
Zomerborrel met Escher op reis

Op 12 juli werd in samenwerking met het Fries Museum de 
Zomerborrel CDF 2018 georganiseerd met gekoppeld daaraan 
een exclusieve avondopenstelling van de tentoonstelling 
“Escher op reis” voor de leden van CDF, die door meer dan 
250.000 bezoekers is bezocht.
 
Ruim zeventig gasten werden aan het begin van de avond in 
het Fries Museum verwelkomd door Kris Callens, directeur 
van het Fries Museum en lid van CDF. Hij schetste het 
unieke karakter van de tentoonstelling en de totstandkoming 
daarvan. Nooit tevoren kon met 80 originele prenten, circa 
20 tekeningen, diverse foto’s en voorwerpen zo’n compleet 
beeld van Escher worden getoond. Na Alma Tadema een 
tweede blockbuster die vele tienduizenden bezoekers naar 
Leeuwarden heeft getrokken. Tevens kondigde hij alvast de 
volgende grote tentoonstelling aan, over Rembrand & Saskia: 
Liefde in de Gouden Eeuw, die inmiddels op 24 november 
2018 van start is gegaan.

Daarna werd de Escher tentoonstelling bezocht en konden 
de leden samen met hun partners en zakenrelaties op hun 
gemak genieten van de tentoonstelling over het werk van 
de man die geboren werd in Leeuwarden. De reis door het 
leven van Escher begon in het grauwe platte Nederland 
en voerde de gasten mee naar de zon en de bergen van 
de Méditerranée. Eschers reislust was bepalend voor zijn 
artistieke ontwikkeling. De schetsen die hij onderweg maakte, 
waren de inspiratie voor de topstukken waarin hij jaren later 
de werkelijkheid naar zijn hand zette. De tentoonstelling 
eindigde met de iconische werken die Escher zo bekend en 
geliefd maken.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Er 
werd nog lang nagepraat over de tentoonstelling, de prachtige 
evenementen in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele 
hoofdstad van Europa 2018 en natuurlijk over de aankomende 
zomervakantie.



Handelsmissies CH2018 / Experience Centre Fryslân

In 2015 ontstond het idee om in de aanloop naar Leeuwarden 
– Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018) nationale en 
internationale handelsmissies naar Fryslân te organiseren, met 
als doel de economische en culturele aantrekkelijkheid en 
bedrijvigheid in Fryslân meer bekendheid te geven. Het bleek 
in de afgelopen jaren al dat het lastig was om daar concreet 
invulling aan te geven. Als alternatief ontstond het eind 2017 
het idee van het opzetten van een Experience Centre Fryslân, 
een tijdelijk centrum waarin een beeld kon worden gegeven van 
het andere, onbekende Fryslân, te weten de innovatiekracht 
van het Friese bedrijfsleven. Dit zou dan gekoppeld moeten 
worden aan de tentoonstelling Places of Hope. Een groep 
bestaande uit Hans-Paul van der Snee (IPF/Kanselarij) Mariska 
van der Giessen (NHL Stenden), Michiel Kasteleijn (IWCN), 

Nick van der Griendt (HC Estland), Jos Pâques (CDF/Pâques), 
Evert Jan Schouwstra (ITS/WTC), Oeds Westerhof (LF 2018), 
Arjen Lont (HC Israël), Robert Jan Hageman (CDF) en Anne Jan 
Zwart (CDF) heeft zich begin van dit jaar stevig ingezet om de 
idee te realiseren. Daarbij is ook Renze de Vries, Fries om útens 
en directeur van DST, het experience bureau uit Amsterdam 
ingeschakeld. Ondanks alle inspanning en goede wil van velen 
is het niet gelukt om voldoende steun te verwerven om het 
idee daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen. Daarmee 
is het idee om inkomende handelsmissies te organiseren niet 
van de baan. In samenspraak met de provincie en andere 
betrokken organisaties wordt getracht dit initiatief toch van de 
grond te krijgen.



Zakendiner CDF 2018

Van de nieuwe voorzitter, Gerlof Reijneker

Strategie Toekomst CDF

In 2018 is een vervolg gegeven aan 
uitkomsten uit de werkgroep Toekomst 
CDF. Door Diane Keizer-Mastenbroek, 
Gerlof Reijneker en Martin Cnossen 
zijn deze verwerkt in een notitie met 
aanbevelingen. Zij zijn daarvoor drie 
keer bijeen geweest. Het bestuur heeft 
de notitie met aanbevelingen op 7 mei 
besproken en overgenomen. In vervolg 
daarop zijn drie werkgroepjes bestaande 
uit de leden Regina Bouius-Riemersma, 
Erica Schaper, Tom van Mourik, Leon 
van der Meer, Rimmert de Jong, John 
Vernooij, en Siem Jansen aan de slag 
gegaan met het uitwerken van de 
aanbevelingen. 

De uitkomsten zijn 21 november op de 
ALV CDF 2018 aan de leden voorgelegd. 
In een groepsdiscussie is positieve 
feedback gegeven door de leden. Deze 
input wordt meegenomen in de verdere 
uitwerking door de drie werkgroepjes. 

In lijn met de wens om leden te activeren 
zullen waar mogelijk meer leden worden 
gevraagd om zich bij de werkgroepjes aan 
te sluiten. 

Belangstellenden kunnen zich alvast 
melden bij het secretariaat.

Ruim 60 gasten waren op maandagavond 20 augustus aanwezig bij het Zesde 
Zakendiner van Club Diplomatique Fryslân dat dit keer plaatsvond in De 
Kanselarij in Leeuwarden. Als hoofdgast was Minister-President Mark Rutte 
aanwezig. Samen met Arno Brok, Commissaris van de Koning, had hij ‘s middags 
een werkbezoek gebracht aan de Dairy Campus en aan Westus in Leeuwarden. 
Na een korte kennismaking in de hal met zes internationale studenten van het 
MentorProgramma Friesland schoof de dhr. Rutte aan bij het diner, dat onder 
leiding van Marc van Gulick werd verzorgd door de keukenbrigade van het 
sterrenrestaurant De Heeren van Harinxma van Landgoed Lauswolt. Tijdens 
het diner was er volop gelegenheid om laatste nieuwtjes uit te wisselen en de 
vakantiebelevenissen te delen.

Na het welkomstwoord van Anne Jan Zwart, voorzitter van CDF, werd onder 
leiding van Marijke Roskam een vraaggesprek gevoerd met de minister-
president. Aan de orde kwamen onder meer de indrukken die waren opgedaan 
bij de bezoeken aan de Dairy Campus en Wetsus. De heer Rutte toonde zich 
enthousiast over de kennis en kunde die beide organisaties in huis hebben. 
Het zijn voorbeelden van de innovatieve kracht van Fryslân op het gebied 
van landbouw en water. Ook was hij gecharmeerd van het burgerinitiatief 
Kening fan’e Greide, dat gepresenteerd was door Klaas Sietse Spoelstra en 
op vernieuwde wijze de problematiek rond landbouw en natuur stelt. Het is 
een goede manier om zelf problemen aan te pakken en niet te wachten op de 
overheid. Nadat ook een aantal vragen van leden waren besproken werd na 
een geanimeerd gesprek van een half uur door de voorzitter een cheque t.w.v. 
2.500 euro aan de heer Rutte aangeboden voor de Maarten van der Weijden 
Foundation. Hoewel de Maarten van der Weijden er helaas niet in was geslaagd 
om de Elfstedentocht helemaal te volbrengen waren alle aanwezigen zeer onder 
indruk van zijn prestatie. Aansluitend gingen de aanwezigen onder aanvoering 
van de minister-president lopend naar de Prinsentuin waar de aankomst en de 
huldiging van Maarten van der Weiden werd bijgewoond. Daarmee kwam een 
eind aan hectisch, maar daarom niet minder gewaardeerd Zakendiner CDF 2018.

Doorgaan met wat we hebben opgebouwd! Dat is de uitdaging waar we voor 
staan in 2019. Niet alleen als nieuw bestuur van CDF, maar ook als Fryslân. 
In de afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet. Het zelfvertrouwen is 
behoorlijk toegenomen en Fryslân durft zich te tonen. In 2018 heeft Fryslân met 
Leeuwarden-Fryslân 2018 laten zien wat het kan en waar het goed in is. Daar is 
veel werk aan voorafgegaan, maar Fryslân staat weer op de kaart. Dat geldt ook 
voor CDF. Het vorige bestuur heeft een solide basis opgebouwd voor de club. 
De leden worden actief betrokken bij het opzetten van activiteiten en werken 
enthousiast mee om de bruidsschat van LF2018 te verzilveren. Het is zaak 
om daarmee door te gaan en uit te dragen waar Fryslân voor staat. Ooit stond 
mijn vader mede aan de wieg van de oprichting van CDF. Aan mij, als nieuwe 
voorzitter, nu de schone taak om de hamer over te nemen en de club in volle 
breedte verder te laten groeien.



Nieuw bestuur CDF per 22 november 2018

Gerlof Reijneker   Steinfort Glas B.V.     voorzitter
Oeds Bijlsma   Wetterskip Fryslân    secretaris
Sietze Gerben Kijlstra  Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep   penningmeester
Diane Keizer-Mastenbroek  Hogeschool Van Hall Larenstein   lid
Gerrit Baarda   ZiuZ Visual Intelligence B.V.   lid
Kris Callens   Fries Museum     lid
Luuc Eisenga   sc Heerenveen     lid

Sietze Kijlstra is een geboren en getogen Fries, getrouwd en vader van twee dochters. 
Zakelijk, alweer als de 4e generatie, actief in het familiebedrijf Kijlstra Ambulancezorg 
en Personenvervoer. Binnen het bedrijf, waar circa 350 mensen werkzaam zijn, 
voornamelijk bezig met de ambulancezorg. Ooit begonnen als ambulancechauffeur 
en -verpleegkundige, nu vooral bezig met sectorale ontwikkelingen. Verder druk met 
bestuurlijke functies, w.o. enkele branche-besturen, met een warme belangstelling voor 
opleiden. Zet zich graag in voor Fryslân, o.m. als bestuurslid bij de Verkiezing Friese 
Onderneming van het jaar. Een prijs die hijzelf in 2011 in ontvangst mochten nemen. 
Kijkt nu al uit naar de wintersport. Skiën is zijn favoriete bezigheid, net als bootje varen 
en reizen.

Sietze Kijlstra

Luuc Eisenga is geboren in Frentsjer (Franeker) en al jaren actief als sportbestuurder. 
Sinds 2016 werkzaam als algemeen directeur van voetbalclub SC Heerenveen. 
Daarvoor was hij lange tijd actief in de wielersport, onder andere als assistent bij 
Motorola, persvoorlichter bij Team Telekom en als hoofd communicatie en later manager 
innovatie bij Team LottoNL-Jumbo. Daarnaast was hij voorzitter van de AIGCP, de 
belangenbehartiger van profwielerploegen en was hij lid van de UCI, de internationale 
wielerunie.

Kris Callens is geboren in Antwerpen en studeerde architectuur en kunstgeschiedenis 
in Antwerpen, Brussel, Leuven en Berlijn. Van 1999 tot 2006 werkte hij in België als 
tentoonstellingsmaker en artistiek directeur van een stadsfestival. Daarna ging hij aan 
de slag als conservator tentoonstellingen in het Rijksmuseum. Van 2009 tot 2015 was 
hij hoofd Collecties & Presentaties van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Sinds 2015 
is hij directeur-bestuurder van het Fries Museum en het nationale Keramiekmuseum 
Princessehof. Daarnaast is hij voorzitter van de Museum Jeugd Universiteit, die in zestig 
musea in Nederland lezingen voor nieuwsgierige kinderen ondersteunt. Sinds 2017 
woont hij met zijn gezin met drie dochters in Leeuwarden. Zijn vrije tijd besteedt hij aan 
films en muziek.

Kris Callens

Luuc Eisenga



De Stormruiter
Op vrijdagavond 28 september 2018 was CDF met in totaal 350 internationale en nationale gasten aanwezig bij de voorstelling van 
De Stormuiter in het WTC Expo in Leeuwarden.

Aan het eind van de middag werden de gasten ontvangen 
in het prachtig ingerichte Wetterskipscafé. Bij binnenkomst 
ontving iedereen een keycord met daarop de naam van de gast 
en de naam van het bedrijf of organisatie waardoor men was 
uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje 
konden de aanwezig nader kennis met elkaar maken. Staand 
op de dijk werden de gasten door Anne Jan Zwart welkom 
geheten. Hij ging in zijn welkomstwoord in succes van 2018 en 
daagde iedereen uit om het succes in de toekomst door te zetten 
onder het motto van LF 2018: “Dare to dream, dare to act and 
dare to be different”. Daarna beklom Commissaris van Koning, 
Arno Brok, de dijk om de gasten toe te spreken. Hij deed dat 
in Engels om zich daarmee ook verstaanbaar te maken voor de 
buitenlanders die aanwezig waren, waaronder gasten uit India, 
Duistland en Frankrijk. Verder waren ook de ambassadeurs van 
Estland en Letland aanwezig en de Honorair-Consuls van onder 
meer verschillende Scandinavische landen. Aansluitend kwam 
Jelle de Jong, de hoofdrolspeler in de Stormruiter, iets vertellen 
over de voorstelling en overhandigde hij aan de Commissaris 
twee boeken over het verhaal van de Stormruiter en de 
voorstelling.

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar “het Wad” waar 
genoten werd van het diner, bestaande uit streekproducten uit ’t 
Bildt, dat vervaardigd was door de Friese Top kok Reitse Spanning. 
Met militaire precisie slaagde de bediening erin om in een kort 
tijdsbestek 600 gasten voorzien van heerlijke gerechten en wijnen. 

Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk het bijwonen van 
de voorstelling van de Stormruiter, een mega theaterspektakel 
met ruim honderd paarden. Na afloop toonde velen zich onder 
de indruk van hetgeen ze hadden ervaren. Ook de buitenlandse 
gasten hadden hun ogen uitgekeken en waren zeer onder indruk. 
Het bestuur van CDF kijkt dan ook met een tevreden gevoel 
terug op dit evenement, waarmee invulling is gegeven aan het 
ambassadeurschap van de club en Fryslân zich van zijn beste kant 
heeft laten zien aan de vele gasten uit binnen- en buitenland.



Promotiecampagne Schiphol LF 2018
Eind 2017 hebben de leden besloten in te stemmen met het 
ondersteunen van een promotiecampagne die in 2018 op de 
luchthaven Schiphol door LF 2018 is gevoerd. De campagne 
is in februari 2018 van gestart gegaan en inmiddels beëindigd. 
Een begeleidingsgroep bestaande Douwe Faber, Harry Westers 
en John Vernooy heeft de campagne gevolgd en namens CDF 
de voortgang van de campagne periodiek besproken. In de 
ALV 2018 kon Jan van Erve een eerste indruk geven van de 
voorlopige resultaten. In totaal zijn met de campagne circa 17 
miljoen mensen bereikt. 
De cijfers zullen nog verder worden geanalyseerd en begin 

2019 in een eindverslag bekend worden gemaakt. Jan van Erve 
benadrukte nogmaals dat het CDF is geweest die LF2018 in 
staat heeft gesteld om de campagne uit te voeren. Zonder de 
financiële bijdrage van de club was dat niet gelukt. CDF en 
de leden werden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en de 
begeleidingsgroep voor hun input. Met Schiphol is in 2018 een 
mooie relatie opgebouwd die met het oog op vervolgacties 
gekoesterd moet worden. Het eindverslag van de campagne 
zal bij de eindafrekening na het 1e kwartaal 2019 aan de leden 
worden voorgelegd.



Agenda 
Club Diplomatique 
Fryslân 2019

Donderdag 7 maart

19.30 – 22.30 uur 
Startbijeenkomst CDF 
Fries Museum
Rembrand & Saskia  - Liefde in de 
Gouden Eeuw
 
Juni 
Zakendiner CDF 2019 
 
Vrijdag 20 – zondag 22 september 
Buitenlandse reis in het teken 
Circulaire Economie naar Helsinki /
Finland

Woensdag 20 november  
Eindejaar bijeenkomst / ALV CDF 
2019

Eindejaarsbijeenkomst 2018
Gelet op het bijzonder karakter van de bijeenkomst werd die op woensdag 21 november 
2018 ook weer gehouden in het Provinciehuis. Naast de Algemene Leden Vergadering 
2018 stond ook het afscheid van vijf bestuursleden op het programma. Een kleine 50 
leden waren naar Leeuwarden gekomen om daarbij aanwezig te zijn.

De avond begon om 17.00 uur met de ledenvergadering. De voorzitter sprak ook 
van een bijzondere vergadering. Bijzonder, omdat naast het kijken naar het verleden 
met het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, met het bepalen van 
de strategie voor de toekomst ook vooruit werd gekeken. Bijzonder was ook dat vijf 
bestuursleden afscheid namen én dat de opkomst van de leden ten opzichte van de 
eerste ALV meer dan verdubbeld was. Bij de ingekomen stukken mocht Klaas van 
den Berg, bestuursondersteuner van CDF, aan de voorzitter een voorzittershamer 
met inscriptie aanbieden. Daarmee werd voorkomen dat de scheidend voorzitter bij 
de symbolische overdracht aan de nieuwe voorzitter met lege handen zou staan. De 
vergadering zelf leidde tot weinig vragen en discussie. De leden stemden in met de 
Jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Ook het programma voor 2019 kon rekenen 
op instemming. Dat gold ook voor de voordracht van drie nieuwe bestuursleden, t.w. 
Sietze Kijlstra (penningmeester), Luuc Eisenga (lid) en Kris Callens (lid). Zij werden met 
applaus benoemd in hun nieuwe functie. Ook voor Gerlof Reijneker, die tot voorzitter 
werd benoemd, was er applaus. 

Na de vergadering werd in vijf groepjes door de leden gesproken over de strategie voor 
de toekomst van CDF. In de daaropvolgende plenaire terugkoppeling bleek dat er veel 
energie zit in de leden om gezamenlijk te werken aan de missie van CDF. Belangrijk 
is om die energie om te zetten in concrete acties. Aan de hand van de input uit de 
groepsdiscussie kan daar nu werk van worden gemaakt. 

Bij het afscheid van Anne Jan Zwart, Ate van der Meer, Douwe Faber, Arthur Oostvogel 
en Robert Jan Hageman werden zij toegesproken door Diane Keizer-Mastenbroek. Zij 
roemde de inzet de vijf scheidende bestuursleden en hun collegialiteit. Voor elk had zij 
een persoonlijk woord en een persoonlijk cadeau, dat bestond uit een unieke ‘mengkom’ 
die speciaal gemaakt was door Lies Huet van Lies Keramiek. Ook de partners werden in 
het afscheid betrokken. Zij ontvingen een bijpassend boekt bloemen.

Daarna sprak de Commissaris van de Koning, Arno Brok, enkele woorden. Ook hij 
roemde de CDF als club en de prestaties die het bestuur in de afgelopen jaren heeft 
verricht. In korte tijd is CDF weer helemaal opgebloeid en heeft de club weer betekenis 
gekregen voor Fryslân. In het bijzonder sprak de Commissaris zijn waardering uit voor 
de inzet van Anne Jan Zwart. Niet alleen zet hij zich in voor CDF, maar ook in andere 
verbanden is hij actief en toont hij zich een belangrijk pleitbezorger voor duurzaamheid 
en de circulaire economie. Mede om die reden mocht de heer Brok hem de eretekens 
opspelden als Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. De heer Zwart toonde zich zeer 
ingenomen met deze onverwachte waardering.

Aansluitend werd in Grand Café Post Plaza een toast uitgebracht Anne Jan Zwart. Bij 
het diner sprak Gerlof Reijneker, die kort daarvoor de voorzittershamer in ontvangst 
had genomen, de leden kort toe. Hij verheugde zich erop om als voorzitter samen met 
het nieuwe bestuur en met de leden te werken aan de toekomst van Fryslân. Douwe 
Faber en Ate van der Meer namen, met een kort intermezzo, op hun geheel eigen 
wijze afscheid van het zittende bestuur door iedereen nog even een keer op de hak 
te nemen. Aan het eind van het diner sprak Anne Jan Zwart nogmaals zijn dank uit en 
gaf hij nog enkele welgemeende adviezen mee aan CDF. Omstreeks 22.30 uur werd 
de avond afgesloten en kon iedereen voldaan huiswaarts keren van een bijzondere 
Eindejaarbijeenkomst.
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