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Atje Gaastra
Door de schenking van Atje Gaastra in 1949 is
uiteindelijk het museum Hert fan Fryslân ontstaan.
De waardevolle schenking bestond uit antiek, porselein,
gouden en zilveren sieraden en textiel. Alles uit de
periode 1720 -1920.
Wie was Atje Gaastra (1873-1972) en wat bewoog haar
om al haar bezittingen aan de gemeente Idaarderadeel
te schenken.
Atje Gaastra in juli
1956
(Foto: LC)

Lees meer op de website over Atje Gaastra

Rabo Clubsupport
Het museum heeft zich weer opgegeven voor de jaarlijkse actie
Rabo Clubsupport van de Rabobank.
De stemperiode is van 5 t/m 27 september.
In deze periode kunnen leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland, via de Rabo App of Rabo online bankieren, hun stem
uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toedragen.
Hoe meer stemmen ons museum krijgt, hoe hoger de bijdrage van
de Rabobank is. Vorig jaar hebben we 298 euro ontvangen.
De pagina van het museum is: Clubsupport op rabobank.nl

Leskist over de Tweede
Wereldoorlog
Het ‘4 Maaie Komitee Grou’ heeft in maart
een leskist over de Tweede Wereldoorlog
aangeboden aan de leerlingen van groep 8
van de basisscholen in Grou.
Het museum heeft een bijdrage geleverd
door een vest, voedselbonnen, postzegels
en zeep uit de Tweede Wereldoorlog
beschikbaar te stellen.

Leskist WO2
(Foto: Aukje van Vilsteren)

Lees meer op de website: Leskist over
Tweede Wereldoorlog

Friese bevrijdingsrokken
In mei was in de hal van het Fries Museum
het verhaal van enkele Friese
bevrijdingsrokken te bezichtigen.
Sinds enkele jaren heeft het museum ook
een bevrijdingsrok in de collectie. Deze rok
is geschonken door mevrouw Sjoerdtsje
Meester-Bruinsma uit Grou. De rok is in
1945 door haar moeder gemaakt.
Mevrouw Meester heeft voor het Fries
Museum geposeerd en haar verhaal
verteld.
Lees verder over de Friese
bevrijdingsrokken op de website.
Bevrijdingsrok Mevr. Meester
(Foto: Gieneke Verhoeven)

Luchtfoto Grou en fabriek (circa 1930)

Van Vuuren
Mooie bedrijfsfilms met de geschiedenis van
de fabriek.
In de eerste aflevering duiken we zo’n 130
jaar terug in de tijd en belanden in de
achtertuin van Hidde Halbertsma in Grou.
In deze eerste aflevering van de zesdelige
documentaireserie staat het ontstaan van Van
Vuuren centraal. De tijdlijn wordt aangevuld
met anekdotes, ervaringen en herinneringen
van huidig directeur Dennis Gijsman, exhoofdfabrikant Marius Tielen én oudfabriekswerknemers.
In de films worden items van de Halbertsma
fabriek getoond, die het museum in de
collectie heeft.
Diverse items van de
Halbertsma fabriek in het
museum

Kijk hier naar Van Vuuren
Documentaireserie op YouTube

Uurwerkmakers van Grou
Dorpsarchief Grou heeft de Grouster
uurwerkmakers en hun producten in kaart
gebracht. De verklaring voor opkomst en
ondergang zijn duidelijker geworden, maar vragen
ook om nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten worden weergegeven
op de website van het Dorpsarchief Grou.
Het museum heeft een uurwerk van Klaas
Johannes Andriese (1761-1819) in de collectie.
Het koperen uurwerk is gedateerd rond 1810.
Het uurwerk is geheel van koper gemaakt,
behalve een grote en een kleine bel bovenop die
van metaal zijn. De slinger en de kast ontbreken.
De klok is waarschijnlijk nagemaakt naar een
Amsterdamse klok. Met kast zal hij ongeveer 50 á
60 centimeter hoog zijn geweest. De klok sloeg
om het kwartier, op de hele uren op de grote bel
en op de kwartieren op de kleine bel. Het uurwerk
werd aangedreven door een snek. Dat is een
kegelvormig lichaam waarin een spiraalvormige
groef is uitgespaard en waarin een veer van
kattendarm ronddraaide.

K2637: Uurwerk (ong. 1810)
van Klaas Johannes
Andriese (1761-1819) uit
Grou.

Jaarverslag 2021
In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het museum
in het afgelopen jaar, met daarin tevens de jaarcijfers.
Het jaarverslag staat op de website: Jaarverslag-2021.pdf

Donateur worden
Nog geen donateur? U kunt zich aanmelden op de website: Donateur
Liever geen donateur, maar wel de nieuwsbrief ontvangen; U kunt zich aanmelden
op de website: Nieuwsbrief.
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Collectie
Op de website kunt u meer lezen over de samenstelling van de collectie van het
museum.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@museumhertfanfryslan.nl toe aan uw adresboek.

