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‘Het Verzekeringswezen’ in de tuin van Landgoed Oranjewoud van de Stichting FB Oranjewoud, 2018

‘Het Verzekeringswezen’
Staatsbosbeheer beheert in Zuid Oost Fryslân een groot aantal gebieden. Hieronder vallen enkele
bijzondere landgoederen uit de 19e eeuw zoals Veenwijk en Tjaarda’s Bos in Oranjewoud, het Koepelbos in
Oldeberkoop en Ontwijk in Donkerbroek.
In het najaar van 2018 heeft Staatsbosbeheer, bij monde van Jesler Kiestra (Provinciaal hoofd
Staatsbosbeheer Fryslân) en Bram Verhave (Adviseur Landschap en Cultuurhistorie), enkele projecten waar
Staatsbosbeheer in Oranjewoud aan werkt gepresenteerd aan de Stichting FB Oranjewoud. Stichting FB
Oranjewoud is voortgekomen uit de Stichting Friesland Bank en heeft als doel het bevorderen van de Friese
economie en identiteit.
FB Oranjewoud heeft naar aanleiding daarvan een subsidie toegezegd voor de realisatie van een ‘halve
brug’ bij de grafheuvel van de familie Bienema in landgoed Veenwijk. Hierbij is wel een bijzondere
voorwaarde gesteld: FB Oranjewoud zou graag het bronzen beeld ‘Het Verzekeringswezen’ van Pieter
Starreveld schenken aan Staatsbosbeheer. Het beeld, ooit gemaakt voor het bankgebouw van de Fryslân
Bank aan de Grote Markt in Groningen, was geplaatst voor de ingang van Landgoed Oranjewoud.
Staatsbosbeheer werd gevraagd het beeld te verwijderen en te herplaatsen in Oranjewoud, in Tjaarda’s
Bos bij de Belvedère.
Staatsbosbeheer heeft deze gift met plezier aanvaard en heeft toegezegd zich in te zetten voor het
herplaatsing van dit bijzondere beeld.

In januari 2019 is het beeld uit de tuin gehaald van Landgoed Oranjewoud en het staat nu tijdelijk op het
terrein van de werkschuur van Staatsbosbeheer in Jubbega.

Over Pieter Starreveld

Pieter Starreveld aan het werk aan ‘Het
Verzekeringswezen in 1956’
“Starreveld hoort bij de groep van ongeveer 120 beeldhouwers die zijn opgeleid door de bekende
hoogleraar van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Jan Bronner. Op een enkele uitzondering na, zijn
deze beeldhouwers altijd figuratief blijven werken. Starreveld heeft daarbij gekozen voor een
'klassicistische' manier van vormgeving. De onderwerpen en de symboliek sloten daar op aan. Naast de
beeldhouwkunst heeft Starreveld zich eveneens met vele andere takken van de beeldende kunst bezig
gehouden, zoals het tekenen, het schilderen, het publiceren van boeken, het linoleumsnijden, het
emailleren, het bewerken van glas, het ontwerpen en maken van meubels en het maken van intarsia
panelen.
Beeld voor "de Nationale"
Op 24 juli 1957 werd het beeld dat Starreveld als versiering voor het bijkantoor van de Nationale
Levensverzekeringsbank heeft gemaakt aan de Grote Markt in Groningen geplaatst. Het is een vrouwfiguur
met een kind op de opgeheven linkerhand, waaraan een guirlande tot op de voeten hangt. Aan haar
rechterzijde staan een man- en een vrouwfiguurtje op een, de zwaartekracht ontkennend, naar boven
golvend kleed. Haar rechterhand houdt het grote vrouwfiguur beschermend achter dit paar. Het kind, de
man en de vrouw symboliseren het gezin en zijn naakt. De grote vrouw, de levensverzekeringsbank
symboliserend, is gedrapeerd, omdat zij een voor het gezin beschermende en betrouwbare indruk moet
wekken. Een naakt zou in dit opzicht te tastbaar en zinnelijk zijn. Starreveld heeft wellicht voor de
opkrullende doek gekozen omdat het beeld zeer hoog geplaatst is. Wanneer de man en vrouw aan haar
voeten hadden gestaan zouden ze niet duidelijk zijn uitgekomen. De guirlande houdt de compositie in
evenwicht. Het volume is aan het optisch perspectief aangepast. Zo zijn de heupen en bovenbenen zeer
breed en is de contourlijn van de rechterheup door extra volume benadrukt. Door de houding, de drie
kleine figuren, de guirlande en omdat ook dit beeld hoog is geplaatst, vertoont ‘Het verzekeringswezen’
overeenkomsten met 'de vrede' van het nationaal monument op de Dam van John Rädecker, dat wellicht
als inspiratiebron voor Starreveld heeft gediend. “
Saskia Graver - Doctoraalscriptie 1988

‘Het Verzekeringswezen’ aan de Grote Markt in Groningen
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Starreveld, Pieter
reliëf- metaalreliëf
1956
350 x 250 cm
Linge, E. van
Grote Markt 26, Groningen
1955 (bron: helpwandkunstopsporen.nl Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Bij de opdracht voor het bronzen beeld hoorde ook een serie van 13 reliëfs. Deze reliëfs zijn bij de sloop
van het gebouw allemaal bewaard gebleven. De locatie is bekend en getracht wordt bij het herplaatsen van
het bronzen beeld, deze reliëfs ook mee te nemen.

Herplaatsen
Herplaatsen van beelden is de afgelopen jaren steeds vaker aan de orde. Gebouwen waarin de beelden ooit
stonden worden gesloopt, en daarmee komt de kunst vrij en deze is vaak van een danige kwaliteit dat
herplaatsing gewenst is. Het is echter nog niet zo eenvoudig om een beeld, dat specifiek voor een bepaalde
locatie gemaakt is, zomaar ergens anders neer te zetten. Context, zichtbaarheid, bereikbaarheid,
onderhoud en eigendom etc. zijn praktische bezwaren. Daarnaast zijn betekenis, passendheid, van belang
om een nieuw beeld ook geaccepteerd te krijgen op een nieuwe plek.
Het verzoek om het beeld te herplaatsen naast de Belvedère in Tjaarda’s Bos, is besproken met
verschillende betrokkenen: Staatsbosbeheer als eigenaar van het bos, de Stichting Belvedère als eigenaar
van de uitkijktoren en de heuvel en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als adviseur aan het
bevoegd gezag als het gaat om Rijksmonumenten.
Het toevoegen van het beeld van Starreveld, het liefst op een sokkel om ook het beeld weer op hoogte te
zetten, en daarmee optimaal te presenteren, krijgt onvoldoende bijval. De locatie Tjaarda’s Bos lijkt
daarmee niet de juiste plek om het beeld te herplaatsen.
Sokkel
Zoals hierboven genoemd, de wens is om bij het herplaatsen het beeld op een sokkel te zetten. Enerzijds
om het beeld weer op hoogte te plaatsen zodat het ook bekeken kan worden zoals het is gemaakt.
Anderzijds zal de hoogte het beeld beschermen tegen mogelijk vandalisme. Het idee van een dergelijke
sokkel is nog niet nader in detail uitgewerkt, daarvoor zou een ontwerpwedstrijd tot de mogelijkheden
behoren, wellicht onder regie van de Bonnemastichting. Wel is het voorstel het beeld in een parkbos van
Staatsbosbeheer te plaatsen, hopelijk met toevoeging van de reliëfs, om de oorspronkelijke kunstopdracht
weer bij elkaar te brengen, en dan wordt een vast onderdeel van de Parkbossen Kunstroute, waar in de
toekomst meer beelden aan worden toegevoegd.
Oldeberkoop
Al jaren heeft Staatsbosbeheer intensieve en goede samenwerkingsverbanden met het dorp Oldeberkoop.
Onder andere in het landgoed Koepelbos, een 19e eeuws parkbos aan de rand van het dorp. Verder is in
Oldeberkoop al sinds 1971 het project ‘ Open Stal’ , een kunstroute waarin het hele dorp gebruikt wordt
voor de presentatie van beeldende kunst en waar elk jaar zo’n 10.000 bezoekers op af komen.
In een recent overleg tussen Staatsbosbeheer en vertegenwoordigers van het dorp Oldeberkoop kwam de
samenwerking ter sprake en werd het idee geboren te onderzoeken of het beeld van Starreveld wellicht in
een van de parkbossen van Oldeberkoop herplaatst zou kunnen worden.
Alle partijen waren daar zeer enthousiast over, en zijn geen bezwaren aangaande rijksmonumenten
(hoewel de parkbossen eenzelfde uitstraling hebben als die in Oranjewoud), het dorp kent al een groot
aantal beelden in de openbare ruimte, waar ‘het Verzekeringswezen’ goed een plek kan krijgen, het
voorstel wordt breed gedragen en de Friesland Bank heeft ook nog wortels in Oldeberkoop. Vandaar dat
deze zoektocht zich in deze richting heeft voortgezet. In de hoop dat de Stichting FB Oranjewoud deze
richting ook waardeert.
Er is een wandeling gemaakt met betrokkenen waar een aantal kansrijke locaties zijn bezocht, deze worden
nader onderzocht op haalbaarheid. Een van de locaties was het gebouw van de CAV, een in 1957 gebouwde
graanmaalderij en veevoederfabriek. In de fabriek vond tot 1994 productie van (pluim)veevoer plaats.
Aannemersbedrijf Houwer-Jansen B.V. is de huidige eigenaar en is het tegenwoordig in gebruik en te huur
als locatie voor productie, opslag en creatieve doeleinden.

Kunstroute
Tijdens deze overleggen kwam eveneens op om, als een soort tijdelijke situatie, het beeld al in 2019 in
Oldeberkoop te plaatsen. Hiertoe zou het beeld dan op het dak van de CAV worden gezet, om het zo
onderdeel te maken van zowel ‘Parkbossen Kunstroute’, een ruim vijf kilometer lange route waar natuur,
kunst en historie elkaar versterken alsmede zou het een aanvulling kunnen zijn op ‘Open Stal 2019’.
Alle partijen hebben hun medewerking voor dit plan toegezegd, en nu wordt er gepolst of het ook een
haalbaar project is, ook financieel
Staatsbosbeheer
Dorpsbelangen Oldeberkoop
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Stichting FB Oranjewoud
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