
 

 

 

Stichting Tinco Lycklama Foundation 

KvKnr 66533724 

Honingen 7, 1083 JP Amsterdam 

PERSBERICHT 

Van Beetsterzwaag via Teheran naar Cannes. 

Nieuwe Stichting haalt 'vergeten verhalen’ uit de kast via co-creatieve aanpak. 

Amsterdam/Cannes, 25 augustus 2016  -----  De Tinco Lycklama Foundation gaat het opmerkelijke leven 

en werk van Tinco Lycklama in kaart brengen. De nieuwe Stichting legt zich toe op vergeten levensverhalen. 

Het ontwikkelt daarbij een co-creatieve onderzoeksbenadering met het publiek. Het wil historische kennis, 

erfgoed en cultuur internationaal bevorderen op een vernieuwende manier. Inmiddels werkt de Stichting 

reeds samen met het stadsmuseum van Cannes (F) en ondersteunt het initiatieven in Tinco’s geboortedorp 

Beetsterzwaag, mogelijk aansluitend op Leeuwarden 2018. 

Vernieuwende kijk 

De Tinco Lycklama Foundation werd als particulier initiatief opgericht door George Homs, Hans Zijlstra en 

Wibo Boswijk. Het wil een zeer breed publiek interesseren voor historie, erfgoed en cultuur door het 

stimuleren van persoonlijke betrokkenheid. De Stichting gaat op vooruitstrevende wijze de kloof tussen het 

publiek en onderzoeksprofessionals (wetenschap, collecties, media…) overbruggen. 

De filosofie van de Stichting draait rond drie principes: 

1. Vergeten verhalen. De Stichting focust op opmerkelijke personages die uit het collectieve 

geheugen verdwenen zijn. De informatie is schaars, en originele verhalen kunnen door hun 

verrassingseffect het enthousiasme van wetenschappers én van het publiek bevorderen. 

2. Totaalbiografie. Alle aspecten van het leven en het werk van dergelijke personages worden in de 

diepte aangepakt. Via een brede waaier aan feiten, onderwerpen en locaties vindt men steeds 

meer raakpunten, die het publiek op persoonlijke wijze zullen aanspreken. 

3. Co-creatief proces. Elke vrijwilliger kan op elk moment participeren en mede vorm geven aan de 

activiteiten van de stichting – zowel onderzoek als de verwerking van informatie en de ontwikkeling 

van projecten die helpen bij de opgebouwde kennis. 

Wie was Tinco? 

Het vertrekpunt is het vergeten verhaal van Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). 

Tinco is een markant figuur. Hij wordt vaak beschouwd als Nederlands eerste oriëntalist, maar hij drukte 

geen blijvend stempel op de wetenschap. Hij liet echter wél verrassende sporen na in Nederland, Frankrijk 

en elders. Slechts weinigen weten echter wie hij was. 

Tinco Lycklama’s vergeten leven verbindt op een fascinerende wijze de geschiedenis van Friesland met de 

Franse ‘Belle Epoque’, archeologie, oriëntalisme, religie, enz. 



 

Kennisopbouw en –spreiding als een co-creatief proces 

De nieuwe Stichting gaat fungeren als een incubator voor een vernieuwende aanpak van dergelijke 

historische en culturele onderwerpen. Een traditionele benadering zou typisch uitmonden in een boeiend 

boek of documentaire. Een ‘vergeten verhaal’ is echter een uitstekend middel om het brede publiek 

enthousiast te maken en te betrekken. 

De Tinco Lycklama Foundation kiest voor een co-creatief proces waarbij professionele onderzoekers én het 

publiek op elk moment kunnen participeren en vorm geven aan de activiteiten van de Stichting. De 

methodiek berust op drie peilers: 

 Collaboratief onderzoek. Vertrekkend vanuit de ‘totaalbiografie’ wordt een onbeperkte waaier aan 

interesses aangesproken. Vrijwilligers kunnen zich melden om aspecten apart of in groep uit te 

diepen en aldus mee te bouwen aan de collectieve kennis. 

 Open virtuele bibliotheek. Onderzoek wordt onderbouwd door een virtuele bibliotheek van 

objecten en documenten. Deze liggen momenteel wereldwijd verspreid over openbare collecties én 

privé-verzamelingen. Deze zullen lokaal bewaard en verbonden worden in een online systeem, 

waar ze vrij te consulteren zijn en herbruikt kunnen worden. 

 Co-creatieve projecten. Het onderzoek en de bibliotheek ondersteunen de ontwikkeling van lokale 

en internationale projecten. Deze worden zoveel mogelijk benaderd vanuit de ‘eerste persoon’, via 

de bril van het personage, teneinde het educatieve proces bij het publiek te versterken.  

Concrete projecten rond Tinco Lycklama 

Het onderzoek over Tinco Lycklama werd begin 2016 gestart via een informeel netwerk van een 30-tal 

vrijwilligers in Nederland, Frankrijk, België en het Midden-Oosten – ondersteund met advies van 

professionals in musea, archieven en bibliotheken. Aangezien Tinco’s ‘grote reis’ precies 150 jaar geleden 

plaats vond, worden zijn ervaringen en ontmoetingen dag-aan-dag gereconstrueerd via een zgn. 

‘travelogue’. Deze kan gevolgd worden op de Tinco Lycklama’s Facebook page, en op de Tinco Lycklama 

web site – waar tevens de aanzet werd gegeven tot de virtuele bibliotheek. Deze laatste komt mede tot 

stand door het persoonlijke archief van Ernst Huisman – amateur-historicus te Beetsterzwaag én de 

‘historische’ specialist inzake Tinco Lycklama. Ook de archieven en het museum van de stad Cannes spelen 

een zeer voorname rol. 

Er staan op dit moment twee concrete projecten op stapel. De Stichting werkt nauw samen met het Musée 

de la Castre te Cannes, dat in de loop van 2017 twee nieuwe zalen inricht rond de Lycklama collectie; de 

Stichting gaat daarbij invulling geven aan de bredere aspecten van Tinco’s leven en werk. In het verlengde 

daarvan nemen vrijwilligers in Friesland het initiatief om zichtbaarheid te geven aan Tinco’s verhaal ter 

gelegenheid van Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad in 2018; de ambitie is om op diverse plekken 

(ondermeer Beetsterzwaag en Leeuwarden) tentoonstellingen op te zetten en stukken uit de collectie te 

Cannes voor het eerst weer naar Friesland te halen. 

https://www.facebook.com/Tinco-Lycklama-%C3%A0-Nijeholt-1042159302471108/?fref=ts
https://tincolycklama.org/
https://tincolycklama.org/


 

De Stichting bekijkt ook tal van andere opties, zoals virtuele reconstructies van Tinco’s reizen, de vertaling 

en publicatie van zijn werk, diverse educatieve programma’s… Dergelijke projecten zullen het publiek 

intiem betrekken bij de verkenning van Tinco’s leven en de aanzet geven om verwante onderwerpen op 

didactische wijze verder uit te diepen. 

Over de Stichting en de ambitie voor de toekomst 

De Stichting Tinco Lycklama Foundation is een Nederlandse stichting, gevestigd te Amsterdam. Het werkt 

aan het verkrijgen van de ANBI-status. Werkend met privé-middelen zal het publieke fondsen aanspreken 

ter financiering van de onderzoeksactiviteit en van projecten in binnen- en buitenland. 

De Stichting heeft een internationale ambitie. Behalve de initiële focus op het levensverhaal van Tinco 

Lycklama zal het haar unieke filosofie en methodiek ook toepassen op andere opmerkelijke, vergeten 

verhalen. In dat verband zal het internationaal samenwerken met instanties en initiatieven die een 

vergelijkbare benadering hebben – of nieuwe initiatieven opzetten. 

Contact met de Stichting… 

Voor het publiek, online via…  

 Web site : https://tincolycklama.org/ 

 Facebook : https://www.facebook.com/lycklamafoundation 

 Twitter : https://twitter.com/lycklamafdn 

 E-mail : info@tincolycklama.org 
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