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EEN OPVALLEN DE VERSC H IJ N I NG
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4.  de jaren na zijn pensionering

Als ‘hoeders en noeders’ van het Friese en Leeuwarder erfgoed zijn 
wij over het algemeen blij met de archieven en collecties die bij Tre-
soar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) worden aangebo-
den. Het is per slot van rekening onze taak om zorg te dragen voor 
wat er onze samenleving in woord en beeld wordt nagelaten. 
 Af en toe komt er een aanbod van een collectie waar we bijzonder 
vrolijk van worden. Met de familie Andringa waren onze instellin-
gen al een tijdje in gesprek over de rijke fotoverzameling van Sjoerd 
Andringa toen zijn zoon Frans, zelf ook persfotograaf, op een de-
cembermiddag in 2011 belde of hij per direct de fotocollectie van zijn 
vader bij ons kon komen brengen. Het ouderlijk huis in de Molen-
straat in Leeuwarden moest zo snel mogelijk leeg. Meer dan 20 grote 
Action-kisten vol met (glas)negatieven, foto’s, dia’s en filmfragmen-
ten (Andringa maakte na de foto vaak ook nog even een filmopname 
van een brand of een ander evenement) werden diezelfde dag nog 
bij het HCL door de deur geschoven. In totaal honderdduizenden 
afbeeldingen.

Sjoerd Andringa is één van de belangrijkste naoorlogse fotografen 
van Friesland. Als ‘jonges út de Wâlden’ hebben wij hem wel aan 
het werk gezien. Andringa was ook niet te missen: niet alleen in de 
Gerdyk en in Feanwâlden, maar overal in onze provincie waar in de 
veertig naoorlogse jaren nieuws was, was Andringa. Meestal getooid 
met zijn karakteristieke vlinderstrikje en voorrijdend in één van zijn 
sportauto’s. Hij klom dan vaak op een trapje dat hij naast zijn camera 
altijd bij zich had. Talloze openingen van bedrijven, koninklijke vi-
sites, het agrarisch leven, foto’s van inmiddels al lang afgebroken 
gebouwen, portretten van architecten, journalisten en schrijvers: de 
gedreven Sjoerd Andringa legde het allemaal vast met zijn camera. 
Hij werkte voor een groot aantal periodieken zoals het Friesch Dag-
blad en Het Vrije Volk en had ook veel losse opdrachtgevers. Niets 
ontging hem.

woord vooraf

5

7

9
11

17

24

35

CATALOGUS

1. Oorlogsjaren
2. Leeuwarden
3.  De dorpen van Leeuwarden
4.  Vrije tijd
5.  Het Friese landschap
6. Friese boeredrijen
7. De bossen
8.  Steden, dorpen en vlekken van Friesland
9. De Waddeneilanden
10. Vertier in zomer en winter

APPEN DIX

Biografie
Levensloop in jaartallen
Literatuur
Dank

37

40
48
60
70
76
88

104
110
126
130

139

140
141
142
143



6 7

Dat Andringa daarnaast ook een ‘betûft’ tekenaar en schilder was 
wisten we toen nog nauwelijks. Hij maakte vele schetsen van land-
schap en natuur van Friesland (en ver daarbuiten) en legde ook op 
deze manier een wereld vast die inmiddels voor een groot deel is ver-
dwenen. Dat hij in de loop der jaren een enorm en verrassend oeuvre 
opbouwde blijkt uit de ruim dertienhonderd schilderijen, tekeningen 
en aquarellen. 
 De topografische schilderijen, aquarellen, tekeningen en schetsen 
worden mogelijk in de toekomst aan het HCL en Tresoar overge-
dragen. De collectie wordt nu nog beheerd door Rienk Terpstra, hij 
nam ook het initiatief voor de tentoonstellingen. Samen met Gert 
Elzinga is in het afgelopen jaar de verzameling geïnventariseerd, be-
schreven en gefotografeerd. 
 
Het is ons een groot genoegen een selectie van het Friese en Leeu-
warder werk van Sjoerd Andringa te kunnen presenteren op een 
dubbeltentoonstelling in Tresoar en het HCL. Een mooie aanloop 
voor een grote tentoonstelling van zijn foto’s die er over een paar 
jaar natuurlijk ook moet komen. Met hulp van heel wat vrijwilligers 
wordt momenteel hard gewerkt om die zeer omvangrijke collectie te 
ontsluiten.

Bert Looper               Geart de Vries
DIRECTEUR  TRESOAR  DIRECTEUR  HCL

Een opvallende 
verschijning
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Sjoerd Andringa was – en is – een interessante 
en artistieke man. Een opvallende verschijning 
met zijn vlinderdasje. Motoren en sportauto’s 
fascineerden hem in hoge mate. Maar hij hield 
ook van bomen, vogels en vlinders. Hij tekende, 
aquarelleerde, schilderde, filmde en schreef reis-
verhalen en gedichten. En was daarnaast een 
van de bekendste (pers)fotografen van Fryslân. 
 In de tweede helft van de twintigste eeuw 
fotografeerde hij voor o.a. het Friesch Dagblad, 
Het Vrije Volk, Ons Noorden, Frysk en Frij en 
het Fries Landbouwblad. Bijna alle belangrijke 
gebeurtenissen in de provincie Fryslân legde 
hij vast op de gevoelige plaat. Maar wat velen 
niet weten, is dat hij in het midden van de derti-
ger jaren zijn opleiding kreeg als meester-schil-
der en vervolgens in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog de tekenakte behaalde om op de 
lagere school les te kunnen geven.
 Het leven van Sjoerd Andringa is in vier 
perioden in te delen. De eerste is zijn jonge, 
schoolgaande leven in Sint Jacobiparochie en 
Leeuwarden. De tweede periode is van 1938 
tot 1951. In die jaren groeit hij uit van een be-
ginnend tot een meer ervaren kunstenaar. In 
de derde periode, van 1951 tot 1983, heeft hij 
voor het schilderen nauwelijks tijd meer. Zijn 
fotografische activiteiten slokken hem geheel 
op. In zijn vrije tijd maakt hij af en toe nog wel 
schetsjes en tijdens vakanties is hij regelmatig 
bezig met het maken van een aquarelletje. Na 
zijn pensionering in 1983 bij het Friesch Dag-

blad, de laatste periode, pakt hij de draad weer 
op en aquarelleert en tekent hij weer, vooral 
tijdens zijn veelvuldige buitenlandse reizen. 
Daarnaast illustreert hij in 1993 een boek 
van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond 
(CBTB) met ruim 200 tekeningen van boerde-
rijen en landschappen in Fryslân.
 De stijl van zijn teken-, aquarel- en schil-
derwerk is in de loop van de tijd weinig veran-
derd, al was die in het begin wat academischer 
van aard. Met bepaalde naoorlogse kunstenaars 
voelde hij zich verwant. Vooral met kunstenaars 
die realistisch werkten, zoals Bouke van der 
Sloot (1908-1995), Abe Gerlsma (1909–2012), 
Stinus Veldkamp (1907–1992) en, wat de teken-
kunst betreft, met Ids Wiersma (1878–1965). 
 Een constante in zijn werk is zijn bijzon-
dere verbondenheid met het Friese landschap. 
Grote verkeerswegen passen niet in ‘zijn’ pro-
vincie Fryslân: Hij bekijkt in zijn werk Fryslân 
met een romantische blik. De tekentrant van 
de landschappen, dorpsgezichten, kerken en 
boerderijen is vooral realistisch en romantisch 
van aard. Zo ontstond zijn poëtische beeld van 
Fryslân.
 Hij zelf maakt geen onderscheid tussen zijn 
artistieke werkzaamheden en zijn activiteiten 
als fotograaf. De toenmalige Friesch-Dagblad-
journalist Arend Jan Wijnsma heeft eens ge-
zegd dat Sjoerd Andringa dan wel bekend 
geworden is als fotograaf, maar eigenlijk een 
kunstenaar was.

Werk- en opslagkamer-
tje in de Molenstraat 
te Leeuwarden, 2011. 
Foto Frans Andringa

inleiding
‘Het beeld schetst het verhaal’



10 11

Op 22 mei 1921 wordt Sjoerd Andringa gebo-
ren in het gezin van timmerman Foppe An-
dringa (Sint Annaparochie, 28 augustus 1892 
– Leeuwarden, 19 februari 1976) die op 15 
mei 1919 in Het Bildt getrouwd is met Margje 
(‘Marie’) Ruiter (Terwispel, 14 oktober 1893 
– Leeuwarden, 14 oktober 1985). Twee jaar 
later, in februari 1923, wordt zijn broer Jaap 
geboren. 
 De twee jongens groeien op in een eenvou-
dig maar harmonieus gezin, dat aangesloten is 
bij de Gereformeerde Kerk. Eerst wonen ze in 
een oud huis aan het einde van het dorp Sint 
Annaparochie. Dat is van korte duur, want al 
gauw verhuizen ze naar een in de jaren der-
tig gereedgekomen huizenrij achter de dorps-
vaart. Alles is er nieuw. Het heet daar ‘d’Avila’, 
genoemd naar Teresa van Ávila, Spaans kar-
melites en mystica. Later heet de straat Dave-
laer.
 Sjoerd gaat naar de christelijke school in 
Sint Annaparochie en komt in de klas bij mees-
ter Ulbe van Houten (1904–1974). De jaren 
dertig worden meestal aangeduid als ‘de cri-
sisjaren’. Het aantal werklozen in Nederland 
bedraagt in 1936 op het hoogtepunt 480.000. 
Van elke vier Nederlandse arbeiders is er één 
langer dan een jaar werkloos. In 1927 zoekt 
vader Foppe Andringa werk in de grote stad, 
in Leeuwarden. Sjoerd is dan zes, zijn broer-
tje Jaap vier jaar. Ze komen te wonen in een 
nieuw huis aan de Accamastraat. 

Sjoerd ontpopt zich in zijn jonge jaren als een 
liefhebber van de natuur. Het verzamelen en 
prepareren van eieren van vogels, torren en 
vlinders wordt nauwgezet bijgehouden in dag-
boeken. Zo maakt hij, 13 jaar oud, een vogel- 
en eierenboek met schetsjes uit de jaren 1934–
1935. Een jaar later, op 5 januari 1935, begint 
hij met drie boekjes: een ‘Natuurnotitieboekje 
met schetsjes, 1935’, ‘Ornithologische studies’ 
(een boek met schetsjes en krantenknipsels 
van vogels en eieren), en ‘Vlinderboek met 
schetsjes en aantekeningen 1935–1938’. Ook 
in 1937 maakt Sjoerd diverse aantekeningen 
over vogels en eieren. Aan het eind van de aan-
tekeningen schrijft hij: ‘1937 was voor mij een 
jaar van vooruitgang. Ook mede door de veel-
vuldigheid der rupsen en vlinders waar ik mij 
dit jaar veel op toe legde. Veel vrije tijd had ik 
daar ook voor vanwege het laatste schooljaar. 
In Dec. 1937 met een nieuwe vogellijst begon-
nen’. Sjoerd is dan 16 jaar.
 Hij ontwikkelt zich ook tot een echte ken-
ner van bomen en noemt zichzelf weleens spot-
tend een ‘arbofiel’.
 Een belangrijke rol bij zijn ontwikkeling 
speelt de toen bekende dominee Gideon Boe-
kenoogen (1858–1937) uit Sint Annaparochie, 
een huisvriend van de Andringa’s. Vader Foppe 
Andringa leest veel boeken over filosofie, on-
der andere van Arthur Schopenhauer. Over de 
uitgesproken pessimistische wereldbeschou-
wing van Schopenhauer discussieert hij uit-

Jonge jaren1

Sjoerd Andringa (met 
gitaar) met schoolvriend 
Cathrinus Veenstra met zijn 
Stradivari Accordeon. Later 
maakten zij deel uit van een 
trio en presenteerden zich 
op een feestavond van de 
ambachtsschool als ‘The 
Old Boys’, 1938
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voerig met de dominee. Ook de jonge Sjoerd 
spreekt regelmatig met Boekenoogen. Na 
diens overlijden in 1937 maakt Sjoerd op 16 
december 1937 een aantekening: ‘Geërfd van 
Ds. G. Boekenoogen alle 3 delen van Het le-
ven der dieren’. Zijn aandacht voor de natuur 
was blijkbaar ook ds. Boekenoogen opgevallen. 
Hierin verschilt hij van zijn broer Jaap, die al-
leen geïnteresseerd lijkt te zijn in techniek.
 Zijn ouders leren hem het leven in al zijn 
facetten te bekijken, met het timmermans-
oog van zijn vader en het sprookjesoog van 
zijn grootmoeder. ‘Zij is ook de eerste die me 
sprookjes vertelde’. De liefde voor sprookjes is 
hem altijd bijgebleven. 
 Moeder Margje maakt graag kiekjes met 
een Kodak-boxje en zijn grootmoeder had de 
gewoonte om een ‘kader om de dingen heen te 
zetten’ en daardoor het beeld te ontdoen van 
overbodige zaken er omheen. ‘Ast de dingen 
goed sien wilst, dan must sú doen. Dan wurdt 
de wereld een stuk mooier….’. Beppe kromde 
haar vingers, maakte als het ware er een ko-
kertje van en bracht het als een verrekijker 
voor haar ene oog. 
 Dat was – op syn Bildts – de eerste les in 
fotografie voor de jonge Sjoerd Andringa.

S C H O O L J A R E N

Sjoerd Andringa gaat als zesjarige naar de la-
gere school in Leeuwarden. In 1935 krijgt hij 

een getuigschrift van de ‘Vereeniging voor het 
Chr. Schoolonderwijs’ Rehoboth, met daarop 
de aantekening dat hij het onderwijs tot en met 
het zevende leerjaar met vrucht heeft gevolgd 
en zich goed heeft gedragen en daarna ‘het on-
derwijs nog gevolgd heeft gedurende 11 maan-
den’. Al met al zit hij acht jaar op de lagere 
school. Als hij hem afsluit is hij 14 jaar oud. In 
een van de vele aantekeningenboekjes heeft hij 
nog een portretje bewaard van het hoofd van 
de Rehobothschool, de heer J. Heslinga Bzn.
 In de loop der jaren leert hij piano en gitaar 
spelen: piano volgens het Klavarskribo muziek-
schrift. Daarnaast schrijft hij verhaaltjes en 
maakt hij gedichten. Hij is al vroeg wat men 
nu een multi-talent zou noemen.
 Hij wil ook graag tekenen en schilderen, 
maar op dat gebied zijn in die jaren de moge-
lijkheden zeer beperkt. In overleg met zijn va-
der vat hij in 1935 het plan op om huisschilder 
te worden. Hij volgt daarvoor een opleiding 
aan de ambachtsschool. 
 De ambachtsschool is vanaf 1865 de naam 
voor dagonderwijs, waar wordt opgeleid voor 
ambacht en nijverheid. De ambachtsschool is 
ook zeer in trek bij degenen die voorheen na 
de lagere school nagenoeg geen mogelijkheden 
hadden om een opleiding te volgen. 
 Het gebouw aan de Menno van Coehoorn-
straat is een fraai ontwerp van architect W.C.A. 
Hofkamp, de directeur van gemeentewerken 
in Leeuwarden. In 1905 werd het feestelijk in 

‘de harmon i e’

Een van de projecten waar Foppe Andringa aan meewerkt, in 1937, 
draagt nu de naam ‘Stadsschouwburg De Harmonie’. Het gebouw is 
in 1881 opgeleverd als sociëteit ‘De Harmonie’. Het werk bestaat uit 
de modernisering van de grote zaal, die onder andere een beweeg-
bare vloer krijgt. Ook wordt de capaciteit vergroot en de akoestiek 
verbeterd. 

De Harmonie aan het begin 
van de twintigste eeuw. 
Foto HCL

Leeuwarden, 
Ambachtsschool, 
1935

Portret Sjoerd Andringa, 
1938
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gebruik genomen. Helaas is het fraaie gebouw 
op de avond van 23 december 1973 geheel afge-
brand. 
 Op de ambachtsschool waren meerdere op-
leidingen. Zo verzorgde men opleidingen tot 
smid, timmerman, meubelmaker, huisschilder, 
bankwerker, instrumentmaker en elektricien. 
Ook waren er lessen in koper-, lood- en zinkbe-
werken, elektriciteitsleer, auto-, motor- en rij-
wielhersteller. De school koos de opleidingen 
zodanig, dat het aansloot bij de behoefte van 
de toekomstige arbeiders en werkgevers. 
 In 1893 werden de leervakken aan de school 
uitgebreid met schilderen. Sjoerd Andringa laat 
zich opleiden tot schilder tijdens een gedegen 
opleiding van drie jaar. Hij leert onder andere 
hout- en marmerimitaties te schilderen. Ook 
projectietekenen en het vak- en handtekenen 
zijn onderdelen van de opleiding. Opdrachten 
zijn bijvoorbeeld het maken van reclameteke-
ningen voor Philips-lampen, Jaarsma Haarden 
en Schuurmans Vuurwerkfabriek.
 Van de leraren, H.C. Kruse en J. Couperus, 
leert Sjoerd het tekenen. Veel aandacht wordt 
besteed aan perspectiefleer. Kruse geeft onder-
richt in timmeren en vaktekenen, en Coupe-
rus (een man met een indrukwekkende lange 
baard) geeft les in handtekenen. Door de voor-
treffelijke lessen van beide leraren ontwikkelt 
zijn liefde voor het tekenen zich steeds verder. 
Veel gerenommeerde kunstenaars kregen hun 
eerste lessen op de ambachtsschool. Medeleer-

lingen in andere klassen zijn bijvoorbeeld de 
latere reclameman en leraar Jan Hallema 
(1918–1995) en Meinte Walta (1920–2002). De 
laatste wordt later een bekende Friese kunst-
schilder, graficus en beeldhouwer. 
 Op 26 maart 1938 krijgt Sjoerd het ‘Getuig-
schrift van de driejarige opleiding aan de Am-
bachtsschool te Leeuwarden’, als bewijs dat hij 
het onderwijs in het schilderen ‘met goeden 
uitslag heeft gevolgd’. 

Staand v.l.n.r.: Daniel Wijma (Dronrijp), Sjoerd Andringa, 
Jelle Tadema (Lekkum), Harm Eekma (Hardegarijp), 
Klaas Klijnsma (Leeuwarden)
Zittend v.l.n.r.: Sjouke Schouwstra (Leeuwarden), Thijs Post 
(Berlikum), Petrus Meyer (Rinsumageest)

De leerlingen met leraar 
reclameschilderen Jan Couperus. 
Rechtsboven Sjoerd Andringa, 
1937

Getuigschrift van de 
Ambachtsschool te Leeuwarden, 
1938
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Tijdens de periode dat hij op de ambachts-
school les krijgt, volgt Sjoerd ook de cursus 
handtekenen op de avondnijverheidsschool. 
Op 31 maart 1939 krijgt hij het getuigschrift.
Op de avondschool ontmoet hij zijn drie beste 
vrienden: Freerk (Fré) Miedema, Klaas Feen-
stra en Siep Blanksma. Tot in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw zijn ze elkaar regelma-
tig blijven ontmoeten. De oudste tekening uit 
die tijd is een gezicht op Britsum van 23 febru-
ari 1938 (‘Schetsboek 1938-1942’, aantekenin-
genboekje nr. 4). Het schetsboek bevat Friese 
landschappen en een schets van zijn vriend 
‘Charlie’ (Siep Blanksma), zittend op een hek. 
(Aantekeningenboek nr. 8, 1940). 
 In de jaren veertig begint hij aan een avond-
schoolopleiding voor de tekenakte voor het la-
ger onderwijs. Sjoerd is zelf erg leergierig, en 
het lesgeven in deze materie lijkt hem ook wel 
wat. Hij bekwaamt zich in het tekenen van het 
stilleven en van het ornament. Ook het teke-

nen op het zwarte bord (uit het geheugen en 
naar de natuur) leert hij. Verder is er een the-
oretische gedeelte: theoretisch perspectief en 
methodiek. 
 Op 9 augustus 1942, doet hij in ’s-Graven-
hage met goed gevolg examen voor de ‘Akte 
van Bekwaamheid voor het Lager Onderwijs 
in het handtekenen’.

D E  O O R L O G

De jonge Sjoerd Andringa gaat na zijn op-
leiding in het begin van de oorlogsjaren aan 
het werk als reclameschilder en decorateur 
bij een reclamebureau. Hij maakt er van alles, 
van lichtbakken voor een sigarenmerk tot to-
neeldecoraties. Het werk spreekt hem aan en 
hij leert een hoop. Tussen de bedrijven door 
maakt hij in zijn ‘Dagboek 1940’ diverse aan-
tekeningen, onder andere over zijn visie op de 
functie van een dirigent. 

Kunstenaarsjaren2

Visitekaartje, 1942

Ontwerp van visite-
kaartje op calquepapier, 
1942

Sjoerd Andringa. 
Onderduikperiode 
in Oranjewoud, de 
Lindelaan, herfst 1943
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In de oorlogsjaren zijn er weinig mogelijkhe-
den om zich verder te bekwamen in het teke-
nen en bovendien gooit de oorlog roet in het 
eten. Toch blijft hij voortdurend bezig en ver-
eeuwigt hij tientallen boerderijen, dorpjes en 
Friese landschappen. Hij maakt ook een mooi 
getekend portret van zijn meisje en latere 
vrouw Grietje Aukje (Gré) Zwarts. (zie blz. 
xxx catalogus) 
 Tijdens de laatste oorlogsjaren zit hij op 
ver  schillende plaatsen ondergedoken om de 
‘Arbeits einsatz’ te ontlopen. Hij vindt een adres 
in Oranjewoud op de boerderij van boer Durk 
Wisman en maakt meerdere tekeningen van 
zijn onderduikadres. Hij schildert onder ande-
re de wilgen aan de slootkant en een zeer oude 
Saksische boerderij in Mildam. Later vindt hij 
in Offingawier een onderduikadres. Door een 
gat in de zoldering, achter een weg te schuiven 
plank, kan hij bij een (verboden) radio komen. 
Op deze pleats maakte hij een potloodtekening 
van Pieter Sieperda, broer van Bauke. Als be-
loning voor zijn werk kreeg hij dan wat spek 
en boter. 
 In deze periode kan hij nog vrij in de natuur 
werken, maar hij tekent en aquarelleert ook in 
de bewoonde wereld van de steden en dorpen. 
Dat laatste is verwonderlijk, want de bezetter 
was overal. Sterker nog: hij maakt soms een 
praatje met de soldaten en verkoopt hen zelfs 
regelmatig werk. 

De eerste tekening van het schetsboekje is een 
gedeeltelijk aanzicht van een boerderij in Pop-
pingawier, gedateerd 1943. Het bevat ook een 
landschapje met een Amerikaanse windmolen 
(niet gedateerd). Het laatste gedateerde schets-
je is uit 1945: organist Jan Elzinga, spelend op 
het orgel van Koepelkerk te Leeuwarden. 
 In zijn ‘Notitieboekje over de kleurenleer 
1944’ gaat hij dieper in op de kleuren zelf en 
maakt hij aantekeningen over kleuren voor het 
maken van schilderijen. Achterin staan aan-

Portret door Sjoerd Andringa van 
vriendin Marietje, juli 1942

Sjoerd Andringa, 1940

Twee zelfgemaakte ansichtkaarten van Sjoerd Andringa 
aan zijn vriendin Gre, 1942

 Van de boerderijen, kerken en landschap-
pen maakt hij aquarellen die hij vrij gemakke-
lijk kan verkopen. De mensen die hem onder-
dak geven, kan hij daardoor kostgeld betalen; 
andere onderduikers moeten vaak als tegen-
prestatie bij de boer werken. Zo creëert hij 
de vrijheid om zich in deze onderduikperiode 
verder in het tekenwerk te bekwamen.
 Uit die tijd dateert het ‘Schetsboekje met 
metalen band 1942-1945’. Het bevat tekenin-
gen van boerderijen en Friese landschappen. 

Bloemendaal, verkeringstijd

Sjoerd Andringa 
voor de Blokhuispoort 
(de gevangenis) 
te Leeuwarden, 
voorjaar 1942
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tekeningen over de verkoop van tekeningen en 
schilderijen. Tot slot vermeldt het boekje een 
lijst van gemaakte aquarellen en losse schetsjes 
van Friese landschappen. 

In dezelfde oorlogsjaren verdiept hij zich ook 
steeds meer in de fotografie. In een ‘Notitie-
boekje Technisch Handboekje Fotografie 
1940’ beschrijft hij uitvoerig het ontwikkelen 
en belichten van negatieven voor het maken 
van foto’s en de benodigde chemicaliën. Van 
zijn ouders heeft hij een camera gekregen en 
zelf heeft hij films gekocht, zoals blijkt uit een 
aantekenboekje ‘Fototechnische studies 1945’. 
 Het laatste half jaar van de oorlog houdt hij 
zich schuil in een oude schuit in een vaart bij het 
Ouddeel, nabij de Groene Ster in Leeuwarden.
 Het noordelijke deel van ons land wordt pas 
na de Hongerwinter van 1944 bevrijd. Op zon-
dag 15 april 1945 ziet Leeuwarden – en met de 
hoofdstad vrijwel de gehele provincie – de ge-
allieerden binnentrekken. De bevolking van de 
stad is in feeststemming. Sjoerd maakt op 21 
april 1945 een aquarel van de onder de bomen 
van de Groningerstraatweg binnenkomende 
Canadese tanks. Ook aquarelleert hij de stille 
kant van de Nieuwestad. Op 9 mei legt hij de 
Voorstreek en de Kelders met op de achter-
grond de Bonifatiustoren vast vanaf de Brol. 
Overal zijn de vlaggen uitgestoken.

sch i ldertech n i ek

Voordat hij zijn schildersstoeltje ergens in Friesland neerzet, is 
de omgeving al goed opgenomen en de compositie bepaald. 
De techniek van het aquarelleren is niet eenvoudig. Een aquarel 
moet in één keer goed zijn neergezet. Aquarelleren is een ‘natte’ 
techniek, toch probeert hij altijd zo droog mogelijk te werken. 
Golft het papier later toch iets – door rek en verfvocht – dan 
bevochtigt hij naderhand de achterzijde en zet de aquarel met 
tientallen spelden vast op een tekenbord. Voorbereidingen treft hij 
zelden. Hij zet een paar potloodlijnen op om het perspectief van 
de compositie te bepalen en werkt vervolgens met een stuk of vier 
penselen. Voor de grote lijnen gebruikt hij een heel dun penseel 
met enkele haren. Meestal werkt hij zeer transparant, laag over 
laag. Als hij oude huizen schildert met verweerde rode baksteen, 
is de eerste laag groen met daarover rood. Hierdoor wordt de rode 
kleur getemperd en krijgt hij nét die kleur, die de ouderdom van 
de huizen weergeeft. De aquarellen en tekeningen maakt hij ter 
plekke af, thuis wordt er niets meer aan veranderd.

Zwartewegsend, 
1 november 1948

Sjoerd Andringa, 
Dekema State te Jelsum, 
mei 1946
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Sjoerd Andringa 
schilderend in de 
natuur, 1947

Jelsum, oprijlaan van 
Dekema State, 1946



2524

W E D E R O P B O U W

Het culturele leven in Fryslân komt na de oor-
log langzaam weer op gang. Twee uitingen 
hiervan zijn het instellen van literatuurprij-
zen door het provinciaal bestuur van Fryslân 
en het instellen van de Fryske Kultuerried. 
Bovendien wordt op particulier initiatief de 
Friese Kunstkring opgericht, waarvan ruim 
dertig Friese kunstschilders en amateurkunst-
schilders lid zijn. Het doel van de Kring is: 
‘Het werk der leden in samenwerking, samen 
oefenen en door bezichtiging van elkaars werk 
op een hoger plan te brengen’.
 Zo ontstaat in die tijd meer en meer een 
bloeiend beeldende kunstklimaat, waarin de 
kunstenaars met elkaar in contact staan en 
in elkaars ateliers werken. Het ontbreekt de 
kunstenaars in Fryslân alleen nog aan een cen-
trum waar zij bij elkaar kunnen komen. Daarin 
wordt voorzien door het voormalige theehuis in 
de Prinsentuin gedeeltelijk af te staan aan de 
Friese Kunstkring, zodat die er een atelier- en 
expositieruimte kan inrichten. De Leeuwarder 
Courant van 4 november 1948 merkt hierover 
onder de kop ‘De Frisse wind in het culturele 
leven van Friesland’ op: ‘De Fries zal zijn hart 
ophalen. Maar ook de ‘Hollander’ zal zich bij 
een bezoek niet te beklagen hebben.’ 
 De winter daarvoor, in december 1947, orga-
niseert De Friese Kunstkring in de Kunstzaal 
‘De Steeg’ in de Heerestraat te Leeuwarden 

Portret van zoontje 
Jaap Andringa, Nijbeets, 
1947

Leeuwarden, op het 
dak van het huis aan 
de Vredeman de 
Vriesstraat, Sjoerd en 
Gre met Jaap in de 
wieg, 1947

Een kaart van vriend 
Siep Blanksma (ook 
wel Charly genoemd) 
bij de geboorte van 
Margreetje Andringa, 
1948
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twee wintertentoonstellingen, waar ook Sjoerd 
Andringa aan deelneemt. Deelnemers zijn ver-
der onder andere Stinus Veldkamp (1907-1992), 
Jan Arien Deodatus (1914–1986), Klaas Koop-
mans (1920-2005), Jentsje Popma (1921) en 
Bouke van der Sloot (1908-1994). Sjoerd wordt 
in twee artikelen in de Leeuwarder Courant ge-
noemd. In het ene staat: In het achterzaaltje is 
van de “Meeuw” de verf nog nat bij Andringa.’ 
(LC 24-12-1947). In het tweede: ‘Andringa’s 
plaatje “Aan de vaart” is stemmiger dan zijn 
vroegere werk’. (LC 2-12-1947).
 In een dagboekje in een agenda van 1947 
staan de adressen van de schilders Bouke van 
der Sloot, Abe Gerlsma (1919-2012), Meinte 
Walta (1920–2002) en Stinus Veldkamp. Sjoerd 
heeft in die tijd met verschillende kunstenaars 
regelmatig contact. 
 Aan het einde van de jaren veertig werkt 
hij gestaag door aan zijn oeuvre als tekenaar, 
schil der en aquarellist. Tot het begin van de ja-
ren vijftig verkoopt hij in een negental winkels 
en tentoonstellingsruimten zijn schilderijen en 
aquarellen; vaak in serie gemaakte kunstwerk-
jes. Door zijn aantekeningenboekje weten wij 
precies wie dat zijn geweest. De firma H. Geas 
(schilderbenodigdheden) aan het Klein Scha-
vernek in Leeuwarden; meubelwinkel Jan de 
Jong aan de Schrans in Leeuwarden; ‘De Dis-
tel’ van Van Stralen (die handelde in kunste-
naarsbenodigdheden en een lijstenmakerij had) 
in Leeuwarden; en kunsthandel ‘Muurtooi’, 

ook in Leeuwarden. In Grou handelt hij met 
de ansichtkaartenfirma van Van de Spoel en 
Co.; in Sneek met het bedrijf in verf en wo-
ninginrichting Tjallema aan de Suupmarkt en 
met de uitgeverij in ansichtkaarten Joh. v.d. 
Meulen aan het Hoogend; in Heerenveen doet 
hij zaken met boekhandel Zevensma; en in 
Stiens met P. Dijkstra.
 Zo verdient hij zijn eigen stukje vrijheid. 
‘Ik ben nu eenmaal een vrijheidsminnaar, on-
gebonden, vrij in doen en laten….’. Later ver-
telt hij dat hij wel duizend gulden verdiende 
met zijn aquarellen. Voor dat geld koopt hij 
een fiets, een radio en schildersmateriaal. 
 In kranten, tijdschriften en boeken lees 
je over het algemeen weinig of niets over het 
kunstklimaat in Fryslân van die jaren. Behalve 
dan dat het een oase moet zijn geweest voor 
eenlingen en autodidacten, die weinig voeling 
hadden met wat elders in het land gaande was. 
Huub Mous merkt in zijn boek De kleur van 
Friesland, Beeldende Kunst na 1945 dan ook op 
‘dat zo bezien de jaren ’50 en ’60 toch een posi-
tieve werking hebben gehad. Het landschap is 
hun belangrijkste leidraad (maar niet alleen) 
en ondanks de streekgebonden oorsprong is 
hun werk niet traditioneel, maar eigenzinnig 
hedendaags. De kunst die hier in Fryslân ge-
maakt werd is juist ontstaan in het isolement 
en heeft zich verder kunnen ontwikkelen’. 
 In dit klimaat heeft ook Sjoerd Andringa 
zijn (kunstenaars)werk opgebouwd.

Leeuwarden, Vredeman 
de Vriesstraat, Sjoerd 
en Gre (het schilderij 
was net gekocht door 
Ds. Zuidema), april 1948

Sjoerd Andringa met 
zoontje Jaap op schoot, 1947 
(schilderij: stille
kant van de Nieuwstad met 
winkel Ganzevoort)

Leeuwarden, Vredeman 
de Vriesstraat 6
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In de jaren vijftig kiest Sjoerd een andere rich-
ting voor zijn toekomst: de fotografie. In 1947 is 
hij getrouwd met Grietje Aukje (Gré) Zwarts, 
met wie hij in de periode tussen 1947 en 1964 
elf kinderen krijgt. Met twee andere echtpa-
ren betrekken zij een bovenwoning aan de 
Vredeman de Vriesstraat. Beneden hen woont 
een amateurfotograaf, die een camera heeft en 
daar al wat langer mee werkt. Als Sjoerd een 
platencamera koopt, legt zijn onderbuurman 
uit hoe die werkt.
 Al in 1945 heeft Sjoerd contact gekregen 
met het Friese tijdschrift Eachweid. Het tijd-

schrift is dan met een nulnummer uitgekomen. 
Die eerste 6 nummers van Eachweid worden 
aangeprezen met de tekst: ‘Printsjekrante for 
Fryslân – 1945’. Het blad plaatst ondanks de 
papierschaarste veel foto’s. 

In 1948 krijgt hij van het Friesch Dagblad de 
vraag of hij een foto kan leveren. Hij krijgt 
steeds meer vervolgopdrachten en chef-redac-
teur Pieter Wijbenga vraagt hem om één of 
twee foto’s per week te maken. Met drie afne-
mers van foto’s kan hij zijn gezin te eten ge-
ven, al tikt dat nog niet echt aan: vier gulden 

De jaren als fotograaf3

collega-  journalisten

Friesland bezit kort na de Tweede Wereldoorlog een bonte verscheidenheid aan media: vijf dagbladen 
(Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Friese Koerier, Het Vrije Volk (editie Friesland) en Ons Noorden 
(editie Friesland), vijftien streekbladen, en een (Friestalige) regionale omroep, de RONO. Bij diverse 
gelegenheden ontmoeten de collega-journalisten en persfotografen elkaar bij Sjoerd Andringa thuis. 
Gré, zijn vrouw was er altijd en voor iedereen had zij koffie, koek en tijd voor een gesprek. 

Een aantal namen: Arend Jan Wijnsma (later chef van de afdeling Voorlichting van de Provincie Fryslân) 
en Hugo Kingmans (later hoofd van de educatieve dienst van het Fries Museum geworden) van het 
Friesch Dagblad; Arie Assies en Guido van ’t Sas van Ons Noorden; Ad Koolwijk, Sjoerd Leiker, 
Hannah Ludwig, Hans Bakker en Jan van de Hoek (later voorlichters van de gemeente Leeuwarden). 
Johan van Minnen en Martin van Amerongen van Het Vrije Volk.

Sjoerd Andringa met 
zijn motor in Wolvega, 
27 april 1954
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per foto en zeven cent per kilometer. In latere 
jaren krijgt hij een basisvergoeding. Ook het 
katholieke dagblad Ons Noorden en Het Vrije 
Volk nemen foto’s van hem af. Zelfs Duitse 
periodieken als Bild en Stern schakelen hem 
soms in, bijvoorbeeld voor foto’s van het skût-
sjesilen of een Elfstedentocht.
 
Gaandeweg begint Sjoerd Andringa een eigen 
fotopersbureau en wordt hij een van de meest 
bekende persfotografen van Fryslân. Het schil-
deren en aquarelleren komt op de achtergrond 
te staan. Zo nu en dan maakt hij nog een 
schetsje. ‘Even een krabbeltje maken’, zegt hij 
dan vaak.
 Het werk als fotograaf is hem op het lijf 
geschreven. Hij werkt voor Friese architecten 
zoals Andries Baart sr. (1885–1969) en An-
dries Baart jr. (1915–1981), ingenieur J(o).J.M. 
Vegter (1906–1982) en Gerardus Albertus Hel-
doorn (1899–1965). Andries Baart jr. wordt 
een persoonlijke vriend van de familie.
 Daarnaast werkt hij voor het IWGL , het 
Intercommunale Waterleiding Gebied Leeu-
warden, het Friese waterleidingbedrijf. Hij fo-
tografeert onder andere de aanleg van water-
leidingen in onrendabele gebieden en de bouw 
van watertorens. Aan het einde van de jaren 
vijftig worden de watertorens van Akkrum en 
Sint Jacobiparochie gebouwd, beide ontwor-
pen door architect Adriaan Pieter Wesselman 
(1908–1968) uit Helmond. Ook in Dokkum 

en Drachten worden nieuwe watertorens ge-
bouwd, naar ontwerpen van J.J.M. Vegter. 
 Na 25 jaar gewerkt te hebben als free-lance 
fotograaf, komt hij in 1975 in vaste dienst bij 
het Friesch Dagblad. Inmiddels is hij in de 
provincie Fryslân een bekende verschijning 
geworden met zijn vlinderdasje en het trapje 
achter in zijn witte open sportauto. Een trapje 
om nét even wat hoger te staan om de mooiste 
foto te kunnen maken. 
 Tijdens zijn 35 jaar lange loopbaan als 
persfotograaf is Sjoerd Andringa altijd op weg 
naar ‘ergens’ in Fryslân. Hij kent de provincie 
als zijn broekzak: ‘Elk dorpje, gehucht zou ik 
zó schetsmatig kunnen tekenen, de beelden 
zijn in mijn geheugen geëtst’. Hij lijkt net een 
roofvogel, rondwiekend boven zijn vlieggebied, 
altijd op zoek naar buit. 

Leeuwarden, Harmonie, 
Jaarvergadering van 
Melkhandelaren, 
20 maart 1985

Sjoerd met Jaapje op 
de motor rijdend op 
de Nieuwestad te 
Leeuwarden, 1950
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van motoren naar auto’s

Omdat Sjoerd ‘in fleanende krie’ (een vliegende kraai) is, moet 
hij uiteraard mobiel zijn. Zijn eerste voertuig is in 1946 een licht 
motorrijwiel, waarmee hij niet sneller kan rijden dan 30 km per 
uur (een Saxonette). Kort daarna koopt hij een ‘echte’ motor: een 
Belgische Gilet Herstal, een 125cc-er die 60 km per uur haalt. 
Het is een tijd dat het geld krap is, ze zijn pas getrouwd en er 
komen kinderen, maar Sjoerd komt met zijn derde motor thuis: een 
gloednieuwe Zündapp. Na een poosje heeft hij wéér een andere 
motor. Na de tweetaktmotor komt de viertaktmotor – ook de 
ontwikkeling van de motor staat niet stil – zo wordt het een Horex. 
Een motor heeft uiteraard ook nadelen. Je moet altijd dik ingepakt 
zijn. Sjoerd draagt een lange leren jas, met daaronder een jasje 
van schapenvacht, gemaakt door Gré, en een muts, ook gemaakt 
van schapenvacht. Die kleding werkt niet alleen belemmerend, 
maar de fotoapparatuur heeft op de motor ook veel te lijden. 

Er komt al gauw een oplossing: hij koopt een witte Fiat 
sportwagen, een open auto, waarvan een klein meisje een keer 
zegt: ‘Wat hat dy man in moai simmerweintsje….’ (Wat heeft die 
man een mooi zomerwagentje). Hij rijdt achtereenvolgens in 
drie open Fiats en een open Alfa Romeo Duetto. Later stapt hij 
over op een gewone sedan, vanwege het comfort en de (gezins)
vakanties. In al die jaren verslijt hij zo’n 22 auto’s, goed voor 
honderdduizenden kilometers (per jaar rond de 60.000 km)

Sjoerd en Gre Andringa op pad met de 
motorfiets ‘Gillet Herstal’, 25 juni 1949

De motorfiets van het merk ‘Gillet Herstal’, 
14 mei 1949

Sjoerd Andringa met 
zijn eerste witte open 
Fiat sportwagen, 
31 oktober 1956
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In 1983, in zijn 62-ste jaar, stopt hij met wer-
ken in vaste dienst bij het Friesch Dagblad. 
Hij gaat met de VUT. Op 1 april van dat jaar 
komen de zonen Jaap en Antony bij een zeil-
tochtje op het Sneekermeer door verdrinking 
om het leven. In 1974 is hun dochter Hanneke 
omgekomen bij een verkeersongeluk op de 
weg van Franeker naar Leeuwarden. Het zijn 
harde slagen voor de familie Andringa. “Door 
zulke verschrikkelijke ervaringen krijgt het le-

ven een andere dimensie. Zie je ook de betrek-
kelijkheid in van heel veel dingen. De littekens 
blijven. Ik put steeds weer nieuwe kracht uit 
mijn lijfspreuk ‘At spes non fracta’, de hoop is 
niet gebroken. Wij missen de hoop niet, niet 
voor nu en niet voor de toekomst.”
 Omdat deze vreselijke gebeurtenis vlak 
voor het beëindigen van zijn dienstverband 
plaatsvindt, kan hij niet officieel afscheid ne-
men van zijn werkzame leven.

De jaren na zijn pensionering4

Sjoerd Andringa in 
Duitsland, even een 
aquarel maken op de 
motorkap, september 
1992

Nieuwjaarsgroet, 
Friesch Dagblad, 1995
(links)

Warten, N.H. Kerk, 
Herdenkingsdienst 
Meinte Walta, 
11 maart 2001
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CatalogusNa zijn pensionering neemt hij het tekenen, 
aquarelleren en het beschrijven van zijn we-
derwaardigheden weer op. Verschillende ma-
len per jaar gaan hij en Gré op vakantie, niet 
alleen door vele landen in Europa, maar ook 
naar Thailand, Indonesië en Canada. Bijna 
dertig keer zijn ze samen in Venetië, voor hem 
een unieke stad door het inspirerende licht bo-
ven het water van de lagune. 
 Voor het jubileumboek bij het 75-jarig be-
staan van de Friese Christelijke Boeren- en 
Tuinders Bond in 1993 maakt hij de illustra-
ties. Een tiental ‘sneupers’ uit Friese regio’s 
heeft hem van ongeveer tweehonderd adressen 
van Friese boerderijen voorzien, waaruit hij 
kan kiezen. 
 In zijn laatste ‘Schetsboek 2004–2010’ is 
de eerste tekening een gezicht op Earnewâld, 
gedateerd 23 september 2007. De laatste teke-
ning, gedateerd 7 oktober 2010, is van Nieuw 
Toutenburg in Noardburgum, het verzorgings-
huis waar hij en zijn vrouw toen verbleven. Na 
het overlijden van Grietje Aukje Andringa-
Zwarts in 2012 komt hij te wonen in ‘Palsma 
Zathe’ te Wirdum.

Sjoerd Andringa met de 
leden van een filmclub, 
Ballum op Ameland, 
23 juli 1991

Sjoerd Andringa in 
Duitsland, Braach a/d 
Fulda, 3 juli 1993

Tijdens het laatste 
reisje van Sjoerd en 
Gré Andringa, België,
Amberloupe, 
12 september 2002
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Toen Sjoerd en Gré Andringa in 2010 om gezondheids-
redenen gedwongen waren hun huis aan de Molen -
straat te verlaten, moesten de kinderen het huis ont-
ruimen. De foto- en filmcollectie werd overgedragen 
aan het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. 
 
Het archief is van onschatbare waarde voor Fryslân 
en Leeuwarden. Overal waar in die veertig naoorlogse 
jaren nieuws was, kon men Andringa aan het werk 
zien. Koninklijke visites, openingen van bedrijven, 
het agrarisch leven, inmiddels al lang afgebroken 
gebouwen, architecten, journalisten en schrijvers: de 
gedreven Sjoerd Andringa legde het allemaal vast met 
zijn camera. 
 De bedoeling is dat op den duur een belangrijk 
deel van de collectie voor het publiek toegankelijk 
wordt gemaakt op internet. De grootbeeldnegatieven 
zullen daarvoor eerst moeten worden gescand. Verder 
zullen ze worden beschreven. Het zal noodzakelijk zijn 
om daarbij een beroep te doen op vrijwilligers. 
 Bij het ontruimen van de woning kwamen ook 
1300 schilderijen, aquarellen, tekeningen en schetsen 
voor het licht. Deze zijn door Gert Elzinga (voormalig 
curator bij het Fries Museum) en Rienk Terpstra 
geïnventariseerd, gefotografeerd en beschreven. 
Alle schilderijen, aquarellen, tekeningen en schetsen 
zijn binnenkort te raadplegen op de website van het 
Historisch Centrum Leeuwarden. 
 Daarnaast zijn er in 2015 twee tentoonstellingen 
van gemaakt. Eén met werken uit zijn onderduik-
periode in de Tweede Wereldoorlog en de schilderijen, 
aquarellen en tekeningen met voorstellingen van 

Leeuwarden in het Historisch Centrum Leeuwarden, 
en een tweede met typisch Friese prenten in de ten-
toonstellingsruimte van Tresoar. De tentoonstellingen 
zijn samengesteld door Haye Bijlstra (Tresoar), 
Gert Elzinga, Hester Postma (HCL) en Rienk Terpstra. 
De uiteindelijke keuze van de ruim honderd schilde-
rijen, aquarellen, tekeningen en schetsen is ook door 
hen gemaakt. De tentoongestelde werken zijn alle-
maal in dit boek opgenomen.

Bij de inventarisatie waren de aantekeningenboekjes 
van Sjoerd Andringa zeer behulpzaam. Het ‘Aanteke-
ningenboekje 1942 – 1949 – 1951’ geeft op het eerste 
blad aan dat er in de jaren 1937- 1951 in totaal 677 
nummers (tekeningen en schilderijen) zijn gemaakt. 
De eerste is een pasteltekening met een stilleven uit 
1937, de laatste is een aquarel van een graanveld onder 
Oudemirdum uit 1951.
 De indeling van het aantekeningenboekje is als 
volgt: De werken zijn allemaal genummerd. Van 
elk werk wordt vermeld: de datum van verkoop, de 
techniek, de afmeting, schetsje van óf staand óf 
liggend formaat, de datum waarop het is gemaakt 
en de omschrijving van het onderwerp. Bij de 
omschrijving geeft hij ook aan of hij meerdere 
exemplaren van dezelfde afbeelding heeft gemaakt, 
door er een a, b, etc. achter te zetten. 
 De verschillende technieken die hij gebruikt 
zijn precies aangegeven. Als eerste ‘olieverf’ (o.v.) 
en ‘olieverf mestechniek’ (o.v.m.). Daarna ‘zuiver 
aquarel’ (A.Q), ‘aquarel-pentekening’ (A.P.), ‘aquarel-
potloodtekening’ (A.T.), (eenkleurig) ‘aquarel-penseel-

verantwoording Aantekeningboekje 1942-1949-1951

contour-tekening’ (P.A.) en ‘penseel tekening’ (P.C.). 
Hij onderscheidt drie soorten ‘pastel’ (P.S.), ‘pastel-
aquarel’ (P.Q.) en de ‘pastel-houtskool’ (P.H.). 
Als laatste zeven verschillende soorten tekeningen: 
‘krijttekening’ (K.T.), ‘houtskool tekening’ (H.K.), ‘conté 
of wolfskryt tekening’ (C.W.), ‘kleurenpotlood’ (K.P.), 
‘pentekening’ (I.T.), ‘penseel – pentekening’ (P.P.), 
gewoon ‘potloodtekening’ (P.T.), ‘conté – wolfskryt – 
pasteltekening’ (W.P.) en ‘conté of wolfskryt – kleur-
potlood tekening (W.K.). Tussen de haakjes de 
verklaring in het kort. De vrije onderwerpen zijn met 
een ‘+’ op de plaatsnaam gemerkt. De ‘S’ is voor studie 
en de ‘X’ is ‘niet langer bestaand’. 

Sjoerd publiceerde zijn kunstwerken soms in het 
Friesch Dagblad (FD), de Leeuwarder Courant (L.C.), de 
Heerenveense Koerier (H.K.), Frysk en Frij (FF) en Het 
Vrije Volk (VV). Wanneer hij een werk wel ter publicatie 
heeft aangeboden, maar het niet wordt geplaatst, dan 
vermeldt hij dat in zijn schrijfboekjes en zet bij het 
betreffende blad een ‘N’. 
 Wanneer het een foto betreft, vermeldt hij een ‘F’, 
een werk verkocht aan particulieren een ‘O’, geruild 
‘A+’ en wanneer een werk was weggegeven stond er 
een ‘A’ achter.
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Begin jaren veertig werkte Sjoerd Andringa als schilder en decora-
teur bij een reclamebureau. De gevolgen van de Duitse bezetting op 
het dagelijks leven werden in die tijd duidelijk voelbaar en na verloop 
van tijd kwamen zijn werkzaamheden nagenoeg stil te liggen. Om 
de ‘Arbeitseinsatz’, de tewerkstelling in Duitsland te ontlopen dook 
hij onder op boerderijen in onder meer Oranjewoud en Offingawier. 

Tijdens deze oorlogsjaren tekende en schilderde Andringa veel. Zo 
maakte hij een aantal aquarellen van de woonschepen en het woon-
wagenkamp aan de Greuns. Op zondag 15 april 1945 werd Leeu-
warden bevrijd door de Canadezen. Andringa zat op dat moment 
ondergedoken in een oude schuit in het Ouddeel bij Leeuwarden. 
Hij maakte aquarellen van de binnenrijdende Canadese tanks op de 
Groningerstraatweg en feestelijkheden op de Voorstreek en Kelders.

Oorlogsjaren 1

Gezicht vanuit het zolderraam van het onderduikadres van Sjoerd Andringa in Oranjewoud
22,3 x 38,4 cm, 1943, aquarel (inv. nr. A0121)
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Schepen in Het Vliet met op de achtergrond het woonwagenkamp aan de Greunsweg in Leeuwarden
57,3 x 46,6 cm, maart 1943, aquarel (inv. nr. A0007)

Het woonwagenkamp aan de Greunsweg in Leeuwarden
46,1 x 55,9 cm, maart 1943, aquarel (inv. nr. A0010)
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Interieur van de stal waar Sjoerd Andringa was ondergedoken in Offingawier
42,5 x 61,8 cm, 1943, zwartkrijttekening (inv. nr. T0447)

Verscholen in een oude schuit gedurende het laatste halfjaar van de Tweede Wereldoorlog, Ouddeel bij Leeuwarden
23,5 x 29,8 cm, 1944, potloodtekening (inv. nr. T0448) 
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Een vlaggende Nieuwestad in Leeuwarden
53,4 x 38 cm, mei 1945, aquarel (inv. nr. A00454)

Canadese tanks aan de Fonteinstraat in Leeuwarden
32,8 x 55,6 cm, 21 april 1945, aquarel (inv. nr. A0453)

Bevrijdingsfeest op de Kelders en de Voorstreek in Leeuwarden
56,5 x 40,4 cm, mei 1945, aquarel (inv. nr. A0455)



49

Emmakade met aan de overkant de suikerwerkenfabriek van Van Slooten in Leeuwarden
56,3 x 69,6 cm, 1943, aquarel (inv. nr. A0027)

Sjoerd Andringa schetst een heel divers beeld van oud en nieuw Leeu-
warden. Sommige dingen zijn verdwenen. De suikerwerken fabriek 
van Van Slooten aan het einde van Emmakade (aquarel, 1943) is 
inmiddels afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De “Blauwe 
Brug” over Het Vliet (olieverf, 1944) verdween door de demping van 
dat water in 1969. De tekening van de ingebruikname van de Anne 
Vondelingweg (1981) is een meer hedendaags document. 

Voor elk van de werken geldt dat het een beeld geeft van de situatie 
van dat moment. De aquarel van de Monnikemuurstraat bijvoor-
beeld, geeft ook het gerestaureerde pand weer op de hoek met de 
Nieuweburen. Veel van de werken die plekken in de stad verbeel-
den, zijn in de jaren veertig van de vorige eeuw gemaakt, voordat 
Andringa opgeslokt werd door zijn werk als persfotograaf. Alleen 
daarom al getuigen ze van een stuk van de geschiedenis van de stad 
Leeuwarden.

Leeuwarden 2
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De Kleine Kerkstraat in Leeuwarden
46,2 x 29,5 cm, 1942, aquarel (inv. nr. A0110)

Gezicht vanuit het Droevendal op het huis van dr. Uffelie aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden
33,3 x 23,2 cm, z. j., tekening (inv. nr. T0107)
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De Monnikemuurstraat en de Vijzelstraat in Leeuwarden
55,8 x 37,8 cm, z. j., aquarel (inv. nr. A0253)

Ingebruikneming van de nieuw aangelegde Dr. Anne Vondelingweg in Leeuwarden
35,2 x 50 cm, 1981, tekening (inv. nr. T0149)
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De Torenstraat met de Oldehove in Leeuwarden
45 x 33 cm, 1947, aquarel, bruikleen F. Andringa, Haarlem (inv. nr. A0967)

De Eewal en de Grote Hoogstraat in Leeuwarden
42 x 29,5 cm, 1979, pentekening (inv. nr. T0395)
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De ‘Blauwe Brug’ over Het Vliet in Leeuwarden
45 x 100 cm, 1944, olieverf op board (naar een foto), bruikleen P. Hettema, Leeuwarden (inv. nr. S1002)

Leeuwarden, Het Vliet met de molenromp van ‘De Fenix’, 
55,5 x 46 cm, 1942, aquarel, bruikleen H. Smit Leeuwarden (inv. nr. A0983)
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Schiphuizen aan Het Vliet met gezicht op Schilkampen
18 x 30 cm, 1944, aquarel (inv. nr. A0069)

Boerderijen in de buurt van Schilkampen
39,4 x 48,4 cm, z. j. , aquarel (inv. nr. A0471)
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Gezicht over het Pikmeer naar het dorp Grouw
50,5 x 38,3 cm, 1947, aquarel (inv. nr. A0008)

Sinds 1 januari 2014 is het grondgebied van Leeuwarden uitgebreid 
met een aantal dorpen van de voormalige gemeente Boarnsterhim 
waaronder Grou, Idaard, Wergea (Warga) en Friens. Eerder al in 
1944 was er een uitbreiding met een groot aantal dorpen rondom de 
stad: Huizum, Goutum, Wirdum en Swichum. Oorspronkelijk hoor-
den die dorpen tot de gemeente Leeuwarderadeel. 

Sjoerd Andringa heeft veel in deze dorpen getekend en geaquarel-
leerd. Hij heeft duidelijk een voorkeur voor het scheppen van een 
romantisch beeld van oude kerken en panden. zoals de voormalige 
bakkerij “De Gele Eker” in Wergea. Het watersportdorp Grou is 
voor hem een geliefd onderwerp met zijn ligging aan het Pikmeer en 
het silhouet van de schilderachtige Sint-Pieterkerk. 

De dorpen van Leeuwarden 3
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De kerk in Friens
49 x 33,8 cm, 1992, tekening in pen en potlood en gewassen inkt (inv. nr. T0190)

Vooraanzicht van het pand “De Gele Eker” in Warga
32,3 x 48 cm, 1988, potloodtekening (inv. nr. T0181)
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Regen op het Pikmeer bij Grouw
25,3 x 42,8 cm, z. j., pentekening (inv. nr. T0625)

Jachthaven bij Eernewoude
50 x 32,6 cm, 1983, pentekening (inv. nr. T0209)

Voorbereidingen voor een zeilwedstrijd in de haven van Grouw
32 x 27,3 cm, z. j., tekening (inv. nr. T0552)
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De kerk van Wirdum
56 x 37,9 cm, 1988, aquarel (inv. nr. A0254) 

Gezicht op Wirdum
21 x 29,8 cm, 1988, potloodtekening (inv. nr. T0618) 
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Landschap bij Grouw in de buurt van het station
30 x 40 cm, 1982, olieverf op doek, bruikleen R. Rauwerda, Stiens (inv. nr. S1000)

Gezicht op Idaard
35,1 x 25 cm, 1991, potloodtekening (inv. nr. T0619)
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Eind jaren zestig van de vorige eeuw kochten de Andringa’s een zo-
merhuis bij Tytsjerk. Daar bracht de familie veel tijd door. Ook daar 
was Sjoerd Andringa altijd bezig. Al het onderhoud deed hij zelf, net 
als aan het woonhuis aan de Molenstraat in Leeuwarden. Rond 2010 
is het huis bij Tytjerk verkocht.

De Andringa’s trokken er graag op uit. Daarvan getuigen de vele 
aquarellen en tekeningen die tijdens vakanties in Duitsland, Oosten-
rijk en Italië zijn gemaakt. Na zijn pensionering in 1983 reisden 
Sjoerd en Gré Andringa ook naar verre bestemmingen als Thailand, 
Indonesië en Canada. 

In Europa trokken zij er eerst met de tent (tenten) op uit, later werd 
deze vervangen door een caravan. Meerdere aquarellen en tekenin-
gen getuigen van het leven op een camping. 

Vrije tijd 4

Op de camping bij Florence, Italië
37,8 x 56,2 cm, 1982, aquarel (inv. nr. A0138)



72 73

Herfstimpressie
64,4 x 55,1 cm, 1998, aquarel (inv. nr. A0037)

Het zomerhuisje van de Andringa’s bij Tietjerk in de herfst
37 x 54,7 cm, 1977, aquarel (inv. nr. A0005)
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Portret van Gré Andringa
34,5 x 25 cm, 1942, tekening, bruikleen particuliere collectie (inv. nr. T0012)

Zelfportret van Sjoerd Andringa
30 x 21 cm, 1942, tekening, bruikleen particuliere collectie (inv. nr. T0979)
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Waterlandschap ergens in Friesland
30,4 x 40 cm, z.j., olieverf op doek, bruikleen particuliere collectie (inv.nr.  S0061)

Sjoerd Andringa heeft zich altijd verbonden gevoeld met Fryslân. Hij 
schilderde zijn landschappen over het algemeen in een losse schil-
derstijl. Daarin komen ze overeen met die van meer bekende schil-
ders als Ids Wiersma(1878-1965), Andries van der Sloot (1883-1955) 
en Johannes Elsinga (1894-1963), die in de traditie van de Haagse 
School werkten. 

Het Friese landschap 5
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Weids landschap met boerderijen bij de Hooidammen in de buurt van Sint Nicolaasga
40 x 61,5 cm, 1943, aquarel (inv.nr.  A0022)

Bosgezicht met uitspanning op het landgoed Kippenburg bij Oudemirdum in Gaasterland
21 x 29,5 cm, 1978, pentekening (inv.nr.  T0705)
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Boerderij aan de Zomerweg in Tietjerk
28,2 x 38,3 cm, 1949, aquarel (inv.nr.  A0634)

Tjalk onder Deinum
23,1 x 34 cm, 1947, tekening in pen en waterverf (inv.nr.  T0632)
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Landschap met boerderijen bij Anjum
25 x 35 cm, z. j., tekening in potlood (inv.nr.  T0649)

Landschap bij Laaxum met boerderijen en een Amerikaanse windmotor
22,1 x 38,9 cm, 1951, aquarel (inv.nr.  A0102)
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Landschap met boerderij bij Oostermeer
32,5 x 43,5cm, 1987, tekening in potlood (inv.nr.  T0848)

Landschap met boerderijen bij Tietjerk (boven)
35 x 50 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0862)

Landschap met de dijk tussen Hindeloopen en Stavoren
35 x 50 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0865)
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Landschap met vaart en boerderijen in Broek bij Joure
28,7 x 45 cm, 1979, pentekening (inv.nr.  T0098)

Landschap met bloeiende bomen bij een boerderij in de buurt van Beetsterzwaag
52,8 x 74,4 cm, 1943, aquarel (inv.nr.  A0016)
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Boerderij naast een waterkering in de slaperdijk, Dyksterwei, Lioessens
35 x 50 cm, z.j., pentekening (inv.nr.  T0782)

Sjoerd Andringa heeft veel boerderijen getekend, geschilderd en 
in aquarellen vastgelegd. Dat resulteerde in 1993, na zijn pensione-
ring, in de eervolle opdracht om de illustraties te maken voor het 
jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Friese 
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond (1993). Hij tekende voor dit 
boek meer dan 200 boerderijen verspreid over heel Fryslân. 

Doordat hij bovendien op elke tekening de gegevens van eigenaren 
en/of bewoners vermeldde, hebben de tekeningen onwillekeurig 
een historische meerwaarde gekregen. Want hoeveel van die typisch 
Friese boerderijen zoals de kophalsrompboerderij de stelpboerderij 
zullen er nog blijven bestaan nu de moderne agrarische bedrijfs-
voering heel andere eisen stelt aan de bedrijfsgebouwen?

Friese boerderijen6
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Kop-hals-romp boerderij aan de Boomsmastraat in Sondel
33,7 x 48,6 cm, 1985, gewassen pentekening (inv.nr.  T0161)

Landschap met boerderij, buurtschap Hoptille bij Hijlaard
35 x 55,1 cm, 1991, tekening in potlood en gewassen inkt (inv.nr.  T0156)
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Boerderij bij Harich
35 x 50 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0813)

Boerderij bij Surhuisterveen
50 x 35 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0849)
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Boerderij in Oostermeer
34 x 48,5 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0833)

De boerderij “Rika Zathe” in Nieuweschoot
34 x 49 cm, 1992, pentekening (inv.nr.  T0761)
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Boerderijen langs de weg aan de Nieuwe Bildtdijk
32,5 x 47 cm, 1992, tekening in potlood (inv.nr.  T0841) 

Boerderij met hooischuur in Hemelum
35 x 25 cm, 1991, tekening in potlood (inv.nr.  T0805)
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Boerderij “Trije Hûs” bij Menaldum
35 x 50 cm, 1983, pentekening (inv.nr.  T0262)

Landschap met boerderij met op de voorgrond hooioppers in de buurtschap Jewier bij Anjum
25,9 x 46,8 cm, 1947, aquarel (inv.nr.  A0124)
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Boerderij aan Poppenhuizen 7 in Oldeboorn
35 x 50 cm, 1992, tekening (inv.nr.  T0163)

Een boerenerf in Veenwouden
35 x 50 cm, 1980, pentekening (inv.nr.  T0752)
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Boerderij aan de Parksterreed in Rottevalle
35,7 x 50,1 cm, 1993, tekening (inv.nr.  T0155)

Boerderij aan Holpaed 18 in Dronrijp
23,7 x 27,4 cm, 1991, tekening (inv.nr.  T0157)
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Monumentale bomen, bosgezichten en geheimzinnig aandoende 
doorkijkjes in herfstkleuren waren onderwerpen die Sjoerd Andringa 
vaak vastlegde op papier en linnen. Inspiratiebronnen waren de bos-
sen bij Beetsterzwaag en Tytsjerk en bij het inmiddels verdwenen 
Heemstrastate te Oentsjerk. In de aquarellen gaf hij de wisselingen 
van de seizoenen weer: de veelkleurigheid van de herfst, de stilte van 
de winter, de uitbundigheid van het voorjaar en de volheid van de 
zomer. 

De bossen7

Boerderij “De Wyld Striker” in de bossen bij Beetsterzwaag
56,5 x 77,2 cm, 1947, aquarel (inv.nr.  A0015)
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Het bos van Ypey bij ‘Vijversburg’, Tietjerk
100 x 85 cm, 1948, olieverf op doek (inv.nr. S0075)

Herfstgezicht in het bos van Ypey met een Acer Japonica
55,8 x 46,8 cm, 1988, aquarel (inv.nr.  A0256)

Het bos van Ypey bij “Vijversburg”, Tietjerk
23,7 x 34,1 cm, 1955, tekening in potlood en waterverf (inv.nr.  T0635)
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Gezicht in het bos bij Olterterp
55,9 x 72,3 cm, 1943, aquarel (inv.nr.  A0028)

Bosgezicht met vijver bij Heemstrastate te Oenkerk
65 x 55,5 cm, z.j., olieverf op doek, bruikleen particuliere collectie (inv.nr. S0085)
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Het stadhuis van Dokkum
75,8 x 56 cm, 1993, aquarel (inv.nr. A0017)

Sjoerd Andringa heeft oog voor het schilderachtige karakter van de 
Friese dorpen. Dat uit zich door het kiezen voor het afbeelden van 
een vaart, de plaatselijke dorpsherberg, de kerk of een kenmerkende 
toren. Hij heeft daarbij zowel aandacht voor het bijzondere als het 
triviale zoals de kiosk van Thijs Dolstra in Oudebildtzijl. Bij het ma-
ken van aquarellen en tekeningen in de steden kiest hij meestal voor 
het karakteristieke, zoals het stadhuis van Dokkum en de Noorder-
haven in Harlingen. Maar Andringa laat in zijn werk vooral zien dat 
Fryslân mooi is.

Steden, dorpen en vlekken van Friesland8
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Gezicht in Ee
32,5 x 50 cm, 1983, pentekening (inv.nr. T0751)

De kiosk van Thijs Dolstra in Oudebildtzijl
54 x 35,9 cm, 1983, aquarel (inv.nr. A0006)
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Gezicht op de Noorderhaven en hotel ‘Zeezicht’ in Harlingen
34,3 x 29,8 cm, 1983, pentekening (inv.nr. T0437)

De molen ‘Windlust’ aan het Zomerrak te Sneek
57 x 69 cm, 1944, olieverf op doek, bruikleen Fries Scheepvaartmuseum, Sneek [FSM-1994-168]
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Gezicht in Suawoude
35 x 50 cm, 1983, pentekening (inv.nr. T0269)

Gezicht op de vaart en de kerk van Oosterend
42 x 29,5 cm, 1979, pentekening (inv.nr. T0404)
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Gezicht over de vaart naar Deinum
22 x 54,5 cm, z.j., aquarel (inv.nr. A0087)

Gezicht op de toren in Surhuisterveen
30,5 x 21 cm, 2000, pentekening (inv.nr. T0299)
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Gezicht op Blija
55 x 36,6 cm, 1983, aquarel (inv.nr. A0732)

Het hotel en café-restaurant van Appie Tjalma in Oldeberkoop
30,5 x 43 cm, 1985, pentekening (inv.nr. T0438)
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Het Oude Rechthuis van Balk
50 x 35 cm, 1981, pentekening (inv.nr. T0756)

Markt in Bolsward
19,6 x 30,3 cm, z.j., pentekening (inv.nr. T0723)
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BIJSCHRIFT ONTBREEKT (OLDEBOORN)
Het bestand heet T0188, maar dat lijkt me onjuist: het is een schilderij en geen tekening

Gezicht in Oldeboorn
36 x 54 cm, 1943, aquarel, bruikleen collectie P. Hettema, Leeuwarden (inv.nr. A0972)

AFBEELDING 
ONTBREEKT

A0972
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De ‘Brandaris’ in West Terschelling
64,8 x 51,7cm, 1993, aquarel (inv.nr. A0042)

Toeristen uit binnen- en buitenland weten al jarenlang de Wadden-
eilanden op waarde te schatten. Sjoerd Andringa zag die waarde ook 
en tekende en aquarelleerde de plekken die bij de beschouwer vaak 
dat typische vakantiegevoel opwekken. 

De Waddeneilanden9
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Strandgezicht met tenten op Schiermonnikoog (boven)
18,6 x 26 cm, 1947, aquarel (inv.nr. A0114)

Gezicht vanuit de duinen op het strand van Schiermonnikoog
28,3 x 46,1 cm, 1947, aquarel (inv.nr. A0100)

Het ‘Armenhuis’ op Vlieland
49,8 x 35,2 cm, 1983, tekening (inv.nr. T0188)
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Wie denkt aan vertier in Fryslân denkt aan schaatsen in de winter, 
zeilen en polstokverspringen in de zomer en natuurlijk kaatsen in de 
zomer. Sjoerd Andringa kwam voor zijn werk als persfotograaf over-
al in de provincie en maakte veel gedenkwaardige gebeurtenissen op 
sportgebied mee. En moest hij dan weleens wachten, dan vond hij 
vaak nog tijd om snel een schets te maken, om die thuis verder uit 
te werken.

Vertier in zomer en winter10

Het hotelschip ‘Alve Marren‘
32 x 22,5 cm, 1949, gewassen pentekening (inv.nr. T0701)



132 133

Polsstokspringen
12 x 23 cm, 1947, pentekening (inv.nr. T0700)

Polsstokspringers
20,5 x 31 cm, gewassen pentekening (inv.nr. T0727)
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De slotdag van de ‘Sneekweek’ aan het Sneekermeer
32 x 22,5 cm, 1988, tekening in potlood (inv.nr. T0696)

De ‘Freulepartij’ in Wommels
35 x 48,3 cm, 1980, pentekening (inv.nr. T0090)
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Schaatster op het ijs
30,3 x 48,2 cm, 1947, tekening (inv.nr. T0095)

‘Koek en Zopie tent’ op het ijs
18,6 x 20,3 cm, 1947, pentekening (inv.nr. T0287)
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Dekema State in Jelsum in de winter
55 x 41 cm, 1990, aquarel, bruikleen Stichting Old Burger Weeshuis, Leeuwarden (inv.nr. A0974)

Appendix
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Sjoerd Andringa, persfotograaf, geboren te 
Sint Annaparochie op 22 mei 1921. Hij trouwt te 
Leeuwarden op 31 juli 1946 met Grietje Aukje 
Zwarts (roepnaam Gré), geboren te Leeuwarden 
8 juni 1921, dochter van Jan Zwarts, politie-
beambte, en Aukje van der Kooi te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren, allen 
te Leeuwarden.

Het hele gezin van 
Sjoerd en Gré Andringa, 
2 mei 1964

biografi e

1935 Getuigschrift Rehobothschool Leeuwarden
1938 Getuigschrift van de Ambachtsschool, Schilderen
1939 (31 maart) Getuigschrift van de Avondnijverheidsschool
1941 (9 augustus) Akte van Bekwaamheid tekenen voor Lager Onderwijs
1974 Friesland in foto’s, Sjoerd Andringa, Van Seijen
1975 In vaste dienst bij het Friesch Dagblad.
1980 Dromen over Friesland, Sjoerd Andringa, met 
  Hans Bouma, Holkema & Warendorf (Bussum)
1983 Pré-pensioen / VUT (Friesch Dagblad) 
1991 (31 juli) 45 jaar huwelijk van Sjoerd Andringa en 
  Grietje Andringa-Zwart
1993 Jubileumboek Friese CBTB, Wiebe Hoekstra, 
  Sjoerd Andringa, Jeltje Koopman, Friese Christelijke
  Boeren- en Tuindersbond, 1993 
2000 (15 januari) Tentoonstelling ‘Reisimpressies’ (aquarellen), 
  Schierstins Veenwouden
2003 Langs onverharde wegen, Bauke Boersma en 
  Sjoerd Andringa, Friese Pers Boekerij
2008 (11 juli) Tentoonstelling ‘Herinnering aan Friesland en 
  verre oorden’, Galerie Van den Berg, Leeuwarden
2011 (28 december) Overdracht Fotocollectie Historisch Centrum Leeuwarden
2012 (13 januari) Overlijden Grietje Aukje Andringa-Zwarts

Jacob Frans, 16 januari 1947 en overleden te 
Terhorne op 1 april 1983 

Margreetje, 6 augustus 1948
Frans Jan, 14 november 1949
Johanna, 11 april 1951 en overleden te Franeker 
 op 9 januari 1974 
Sjoerd, 28 juni 1952
Martin Paul, 21 mei 1954
Hans, 6 februari 1956
Saskia, 7 juli 1979
Antony, 28 januari 1959 en overleden te Terhorne 

op 1 april 1983
Winfryd Foppe, 26 februari 1961
Nynke, 10 april 1964

levensloop i n jaartallen
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Een woord van dank voor de kinderen van Sjoerd en Gré, in het bijzonder 
Margreet Terpstra-Andringa voor de waardevolle aanvullingen over de Andringa-
familie. Ook danken wij Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden die de 
twee tentoonstellingen mogelijk maakten. De medewerkers van deze instellingen 
danken wij voor hun royale medewerking.

Ook danken wij de verschillende subsidiënten voor hun inhoudelijke en financiële 
bijdragen. Oud Burger Weeshuis, de Stichting Piet de Vries, Stichting de 
Grote Zuidwesthoek, de familie Andringa, Friesch Dagblad, Tresoar en het 
Historisch Centrum Leeuwarden, Uitgeverij Wijdemeer, Louw Dijkstra, en 
vormgever Gert Jan Slagter verdienen alle lof. Zonder alle hiervoor genoemden 
zou deze uitgave niet tot stand zijn gekomen.

Rienk Terpstra
Leeuwarden, oktober 2014
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