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De schilder Ultsje Landstra.

Ultsje Landstra woonde in de Buorren in het huis waar nu de familie Edelenbos woont. Op bovenstaande foto
staan ook nog onze oud dorpsgenoten Frans Jepma, Lieuwe Daams Bakker en Pieter Kuperus.

Dit is nog een foto van de verfwinkel / werkplaats die zich achter de woning bevond. Maar Landstra was meer
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dan een schilder, hij was een echte technicus! Alles wat kapot was kon  hij bijna altijd reparen, denk daarbij
aan stofzuigers, klokken, horloges enz. Maar ook knutselen was zijn passie zoals op één van onderstaande
foto's is te zien. In de winter wanneer het met schilderen wat rustiger was werden ondermeer markiezen
gemaakt en werden daarbij ook de dochters( Namkje en Geartsje) ingezet voor de stoffering, verder was een
typisch winter werkje jaloezieën en klompen verven.  Ook vertelde Namkje ons dat er in januari de
rekeningen werden verstuurd tenzij de klant er om vroeg, later werd dat 2 x per jaar.

Twee van zijn werken pronken  nu nog in het appartementen complex in Franeker waar Namkje en Rein
wonen.

Op deze foto is de aanbouw gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe aanbouw van de huidige
bewoners.
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Op 14 december 1981 werd er in de Leeuwarder Courant een artikel aan Landstra gewijd te weten Fries
mozaïek. Zoals op de foto te zien is werden de meest uiteenlopende dingen in deze werkplaats gemaakt. Het
volledige artikel is te lezen onderaan deze reportage.

Buiten het feit dat Landstra schilder was, (hij was de vaste schilder van bouwbedrijf van Asperen en
verzorgde grotendeels het verf- en behangwerk van de complete nieuwbouw die in de 70 er jaren plaats vond
in Engelum) was hij jaren lang regisseur van onze plaatselijke toneelvereniging Nieuw Leven, en schilderde hij
ook regelmatig decor stukken. 
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Landstra zijn trots bezit genaamd Wolfeart. Lees het hoe en waarom van deze naam in het krantenartikel.

Tot slot nog een paar wist u datjes:

Anske v Asperen en Ultsje Landstra samen konden genieten van een echte storm om dat daar altijd lekker veel
werk van kwam! ( denk aan afgewaaide dakpannen en gesneuvelde ruiten)

Als de geverfde klompen werden bezorgd door de kinderen, dat deze elk om een hand werden gedaan en ze
beslist niet tegen mekaar mochten komen. (om elke vorm van beschadiging te voorkomen)

Er in de woning 1 x per week zitting werd gehouden door de Rabo Bank waarbij de voorkamer diende als
spreekkamer en de achterkamer als wachtruimte.

Dat Landstra zeer nauw betrokken was bij het moderniseren en onderhouden van het uurwerk in de
kerktoren van Engelum.

Klik hier voor een groter kranten artikel
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Klik hier voor een groter kranten artikel

Bij dezen danken wij familie vd Kooi-Landstra voor de medewerking aan deze reportage, en de hartelijke
ontvangst in Franeker.
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