Dierboekhoek
Gerben Rypma, de keunstner
fan it dûbele krús
Het beeld van vroeger, toen de koeien met de hand gemolken werden en het werk op het land met paarden gedaan werd, blijkt veel te
romantisch. Het was hard werken en er was veel persoonlijk leed,
blijkt uit het boek van Eeltsje Hettinga over Gerben Rypma.
Tekst: Hinke Fiona Cnossen

De vele tekeningen van Gerben Rypma van
het boerenleven en de variatie in vee herken
ik. En ook de omgeving waar dit alles zich
afspeelt. Hij noemde het landschap tussen
Sânfurd, Greonterp, Blauhûs, Wolsum en
Abbegea eenvoudig ‘onwaarschijnlijk mooi’.
‘Oarde fan sompewrâld en poel en pet.’
Juist dit is het landschap uit mijn jeugd dat
mij zo na aan het hart ligt. Maar door het
verhaal dat de schrijver Eeltsje Hettinga
vertelt over dichter/schilder Gerben Rypma
verdwijnt het romantische beeld. Het is
hard werken en veel persoonlijk leed en
onzekerheid schuilt achter de tekeningen.

Levensverhaal
In het eerste deel vertelt de auteur het
levensverhaal van Gerben Rypma. Dit verhaal is opgehangen aan de gedichten en
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schetsen. Gerben Rypma werd geboren op
2 september 1878. Hij stierf op 12 februari
1963 in Blauwhuis in het Teatskehûs, waar
hij de laatste vierentwintig jaar van zijn
leven verbleef. Hij was daar in 1939 helemaal verwaarloosd opgenomen. Tot dan
woonde hij in een hut bij het meer. De tekeningen die daar achterbleven, zijn grotendeels verbrand. Van zijn vroegere werk is
daardoor niet veel over. Toch bleek het
gelukkig mogelijk zo’n prachtig boek over
hem te maken. Zijn grafsteen is een dubbelkruis, een kruis voor Rypma de schilder
en één voor Rypma de dichter.
De tekeningen zijn door zelfonderricht ontstaan, Rypma’s leermeester zijn het landschap en de natuur. Daarnaast waren Ids
Wiersma en zijn zwager Jaring Walta grote
voorbeelden voor hem. Hij maakte ongeveer twaalf schilderijen per jaar en kon daar
niet van leven. Daarom was hij van tijd tot
tijd boerenarbeider. De ‘akwarel op papier’
op pagina 98 is prachtig. Ook de krijttekeningen van het liggende paard zijn schitterend eenvoudig.

Schetsen en schilderijen
In het tweede deel (vanaf pag. 120) geeft de
auteur een goed overzicht van de schetsen
en schilderijen in potlood, inkt en olieverf.
Veel boerderijen en het mooie zwartbonte
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Weide met koeien

Friese vee in de wei. Zo nu en dan een Friese
roodbonte (1 op 20) en bij de paarden zien
we zowel Friese paarden als Bovenlanders
(Groningers/Oldenburgers) alsook dravers
en Belgen. De melkschapen worden gemolken en de Friese zeug met biggen weidt in
het land. (Bij de portretten meen ik ook
Hessel Bouma te ontwaren... maar dat kan
niet). Er is rondom Greonterp, Blauhûs en
Sânfurd nog niet zo veel veranderd, of toch
wel. Het Friese varken is verdwenen.
Titel: Gerben Rypma, de keunstner fan it
dûbele krús
Auteur: Eeltsje Hettinga; taal: Fries
Aantal pagina’s: 208; ISBN: 9789081581813
Friese stal

K I N D E R hoek
…en het is zeldzaam!
Deze keer laten we zien welke mooie geitenrassen er in Nederland rondlopen. Een aantal rassen is intussen ook zeldzaam geworden. Maar ze hebben allemaal iets bijzonders. Verder zien jullie een poster van
de familiedag op 14 mei. Kom je ook? Een ondeugende geit heeft geknabbeld aan de poster, maar kun je
raden welk geitenras ook op Herinckhave is? De kinderen die het goed hebben, kunnen op de familiedag
een kwartet afhalen.

Geiten
Onze geiten stammen af van de Bezoargeit. Ongeveer 10.000 jaar
geleden gingen mensen in de gebieden rond Iran en Irak schapen en geiten als huisdier houden. Geiten zijn niet kieskeurig. Ze
eten behalve gras ook takjes van struiken en allerlei andere planten. Mensen die vroeger alleen een klein stukje grond met gras en
struiken hadden, konden daar geen koe houden. Maar wel een
geit. Zo hadden ze toch een dier dat voor melk zorgde. Daarom
wordt de geit ook wel de koe van de arme mensen genoemd. Nu
zie je vaak geiten op kinderboerderijen. Geiten zijn vrolijk en
ondeugend en daarom vinden mensen het een leuk hobbydier.

Cees van
Dongen

Kor Oldenbroek

De Nederlandse landgeit
De Nederlandse of Veluwse landgeit is al een oud ras. Je kunt hem
al op schilderijen van 400 jaar geleden zien. Het is een geit met
ruig lang haar, horens en een sik. De bokken hebben heel mooie
horens. Landgeiten zijn zeldzaam geworden, maar gelukkig hebben mensen nu ontdekt dat ze heel nuttig werk kunnen doen in
natuurgebieden. Ze eten van struiken en planten en zorgen dat
de heide niet dichtgroeit met bomen.

Landgeit

Bonte geit

dierenbeeldbank

Toggenburger

Melkgeiten
In Drenthe kruiste men honderd jaar geleden de landgeit met
Toggenburgers. Die geven meer melk dan de landgeit. Zo kreeg je
een echte Nederlandse Toggenburger. Hij is net zo sterk als de
landgeit en geeft toch veel melk. Een andere melkgeit is de Bonte
geit. Die lijkt op de Witte melkgeit, maar is zwartbont of bruinbont. Toggenburgers en Bonte geiten kunnen soms horens hebben. Maar er zijn er ook zonder horens. Deze twee rassen zijn de
laatste jaren zeldzamer geworden.
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