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Het	  Vredeman	  de	  Vrieshuis	  op	  Vijversburg	  
Gerestaureerd	  en	  geschonken	  door	  de	  gemeente	  Leeuwarden	  
	  
	  
Het	  kunstwerk	  is	  gerealiseerd	  in	  2000	  als	  blikvanger	  van	  de	  kunstmanifestatie	  
Leeuwarden	  in	  Perspectief,	  	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  Fries	  Festival	  Simmer	  
2000.	  	  
	  
Simmer	  2000	  was	  een	  grootscheeps	  provinciaal	  evenement	  waarbij	  Friezen	  om	  
ùtens	  weren	  uitgenodigd	  om	  even	  naar	  Fryslân	  terug	  te	  keren.	  Tjeerd	  Alkema	  
was	  zo’n	  Fries.	  Geboren	  in	  Harlingen	  en	  na	  zijn	  studie	  aan	  de	  kunstacademie	  in	  
Den	  Haag	  vertrokken	  naar	  Frankrijk	  waar	  hij	  sinds	  1963	  woont	  en	  werkt.	  
In	  2000	  werd	  het	  Vredeman	  de	  Vrieshuis	  geplaatst	  in	  de	  Prinsentuin	  tezamen	  
met	  een	  aantal	  andere	  in	  bruikleen	  gegeven	  kunstwerken	  van	  Alkema.	  Het	  
Vredeman	  de	  Vrieshuis	  is	  speciaal	  vervaardigd	  voor	  de	  tentoonstelling	  
Leeuwarden	  in	  Perspectief	  en	  is	  gebaseerd	  op	  een	  perspectieftekening	  van	  Hans	  
Vredeman	  de	  Vries	  (	  Leeuwarden	  1526-‐1609	  Hamburg).	  

	  
1e	  afb.	  Patroon	  van	  een	  hoekhuis,	  1604	  2e	  afb.	  Maquette	  3e	  afb.	  Kunstwerk	  in	  de	  Prinsentuin	  2000	  
	  
Hans	  Vredeman	  de	  Vries	  liet	  zich	  er	  op	  voorstaan	  dat	  hij	  een	  Fries	  was	  en	  zijn	  
betekenis	  als	  renaissancekunstenaar	  is	  immens.	  Een	  Fries	  om	  ùtens	  bij	  uitstek.	  
Zijn	  eigen	  kunstwerken	  (schilderijen)	  en	  vele	  voorbeeldboeken	  over	  
ornamentiek,	  perspectief,	  tuinarchitectuur	  en	  vestingswerken	  maakten	  van	  hem	  
een	  uomo	  universalis.	  
	  
Zijn	  ontwerpen	  en	  tekeningen	  zijn	  lange	  tijd	  inspiratiebron	  geweest	  voor	  
bouwmeesters	  (architecten)	  en	  vroegere	  kunstenaars	  en	  ontwerpers.	  Maar	  ook	  
op	  hedendaagse	  kunstenaars	  zoals	  de	  in	  Leeuwarden	  geboren	  M.C.	  Escher	  en	  
Harlinger	  Tjeerd	  Alkema.	  
	  
Vredemans	  laatst	  verschenen	  voorbeeldboek	  Perspectieve	  (1604)	  –	  het	  origineel	  
ligt	  opgeslagen	  in	  het	  	  Leeuwarder	  stadsarchief	  –	  bevat	  de	  prent	  	  nr	  9	  ‘patroon	  
van	  een	  hoekhuis’.	  
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Deze	  prent	  was	  oorspronkelijk	  bedoeld	  voor	  metselaars	  en	  steenhouwers	  om	  het	  
patroon	  van	  een	  hoekhuis	  op	  kleine	  schaal	  zowel	  in	  lengte	  als	  in	  de	  breedte	  te	  
kunnen	  uittekenen.	  De	  perspectieftekening	  van	  Vredeman	  de	  Vries	  geeft	  in	  feite	  
een	  illusie	  weer	  omdat	  de	  kunstenaar	  uitgaat	  van	  een	  distantiepunt	  dat	  binnen	  
de	  tekening	  ligt	  in	  plaats	  van	  een	  punt	  achter	  de	  horizon.	  	  
	  
Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  werkwijze	  van	  bijvoorbeeld	  Albrecht	  Dürer	  die	  uitging	  
van	  de	  geometrisch	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  driehoeksmeting.	  
	  
Tjeerd	  Alkema:	  In	  werkelijkheid	  is	  het	  met	  de	  prent	  van	  het	  hoekhuis	  dan	  ook	  niet	  
mogelijk	  om	  op	  een	  afstand	  van	  ongeveer	  2	  meter	  in	  één	  oogopslag	  de	  gevel	  van	  
het	  huis	  met	  twee	  etages	  in	  zijn	  geheel	  te	  zien.	  Om	  zijn	  huis	  op	  deze	  wijze	  te	  kunnen	  
fotograferen	  zou	  een	  sterke	  groothoeklens	  (fish	  eye	  objectief)	  nodig	  zijn.	  	  
	  
Wat	  Alkema	  heeft	  gedaan	  is	  het	  op	  schaal	  nabouwen	  van	  de	  tweedimensionale	  
tekening	  in	  drie	  dimensies,	  waardoor	  de	  ‘special	  effects’	  	  in	  de	  methode	  van	  
Vredeman	  de	  Vries	  genadeloos	  aan	  het	  licht	  komen.	  Zo	  blijkt	  het	  tegelpatroon	  op	  
de	  grond	  in	  werkelijkheid	  helemaal	  geen	  raster	  van	  vierkanten	  te	  vormen	  en	  zijn	  
de	  verticale	  balken	  ruitvormig.	  Dat	  alles	  sluit	  naadloos	  aan	  bij	  de	  uitgangspunten	  
die	  Tjeerd	  Alkema	  in	  zijn	  werk	  hanteert.	  Zijn	  anamorfoses	  (vormveranderingen)	  
zijn	  de	  stelselmatige	  ontmaskering	  van	  het	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid	  dat	  altijd	  
afhankelijk	  is	  van	  het	  standpunt	  van	  de	  waarnemer.	  
	  
Tjeerd	  Alkema	  gaat	  net	  als	  Vredeman	  de	  Vries	  uit	  van	  een	  beeldillusie.	  Zijn	  
ontwerpen	  van	  anamorfosekunst	  komen	  niet	  tot	  stand	  via	  wiskundige	  
berekeningen	  en	  zeker	  niet	  via	  berekeningen	  op	  een	  computer.	  Tjeerd	  Alkema	  
gaat	  als	  een	  constructivistische	  beeldhouwer	  met	  een	  ambachtelijk	  
timmermansoog	  haast	  intuïtief	  te	  werk.	  Ook	  zijn	  andere	  twee	  kunstwerken	  die	  
tijdens	  de	  twee	  biënnales	  Schaal	  en	  Maat	  (2001)	  en	  Passages	  (2005)	  te	  zien	  
waren,	  	  zijn	  op	  deze	  wijze	  vervaardigd.	  	  Zij	  zijn	  	  nu	  dus	  met	  zijn	  drieën	  op	  een	  
prominente	  plek	  in	  het	  oude	  parkdeel	  (boomgaard)	  van	  Vijversburg	  met	  elkaar	  
verenigd.	  
	  
Van	  Prinsentuin	  naar	  Vijversburg,	  een	  aantal	  opmerkelijke	  parallellen	  
	  
De	  Prinsentuin	  is	  net	  als	  Vijversburg	  een	  cultuur-‐historisch	  monument	  met	  
kunstinvloeden	  en	  een	  gemeenschappelijke	  ontwikkelingsgeschiedenis.	  
Tjeerd	  Alkema	  exposeerde	  in	  de	  Prinsentuin	  in	  2000	  voor	  de	  tweede	  keer	  in	  
Nederland.	  
Ook	  zijn	  eerste	  tentoonstelling	  in	  1968	  vond	  plaats	  in	  het	  Leeuwarder	  stadspark.	  
Toen	  in	  de	  expositiezaal	  boven	  de	  toenmalige	  Theeschenkerij.	  Het	  park	  herbergt	  
ook	  het	  Pier	  Pander	  Museum	  en	  de	  Pier	  Pander	  Tempel.	  Nu	  is	  de	  19e	  eeuwse	  Pier	  
Pander	  ook	  een	  Fries	  om	  ùtens	  die	  lange	  tijd	  werkte	  in	  Rome.	  Net	  als	  Tjeerd	  
Alkema	  ontving	  Pier	  Pander	  de	  Prix	  de	  Rome.	  Als	  prijswinnaar	  mocht	  Tjeerd	  
Alkema	  een	  periode	  in	  een	  Romeins	  atelier	  werken.	  
	  
Vijversburg	  was	  in	  de	  oorspronkelijke	  aanleg	  vooral	  een	  tuin	  met	  een	  
geometrische	  opzet.	  Ook	  de	  Prinsentuin	  was	  aanvankelijk	  een	  geometrisch	  
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aangelegde	  tuin.	  Hierin	  stonden	  toentertijd	  ook	  beelden.	  	  Deze	  zijn	  inmiddels	  
verdwenen.	  De	  historische	  beelden	  op	  	  Vijversburg	  (Bacchus,	  Pomona	  en	  Flora)	  
staan	  er	  nog	  steeds.	  Hans	  Vredeman	  de	  Vries	  heeft	  met	  zijn	  voorbeeldboeken	  
voor	  de	  tuinkunst	  grote	  invloed	  gehad	  op	  de	  aanleg	  van	  geometrische	  tuinen	  in	  
Europa.	  In	  zijn	  tuinontwerpen	  stonden	  op	  zichtlijnen	  kunstwerken.	  	  
	  
In	  de	  19e	  eeuw	  deed	  vervolgens	  landschapsstijl	  zijn	  intrede	  en	  werd	  zowel	  de	  
Prinsentuin	  als	  Vijversburg	  omgetoverd	  tot	  een	  park	  in	  de	  landschapstijl.	  De	  
belangrijke	  Friese	  tuinarchitect	  Roodbaard	  is	  zowel	  voor	  Vijversburg	  als	  voor	  de	  
Prinsentuin	  van	  invloed	  geweest.	  	  De	  beeldende	  kunst	  in	  de	  Prinsentuin	  speelt	  
alleen	  nog	  een	  rol	  binnenskamers	  met	  het	  werk	  van	  Pier	  Pander.	  	  
	  
De	  buitenkunst	  komt	  wellicht	  ook	  door	  het	  kwetsbare	  openbare	  karakter	  minder	  
aan	  bod.	  Inmiddels	  is	  het	  exposeren	  van	  kunst	  in	  de	  natuur	  prominent	  ingevuld	  
door	  Vijversburg	  met	  zijn	  sedert	  1997	  gehouden	  tweejaarlijkse	  
tentoonstellingen	  en	  de	  huidige	  nieuwe	  uitbreiding	  van	  het	  landgoed.	  Hierbij	  	  is	  
geleidelijk	  	  een	  fraaie	  kunstcollectie	  opgebouwd	  die	  past	  binnen	  de	  omgeving.	  
Het	  werk	  van	  Tjeerd	  Alkema	  heeft	  hierin	  een	  definitieve	  en	  waardevolle	  plek	  
gekregen.	  
	  
	  
Anamorfosekunstwerk	  Tjeerd	  Alkema,	  2001	  (nabij	  het	  tuinbeeld	  Bacchus).	  
Nu	  is	  het	  	  kunstwerk	  samen	  met	  het	  Vredeman	  de	  Vrieshuis	  en	  onderstaand	  kunstwerk	  De	  
Doorgang	  (blz	  4)	  geplaatst	  in	  de	  boomgaard	  van	  Vijversburg	  
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Kunstwerk	  De	  Doorgang,	  2005,	  inmiddels	  gerestaureerd	  en	  herplaatst	  


