
Discurso final do centenário de Gebr. de Jong's Leen 

Museu Fries Scheepvaart, Sneek 2 de outubro de 2021.  

Birgit ten Cate, secretária da diretoria da Fundação Leen da Gebroeders de 

Jong  

 

Tenho a honra de concluir este webinar. Deixe-me começar dizendo que 

este webinar me deu muita energia com as várias histórias que ouvi esta 

tarde: por exemplo, sobre o computador que foi comprado pela diretoria 

em 1985 por 10.000 florins ou o vídeo de Aroldo e Cynthia no Brasil 

sobre as aposentadorias que eles receberam.  

 

Em 2016 - há cinco anos - falamos pela primeira vez sobre a 

organização do 100º aniversário da Fundação Leen de Gebr. de Jong. 

Tivemos um dia de saúde e fomos convidados por Herre a Eernewoude 

na casa de férias de sua esposa Marijke. Pelas atas que depreendo que 

estávamos pensando em  

Uma festa, em Friesland, com como convidados a história familiar de 

Herre Rinia e Reinskje van der Sluis. 

Um livro que é profundo e acessível, com novas informações que são 

apresentadas de forma acessível.  De preferência, uma trajetória, se 

isso bastasse. ' 

Também dedicaremos atenção a ele em outras ocasiões em 2021, por 

exemplo, na apresentação do prêmio Tjeerd de Jong.  

 

Nas reuniões que se seguiram, muitas vezes continuamos a fazer 

brainstorming sobre o aniversário. Porque o brainstorming é aquilo em 

que nós, como diretoria, somos bons. Mas é claro que em um certo 

momento tivemos que nos tornar mais concretos. Particularmente com 

relação ao livro, entendemos que - se quiséssemos dar-lhe um toque 

científico - tínhamos que nos apressar.  

 

Houve várias idéias e contribuições, já que vários membros da diretoria 

têm suas conexões no mundo científico.  Na época, eu estava liderando 

um clube de pesquisa de políticas no Ministério da Fazenda. Um de 

meus colegas me aconselhou a contatar Ronald Kroeze, professor 

sênior do departamento de história da VU, que ele conhecia desde o 

momento em que estava fazendo sua pesquisa de doutorado. E isso 

acabou sendo um movimento de ouro.  



 

Embora tenha levado algum tempo até que Floris van Berckel Smit 

pudesse iniciar sua pesquisa e escrever seu livro, eu - e acho que toda 

a diretoria - estou muito orgulhoso e feliz com o resultado que Floris van 

Berckel Smit produziu. Acho que ele conseguiu escrever muito bem 

essa pesquisa profunda e, ao mesmo tempo, profunda, como 

pretendíamos no dia da saúde.   

 

Posso imaginar que algumas pessoas na sala gostariam de saber mais 

sobre isto e gostariam de ler o livro. Tenho boas notícias para vocês: em 

breve todos poderão levar este livro para casa.  

Floris, a diretoria gostaria de agradecer sua contribuição a este webinar 

com uma garrafa de Beerenburg.  

 

Depois tivemos que começar a pensar sobre o local. Como eu disse, 

Friesland parecia uma escolha lógica. Mas qual a localização em 

Friesland então? Fui lembrado da ligação de minha família com o Fries 

Scheepvaartmuseum (FSM). Meu pai tinha me dito que sua bisavó Jeltje 

dez Cate vivia no local onde agora se encontra o museu, antes da 

guerra. Herre disse que achava que era uma boa idéia, porque havia 

mais ligações com outras partes da história familiar de Herre Rinia e 

Reinskje van der Sluis.  

 

E não posso dizer mais nada: a partir do momento em que contatamos o 

Fries Scheepvaartmuseum com a pergunta se poderíamos segurar o 

lustrum em seu lugar, fomos recebidos de braços abertos. E que apesar 

de todas as dificuldades e incertezas que as medidas corona trouxeram. 

Quero agradecer ao museu, Hester Postma, Grytsje Feitsma e todas as 

outras pessoas envolvidas por isso. Eu gostaria de apresentar Grytsje 

Feitsma com um ramo de flores.  

 

Depois veio a festa. As medidas corona também tornaram isso mais 

difícil. Pensamos, portanto, que deveria ser um webinar, com, por 

exemplo, uma série de filmes divertidos. Mas como você faz isso?  

 

Felizmente, recebemos ajuda de Jelle Ijntema da Paixão em Foco. Jelle 

e seus colegas tiraram muito trabalho de nossas mãos. E Jelle nos 



colocou em contato com Anne Jan, que nos guiou durante a tarde de 

uma maneira agradável. Gostaria de agradecer aos dois com uma 

garrafa de Beerenburg.  

 

E finalmente, venho aos nossos convidados no webinar: Tjalling 

Halbertsma, Rosina Fabius, Ellie Nimeroski e Dieuwke Mink van der 

Molen. Sem sua presença esta tarde, este webinar não teria sido o que 

foi. Isso mostra que existe uma história por trás de cada pensão. Por 

exemplo, a história de Tjalling sobre a Mongólia, que achei muito 

interessante de ler. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para 

exortar a todos vocês a passarem todas essas histórias sobre as 

pensões uns aos outros durante as bebidas, mais tarde. Esta tarde 

também foi um belo vislumbre do talento que está presente na árvore 

genealógica. Por exemplo, as apresentações musicais; tenho certeza de 

que não sou o único que as apreciou. A diretoria quer agradecer a 

Tjalling com uma garrafa de Beerenburg e Rosina, Ellie e Dieuwke com 

uma garrafa de Beerinnenburg.  

 

E finalmente: obrigado por estar presente no webinar. Gostei muito de 

comemorar este aniversário com vocês. E agora vamos comer e beber 

alguma coisa. 

 

 


