht te houden.   

 

Dekema in het nieuws 
Afgelopen maanden is de State volop in het nieuws geweest. Het begon met de lancering van de 
duimdikke biografie over Dekema State waarvoor in diverse media ruim aandacht is geweest (zie 
‘Tips van de maand’). Ook was er een fraai artikel over het beheerdersechtpaar in het Friesch 
Dagblad en was Dekema State prominent aanwezig in de Erfgoed agenda van de gemeente 
Leeuwarden. 
 
Bij de Omrop Fryslân verschijnt sinds 26 oktober elke 
maandag een deel van de tv- serie Bûtenplaets.  
Hieronder de link naar de eerste van 8 afleveringen. 
Voor wie de Friese taal niet machtig is; helaas staat er 
geen Nederlandse ondertiteling bij, maar de 
sfeerbeelden zijn de moeite waard, en niet alle 
interviews zijn Friestalig. 
 

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/butenpleats-fan-26-oktober-2020-
1715 
 
 
 
 



Tuinflits 
De afgelopen maand stond in het teken van het oogsten van de rest van de 
appels en peren. Vanwege de warme zomer was de bulk al in september 
geplukt. Zo konden de bezoekers van onze theetuin al vroeg een “appeltje 
meepikken”.  
 

Voorts werden er in oktober weer sloten 
gebaggerd.  
 
Graskantjes steken, bladeren harken van het 
gras, en wieden blijven altijd nog nodig in dit 
seizoen. Verder is een begin gemaakt met 
het onder handen nemen van de 
kruidentuin door twee nieuwe vrijwilligsters. 
Ook de beplanting op het eiland rondom de 
kruidentuin wordt op de schop genomen. 
 
 

 
 

 Spotlight op……een bijzonder glas 
De afgelopen tijd is de State regelmatig letterlijk in beeld.  Onlangs ook weer prominent in een extra 
uitzending van Kunst en Kitsch (https://www.avrotros.nl/tussen-kunst-en-
kitsch/gemist/detail/item/tussen-kunst-en-kitsch-extra-we-heffen-het-glas-het-verhaal-achter-de-
hensbeker/) 

 
In 2018 werd er bij dit programma een Friese hensbeker ingebracht. De glas-expert Kitty Laméris 
taxeerde de beker op 85.000 euro!  Daags na de uitzending stelde conservator erfgoed 16e-20ste-
eeuw van het Fries Museum, Eveline Holsappel, de aankoop voor. De Ottema-Kingma Stichting 
verwerfde de beker met steun van de Vereniging Rembrandt en gaf die in langdurige bruikleen aan 
het Fries Museum. 
 
Verlovingsglas met bekende namen 
De datum 1599 en de 22 namen op het glas wijzen erop dat het glas gemaakt is ter gelegenheid van 
de verloving van Tjerck van Heerma en Lucia (Luts) van Walta. Het object zegt daarmee iets over de 
ceremonies, tradities en sociale verhoudingen tussen de Friese adel.  
 

Vele namen op het glas zijn 
‘bekenden’ van het Fries Museum 
en van Dekema State; in de 
collectie bevinden zich schilderijen 
en voorwerpen van de op het glas 
vertegenwoordigde families. Het 
stel trouwt in 1600 en van een 
bruiloft komt een bruiloft, getuige 
de naam van Lucia Dekema die ook 
op het glas staat en later huwde 
met Georg ofwel Jurjen Burmania.  
 



 
Hun 
portretten 
zijn te vinden 
op Dekema 
State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiaans glas 
Met de groeiende welvaart in de Nederlanden eind 16e eeuw en 17e eeuw steeg de vraag naar 
luxegoederen. Het heldere glas, dat exclusief in Italië werd gemaakt, was zeer geliefd. De kennis om 
dit glas zelf te produceren ontbrak, totdat enkele Italiaanse glasblazers zich in de rest van Europa 
vestigden. De gegraveerde beker wordt toegeschreven aan het Antwerpse Gelaesenhuys, waar 
Italiaanse meesterglasblazers glas maakten dat zeer moeilijk te onderscheiden is van het Venetiaanse 
origineel.  Aan de gestempelde maskertjes op het glas, met stempels van gezichten met een 
omgekeerde V op het voorhoofd, herkent men dit glas uit Antwerpen. Ook de blauwe parels in het 
midden van de rozet duiden op Antwerpen.  
 

Het Fries Museum was zeer blij met de aankoop: ‘Dat bekend is waar en door wie de beker is 
gemaakt, voor wie en welke gelegenheid, is uniek. Bovendien zijn bekers uit deze vroege periode, met 
rijke decoratie en een persoonlijk verhaal, vrijwel niet te vinden in Nederlandse museale collecties.'  
 

Tips van de maand 
 

Voor het geval dat u nog een fraai cadeau zoekt voor Sint  of kerst, is dit 
duimendikke boek (700 blz.)  Dekema State Jelsum, Biografie van een 
landgoed door Yme Kuiper & Sjoerd Couperus wellicht een goed idee. 
Een boek dat uitnodigt om er steeds weer stukken uit te lezen over het 
regenteske en gewone leven op Dekema State. Het landschap en 
bestuurlijk Fryslân door de eeuwen heen, maar ook met fraaie 
illustraties van de vele zaken die in en rondom Dekema State te vinden 
zijn. Een aanrader! Verkrijgbaar bij diverse boekhandels voor de prijs van 
€49,95.  
 
 
 

Een andere aanbeveling is het kleurige prentenboek van Astrid 
Kuiper en illustrator Linda de Haan onder de titel Simke de specht 
en het geheimzinnige kasteel.  Simke de Specht woont in haar 
lindeboom op een oud landgoed met een geheimzinnig landhuis 
met groene luiken. Samen met Faas vuurvlieg en Oek uil gaat ze 
op verkenning uit. Verkrijgbaar bij diverse boekhandels voor 
€15,00. 
 



 
 
 
Stinzenplanten in Fryslân 

 
Dit rijk geïllustreerde boek over Stinzenplanten, de verwilderende 
voorjaarsbloeiers in het historisch groen, is een ‘must have’. De bol-, 
knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn 
aangeplant op oude (Friese) landgoederen, buitenplaatsen, 
boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen 
worden hier uitgebreid beschreven. De auteurs  Henk Buith en  Stefien 
Smeding ( en co-auteurs Aad van der Burg Heilien Tonckens) 
beschrijven de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de 
stinzenflora op de belangrijkste vindplekken in Fryslân. 
Verkrijgbaar bij diverse boekhandels voor €22,50. 
 
 

 
Home made 
Dekema produceert divers home made specialiteiten 
Niet alleen zijn er overheerlijke home made honing en jams 
(tijdelijk uitverkocht) maar ook verfrissende dubbel-
vruchtensappen. Overigens worden de bestaande (te grote) 
pakken voortaan vervangen door flessen en flesjes. 
Nieuw in het assortiment zijn ook de home made hand gebreide 

artikelen (mutsen, sjaals en wanten) van de wol van onze Dekema 

kudde. Al deze producten zijn straks bij de voorjaarsopening weer 

volop verkrijgbaar. 

 

Natuurlijk mag in zo’n rubriek ook niet een recept van de maand ontbreken. Elke keer komt een 

product van Dekema State op deze manier even over het voetlicht. Deze maand een recept voor 

appel-peren chutney 
Ingrediënten 
300 g moesappels, geschild en in stukjes, 300 g peren, geschild en in stukjes, 125 g rozijnen, 150 g 
gesnipperde ui, 100 g gepelde walnoten, grof gehakt, 4 teentjes knoflook, geperst, 5 gedroogde 
Spaanse pepertjes, 2 el geraspte gemberwortel, 1 el mosterdzaadjes, 1/2 tl gemalen kardemom, 1/2 
tl gemalen piment, 2 dl witte wijnazijn, 300 g lichte basterdsuiker. 
Bereidingswijze 

Alle ingrediënten, behalve de suiker op zacht vuur in een 
roestvrijstalen pan aan de kook brengen, dan pas de suiker 
toevoegen en blijven roeren tot de suiker is opgelost, 
chutney op zacht vuur 1-11/2 uur laten koken, regelmatig 
roeren. Chutney in schone potten schenken en goed 
afsluiten. 
 

 

https://www.bol.com/nl/c/henk-buith/600418553/?lastId=44509
https://www.bol.com/nl/c/stefien-smeding/600418552/?lastId=44509
https://www.bol.com/nl/c/stefien-smeding/600418552/?lastId=44509
https://www.bol.com/nl/c/aad-van-der-burg/600418551/?lastId=44509
https://www.bol.com/nl/c/heilien-tonckens/6659191/?lastId=44509

