Slotspeech honderdjarig lustrum van Gebr. de Jong’s Leen
Fries Scheepvaart Museum, Sneek 2 oktober 2021.
Birgit ten Cate, secretaris bestuur Stichting Gebroeders de Jong’s Leen

Aan mij de eer om dit webinar af te sluiten. Laat ik beginnen te zeggen
dat dit webinar mij heel veel energie heeft gegeven met de verschillende
verhalen die ik vanmiddag heb gehoord: over bijv. de computer die in
1985 voor 10.000 gulden is aangeschaft door het bestuur of het filmpje
van Aroldo en Cynthia in Brazilië over de pensies die ze hebben
ontvangen.
In 2016 - vijf jaar geleden - spraken we voor het eerst over het
organiseren van het 100 jarig jubileum van de Stichting Gebr. de Jong’s
Leen. We hadden een heidag en waren door Herre uitgenodigd in
Eernewoude op het vakantiehuis van zijn vrouw Marijke. Uit de notulen
maak ik op dat we dachten aan
● Een feest, in Friesland, met als genodigden het parenteel van
Herre Rinia en Reinskje van der Sluis.
● Een diepgravend en tegelijkertijd toegankelijk boek, met nieuwe
informatie die op een toegankelijke wijze wordt gepresenteerd.
Liefst een phd, traject, als dat zou dat lukken. ‘
● Er ook op andere momenten in 2021 aandacht aan te schenken,
bijvoorbeeld bij de uitreiking van de Tjeerd de Jong prijs.
De vergaderingen er na hebben we nog vaak verder gebrainstormd over
het lustrum. Want brainstormen daar zijn we als bestuur goed in. Maar
uiteraard kwam op een gegeven moment de fase dat we concreter
moesten worden. Met name met betrekking tot het boek begrepen we
dat - als we dat een wetenschappelijk tintje wilde geven - we daar haast
mee moesten maken.
Er waren verscheidene ideeën en ingangen, want diverse bestuursleden
hebben zo hun connecties in de wetenschappelijke wereld. Ik gaf in die
tijd leiding aan een beleidsonderzoeksclub bij het ministerie van
Financiën. Eén van mijn medewerkers adviseerde me contact op te
nemen met Ronald Kroeze, universitair hoofddocent faculteit

Geschiedenis aan de VU, die hij kende uit de tijd dat hij
promotieonderzoek deed. En dat bleek een gouden zet.
Hoewel we er nog een tijd voor nodig hebben gehad voordat Floris van
Berckel Smit aan zijn onderzoek kon beginnen en zijn boek kon gaan
schrijven, ben ik - en het hele bestuur denk ik - heel trots op en blij met
het resultaat dat Floris van Berckel Smit heeft opgeleverd. Ik denk dat hij
er goed in geslaagd is dat diepgravende en tegelijkertijd diepzinnige
onderzoek te schrijven, zoals we dat op de heidag beoogde.
Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen in de zaal daar meer
van willen weten en het boek ook willen lezen. Voor u heb ik goed
nieuws: iedereen mag straks dit boek mee naar huis nemen.
Floris, het bestuur wil jou danken voor je bijdrage aan dit webinar met
een flesje Beerenburg.
Toen moesten we gaan nadenken over de locatie. Zoals gezegd leek
Friesland een logische keuze. Maar welke locatie in Friesland dan? Ik
moest toen denken aan de link van mijn familie met het Fries
Scheepvaartmuseum (FSM). Mijn vader had mij verteld dat zijn
overgrootmoeder Jeltje ten Cate op de plek waar nu het museum is
gevestigd voor de oorlog heeft gewoond. Herre gaf aan dat een goed
idee te vinden, omdat er nog meer meer linkjes waren met andere delen
van het parenteel van de Herre Rinia en Reinskje van der Sluis.
En ik kan niet anders zeggen: vanaf het moment dat we contact hebben
gelegd met het Fries Scheepvaartmuseum met de vraag of we het
lustrum bij hun konden houden zijn we met open armen ontvangen. En
dat ondanks alle moeilijkheden en onzekerheid die de corona
maatregelen met zich meebrachten. Ik wil het museum, Hester Postma,
Grytsje Feitsma en alle andere betrokkenen hartelijk hiervoor danken. Bij
deze overhandig ik Grytsje Feitsma een bos bloemen.
Vervolgens kwam het feest. De corona maatregelen maakten ook dat
lastiger. We bedachten daarom dat het een webinar moest worden, met
bijvoorbeeld een aantal leuke filmpjes. Maar ja hoe doe je dat?

Gelukkig kregen we hulp van Jelle Ijntema van Passie in Beeld. Jelle en
zijn collega’s hebben onwijs veel uit handen genomen. En Jelle bracht
ons in contact met Anne Jan, die ons op een prettige wijze door de
middag heeft geloodst. Beide wil ik danken met een flesje Beerenburg.
En als laatste kom ik dan bij onze gasten in het webinar: Tjalling
Halbertsma, Rosina Fabius, Ellie Nimeroski en Dieuwke Mink van der
Molen. Zonder jullie aanwezigheid vanmiddag was dit webinar niet
geweest wat het was. Het laat zien dat er achter elke pensie een verhaal
schuil gaat. Zoals bijv. het verhaal van Tjalling over Mongolië, wat ik heel
interessant vond om kennis van te nemen. En ik wil jullie bij deze ook al
oproepen straks bij de borrel al die verhalen over de pensies aan elkaar
door te vertellen. Vanmiddag was ook een mooi inkijkje van het talent
wat er binnen het parenteel aanwezig is. Bijv. de muzikale optredens; ik
zal vast niet de enige zijn die daarvan heeft genoten. Het bestuur wil
Tjalling danken met een fles Beerenburg en Rosina, Ellie en Dieuwke
met een fles Beerinnenburg.
En tot slot: U dank voor uw aanwezigheid bij het webinar. Ik vond het fijn
om dit lustrum met u te vieren. En laten we nu gaan een hapje en een
drankje gaan nuttigen.

