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Levende historie
Haar foto’s van historische gebeurtenissen

Voor al die bouwsteentjes van Leeuwarden Lonkt

Levende
bouwt Maartje Roos op uit tientallen lagen.
t heeft ze heel wat kilometers in de stad afgelegd.

historie
D
TEKST GITTE BRUGMAN
FOTO’S MAARTJE ROOS

Drie jaar geleden benaderde
fotograaf Maartje Roos de
theaterman Jan-Dirk van
Ravesteijn, met wie ze een

liefde voor historie deelt. Ze wilde
iets ondernemen in het kader van
het Mata Hari-jaar. Van Ravesteijn
kruipt geregeld in de huid van be-
langwekkende historische figuren
uit Leeuwarden, zoals M.C. Escher,
Oldehove-bouwer Jacob van Aaken
en stadhouder Willem Lodewijk (Us
Heit). Hij bood haar een plek in het
kleine Jugendstil-theater annex ex-
positieruimte aan de Tweebaks-
markt.

Nu - drie jaar later - hangt hier de
reeks Leeuwarden Lonkt, waarvoor
Roos zich verdiepte in de levens van
bijzondere Leeuwarders. ,,Het gaat
om historische figuren die ik interes-
sant vind. Ik heb er tien uitgezocht,
die een divers tijdsbeeld opleveren
en die om verschillende redenen be-
roemd zijn.’’

Voor Roos was het van belang dat
de figuren op enig moment iets in
Leeuwarden hebben gedaan. Die ge-
beurtenis probeert ze te ensceneren.
Met modellen, kleding uit de bewus-
te periode, dieren en voorwerpen. En
met hulp van antiquairs, particulie-
ren en instellingen, kostuumver-
huurders en grimeurs.

Maartje Roos vertelt over
zes voorbeelden:

nazomer 1919: Slau en Simon Vest-
dijk bezoeken Leeuwarden. Ze
kenden elkaar zijdelings van de
hbs en studeren medicijnen in
Amsterdam, terwijl de bewonde-
ring voor elkaars schrijf- en dicht-
kunst hen verbindt.
Op de kade van de Nieuwestad zitten
bijvoorbeeld Slau (Jan Jacob Slauer-
hoff) en Simon Vestdijk in het zonne-
tje voor het ouderlijk huis van Slau-
erhoff. Wie de Nieuwestad kent, ziet
dat de gevels tegenwoordig heel an-
ders zijn. ,,Ik heb door de hele stad ge-
zocht naar panden die nog lijken op

die van begin twintigste eeuw en die
gefotografeerd met het juiste licht.
De etalages heb ik ook zelf gevuld.’’

nazomer 1890: Huiskamersetting
van advocaat/schrijver/politicus
Troelstra, samen met zijn toenma-
lige vrouw Sjoukje Bokma de Boer
(pseudoniem schrijfster Nienke
van Hichtum).
Piter Jelles Troelstra zit in ‘zijn’
woonkamer aan de Nieuwestad.
,,Voor het eerst sinds vijftien jaar zijn
zijn eigen meubels weer eens ge-
bruikt.’’ Tresoar haalde ze voor deze
gelegenheid uit de opslag in Win-
schoten. ,,In het echt woonde hij op
nummer 113, maar uiteindelijk is de
foto gemaakt een aantal huizen ver-
derop. Want hoewel de bewoners
van nummer 113 eerst enthousiast
waren, bleek het maken van een af-
spraak later heel moeizaam.’’ De
glas-in-loodraampjes op deze foto
zijn eigenlijk die van haar eigen huis
aan de voet van de Grote Kerk. On-
derop het tafeltje ligt een originele
krant met een artikel over Troelstra.

Veel informatie haalde ze uit bron-
nen die bij Tresoar en het Historisch
Centrum Leeuwarden zijn onderge-
bracht. Via Facebook was ze geregeld
op zoek naar modellen. Als ze op
schilderijen een hondje zag, vroeg ze
deskundigen om welk ras het ging.
,,Want daar heb ik geen verstand
van.’’

begin 1890: De jonge Greetje Zelle
tijdens haar balletles van dans- en
muziekmeester H. de Jong.
Voor de foto met Margaretha Zelle
(later Mata Hari) ging ze op zoek naar
Zalen IJ. van der Wielen, waar de jon-
ge Greetje ooit balletles had. ,,We wa-
ren eerst in een andere zaal, maar er
bleek nog een afgesloten zaal te zijn,
die via de Sacramentstraat bereik-
baar was.’’ Ze maakte er zelf schoon,
zette haar camera op de gewenste
plek en nam de posities in van haar
figuranten. Zo kon ze precies bepalen
hoe de schaduwen zouden moeten
vallen, als ze mensen niet tegelijk
kon fotograferen.

De kleding van de dansende meis-

jes is gebaseerd op ballerina’s die Ed-
gar Degas schilderde. De jurkjes zijn
speciaal voor de foto gemaakt. De
spiegel en de vleugel (inclusief pia-
nist) vond ze via Facebook. En zonder
aanwijzingen van balletdocente Anja
Schadenberg van de Friesche Ballet-
school had ze de poses niet correct
kunnen weergeven.

13 december 1742: Marijke en haar
zoon, stadhouder Willem IV, krij-
gen tijdens het middagmaal door
hofhovenier Johan Hermann
Knoop, de eerste gekookte aardap-
pel gepresenteerd.
Bijzonder is dat Roos voor de foto
van Marijke Meu (Maria Louise van
Hessen Kassel, 1688-1765) bij hoge
uitzondering in de stijlkamer van het

Princessehof mocht fotograferen.
Zonder modellen, want ze mocht
niets aan de opstelling veranderen.
Iedereen - met inbegrip van de ko-
ningspoedel - is in de studio vereeu-
wigd. De wand, die op de foto de ach-
terwand is, bestaat niet meer. Roos
bouwde deze helemaal op uit stuk-
jes beeld van de andere muren.

3 juli 1634: Saskia heeft, in het bij-
zijn van haar kersverse man Rem-
brandt van Rijn, een rekest inge-
diend en doet daarmee afstand
van de vastgoedbezittingen van
haar familie. Daarna vertrekt ze
naar Amsterdam.
Om Saskia van Uylenburg voor een
volledige Kanselarij te kunnen
plaatsen, moest Roos bomen ‘hak-
ken’ en het voormalig Fries Muse-
um opbouwen uit talrijke elemen-
ten. Ze voegde bovendien de gracht
weer toe. ,,Hier staat een Visla draad-
haar, een hondenras dat toen veel
geschilderd werd.’’ Rechts in beeld,
in de schaduw van de dame naast
haar, loopt Roos zelf in een cameo.

Najaar 1578: Willem Lodewijk,
stadhouder van Friesland, ver-
trekt naar Franeker om afspraken
te maken over de huwelijksvol-
trekking tussen hem en zijn nicht
Anna, dochter van Willem van O-
ranje.
Pronkstuk in de serie is de foto van
Us Heit: Willem Lodewijk van Nassau
(1560-1621). Op basis van historische
tekeningen reconstrueerde Roos een
deel van het Stadhouderlijk Hof.
,,Voor het erkertje moest ik een refe-
rentiepunt hebben. Moest ik naar
Amsterdam, of naar de hangende
keukens in Appingedam? Uiteinde-
lijk heb ik dit helemaal opgebouwd
uit stukjes raam uit Leeuwarden.’’

Achter het raam staat Anna, die
haar toekomstige man ziet vertrek-
ken. Hij zit op een typisch zadel, en
zijn paard draagt een tuig dat Roos
kon bemachtigen via stalhouderij It
Hoarnleger in Engwierum. Om de
benen van het Friese paard waarop
hij zit, huppelt kooikerhondje Bom-
mel.

Roos heeft nog meer beelden in

haar hoofd rond Escher, Hendrik Fre-
dericus van der Kallen (Havank) en
Titia Bergsma (de eerste Nederlandse
vrouw op Japans porselein). ,,De foto-
grafie hiervoor heb ik deels al ge-
daan.’’ Dat is wel handig, want ze ver-
huist binnenkort uit de stad. ,,Tot
voor kort liep ik vaak even de deur
uit om het juiste licht te vangen.’’

Leeuwarden Lonkt wordt een reizen-
de expositie met een lespakket; een
combinatie van theater en geschie-
denis, techniek en creativiteit. Scho-
lieren kunnen experimenteren met
een zogenaamd green screen en zich-
zelf zo in het verleden plaatsen. Ook
komt er een podcast, gemaakt door
Kweekvijver Noord. ,,Want het is
toch leuk te weten waarom je school
Piter Jelles heet? Of waar de naam
van je straat vandaan komt?’’

Leeuwarden - De Vier Pelikanen:
Tweebaksmarkt 48, vr t/m zo,
13-17 u, t/m 28 januari,
www.roosphotography.nl,
www.devierpelikanen.nl
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1742: Gekookte aardappels voor Marijke Meu. 1578: Willem Lodewijk vertrekt om zijn huwelijk te regelen.


