
Folkert Kuipers / Frank Cooper

In het kader van LF2018 willen de dorpen Akkrum en Nes een 
groot cultureel evenement organiseren waar in principe alle 
inwoners aan mee kunnen doen. Het evenement is geïnspi-
reerd op een illustere dorpsgenoot, Folkert Harmen Kuipers.

Deze handelaar in manufacturen trok in 1866 naar de Ver-
enigde Staten en werd een gefortuneerd zakenman. Hij liet 
zich naturaliseren en noemde zich Frank Cooper. Samen met 
zijn partner Siegel stichtte hij in 1892 een gigantisch waren-
huis in Chigago. Vier jaar later bouwden ze ‘The largest store 
in the world’ in New York.

Toen hij eens terugkwam in Akkrum werd hij getroffen door de armoede van vooral 
ouderen in het dorp. Hij stichtte daarom het bekende ‘Coopersburg’, gelegen aan de 
boorden van de Boarn, waar behoeftige ouderen gratis mochten wonen.

Bij de opening van het New Yorkse warenhuis in 1896 waren ca. 160.000 mensen op de 
been! Er werkten 2000 mensen, die arbeidsomstandigheden kenden die nu niet zouden 
misstaan: vakantie, eigen vakantiehuizen, een bibliotheek, ontspanningsruimtes etc.

Akkrum en Nes staan bekend als dynamische dorpen waar op velerlei 
gebieden van alles wordt ondernomen, als in de geest van Frank Cooper.

De inwoners van Akkrum en Nes presenteren in juni 2018 het leven in 
Sixth Avenue in New York rond het jaar 1900 in een levensecht decor 
waarin ook het gigantische winkelgebouw wordt nagebootst. 

Evenement in Akkrum 
op 9, 10, 16 en 17 juni 2018
‘Meet me at the Fountain’

Partners

- Merkecommissie

- Muziekvereniging Harmonie Akkrum

- Verenigde Ondernemers Akkrum Nes

- Popkoor Akkrum

- Stichting Akkrumer Dream Theater

- Stichting Akkrum Nes Centraal

- Stifting Akkrum Ald en Nij

- Meer verenigingen zullen volgen ……..

Muziekvereniging Harmonie Akkrum wil 
orkestjes laten spelen waar elke inwoner 
van Akkrum en Nes, die een instrument 
bespeelt of wil spelen, aan kan meedoen.
Van viool tot piano …..
Van blokfluit tot cello …..

 
Akkrumer Dream theater is op zoek naar 
figuranten, spelers en ondersteuners bij 
kleding en rekwisieten. Maakt niet uit of 
je al ervaring hebt; samen maken we er 
feestje van en je zult je verwonderen over 
je mogelijk verborgen talent. Geef je op 
het wordt een fantastisch evenement !

 
De verschillende zangkoren uit Akkrum 
zoeken enthousiaste zangers om, gekleed 
als New Yorker rond 1900, mee te zingen in 
één van de verschillende soorten koren.
 

Het bijzondere verhaal 
van Frank Cooper 

in New York rond 1900 
‘Meet me at the Fountain’ 

Folkert Kuipers / Frank Cooper 1843-1904

The Siegel-Cooper Department Store in New York 1896
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Meet me at the Fountain

Bezoekers die onder de monumentale driedubbele boog, die de entree markeerde, de 
‘Big Store’ binnenkwamen zagen binnen in het warenhuis een cirkelvormige marmeren 
omloop waarin een grote fontein. In het midden van de daar gevormde ronde waterpartij 
stond een enorm beeld van wit marmer en brons, een vrouwenfiguur die een replica was 
van het kunstwerk ‘The Republic’ van Daniel Chester French, dat op de wereldtentoon-
stelling in Chicago had gestaan. De fontein was een geliefd ontmoetingspunt voor de 
New Yorkers, bij wie de slogan ‘Meet me at the Fountain’ een bekende uitdrukking was.

Coopersburg

Coopersburg is een begrip in Akkrum. Alleen al het opvallende en markante gebouw, 
omringd door een prachtig park, geeft daartoe voldoende aanleiding. Er is echter meer 
dat Akkrumers een gevoel van betrokkenheid met Coopersburg geeft. Veel bewoners van 
Akkrum en Nes zijn zich bewust dat Coopersburg ooit voor hun voorouders een weldaad 
betekende. Akkrumer bejaarden die in de eerste helft van de vorige eeuw hun 
levensavond onder armoedige omstandigheden zouden moeten doorbrengen, genoten 
dankzij Folkert Kuipers, de stichter van Coopersburg, een goed verzorgde oude dag.

Hoe gaan we dit doen?
‘Een ware metamorfose van het Heechein’

Door op de Tsjerkebleek aan het Heechein de voorgevel van het imposante warenhuis na te 
bouwen met bedrukte steigerdoeken, die op steigers en bouwkranen gespannen worden.

Door een werkelijke winkelentree te creëren, waarna men in een grote tent komt en zich in 
de ‘Big Store’ waant. Het winkelbeeld uit die tijd zal worden verbeeld door het nabouwen 
van de oorspronkelijke grote centrale fontein en door levende wandprojecties met hulp van 
moderne multimediatechnieken.

Door het Heechein te veranderen in Sixth Avenue uit het New York van omstreeks 1900. 
We doen dit door een gevelwand op te bouwen met steigers die bekleed worden met 
steigerdoeken die bedrukt zijn met de afbeeldingen van de gebouwen uit die tijd.

Door, met hulp van heel veel plaatselijke ‘artiesten’, op ‘Sixth Avenue’ muziek, zang, 
dans en theater van die tijd op verschillende tijden en locaties en in verschillende 
vormen te laten zien en horen.

Door het levende straatbeeld na te bootsen door Akkrumers en Neskers in kledij van rond 
1900, voor een deel in een levende theatervorm.

Doelstelling

Het project wil een stimulans zijn om alle 
dorpelingen, in alle mogelijke vormen, te 
laten participeren in muziek, dans, zang 
en theater, geïnspireerd op de boeiende 
jaren van het begin van de 20e eeuw.

Het beoogde effect is dat verenigingen 
met een culturele doelstelling meer
deelnemers en belangstelling krijgen.

Gezien de omvang van het evenement 
wordt een groot beroep gedaan op het 
organiserend vermogen van de dorpen 
en de inzet van talloze vrijwilligers op 
vele gebieden. Hiermee wordt de sociale 
samenhang in de dorpen versterkt.

Door de grootte van het evenement, de 
innovatieve presentaties binnen ‘het 
gebouw’, en de veelheid aan culturele 
uitingen verwachten we heel veel publiek 
van buiten de dorpen.

Modebeeld rond 1900

De grote fontein midden in het warenhuis van Siegel & Cooper in New York

Straatbeeld New York rond 1900

Mausoleum Akkrum

In de prachtige wandeltuin van Coopers-
burg heeft Folkert Kuipers / Frank Cooper, 
samen met zijn echtgenote Antoinetta 
de Graaf, in een bijzonder praalgraf zijn 
laatste rustplaats gevonden. Binnen staat 
op de vloer, onder het door sierlijke zuiltjes 
gedragen gewelf, de marmeren tombe van 
het echtpaar.

Coopersburg Akkrum

Mausoleum in de tuin van Coopersburg

Met de bus naar New York

Het evenement heeft een link met het 
LF2018-project van de Stichting Beek-
dallandschap Koningsdiep/Nije Boarn, 
namelijk De Tocht.

In de weekeinden van 9, 10, 16 en 17 juni 
kan men met de bus het spoor van de 
Boarn stroomafwaarts of stroomopwaarts 
volgen. In de diverse plaatsen aan de 
Boarn worden voorstellingen gegeven, die 
te maken hebben met de geschiedenis van 
het gebied of dorp.

Frank Cooper stapt afhankelijk van de 
route in Jirnsum of Aldeboarn in de bus, 
vertelt zijn verhaal en laat vervolgens 
in Akkrum New York aan de Boarn zien. 
Het gaat hier om een bezoek van ca. 20 
minuten per keer.

Programma op 
9, 10, 16 en 17 juni 2018

- Voor de voorstellingen op het gebied 
 van muziek, theater en dans wordt een  
 afwisselend programma gemaakt.

- Door met heel veel deelnemers een   
 programma samen te stellen zal op de  
 podia veel verscheidenheid ontstaan en  
 krijgen deelnemers ook veel vrijheid om  
 naar eigen inzicht aan het spektakel deel  
 te nemen.

- De details van het programma zullen in  
 de loop van volgend jaar bekend worden.



  

Meedoen ?????

Alle verenigingen, buurten, individuele inwoners kunnen meedoen en een bijdrage op 
welk vlak dan ook leveren. Er is al een begin van een projectorganisatie opgezet.
Zo zijn werkgroepen als
 
 - MUZIEK EN DANS
 - THEATER EN KLEDING
 - MARKT EN WINKELS
 - BIG STORE
 - PR EN COMMUNICATIE
 
al aan het brainstormen hoe een en ander vorm gegeven kan worden.
Maar er moet nog heel veel uitgewerkt en bedacht worden.
Vanuit het organisatiecomité zullen organisaties in het dorp ook benaderd worden.

Heb je ideeën? Wil je meedoen? Neem contact op !!!
mail@meetmeatthefountain.nl

Steeds meer partners sluiten zich aan bij het initiatief ‘Meet me at the Fountain’:

‘Meet me at the Fountain’
is een initiatief van 
Stifting Kulturele Eveneminten 
Akkrum Nes (SKEAN).
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Het project wordt mede mogelijk gemaakt 
dankzij steun van:

-  St. Beekdallandschap Koningsdiep / 
 de Nije Boarn
-  Gemeente Heerenveen
-  Reclamestudio Hettinga Akkrum
-  Aangenaam Notarissen Grou

Thema van ‘Meet me at the Fountain’

De onderliggende gedachte van het evenement ‘Meet me at the Fountain’ 
is de wens om duurzaam meer mensen uit de dorpen Akkrum en Nes bij 
verenigingen met een cultureel karakter te betrekken.
Met het tot leven brengen van de Big Store en Sixth Avenue van rondom 
1900 worden alle verenigingen uitgedaagd met iets niet alledaags te komen. 
Dat is juist de sleutel voor alle inwoners om mee te gaan doen en op een 
bijzondere, spectaculaire manier kennis te maken met het zelf beoefenen 
van muziek, zang, dans, theater en andere kunst. De uitdaging om je te 
verplaatsen naar het New York van begin deze eeuw is daarmee 
de ‘bottom line’ van het project. Maar zoals echte kunst altijd grenzeloos 
is, kan een goed te begrijpen, humoristische knipoog naar de huidige tijd 
natuurlijk ook.

Contact opnemen

Voor meer informatie over dit project 
kun je contact met ons opnemen.

Voor muziek en dans:
Wiep Krist  06 12823826
muziek@meetmeatthefountain.nl

Voor theater en kleding:
Eelco Sixma  06 46221943
theater@meetmeatthefountain.nl

Voor de Big Store:
Wietse de Vos  06 22948339
bigstore@meetmeatthefountain.nl

Algemeen:
Piet Dijkstra  06 81802227
Kees de Boer  06 53310841
mail@meetmeatthefountain.nl

Correspondentieadres:
Trigreppel 25
8491 CX Akkrum

Internet:
www.meetmeatthefountain.nl

Facebook:
www.facebook.com/
meetmeatthefountain.akkrum

Twitter:
www.twitter.com/at_the_fountain


