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Foar jo leit it earste nûmer fan 
Letterhoeke, it nije periodyk fan 
Tresoar. Letterhoeke kin beskôge 
wurde as de opfolger fan Op ’e 
hichte, De oanbring en Ut ’e hoeke, 
de tydskriften fan de fúzjepart-
ners dy’t yn Tresoar opgien 
binne.

De namme Letterhoeke is keazen 
fanwegen de oerienkomst mei 
Bûterhoeke, de strjitte dêr’t Tre-
soar oan leit. Mei’t de kolleksje 
fan Tresoar yn haadsaken út 
materiaal bestiet dêr’t letters net 
swak yn byspylje, like Letterhoeke 
ús in gaadlike namme ta. In 
ekstra reden foar de kar fan dy 
titel is it feit dat Letterhoeke ek de 
namme is dy’t Tresoar as foar-
riedige beneaming brûkt hat yn 
it fúzjetrajekt.
Mei Letterhoeke wolle wy de lêzers 
op ’e hichte hâlde fan alles dat 
yn Tresoar omhear giet. En 
dat is in hiel soad. Yn in grut 
ynstitút as Tresoar wurdt gâns 
en útienrinnend wurk dien. Der 
wurdt sammele; de kolleksje 
wurdt konservearre, restau-
rearre; boeken, hânskriften en 
brieven wurde katalogisearre, 
digitalisearre, ensfh., ensfh. Dy 
ûnbidige berch ynformaasje kin 

foar stúdzje op de stúdzjeseal 
brûkt wurde, útliend wurde of 
thús fia ús webstek rieplachte 
wurde. Fierder presintearret 
Tresoar him mei útstallingen en 
edukative projekten oan in grut 
ferskaat fan minsken. Tresoar 
wol boppedat plak biede oan 
lêzingen en diskusjes oer ûn-
derwerpen dy’t te krijen hawwe 
mei de kolleksje en it ûndersyk 
dat dêrnei dien wurdt. Oer al 
dy dingen kin in soad bybrocht 
wurde; net allinne troch de lju 
fan Tresoar, mar ek troch de 
besikers dy’t de kolleksje brûke. 
Wy hoopje dy lêstneamden dan 
ek gauris de gelegenheid te jaan 
foar publikaasjes. 
 
Letterhoeke sil yn prinsipe trijeris 
jiers ferskine, yn de maitiid, de 
hjerst en de winter. Dit jier kinne 
wy lykwols net mear mei trije 
nûmers komme; de folgjende 
ôflevering sil begjin desimber 
ferskine.

De Freonen fan Tresoar wurkje 
mei oan dit blêd. De bestjoers-
leden Sytse ten Hoeve en Tineke 
Steenmeijer-Wielenga fan dy stif-
ting hawwe in sit yn ’e redaksje. 
De Freonen meitsje sels it grutste 
part fan de lêzers út. Formeel is 
en bliuwt  Letterhoeke in útjefte 
fan Tresoar. 
Tresoar is in ynstitút dêr’t it 
Frysk en it Hollânsk in lykwear-
dich plak ynnimme. Yn it 
taalstatút is fêstlein hoe’t dy 

twataligens hantearre wurdt. 
Twataligens sil ek in skaaimerk 
fan Letterhoeke wêze. De redaksje 
stribbet nei in ûntspannen 
lykwicht tusken de beide talen. 
Datselde jildt foar wat de sprie-
ding fan de oandacht foar argyf-, 
biblioteek- en letterkundige 
ûnderwerpen oanbelanget.
De redaksje hat de lêste wiken 
socht nei de foarm fan Letter-
hoeke. By it finen dêrfan binne 
wy in ein op gleed holpen troch 
de meiwurkers fan CasTel Media 
yn Grins. It sykjen nei de krekte 
foarm is mei it earste nûmer 
noch net dien. De kommende 
nûmers sil noch oan de formule 
wurke wurde moatte. De redak-
sje stelt om dy reden bot priis op 
kommentaar en suggestjes. 
Wy winskje jo in soad lêsnocht ta 
mei it earste nûmer fan dit blêd.

De redaksje

Sytse ten Hoeve

Jelle Krol

Lourens Oldersma

Tineke Steenmeijer-Wielenga

Siem van der Woude

Reaksjes nei:

Siem van der Woude

058-7890755

siem.vanderwoude@tresoar.nl

y it earste nûmer



Voor u ligt het eerste nummer 
van Letterhoeke, het nieuwe peri-
odiek van Tresoar. Letterhoeke is 
te beschouwen als de opvolger 
van Op ’e hichte, De oanbring en Ut 
’e hoeke, de tijdschriften van de 
fusiepartners die in Tresoar zijn 
opgegaan.

De naam Letterhoeke is geko-
zen vanwege de overeenkomst 
met Boterhoek, de straat waar 
Tresoar aan ligt. Aangezien de 
collectie van Tresoar hoofdzake-
lijk uit materiaal bestaat waarin 
letters een hoofdrol spelen, lijkt 
Letterhoeke ons een toepasselijke 
naam. Een extra reden voor de 
keuze van deze titel is het feit 
dat Letterhoeke ook de naam is die 
Tresoar als voorlopige benaming 
droeg tijdens het fusieproces.
Met Letterhoeke willen we de 
lezers op de hoogte houden van 
alles wat er bij Tresoar gebeurt. 
En dat is heel veel. In een groot 
instituut als Tresoar wordt veel 
en veelsoortig werk verricht. Er 
wordt verzameld, de collectie 
wordt geconserveerd, gerestau-
reerd; boeken, handschriften 
en brieven worden gecatalogi-
seerd, gedigitaliseerd, enz. enz. 
Die enorme berg informatie 

is beschikbaar voor studie op 
de studiezaal, voor uitlening 
of thuis te raadplegen via de 
website. Verder presenteert 
Tresoar zich met tentoonstellin-
gen en educatieve projecten aan 
diverse publieksgroepen. Ook 
wil Tresoar een plaats zijn waar 
lezingen en discussies worden ge-
houden over onderwerpen die te 
maken hebben met de collectie 
en het onderzoek dat daarnaar 
wordt verricht. Over al deze 
zaken valt veel te vertellen; niet 
alleen door mensen van Tresoar, 
maar ook door de bezoekers die 
gebruik maken van de collectie. 
We hopen die laatstgenoemden 
dan ook dikwijls de gelegenheid 
te bieden voor publicaties. 
 
Letterhoeke zal in principe drie-
maal per jaar verschijnen, in het 
voorjaar, het najaar en de winter. 
Voor 2005 zijn drie nummers 
echter niet haalbaar; de volgende 
aflevering zal begin december 
verschijnen.

De Vrienden van Tresoar werken 
mee aan dit blad. De bestuurs-
leden Sytse ten Hoeve en Tineke 
Steenmeijer-Wielenga van die 
stichting hebben zitting in de re-
dactie. De Vrienden zelf vormen 
de hoofdmoot van de lezers-
groep. Formeel is en blijft Letter-
hoeke een uitgave van Tresoar. 
Tresoar is een instituut waar 
het Fries en het Nederlands een 
gelijkwaardige plaats innemen. 

In het taalstatuut is vastgelegd 
hoe die tweetaligheid wordt 
gehanteerd. Tweetaligheid zal 
ook een kenmerk van Letterhoeke 
zijn. De redactie streeft naar een 
ontspannen evenwicht tussen de 
beide talen. Hetzelfde geldt voor 
spreiding van de aandacht voor 
archief-, bibliotheek- en letter-
kundige onderwerpen.
De redactie heeft de afgelopen 
weken gezocht naar de vorm 
van Letterhoeke. Bij het vinden 
daarvan zijn wij een eind op weg 
geholpen door de medewerkers 
van CasTel Media in Groningen. 
Het zoeken naar de juiste vorm is 
met het eerste nummer nog niet 
afgelopen. De komende num-
mers zal er nog aan de formule 
gesleuteld moeten worden. De 
redactie stelt daarom commen-
taar en suggesties van de lezers 
zeer op prijs. 
Wij wensen u veel genoegen met 
het lezen van het eerste nummer 
van dit blad. 
 

De redactie

Sytse ten Hoeve

Jelle Krol

Lourens Oldersma

Tineke Steenmeijer-Wielenga

Siem van der Woude

Reacties naar:

Siem van der Woude

058-7890755

siem.vanderwoude@tresoar.nl

ij het eerste nummer
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Dekemastate

|Barteld de Vries

De state
Over de ouderdom van Dekema- 
state waren de meningen lange 
tijd verdeeld. Pas sinds het bouw-
kundig onderzoek dat tijdens de 
restauratie in 1998 werd verricht, 
weet men dat de state al in de 
13de of 14de eeuw is gebouwd. 
Het gebouw is gesticht door een 
Friese hoofdeling van wie de 
naam niet bekend is.
Aan het einde van de 15de eeuw 
wordt het huis voor het eerst 
in de bronnen vermeld onder 
de naam Fetsastate. In 1486 
wordt Pieter van Camstra, een 
aanhanger van de Schieringers, 

genoemd als eigenaar van het 
huis, dat dan nog Fetsastate 
heet. Tijdens een bestorming 
door inwoners van Leeuwarden 
in 1492 raakt de state, waar de 
toenmalige eigenaar Rienck van 
Camstra zich had verschanst, 
zwaar beschadigd. Het gebouw 
wordt echter hersteld.
In de loop van de 16de eeuw 
komt de state door vererving in 
bezit van de familie Dekema. 
Sindsdien is het gebouw be-
kend als Dekemastate. In 1633 
vermaakte Anna Catharina van 
Dekema het gebouw bij testa-
ment aan haar achterneef Julius 

Mockema van Unia. Door verer-
ving en verkoop kwam de state in 
de 17de en 18de eeuw in handen 
van de families Doys en Houth. 
In 1791 trouwde Juliana Houth, 
erfdochter van Dekemastate 
met Gerardus van Wageningen, 
waarna hun nazaten de state in 
bezit kregen. 
Vanaf 1871 was Jan Hendricus 
Jetso van Wageningen eigenaar 
van de state. Deze telg uit de 
familie, die zich Thoe Dekema 
noemde, toonde een grote 
belangstelling voor de Friese 
geschiedenis in het algemeen en 
die van zijn familie in het bijzon-

In 1997 kreeg het Ryksargyf het archief van Dekemastate in bewaring. In de jaren die 

volgden is het archief geïnventariseerd en de afronding van dit inventarisatieproject 

vormde de aanleiding tot het houden van een tentoonstelling over Staten en Stinzen 

in Friesland. Barteld de Vries vertelt hier wat meer over Dekemastate, het huisarchief 

en de stichting Dekemastate.  

Het gezin van Hendrik Ludolf van Wageningen, ca. 1930



der. Van zijn hand zijn veel stuk-
ken bewaard die daarvan getui-
gen. Na de Tweede Wereldoorlog 
was de state eigendom van twee 
broers, Jan en Gerard van Wage-
ningen. Na de dood van Gerard 
in 1994 besloten zijn erfgenamen 
het gebouw te verkopen aan het 
Old Burger Weeshuis te Leeuwar-
den. Enige jaren daarna is het 
gebouw ingrijpend gerestaureerd 
en zijn de aangrenzende tuinen 
weer in oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Sindsdien is de 
state in de zomermaanden voor 
het publiek te bezichtigen. De 
eigenaar is thans de Stichting 
Dekemastate.

Het huisarchief
Het archief van Dekemastate kan 
worden gekarakteriseerd als een 
huisarchief. Het is steeds op het 
huis bewaard geweest en is van 
generatie op generatie doorge-
geven. 
Gezien de ouderdom van de state 
en het feit dat verschillende 
eigenaren en bewoners belang-
rijke functies hebben bekleed, 
zou men verwachten dat het 
archief ver in de tijd terug gaat. 
De realiteit is echter anders. De 
oudste stukken van de bewoners 
dateren vanaf het einde van de 
17de eeuw. Er is in het verleden 
door vroegere eigenaren veel 
archiefmateriaal vernietigd.
Met de komst van Gerardus van 
Wageningen (1764-1852) is een 
beter archiefbeheer op gang 
gekomen. Vanaf de 19de eeuw 
is dan ook een groot aantal 
stukken bewaard gebleven, 
waaronder veel persoonlijke 
brieven. Verder is er een grote 
serie dagboeken van de hand van 
de oudste zoon van Gerardus, Jan 
Hendrikus Jetse van Wagenin-
gen (1792-1868). Zijn dagboeken, 
42 in getal, beslaan de periode 

van 1827-1868. Deze boeken zijn 
slechts in kopie in het archief 
aanwezig. Zijn gelijknamige 
kleinzoon heeft veel onderzoek 
in het archief verricht. Sindsdien 
werd het archief in portefeuilles 
en kisten op de state bewaard.
Ook van aanverwante families is 
archiefmateriaal aanwezig. Dit 
is via huwelijk en vererving bin-
nengekomen.

Bij de inventarisatie zijn enige 
sporen van een oude achieforde 
aangetroffen. Zo bleek dat de 
Provinciaal archivaris Jacob van 
Leeuwen in de 19de eeuw een 
gedeelte van het archief heeft 
geïnventariseerd. Een inventaris 
van zijn hand is echter niet gevon-
den. Van Leeuwen inventariseerde 
wel vaker particuliere archieven 
op verzoek van de eigenaars. 
Aan het einde van de 19de eeuw 
heeft J.H.J. van Wageningen thoe 
Dekema zich beziggehouden met 
de inventarisatie van een aantal 
bestanddelen uit het archief. De 
sporen van zijn werkzaamheden 
zijn teruggevonden. De door hem 
aangebrachte orde kon echter 
niet worden gehandhaafd. De 
omvang van het archief bedraagt 
ongeveer 8 strekkende meter.
In de periode 1999 tot heden is 

met tussenpozen gewerkt aan de 
inventarisatie van het archief. 
Voor het raadpleging van het ar-
chief is schriftelijke toestemming 
van de bewaargevers vereist.

De Stichting Dekemastate
De in 1996 opgerichte Stichting 
Dekemastate heeft als doelstel-
ling “Het in het algemeen belang 
verwerven, restaureren, instand-
houden en doen voortbestaan van 
het landgoed “Dekemastate” te 
Jelsum …”
Sinds de aankoop heeft men zich 
beziggehouden met restauratie 
van het gebouw en de tuinen 
alsmede de herinrichting van 
de state. Na afronding van deze 
werkzaamheden is een beheer-
dersechtpaar aangesteld voor het 
dagelijkse toezicht en het onder-
houd van de tuinen.
Het archief van de stichting heeft 
grotendeels betrekking op alle 
activiteiten die zijn uitgevoerd in 
het kader van de restauratie. Deze 
stukken zijn tot het jaar 2021 niet 
openbaar. Onderzoekers die de 
stukken willen raadplegen dienen 
hiertoe een schriftelijk verzoek in 
te dienen bij het bestuur van de 
stichting Dekemastate.
De omvang van dit archief is ca. 
1,5 meter.
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| Jelle Krol

In o sa bysûndere oanwinst 
dy’t Tresoar yn desimber 2004 
ynskriuwe koe, is it folioskrift 
“Carricaturen der Halbertsma’s”. 
Neffens prof. Philippus Breuker 
liket it gearstald te wêzen  troch 
Joast Hiddes Halbertsma. Op de 
skriftblêden sels is neat tekene. 
De tekeningen, meast yn poat-
lead of swarte inket, binne hast 
allegearre opplakt, mar sitte ek 
foar in lyts part los yn it skrift. 
De oantekeningen by de tekenin-
gen binne foar it grutste part fan 

Joast Hiddes Halbertsma (1789-
1869), de dûmny, taalgelearde en 
skriuwer.

Ien fan de moaiste ôfbyldingen 
is sûnder mis de tekening yn 
kleur fan de hiele húshâlding 
fan de Halbertsma’s. Joast is der 
op ôfbylde, de mem, Johanna 
Iskje Hoekema, de fiif soannen, 
Petrus, Hidde, Watse, Tjalling 
en Binnert, mar ek de hûn Apol, 
de kat, de kanarje en de hin-
nen. Neffens Wiebe Keikes dy’t 
de tekening ek ôfbylde hat yn 
Het geliefde Grouw (1988), “is de 
tekening door Petrus op jeugdige 
leeftijd vervaardigd”. 
In oare soan fan Joast, Tjalling 
(1829-1894), is ferantwurdlik 
foar in oare portrettegalerij en 
wol dy fan “Moeke’s Bedelaren, 
Bedelaarsters, Verkopers en Ver-
koopsters met hunne namen en 
portretten” It is, neffens de oan-
tekeningen fan Tjalling, de earste 

ôflevering fan in samling dy’t 
út seis jeften bestean sil: “Iedere 
aflevering met de uitboezemin-
gen kosten slechts ?? cts [it getal 
it trochskrast]. Men schrijft in bij 
T.J. Halbertsma te Deventer of bij 
diens zaakgelastige T. Halberts-
ma Koopman te Grouw. [...]” 

Behalven út dizze oantekenin-
gen, docht it kontakt tusken  
keapman Tjalling Hiddes Hal-
bertsma (1792-1852) en dy syn 
genamt Tjalling Justus Hal-
bertsma ek út de tekst by ien fan 
de opplakte tekeningen (makke 
troch Tjalling Justus?), bliken. Op 
de tekening fleane omke Tjalling 
en Hesje oer Dimter.

Hesje: Wat toren is dat?
Oom T.: Dimter.
Hesje: Zullen wij daar niet bij 
Neef Tjalling aan?
Oom T.: Jonge né, ik woe wol 
mar ik doâr net, want hy maakt 

“Uws mem” (Johanna Iskje  
Halbertsma-Hoekema) tekene 
troch Petrus Halbertsma (?)

“Carricaturen der 
Halbertsma’s”



spotprenten op ons.
Oom T.: Ruik je het wel Hesje?
Hesje: Ja mijn Heer: wel gedagt 
wat een stank, wat is dat?
Oom T.: dat is de lugt van Deven-
ter, daar moeten wij eens aan.
Hesje: O né mijn Heer! Laat ons 
maar weer na[ar] friesland gaan 
anders word ik mislijk.

Mear tekeningen litte it kontrast 
sjen tusken Dimter en Ljou-
wert, tusken Friezen en poepen. 
Fierders binne der soad tekenin-
gen (mei grapkes) oangeande 
dûmnys, it reedriden, sûpen en 
stjonkerij. Behalven fan Petrus en 
Tjalling, binne der ek tekeningen 
fan soan Hidde en broer Tjalling. 
Ien fan de moaisten is it portret 
tekene troch Tjalling en trije 
kear ferskillend ynkleure (twa 

kear ynplakt en ien kear los yn it 
skrift) fan Koekkoek. Joast skreau 
op de oare kant fan it losse 
eksimplaar:

Ommestaand is een halve gek 
van Ernsum [Jirnsum?], die de 
brieven van de post te Grouw 
rond bragt. Mijn broeder Tjalling 
tooide hem op met de meest 
phantastische kleren, welke hij 
op de Voddemarkt van de brol te 
Leeuwarden konde vinden, en hij 
was altijd klaar om ze te dragen 
door heel de Grietenij heen waar 
hij een brief te bestellen hat. 
Hij liep ook met de rommelpot 
om grote feestdagen, waarin 
de Roomschen, onder welke hij 
hoorde groot behagen schiepen. 
Tjalling stelde van tijd tot tijd 
ook nieuwjaarwenschen voor 

hem op en liet ze drukken en 
door hem verspreiden, waaraan 
hij altijd een broodje verdiende. 
[...]

De talen dy’t by de byskriften 
fan de tekeningen brûkt wurde, 
binne Hollânsk, Frysk en ien kear 
Ingelsk:  “The Butter of Friesland 
is very fine / it has a charming 
smel / but the Butter of Deventer 
/ and the Country is inferior / 
quality let him / return to their / 
makers.”

It folioskrift biedt – en dat is it 
bysûndere - fisueel in bytsje in 
ynsjoch yn de dingen dy’t de 
Halbertsma’s dwaande hâlden. 
It makket diel út fan in gruttere 
skinking dy’t tanksij de bemidde-
ling fan de direkteur fan it Fries 

De hiele húshâlding fan Joast Halbertsma, tekene troch Petrus Halbertsma (?)
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Scheepvaart Museum, Sytse ten 
Hoeve, oan Tresoar oerdroegen 
wurde koe. De skinking dy’t út 
mear argivalia fan de famylje 
Halbertsma bestiet, bedarre yn 
it Fries Scheepvaart Museum yn 
Snits troch tadwaan fan Feite 
Halbertsma te Bunnik, de broer 
fan de bekende argeolooch dr. 
Herrius Halbertsma, dy’t fan 
1946 oant 1975 de foargonger fan 
Ten Hoeve wie. Herre Halbertsma 
(1920-1998) kaam út de neiteam 
fan Tjalling Halbertsma. Doe’t 
er yn Grins studearre, koart nei 
de Twadde Wrâldkriich, socht 
er kontakt mei de doe noch lib-

jende lêste pakesizzer fan Joast 
Halbertsma: Henriëtte Johanna 
Halbertsma (1870-1955). Se waard 
yn de famylje Etty neamd en wie 
skriuwster fan it Grinzer Kunst-
lievend Genootschap Pictura. 
Etty Halbertsma wie tige keunst-
sinnich, mar neffens Herre Hal-
bertsma ek “een type”. Se wenne 
yn in âld ferfallen hearehûs mei 
gâns bysûndere âldheden om har 
hinne. Sy skonk de doe noch jon-
ge studint Herre Halbertsma fa-
mylje-âldheden lykas de sulveren 
berteleppel fan har pake Joast, 
portretten, har eigen tekenin-
gen, hânskriften fan harsels mei 

gedichten, toanielstikjes, brieven 
en it skrift mei karikatueren. In 
moai grut part fan dy skinking 
dy’t Etty oan Herre Halbertsma 
oerdroech, is no op it plak dêr’t 
troch tadwaan fan Joast Halberts-
ma sels en troch tadwaan fan de 
Halbertsma-stichting noch folle 
mear materiaal fan de famylje 
Halbertsma berêst. Tresoar is der 
o sa wiis mei dat de samling Hal-
bertsma mei dizze rike skinking 
fergrutte wurde koe.

“Koekkoek”, tekene en ynkleure troch Tjalling Hiddes Halbertsma 
(?) 



Introductiecursus Tresoar

|Jeanette Beerda

Wat is de aanleiding 
geweest om deze cursus te 
introduceren?
Neeltje van der Weide, coördinator 
studiezaal: ‘Er zijn meerdere aanlei-
dingen geweest om een nieuwe cur-
sus op te zetten. Ten eerste om men-
sen die (nog) niet zo handig zijn in 
het zoeken en vinden van informatie 
met de computer, wegwijs te maken. 
Het is zonde als geïnteresseerden 
in geschiedenis, literatuur of andere 
onderwerpen deze mooie instelling 
niet bezoeken omdat ze ‘bang’ zijn 
voor onbekendheid of ze nog niet 
goed met computers kunnen werken. 
Ten tweede willen wij graag laten 
zien welke bronnen er allemaal bin-
nen Tresoar te vinden zijn. Een aantal 
bestanden en bronnen is bij het grote 
publiek bekend, maar Tresoar heeft 
veel meer. Ook vinden wij dat naast 
de ‘Introductiecursus Genealogie’ 
een meer algemene kennismaking 
met Tresoar tot het cursusaanbod 
moet behoren’.

‘Welkom op de studiezaal’ wordt 
elke eerste woensdag van de maand 
gehouden. De cursusleider behandelt  

vier onderdelen: de bibliotheekca-
talogus, genealogie, het Fries Foto-
archief en de Tresoar-archieven. De 
cursisten krijgen uitleg over hoe ze 
in de diverse zoeksystemen moeten 
zoeken en hoe ze met de gevonden 
bronnen aan de slag kunnen. De 
cursusleider laat de stappen zien op 
een groot scherm met behulp van 
een beamer.

Na het informatieve gedeelte volgt 
een rondleiding op de studiezaal. De 
cursist krijgt hier uitleg over de op-
stelling van de materialen op de stu-
diezaal: hoe werkt het bekijken van 
microfiches en –films, hoe kan een 
archiefstuk worden aangevraagd om 
deze in te kijken, waar staat het boek 
‘Schatten van Tresoar’ opgesteld?  

Uit ervaring blijkt, dat het 
voor bezoekers soms lastig  
is om bepaalde stukken 
te vinden. Wat is hier de 
oorzaak van?
‘Zoals al eerder genoemd, Tresoar 
heeft heel veel in huis. Als je hier 
voor het eerst komt en je weet niet 
wat je waar kunt vinden, zakt je de 

moed misschien in de schoenen. 
Dit willen we voorkomen door extra 
uitleg te geven in een ‘veilige’ setting. 
Een studiezaalmedewerker is de hele 
ochtend beschikbaar voor de cur-
sisten, die maar raak mogen vragen. 
Door een beetje bekend te raken met 
het kader van de website en de aan-
vraagmogelijkheden van bronnen, zal 
het de eerstvolgende keer eenvoudi-
ger zijn om het gezochte te vinden’, 
aldus Neeltje van der Weide.

De cursisten zijn zeer positief over 
de cursus. Ze vinden het een goede 
basis voor een verdere verdieping in 
de collectie. De cursisten vinden dat 
de cursus drempelverlagend werkt. 
Ze hebben beter inzicht in de mo-
gelijkheden en het collectieaanbod. 
De presentatie met behulp van een 
beamer vinden de cursisten prettig. 
De gemiddelde waardering voor de 
cursus is een �. Deze bevindingen zijn 
het resultaat van het evaluatieformu-
lier, wat de cursisten na afloop van de 
cursus gevraagd wordt in te vullen. 
Met de uitkomsten hiervan wil Tresoar 
de cursus nog beter afstemmen op de 
wensen van de (potentiële) bezoekers.

In maart is Tresoar gestart met de nieuwe cursus ‘Welkom op de studiezaal’. Het is een introductiecursus om 

belangstellenden uitleg te geven over onderzoeksmogelijkheden. Door nieuwe bezoekers wegwijs te maken op 

de studiezaal wil Tresoar de toetredingsdrempel om gebruik te maken van de collectie verlagen. Aanmelden kan 

door te bellen (058 7890789) of te mailen (info@tresoar.nl).
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|Meindert Schroor

Friezen hebben iets met hun 
omgeving. ‘It aaisykjen’ waar mo-
menteel zo’n commotie om is,  
is daarvan een mooi voorbeeld. 
Ik durf de stelling aan dat het 
eierenrapen meer met het buiten 
zijn heeft te maken dan met 
ornithologie. Dat geldt ook voor 
sporten als zeilen, schaatsen, 
fierljeppen of hengelen. Minstens 
even belangrijk is dat er wellicht 
geen land in de wereld is waar 
zo intensief in is omgeploegd, 
vergraven, ontgonnen, ontwa-
terd, opgehoogd, ingepolderd en 
gedempt als Nederland. In Fries-
land plaatselijk al ruim 2500 
jaar. Daarbij kwam het polderen 
pas in de laatste duizend jaar 
op gang toen bleek dat we al te 
rigoureus veenkussens hadden 
ontwaterd en ontgonnen met als 
gevolg dalende maaivelden. Zee- 

Cartografie bij Tresoar
en binnenwateren maakten ´s 
mensen onbedoelde sloopwerk af 
en lieten ons reeksen niet of nau-
welijks meer te plaatsen toponie-
men na, zowel in de Wadden, de 
Zuiderzee en de Zuidwestelijke 
delta als op het overgebleven 
kustland. Voer voor historisch 
gespeculeer en potentiële 
mijnenvelden voor wetenschap-
pelijke reputaties. Wat overbleef 
moest schielijk door middel van 
dijkringen worden beschermd in 
plaats van een simpel dijkje rond 
een of enkele akkers zoals die uit 
de Romeinse tijd bij Dongjum of 
Peins.

Voor het beschrijven en 
(her)inrichten van dat land en 
om er de weg in te vinden heb-
ben we kaarten en atlassen. Ze 
zullen er ongetwijfeld al eerder 

zijn geweest, maar de oudste die 
van onze streken zijn overgele-
verd dateren uit de 16de eeuw. 
Renaissance en humanisme 
droegen bij aan een herwaar-
dering van het hier en nu, van 
aardrijkskunde en astronomie 
en daarmee nam de productie 
van allerhande kaarten een hoge 
vlucht. 

Friezen deden daar op verschil-
lende niveaus meteen aan mee. 
Baanbrekend en van mondiale 
betekenis was het werk van de 
uit Dokkum afkomstige Gemma 
Frisius, in 1533 de grondlegger 
van de driehoeksmeting in de 
landmeetkunde en cartografie. 
In Friesland zelf waren de chro-
niqueur Peter Jacobs van Thabor 
en de op de Leeuwarder Eewal 
woonachtige Jacob Heeres alias 

Eén blik op de kaart



Pastouw actief. Karteringen van 
het Bildt (koninklijk domein) en 
Terschelling maken Heeres vrij 
zeker een voorname leverancier 
van informatie op basis waarvan 
Jacob van Deventer zijn in 1545 
verschenen kaart van Friesland 
vervaardigde. Voornaam stimu-
lator van deze kartering was een 
andere Fries: keizerlijke raad 
Viglius van Aytta. Diens grote pri-
vé-verzameling, ondergebracht 
bij de UB Leuven, ging met veel 
ander onvervangbaar papieren 
en perkamenten cultuurgoed bij 
de Duitse inval in 1914 verloren. 
Viglius correspondeerde met een 
andere Fries, Joachim Hoppers, 
die als eerste een historische 
kaart van Friesland (in de Ro-
meinse Tijd) vervaardigde. 

Ten tijde van de Republiek was 
Friesland niet alleen qua finan-
ciële quote het tweede gewest, 
met eigen producties als de beide 
(eigenlijk drie) ‘Schotanusatlas-
sen’ zette het zichzelf letterlijk 
en figuurlijk op de kaart en dat 
bleef zo tot in de 19de eeuw met 
de befaamde, op last van het 
provinciebestuur vervaardigde 
Nieuwe Atlas van de provincie 
Friesland (1849-1859) kortweg de 
‘Eekhoffatlas’. Dezelfde Wopke 
Eekhoff was overigens ook de 
herontdekker van ’s werelds 
meest uitgebreide serie oude 
stadsplattegronden, manu-
scriptkaarten daterend uit de 
16de eeuw en van de hand van 
de eerdergenoemde Jacob van 
Deventer.

Vrijwel al het gedrukte kaartma-
teriaal is bij Tresoar aanwezig 
– dikwijls in meervoud – en het 
bevindt zich in de collectie van 
de voormalige Provinsjale Bibli-
oteek fan Fryslân en gedeeltelijk 
ook in die van het voormalige 
Ryksargyf yn Fryslân. Grote delen 
ervan zijn echter niet geïnven-
tariseerd, laat staan beschreven. 
Bovendien zijn de signaturen 
afgeleid van de volgorde die in 
1881 in de Systematische Catalo-
gus werd gehanteerd. Hoewel dit 
op zich niet verkeerd is, blijft het 
altijd nuttig deze eens tegen het 
licht te houden. 
Een ander punt is dat aanzien-
lijke aantallen 17de tot en met 
19de-eeuwse kaarten andere 
gewesten (dan Friesland) van de 
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XVII (!) Nederlanden als onder-
werp hebben. Ze zijn merendeels 
afkomstig uit het legaat van de 
uiterst productieve historisch-
geograaf, rechtshistoricus en 
vroegere rijksarchivaris van 
Friesland, S.J. Fockema Andreae 
(1904-1968). De kaarten werden 
door hem gebruikt bij en globaal 
beschreven in het in 1947 samen 
met  B. van ’t Hoff gepubliceerde 
Geschiedenis der kartografie van 
Nederland van den Romeinschen 
tijd tot het midden der 19de eeuw. 
Er zitten prachtige exemplaren 
tussen, zoals de kaart van het 
Hoogheemraadschap Delfland 
van de gebroeders Cruquius uit 
1712. Ze kunnen meehelpen bij 
het plaatsen van de cartografie 
van Friesland in een bredere 
context.
In januari 2005 ben ik begon-
nen met het inventariseren en 
beschrijven van de PBF-kaartcol-
lectie en het vergelijken daarvan 
met de kaartenverzameling 
van het Ryksargyf. Het laatste 
gebeurt met het oog op een 
eventuele ontdubbeling. Het 

gaat om ruim 3000 geografische 
en topografische kaarten en 
plattegronden, die daarbij ook 
systematisch zullen worden 
ingedeeld. De kaarten worden 
voorts beoordeeld op hun conser-
veringsbehoefte. Ik vertel niets 
nieuws met te zeggen dat in het 
soms nabije verleden dikwijls op 
een beroerde wijze (sellotape) is 
gerestaureerd. De kaarten zullen, 
met het oog op extern gebruik, 
tevens worden beoordeeld op 
hun geschiktheid voor plaatsing 
in een virtuele kaartenkamer. Als 
alles volgens plan verloopt, zal 
de zaak over drie jaar ‘yn kalk en 
semint’ zijn. 

Nu al vallen voor de hand lig-
gende, maar daarom niet minder 
saillante verschillen op tussen 
beide collecties. Het voormalige 
Ryksargyf heeft uiteraard de 
grootste verzameling. Hierbij 
betreft het vooral ambtelijk 
kaartmateriaal, veelal in de vorm 
van manuscriptkaarten. Die zijn 
redelijk geïnventariseerd, zij het 
niet altijd op een voor de gebrui-

ker toegankelijke wijze. 
De voormalige PBF heeft als een 
ware ‘nationale bibliotheek’ 
van Fryslân daarentegen veel 
gedrukt kaart- en plattegrond-
materiaal verzameld. Ook van 
het type VVV-plattegrond dat 
snel veroudert en doorgaans 
wordt weggegooid. Toch zijn ze 
minstens zo belangrijk als de 
eerdergenoemde meer spectacu-
laire, want oude voorbeelden. Im-
mers, wie kan over 100 jaar nog 
aangeven waarom de naoorlogse 
fysieke expansie van Drachten zo 
spectaculair was. ‘Eén blik op de 
kaart’. Het blijft een cliché, maar 
een aantal plattegronden op rij 
uit pakweg de periode 1950-1990 
is hier vaak veelzeggender dan 
een stapel gewichtige rapporten. 
Cartografisch gelegenheidsdruk-
werk kortom dat naast en achter 
elkaar gelegd voor toekomstige 
generaties even belangrijk is als 
voor ons het oogstrelende werk 
van illustere cartografen uit de 
16de en 17de eeuw. Om te bewa-
ren dus!



It famyljeargyf 
Heerkens

|Lourens Oldersma

Vanaf de  fusiedatum heeft Tresoar 
een periode van ingrijpende bouw- en 
inrichtingsactiviteiten gekend. Dat kon 
niet zonder hinder voor de bezoekers 
gebeuren, maar we durven te stellen 
dat de overlast op de studiezaal 
beperkt is gebleven. 
Nu bij Tresoar alles “yn kalk en se-
mint” is, begint de gemeente met de 
bouw van de parkeerkelder onder het 
Oldehoofsterkerkhof. Al geruime tijd 
waren de plannen van de gemeente 

bekend, maar in februari is de bouw 
daadwerkelijk begonnen, na een tijd 
van voorbereidende werkzaamheden 
zoals het verleggen van de kabels 
en leidingen. Alle graafwerk liet zijn 
sporen na op het schoeisel van de 
bezoekers. De schoonmaaksters 
hadden een dagtaak om het gebouw 
enigszins schoon te houden.
Op dit moment is de rijweg verlegd 
over het Oldehoofsterkerkhof. Vlak 
voor Tresoar is een damwand ge-
slagen en is men begonnen met het 
uitgraven van de kelder. Trouwe be-
zoekers kunnen de werkzaamheden 
goed volgen.  En wie het schouwspel 
thuis wil volgen, kan via de webcam 
op de website van Tresoar het graven 
bekijken.
De gemeente streeft ernaar om in 
oktober/november het gedeelte van 

Bouwperikelen
de parkeerkelder onder de Boterhoek 
klaar te hebben. De weg wordt dan 
weer teruggelegd en de werkzaam-
heden verschuiven naar het centrum 
van het plein.
Voor Tresoar is dan het ergste leed 
geleden, zij het dat de stoep nog 
opnieuw bestraat moet worden. De 
schoonmaaksters kunnen dus nog 
een partijtje zand verwachten, maar 
dan is het ook echt afgelopen. Tresoar 
heeft dan de inrit van de nieuwe par-
keerkelder vlak voor de deur en ook is 
er in de plannen een bushalte vlak bij 
de ingang van Tresoar opgenomen.

Overigens voor de langparkeerders 
onder de bezoekers blijft de parkeer-
garage het Hoeksterend voordeliger 
dan de nieuwe parkeerkelder onder 
het Oldehoofsterkerkhof.
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De ‘kaarte figuratif ’
Een schitterende maar onbekende kaartenatlas



| Jelle Hagen

De aanleg van zeeweringen is op 
kleine schaal al in de Romeinse 
tijd begonnen. De aanleg van 
deze dijkjes was aanvankelijk 
een lokale aangelegenheid. Vanaf 
de Middeleeuwen werd de aanleg 
van dijken op grotere schaal 
aangepakt. Toen begonnen ook 
de problemen die de Friese 
Waterstaat eeuwenlang hebben 
bepaald. Want het was erg moei-
lijk om dorpen en grietenijen die 
niet direct aan zee lagen te laten 
meebetalen aan het onderhoud 
van de dijken, ook al hielden 
die hen wel droog. Eindeloze 
conflicten waren het gevolg, en 
deze werden pas opgelost nadat 
Friesland was ingelijfd in het rijk 
van Keizer Karel V.
In 1533 werd in het ‘Groot Arbi-
trament’ bepaald dat de water-
kering een taak zou worden van 
speciaal daarvoor opgerichte 
overheden, de zeewerende water-
schappen, die de naam ‘contribu-
ties’ kregen. Aan de contributies 
moest iedereen meebetalen die 
land bezat dat door de zeewering 
werd drooggehouden. 

Zeewerende waterschappen heb-
ben in Fryslân bestaan tot 1993 
en hun werkzaamheden hebben 

geresulteerd in 285 strekkende 
meter archief. Deze archieven 
zijn geïnventariseerd tot en met 
1979 en kunnen via de studiezaal 
van Tresoar ingezien worden. De 
inventarissen kunnen bekeken 
worden op www.friesarchiefnet.nl.

Eén van de topstukken uit deze 
archieven is de ‘Kaarte figuratif 
van de Contributie der Vyf Dee-
len Binnen- en Buitendijks’ uit 
1777 (archief van de Vijf Deelen 
Zeedijken (1570) – 1948 (1973), 
inv.nr. 53). 
De contributie ‘Der Vijf Deelen’ 
ontstond in 1533 en heeft, zij het 
in gesplitste vorm, bijna 450 jaar 
bestaan. Deze contributie was 
verantwoordelijk voor de zeedijk 
vanaf de grens met Het Bildt 
tot Harlingen en van Harlingen 
zuidwaarts tot de toenmalige 
Makkumerzijl.
De opdracht tot het vervaardigen 
van de ‘kaarte figuratif’ is gege-
ven door Carel George graaf van 
Wassenaer Twickel (1733-1800), 
dijkgraaf van Der Vijf Deelen. Hij 
schonk deze atlas in 1778 aan 
het waterschapsbestuur.

De tekeningen in de atlas zijn 
gemaakt door landmeter A. van 

der Does jr. De atlas opent, na 
wat inleidende teksten, met een 
tweetal ‘algemene’ tekeningen.
De eerste daarvan is een tekening 
van een ander erfgoedtopstuk 
van het waterschap, een hensbe-
ker uit de 16de eeuw, één van de 
oudste zilveren voorwerpen van 
Fryslân. Deze beker is door de 
graaf geschonken aan het water-
schap.

De tweede is een gedetailleerde 
afbeelding van ‘de stiennen 
man’, het standbeeld van stad-
houder Caspar di Robles.
Daarna volgen de gedetail-
leerde en prachtig ingekleurde 
dijkprofielen. In koningsroeden 
zijn de lengtes en de profielen 
van de verschillende dijkvakken 
weergegeven. Onder de profielen, 
ook in kleur, zijn impressies ge-
tekend van dorpen en gehuchten 
achter de zeedijken: Makkum, 
Kornwerd, Zurich, Pingjum, 
Kimswerd, Midlum, Wijnaldum, 
Pieterbierum, Sexbierum, Oos-
terbierum, ’t klooster Lidlum en 
Tzummarum. Daarop zijn soms 
aardige details te zien, zoals bij 
de tekening van Makkum, waar-
op een touwslagerij en kalkovens 
zijn afgebeeld.

De archieven van de zeewerende waterschappen, de voorgangers van Wetterskip Fryslân, 

worden bewaard bij Tresoar. Rond de jaarwisseling was er in de studiezaal een kleine ten-

toonstelling van pronkstukken uit de waterschapsarchieven. Een prachtig kaartboek van de 

Vijfdeelenzeedijk trok de meeste aandacht. De archivaris van Wetterskip Fryslân, geeft een 

korte toelichting op dit fraaie archiefstuk. 
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|Tineke Steenmeijer-Wielenga

As ik sis, dat Tresoar op 1 septimber 2002 ûntstien 
is troch in fúzje fan de Provinsjale en Buma-Bibli-
oteek (PB), it Ryksargyf yn Fryslân (RAF) en it Frysk 
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum 
(FLMD), fertel ik neat gjin nijs mear. Minder bekend 
is, dat ek de donateurs de lapen gearsmiten hawwe, 
dat wol sizze de leden fan de Feriening Freonen 
fan de PB en de stipers fan de Stifting ta Stipe 
fan it FLMD hawwe de hannen yninoar slein en 
hawwe mei-inoar de Stifting Freonen fan Tresoar 
oprjochte. 

Wêrom allinne dy beide? Hie it Argyf dan gjin 
freonen? 
Jawis wol, in hiele protte sels, mar dat binne gjin 
donateurs, lykas de freonen fan de PB dat wiene en 
de stipers fan it FLMD. De Freonen fan de Argiven 
yn Fryslân dogge frijwilligerswurk foar it Ryksargyf 
en foar oare argiven yn Fryslân. Mar ‘donateurs’, 
yn ’e itige sin, binne hja net en dêrom passe se as 
gehiel net yn it gearwurkingsferbân dat de efter-
bannen fan PB en FLMD mei elkoar oangien binne. 
It seit himsels, dat alle Freonen fan de Argiven 
op persoanlike titel mear as wolkom binne by de 
Stifting Freonen fan Tresoar!

Wat binne de foardielen fan in freon fan 
Tresoar?
1. Koarting op de brûkerspas foar Tresoar. 
2. Fergees of mei koarting meidwaan oan aktivitei-

ten of nei lêzingen dy’t Tresoar organisearret.
3. Mooglikheid ta it meidwaan oan ekskurzjes. 
4. Letterhoeke, dat trije kear yn it jier ferskine sil,  

wurdt fergees tastjoerd.
It wichtichste is lykwols net, wat de freonen al-
legearre krije, mar wat se jouwe! Troch freon te 
wurden, wurdt Tresoar stipe. Freonen fiele har 
belutsen en wolle it ynstitút mei drage. Fan sokke 
freonen hat eltse ynstelling ferlet en sa’n nij-foar-
me ynstitút al hielendal!

Dat sil wol wat kostje moatte, sa’n  
freonskipsferklearring?
Foar minimaal € 20,-- jiers binne jo al freon. Freon 
foar it libben binne jo foar € 200,--. 

Dat liket net iens folle! 
Nee, dat is it ek net en wy moatte ek noch mar 
sjen oft wy mei dat jild útkomme kinne. (Jo meie 
út soarte ek mear jaan as de minimumbedraggen!) 
Gelokkich ha wy in lyts begjinkapitaal meikrigen 
fan de Feriening Freonen fan de PB en de Stifting 
ta Stipe fan it FLMD. Beide hawwe de Stifting Freo-
nen fan Tresoar as in soarte fan breidsskat in part 
fan har, yn de rin fan de jierren opboude kapitaal, 
meijûn.

Wêrom net alles en wat bart der dan mei de 
rest fan it jild? 
De Feriening Freonen fan de PB hawwe fan de 
rest in fûns foarme, dêr’t moaie dingen fan dien 
wurde kinne. De Feriening Freonen fan de PB hie 
de gewoante om út en troch op in feiling of oars, 
in hiel bysûnder boek te keapjen. Dat boek waard 
dan oanbean oan de biblioteek om de kolleksje 
hieltyd moaier, mear bysûnder of folsleiner te 
meitsjen. Dy prachtige tradysje sil fuortset wurde. 
Op soartgelikense wize is it jild, dat de Stifting ta 
Stipe fan it FLMD behearde, oergien nei de Stifting 
FLMD. Tenei kin de stifing dêr dingen fan betelje 
op literêr en literêrhistoarysk mêd, dy’t net finan-
sierd wurde troch Ryk of Provinsje. 

Hoefolle freonen binne der eins op dit stuit? 
Mei’t omtrint alle freonen fan de PB en alle stipers 
fan it FLMD ree wiene om har stipe om te setten yn 
in freone-status binne der no al sa’n 750 freonen 
fan Tresoar. Oan ’e ein fan dit jier soene dat eins 
1000 wêze moatte! De Stifting Freonen fan Tresoar 
siket dus noch in hiele protte nije leden. By dit 
blêd yn sit in  oanmeldingsbon. Dy bon kin ynfolle 
wurde en opstjoerd nei de stifing,  of jûn wurde 
oan goekunde dy’t noch gjin freon is, mar it faaks 
wol wurde wol.
Tresoar en benammen it bestjoer fan de Stifting 
Freonen fan Tresoar (Tsjêbbe Hettinga, Johan 
Raven, Robert Wielinga, Richard de Grave, Joop 
Koopmans, Sytse ten Hoeve en Tineke Steenmeijer-
Wielenga) tidigje op in soad  belangstelling en 
help. Op nei de 1000!

De Stifting Freonen fan Tresoar



De Stichting Vrienden van Tresoar

|Tineke Steenmeijer-Wielenga

Als ik zeg dat Tresoar op 1 september 2002 ont-
staan is door een fusie van de Provinciale en Buma 
Bibliotheek (PB), het Rijksarchief Friesland (RAF) en 
het Fries Letterkundig Museum en Documentatie-
centrum (FLMD), vertel ik geen nieuws meer. Wat 
minder bekend is, is dat ook de achterbannen zijn 
samengevoegd. De leden van de Vereniging Vrien-
den van de Provinciale Bibliotheek en de donateurs 
fan de Stichting tot Steun van het FLMD vormen nu 
de Stichting Vrienden van Tresoar.

Waarom alleen deze twee? Had het Rijksar-
chief dan geen vrienden?
Jazeker wel, heel veel zelfs, maar dat zijn geen dona-
teurs, zoals de vrienden van de PB en de donateurs 
van het FLMD. De Vrienden van de Archieven in 
Friesland doen vrijwilligerswerk voor het Rijksar-
chief en andere archieven in Friesland. Maar dona-
teurs, in de gebruikelijke betekenis van het woord, 
zijn ze niet. Daarom passen ze niet binnen het 
samenwerkingsverband dat de achterbannen van 
de PB en het FLMD met elkaar zijn aangegaan. Het 
spreekt voor zich, dat alle Vrienden van de Archie-
ven op presoonlijke titel meer dan welkom zijn bij 
de Stichting Vrienden van Tresoar!

Wat zijn de voordelen van een Vriend van 
Tresoar?
1. Korting op de gebruikerspas voor Tresoar.
2. Gratis of met korting meedoen aan activiteiten of 

naar lezingen die Tresoar organiseert.
3. Mogelijkheid tot het meedoen aan excursies.
4. Letterhoeke, dat drie keer per jaar zal verschijnen, 

wordt gratis toegezonden.
Wat de vrienden allemaal krijgen is niet het belang-
rijkste. Het gaat erom wat ze geven! Door vriend te 
worden, wordt Tresoar gesteund. De vrienden voelen 
zich betrokken en willen het instituut helpen voort-
bestaan. Elke instelling heeft dit soort donateurs 
nodig. Vooral zo’n nieuw instituut als Tresoar!

Zo’n vriendschapsverklaring kost zeker wel 
geld?
Voor minimaal € 20,-- per jaar bent u al vriend. 
Vriend voor het leven bent u voor € 200,--.

Dat lijkt maar weinig!
Klopt, en we moeten ook maar afwachten of het zo 
uit kan. (U kunt natuurlijk meer geven dan de mini-
mumbedragen!) Gelukkig hebben we een beginka-
pitaaltje meegekregen van de Vereniging Vrienden 
van de PB en de Stichting tot Steun van het FLMD. 
Als een soort bruidsschat hebben ze de Stichting 
Vrienden van Tresoar een gedeelte van hun, in de 
loop der jaren opgebouwde kapitaal, meegegeven.

Waarom niet het gehele kapitaal en wat ge-
beurt er dan met het resterende geld?
De Vereniging Vrienden van de PB heeft van het 
resterende geld een fonds gevormd waar mooie 
dingen mee kunnen worden gedaan. De Vereniging 
Vrienden van de PB had de gewoonte om zo nu en 
dan op een veiling of andere plaats, een bijzonder 
boek te kopen. Dit boek werd dan aangeboden aan 
de bibliotheek om de collectie mooier, meer bijzon-
der en vollediger te maken. Deze prachtige traditie 
wordt voortgezet. Het geld dat de Stichting tot Steun 
van het FLMD beheerde, is op soortgelijke wijze 
overgedragen aan de Stichting FLMD. De stichting 
kan voortaan van dit geld dingen op literair en lite-
rair-historisch gebied  betalen die niet gefinancierd 
worden door Rijk of Provincie.

Hoeveel vrienden zijn er op dit moment?
Bijna alle vrienden van de PB en alle donateurs van 
het FLMD waren bereid om hun steun om te zetten 
in een vriendenstatus. De stichting telt nu ongeveer 
750 vrienden. Aan het eind van dit jaar zouden dit 
1000 moeten zijn! De Stichting Vrienden van Tresoar 
zoekt dus nog veel nieuwe vrienden. In dit perio-
diek zit een aanmeldingsbon. Deze bon kan worden 
ingevuld en opgestuurd naar de stichting, of worden 
weggegeven aan een goede kennis die nog geen 
vriend is, maar dit misschien wel wil worden.
Tresoar en in het bijzonder het bestuur van de Stich-
ting Vrienden van Tresoar (Tsjêbbe Hettinga, Johan 
Raven, Robert Wielinga, Richard de Grave, Joop 
Koopmans, Sytse ten Hoeve en Tineke Steenmeijer-
Wielenga) rekenen op veel belangstelling en steun. 
Op naar de 1000!
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|Haye Bijlstra

In de depots van Tresoar 
wordt het bedrijfsarchief 
van  Koninklijke Tichelaar te 
Makkum bewaard.  Dat is mee 
de aanleiding geweest om van 
18 juni tot en met 1 oktober 
de tentoonstelling “Makke yn 
Makkum” te organiseren. 

In de tentoonstelling wordt de 
bedrijfsgeschiedenis van de aar-
dewerkfabriek van de familie Ti-
chelaar vanaf 1868 getoond aan 
de hand van de bedrijfscollectie 
aardewerk en stukken uit het 
bedrijfsarchief. Deze tentoon-
stelling maakt deel uit van een 
grotere manifestatie 400 jaar 
Fries aardewerk – Steengoed!
In nog vijf andere Friese mu-
sea: het Fries Museum, het 
Museum Princessehof, het 
Fries Scheepvaart Museum, het 
Hannemahûs, en het Harlinger 
Aardewerk Museum zullen 
gelijktijdig tentoonstellingen 
over verschillende aspecten van 
het Friese aardewerk worden 
georganiseerd. 
De aanleiding van de manifes-
tatie is de afronding van een 
bijzondere serie boeken. De neer-
slag van jarenlang onderzoek 
naar de productie en verschij-
ningsvorm van Fries aardewerk 
en Friese tegels heeft geresul-
teerd in het verschijnen van 
totaal zeven delen, uitgegeven in 
de serie Fries Aardewerk. Mede 
aanleiding voor de manifestatie 

vormt het 50-jarig bestaan van 
de Ottema-Kingma Stichting. 

De Aardewerkfabriek van Tiche-
laar uit Makkum is vanaf 1700 
tot op de dag van vandaag in 
bedrijf, met bijna zonder onder-
breking een telg van de familie 
Tichelaar als directeur. 
In 1868 deed Pieter Jelmers Ti-
chelaar het bedrijf over aan zijn 
zonen Jelmer en Jan. Onder lei-
ding van de nieuwe directie on-
derging het bedrijf een drastisch 
vernieuwingsproces. De handel 
in gleiproducten, schotels, bor-
den en vaatwerk voor dagelijks 
gebruik, liep zo ver terug dat 
de voorraden zich in Makkum 
opstapelden. De nieuwe directie 
nam daarop het ingrijpende 
besluit om de gleibakkerij af 
te stoten. Op 31 december 1876 
werden de laatste gleiproducten 
uit de oven gehaald. 
Er werden nieuwe producten 
ontwikkeld, de bestaande suc-
cesvolle producten bleven in 
productie. In de vorm van een 
stoommachine deed de mechani-
satie zijn intrede in deze arbeids-
intensieve bedrijfstak. 
De productie van zogenaamde 
platen, soms forse ter decoratie 
bedoelde beschilderde aardewer-
ken schilden, was een commerci-
eel succes. Duizenden exempla-
ren vonden hun bestemming in 
binnen- en buitenland. Tussen 
1869 en 1920 zijn er maar liefst 

19.000 exemplaren geteld. 
Ook de oprichting van de 
filtreerfabriek, waar naar een 
Engels voorbeeld waterfiltreer-
apparaten werden vervaardigd, 
bracht nieuwe producten voort 
zoals urinoirs, privaattrechters, 
wandfonteinen en boterpotten. 
De productie van waterfiltreer-
apparaten moest echter worden 
gestopt na problemen met de 
Engelse fabrikant van deze 
uitvinding. Nieuwe directeuren 
Tichelaar zagen telkens weer 
kans, soms met vallen en op-
staan, nieuwe wegen te vinden 
om de bedrijfsvoering gezond te 
houden. Innovatie bracht soms 
reorganisatie van het bedrijf met 
zich mee en er werden nieuwe 
producten ontwikkeld. Zo werd 
in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw besloten om 
vormgevers van aardewerkpro-
ducten aan te trekken. Op deze 
wijze probeerde men tot een 
modern en stijlvol productassor-
timent te komen. Daarbij werd 
de traditionele veelkleurige 
beschildering losgelaten, en de 
vormgeving van het aardewerk 
wordt geheel eigentijds. 
Koninklijke Tichelaar is een 
specialist in het vervaardigen 
van veelkleurig aardewerk met 
heldere kleuren. Hoewel het tra-
ditionele aardewerk nog steeds 
leverbaar is, wordt de toekomst 
gekenmerkt door design sier– en 
gebruiksvoorwerpen, gegla-

Makke yn Makkum
Een tentoonstelling over een aardewerkfabriek



zuurde dakpannen en stenen, 
designtegels voor badkamers 
en keukens. Door de jarenlange 
opbouw van kennis van gegla-
zuurde keramiek is Tichelaar 
een gewaardeerde specialist op 
het gebied van uiteenlopende 
keramiekrestauraties geworden. 
Hoewel de computer en moder-
ne bedrijfsvoering in het bedrijf 
hun intrede hebben gedaan is 
het verbazingwekkend dat het 
fabricageprincipe van aardewerk 

gelijk is aan de begintijd van het 
bedrijf. 
In de tentoonstelling staat de 
werkplek van de plateelschilder 
centraal. De schilder die met 
zijn palet en penselen door de 
eeuwen heen het aardewerk 
van Tichelaar, op ambachtelijke 
wijze, die opvallende decoratie 
gaf en nu nog geeft. 
In de tentoonstelling “Makke yn 
Makkum” zullen de producten 
die gefabriceerd zijn vanaf 1876 

de leidraad vormen. Daarbij zul-
len voorbeelden van de schilders 
en ontwerpers zoals Willem ten 
Zweege, Jakobus ten Zweege, Jan 
Romke Steensma, Lucie Bakker 
en Jan van der Vaart getoond 
worden. Met het tentoonstellen 
van de nieuwe collectie design- 
aardewerk en porselein van 
Koninklijke Tichelaar wordt 
de ontwikkelingsgang tot nu 
compleet. 

Omstreeks 1900 begon Tichelaar reclame te maken voor zijn producten. Dat deed men onder andere met presentaties op  
beurzen waar potentiële afnemers een catalogus van het assortiment konden krijgen. 
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|Annemieke Nijdam

Op de studiezaal en op onze web-
site www.tresoar.nl is een groot 
aantal nieuwe inventarissen 
beschikbaar gekomen. Dit betreft 
onder meer een aantal familiear-
chieven, namelijk de archieven 
van de families De Crane, Telting, 
Van Slooten en Van Sminia (van 
de tak van De Klinze te Oudkerk). 
Daarnaast is er een nieuwe 
toegang op het archief van de 
familie Calkoen-Vegelin van 
Claerbergen. Ook de inventaris 
van het huisarchief Dekemastate 
is nu online te raadplegen.

Verder zijn drie archieven 
beschreven die bij het voorma-

lig FLMD werden bewaard. Het 
betreft de archieven van ‘De 
Blauwe Seilbokse’, het Sosi-
ael- Demokratysk Frysk Forbân 
en uitgeverij/boekhandel Van 
der Velde in Leeuwarden. Deze 
inventarissen kunnen, evenals de 
toegangen op een aantal overge-
brachte overheidsarchieven, op 
de studiezaal en op de website 
worden ingezien.

De afgelopen maanden zijn ook 
diverse nieuwe archieven en ar-
chiefjes verworven. Bijzonder was 
de verwerving van twee uitgebrei-
de collecties beeldmateriaal. 
De provincie Fryslân droeg het 

Nieuwe archieven en 
nieuwe inventarissen 

voormalig fotoarchief van het 
team Archief en Bibliotheek over 
aan Tresoar. Het betreft een grote 
hoeveelheid foto’s uit ruwweg 
de laatste helft van de twintig-
ste eeuw, met afbeeldingen van 
allerlei personen, objecten en 
gebeurtenissen in Friesland. 
Van het ministerie van Land-
bouw ontving Tresoar de foto- en 
diacollectie van de Rijksland-
bouwconsulentschappen 
Drachten, Leeuwarden en Sneek. 
De afbeeldingen betreffen de 
landbouw (boerderijen, land-
bouwwerktuigen etc.) in Fries-
land vanaf ongeveer 1945. 
Beide collecties zijn niet toe-
gankelijk voor het publiek, 
omdat de materiële staat en de 
ordening van het materiaal dat 
niet toestaat. Wel is er een begin 
gemaakt met het scannen en 
beschrijven van een gedeelte van 
de foto’s en dia’s, zodat deze te 
zijner tijd op onze website kun-
nen worden bekeken. 

It Sosiael-Demokratysk Frysk Forbân (SDFF) 
wie in groep Frysksinnigen yn de SDAP. Op 

de foto in simmerkamp, augustus 1933. 
Midden achter mei in sjongboekje yn ´e hân 

J.H. Brouwer,  
foaroan links J.K. Dijkstra, rjochts foaroan 

A.I. Brouwer-Prakke.

Bezoek van koningin Wilhelmina en prins 
Hendrik aan Harlingen, 1905. De koningin, 
in Friese klederdracht, staat op het punt aan 
boord te gaan van het stoomschip. Links 
van haar, met de steek, de prins. 
(Familiearchief Van Slooten)

Interieur van het Martenahuis te Franeker, 
ca. 1880. (Familiearchief Telting)



|Lourens Oldersma

Tijdens contacten met bezoekers 
en Vrienden van Tresoar valt het 
op dat voor velen de organisa-
tiestructuur van Tresoar niet of 
nauwelijks bekend is. Nu is de 
organisatiestructuur niet het be-
langrijkste van het instituut, maar 
het leek de redactie toch nuttig 
om in het eerste nummer even stil 
te staan bij de organisatie.

Tresoar is een openbaar lichaam 
op grond van een gemeenschap-
pelijke regeling. Deze regeling is 
vergelijkbaar met de statuten van 
een stichting en heeft de vorm 
van een overeenkomst tussen de 
drie partijen die Tresoar hebben 
opgericht, Provincie, Ministerie 
van OCW en de stichting FLMD.  
Door de keuze van een gemeen-
schappelijke regeling is Tresoar 
een overheidsinstelling.
In de gemeenschappelijke rege-
ling worden de taken van Tresoar 
beschreven, de samenstelling 
van het bestuur geregeld en de 
afspraken over de financiering 
vastgelegd. Aan Tresoar zijn de ta-

ken van de oude drie instellingen 
opgedragen.  

Provinciale en Gedeputeerde 
Staten benoemen vanuit hun 
midden drie bestuursleden, de 
minister van OCW benoemt ook 
een drietal, en door de stichting 
FLMD wordt één bestuurslid 
aangewezen.
Op dit moment zijn vanuit de Sta-
ten dr. A.J. Mulder, mw. P. de Graaf 
en mw. N. Zijlstra bestuurslid. De 
minister van OCW heeft mr. E.J. 
Rotshuizen, dr. P. Winsemius en 
drs. J. van der Velde als bestuurs-
leden aangewezen. De voorzitter 
van de stichting FLMD, mw. drs.  J. 
van der Kloet, is door het bestuur 
ook als bestuurslid van Tresoar 
benoemd.
Tresoar ontvangt geen subsidie, 
maar vaste, in de gemeenschap-

De organisatie  
van Tresoar

pelijke regeling  vastgelegde, 
bijdragen van Provincie en Rijk.  
De verdeling is ongeveer 2/3 tegen-
over 1/3.
De interne organisatie is als volgt: 
Er zijn twee “inhoudelijke” afde-
lingen, Publieke Dienstverlening 
en Collecties. Met de afdeling 
Publieke Dienstverlening  heeft 
de klant het meest te maken. 
Hieronder vallen de studiezaal, de 
educatieve afdeling, de literatuur-
bevordering en het interbiblio-
thecair leenverkeer. Meer achter 

de schermen werkt de afdeling 
Collecties. Alles wat nodig is om 
nieuwe aanwinsten te verwerven, 
te beschrijven en toegankelijk 
te maken speelt zich af in deze 
afdeling. 
Naast de “inhoudelijke” afdelin-
gen kent Tresoar de afdeling fa-
cilitaire zaken die een ondersteu-
nende rol vervult. In deze afdeling 
zitten de restauratieafdeling, de 
post en repro en het gebouwen-
beheer.
Tenslotte is er een stafbureau dat 
rechtstreeks onder de directeur 
ressorteert. Hierin zijn naast het 
secretariaat, de automatisering, 
personeelszaken, de financiële 
administratie en de PR  en marke-
ting ondergebracht.

 Tresoar is een openbaar 
lichaam op grond van een  
gemeenschappelijke regeling.  
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Undersiker oan it wurd: Sicco van Albada

By in earder ûndersyk foar in 
boek oer de werven yn Heech die 
bliken dat der noch gjin systema-
tysk ûndersyk nei skûtmakkers 
west hat, net mear as dat dizze 
of jinge inkeld wol ris geandewei 
‘adressen’ fan akten notearre 
hat. Doe’t ik troch de VUT yn 
1999 rom yn de frije tiid kaam te 
sitten, like it my in moai ûnder-
werp ta om ris yn de hypoteek-
boeken fan de gritenijen te 
dûken, fan ûngefear 1600 oant 
1811, om dêrút dy akten te sam-
meljen dêr’t  skûtmakkers en 
skipstimmerlju yn foarkomme. 
Yn it begjin skreau ik de hiele 
akte oer, net wittend wat ik krekt 
notearje moast, mar sa stadich-
oan fûn ik myn eigen formulear-
ringen en in akte fan trije siden 
past no op trije rigels. En hjoed, 
hast seis jier letter, binne de 
hypoteekboeken fierhinne dien: 
Eaststellingwerf, Ferwerderadiel, 
it Bilt en Ljouwert noch en dan 
binne se kompleet. 
It materiaal dat derút komt, 
bestiet foaral út skuldbekentenis-
sen fan skûtmakkers oan leveran-
siers of hypoteekhâlders en, 

minder as te ferwachtsjen, fan 
skippers oan skûtmakkers, de 
saneamde skûtebrieven mei de 
skuld foar in nij of twaddehâns 
skip. Dat komt trochdat, foaral 
yn de santjinde ieu, de skûtmak-
kers de gewoante hienen dy 
brieven ûnder har te hâlden. 
Ut ynventarissen fan skûtmak-
kers út dy tiid docht bliken dat 
it somtiden om in soad brieven 
giet. Dat feroaret as yn 1723 De-
putearre Steaten beslute dat alle 
skûtebrieven registrearre wurde 
moatte en dat jout ynienen in 
grutte tafloed fan brieven, âlde 
en nije. Echt nijsgjirrich wurde 
se as de ôfmjittings fan it skip ek 
jûn wurde. Mar fan skippen ûn-
der de fjirtich foet binne der net 
folle brieven en fan lytse skipkes 
en boatsjes al hielendal net.
Dernêst binne der ek noch de 
Proklamaasje - , Ynventarisaasje 
– en Weesboeken dy’t somtiden 
tige nijsgjirrich materiaal biede: 
ferkeap fan werven en ynventa-
rissen by skûtmakkers mei ark, 
foarrie, skulden en krediten. 
It lêzen derfan avensearret ek 
aardich: de lytse helte is sawat 

Yn dizze rige wolle wy minsken 

oan it wurd litte dy’t in soad 

gebrûk meitsje fan de kolleksjes 

fan Tresoar. Wêr binne se mei 

dwaande, wat is har driuw-

fear, en wêr sil it ûndersyk op 

útdraaie? 

As earste komt Sicco fan Alba-

da út Ljouwert oan it wurd. Al in 

jiermannich is hy in pear dagen 

yn de wike foar ûndersyk op de 

stúdzjeseal te finen. Hy hat him 

gripe litten troch de skipsbou 

en de skipshellingen yn Fryslân. 

Dat ûnderwerp komt net út de 

loft fallen. Van Albada hat sels in 

boat (in Staverske Jol) en is ek 

in soad op it wetter te finen. Wy 

litte him sels oan it wurd. 

In tillefoanboek 
fan skûtmakkers



brûker dy’t it iene of oare boek 
yn hannen hat, sjen kin oft ik it 
lêzen haw of net. 

Eins hie ik fuortendaliks myn ûn-
dersyksgebiet wat mear beheine 
moatten, bygelyks de skûtmakke-
rij yn de santjinde en achttjinde 
ieu. Want trije ieuwen – fan 1600 
oant 1900 – is in soad wurk,  
foaral de njoggentjinde, mar 
krekt dy is wol tige nijsgjirrich 
mei de opkomst fan it ferfier oer 
de dyk, fan de steammasjine en 

dien. En fierder sil ek út de sivile 
sintinsjes noch nijsgjirrich mate-
riaal opdûke.
Fansels binne der ek noch alle 
‘losse’ akten dy kollega-ûndersi-
kers my taskikke.
Gegevens oer de perioade nei 
1811 haw ik oant no ta foar it 
grutste part út de Leeuwarder Cou-
rant en – noch net systematysk 
– fan in oantal notarissen.

Wurkjendewei hâld ik by hokker 
boeken oft ik lêzen haw, sadat in 

motor en fan it izeren skip. 

Wêr moat dit allegearre hinne? 
Wat my foar eagen stiet, is in 
boek mei efteryn in CD-rom mei 
it komplete ‘tillefoanboek’ fan 
alle akten, sadat eltsenien syn 
eigen ûndersyk der mei dwaan 
kin. Yn gearwurking mei it Fries 
Scheepvaartmuseum yn Snits 
wurdt al wurke oan in Access-
database dêr’t al it materiaal yn 
komt. 
It boek sels moat dan in be- 
skriuwing wurde fan it berop – 
fan ‘praamkemaker’ en ‘brauuer’ 
– ‘breeuwer’, gjin ‘brouwer’ 
– oant de ‘scheepsbouwmeester’ 
ta. It moat gean oer it eigentlike 
wurk yn de skipsbou, oer de 
sosjale en beropsmjittige omjou-
wing fan de skipsbouwers, oer 
typen fan skippen, finansjele ym-
plikaasjes, ôfmjittings, werven, 
ûntjouwings troch de tiid en it 
moat him lêze litte as in roman. 
En ek it each moat strield wurde, 
mei moaie platen.
De genealogyske kant moat ek 
oan bar komme, mar miskien is 
dat in ferhaal apart.

Helling fan Roarda oan de Dwersfeart yn Drachten, ca. 1900

Helling fan Lantinga yn Drylts ca. 1900. Der wurdt wurke oan de boeier ‘Catharina’.
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Achlum
“Wy wennen ûnder Achlum, 
op in spultsje oan ’e slachtedyk 
njonken Abe Heeringasyl, “avve-
searring” neamd. Ik wie wiis mei 
kealtsjes en kij en al fan heel 
lyts ôf koe ’k se by de namme. Ik 
mocht graach yn ’e bûthúsklean 
omrinne, mar as se my as famke 
fan in jier of fjouwer fregen: wat 
wolst wurde Boukje? sei ik: dich-
ter of skilder. Dat dit al in teken 
fan myn lettere skriuwoankom-
sten wie, is mar gekheid fansels, 
want soks hie heit my foarpraat. 

Heit en mem hâlden in bulte fan 
lêzen en as mem siet te naaien 
mocht heit har graach foarlêze. 
“Taalbloei” in letterkundich 
lêsboek fan Poelhekke lei ek gau-
ris op ’e tafel en dêr lies er dan 
fersen út foar. Hoewol’t ik der 
neat fan begriep mocht ik graach 
nei dy lûden hearre. Heit sei 
dat minsken dy’t soks makken 
dichters wiene. Fierder hiene wy 
in pear lânskipkes oan ’e muor-
re dy’t ik ek heel moai fûn. Dy 
wiene troch skilders makke en 
dat like my ek wol wat ta. Mear 

Boukje Fokkema †
|Jelle Krol

Ald-bestjoerslid Boukje Fokkema fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum is begjin 
febrewaris fan dit jier ferstoarn. Boukje Fokkema hat har fan it earste begjin fan it FLMD yn 1959 ôf oant en mei 
19�0 foar de bestjoerlike taken fan dy stifting ynset, goed 21 jier alsa. Nei D.A. Tamminga dy’t 22 jier in sit yn it 
FLMD-bestjoer hân hat, wie hja it langst sittende bestjoerslid fan de stifting  FLMD. Yn it deistich  libben wurke 
Boukje Fokkema (*Achlum, 7 maaie 192� – Ljouwert, 9 febrewaris 2005) as assistinte by de wurdboekôfdieling 
fan de Fryske Akademy. Yn it fearnsjierblêd fan de FA is hja mei in In memoriam betocht troch Piter Boersma (Ut 
de Smidte, maart 2005, s. 9).  Oant op hege jierren toande se net allinne belangstelling foar it wurk fan de Fryske 
Akademy, mar ek foar de Fryske skriuwerij en foar it wurk fan it FLMD yn it bysûnder. 
Har skerp observaasjefermogen en fine humor binne goed werom te finen yn de altyd noch tige lêsbere sketsen 
dy’t yn 1957 byinoarbrocht binne yn de sammelbondel Bisiden de wei. Foar dy bondel krige hja yn 195� de 
saneamde Burgerprijs fan de stêd Boalsert. 
Yn it Fryslân-nûmer fan Delta: a Review of Arts, Life and Thought in the Netherlands (19�9) waard har ferhaal 
‘Dûbele went’ yn Ingelske oersetting opnommen. Dat ferhaal ferskynde yn 1991 yn Hongaarske oersetting yn 
it blêd  Helikon: Szépirodalmi Hetilap nr. 12 (22-3-1991), wylst it yn 19�1 yn in fertaling fan  Sibe Sipke de Jong 
Dsn. al yn it Esperanto publisearre wie. Ek in oar ferhaal fan har waard fertaald en wol ‘De kaei’, mar dan yn it 
Skotske Gaelic. It ferskynde yn Gairm: An Raitheachan Gaidhlig, nr. 121 (19�2-19�3), ûnder de titel ‘An Iuchair’. 

Yn dit stik wolle wy har graach  betinke mei de publikaasje fan har autobiografyske skets dy’t hja yn 1991 foar 
de “Ljouwerter rûnte” - in fermidden fan lju mei niget oan it Frysk en de Fryske kultuer - makke. Dit stik, dat 
earder by it FLMD berêste en dat no dus by Tresoar is, tsjûget neffens ús op treflike wize fan har fertelkeunst-
mei-in-fyn-glimke .

oanwizingen dy kant út binne 
der beslist net. Ik sloech in heap 
yn it bûthús en yn it lân om. Mei 
poppen boartsje koe my net folle 
skele en as mem ris mei ús nei 
Frjentsjer gong om nije klean 
wie dat in ramp. Der wie neat dat 
ik slimmer fûn en der wie net 
folle mei my te begjinnen.

Doe’t ik op skoalle gong ha ’k in 
rite hân dat ik in protte fanta-
searde. Ik wenne dan yn in grut 
oar hûs en ik belibbe fan alles. 
It wie in ferhaal dêr’t alle dagen 



oan fierder borduerd waard. Dat 
hie fan gefolgen dat mem net 
folle mei my wurde koe. Ik moast 
faak boadskippen meinimme út 
’e buorren, mar as ik by Wypke 
Tryntsje foar de toanbank stie, 
wist ik hast noait wat ik meinim-
me moast. Tryntsje neamde dan 
fan alles op, ik naam dan mar 
wat mei, mar dat kaam lang net 
altyd goed foar de hearen.

Ik hie in protte nocht oan lêzen 
en ús mem suchte faak dat ik 
myn ferstân wol ferlêze koe. 
Noch slimmer wie dat ik oan 
hantwurkjen in broerke dea hie. 
Neffens ús mem, sei beppe doe’t 
se by myn widze stie: No kin sij 
letter moai jurken foar beppe 
naaie. Dy winsk is net útkom-
men dus.

Ik koe wol goed opstelmeitsje; 
op âlderjûnen lies master dat 
fan my faak foar. Mem hat my 
dat sa tusken noas en lippen wei 
ris ferteld. Bot oer it hynder tild 
hat se my oars net, want doe’t 
master ris in priis beloofde oan 
bern dy’t tsienkear achterelkoar 
“nul fout” op diktee hiene en ik 
har ris fertelde dat ik al acht kear 
goed hie en dat ik it grif wol rêde 
soe, sei se dat ik net sa fan my 
sels swetse moast en dat ik oars 
mar net sa sleau wêze moast. 
Botte braaf wie ik ek net want 
kattekwea woe my tige oan. Doe’t 
Jehannes Poltyk op syn skearwin-
kel in moai plaatsje krige mei 

dêrop “Bellen s.v.p.” krige dat 
sa’n oanlûkingskrêft dat ik op 
myn wei nei skoalle ta it net litte 
koe om it dan ek mar te dwaan. 
Doe’t ik dat dan in deimennich 
flikt hie, kaam Jehannes my 
efternei en doe’t ik sei dat er 
dat dan ek net op ’e doar sette 
moast, krige ik in flinke draai 
om ’e earen, lyk foar beppe har 
glêzen. Soksoarte streken koe ik 
net litte bytiden.

Om op ’e skriuwerij werom te 
kommen, wit ik noch dat ik op 
in simmer gauris op in kromme 
wylch oan ’e hússide mei in  
skriuwboekje siet en dat folkwat-
tele. Wêr’t it oer gong wit ik net, 
mar Tite, ús mem har moarns-
famke, ha ’k it lêze litten en dy 
wie fol bewûndering. Ik moat der 
by sizze dat Tite net ien fan de 
skrandersten wie.

De skoalletiid rekke om en ik 
moast fan skoalle ôf. Ik hie noch 
it gelok dat ik de achtste klasse 
folgje moast om’t ik op 1 april 
noch gjin fjirtjin wie, mar dat 
jier kaam in ein oan. Ik hie yn 
dy klasse Frânske les fan master 
hân en ik hie de stille hope dat 
master en ek dominy der wol ef-
teroan soene dat ik trochlearde. 
Ik leau ek wol dat se dat dien 
hawwe, mar it gong net troch. Us 
heit hie in greidpleats op Lonjee 
ûnder Boalsert kocht, dat wie 
finansieel in heel ûndernimmen 
en der koe no gjin faam mear 

ôf. Ik moast mem helpe en mei 
melke.

Dy ferhuzerij like ús as bern 
prachtich ta, mar dy skoalle koe 
ik net misse. Der wie earder in 
jonge yn Achlum: Jan Sipel, dy’t 
alle bern heel sleau fûnen en 
dy hie de deis dat er fan skoalle 
moast, sitten te gûlen. Dat woe ik 
dus net heal, mar doe’t mem my 
foar de ferdivedaasje, de middeis 
mar op ’e fyts nei pake en beppe 
yn Mullum stjoerde, ha ik ûn-
derweis fan Achlum nei Mullum 
heel wat triennen rinne litten.

Lonjee
Dy maaie ferfearen wy en it 
skoallelibben waard earst wat 
fergetten. It nije op dy âld pleats 
yn ’e greiden, dêr’t de timmerlju 
noch heel wat oan opknappe 
moasten, en it boerelibben, dêr’t 
ik op himsels wol in soad nocht 
oan hie, naam my yn beslach. 
Ik hie mear tiid te lêzen en ik 
sneupte in protte yn heit syn 
boekjes en tydskriften om. Der 
wie in planke mei jiergongen 
Frisia’s en Yn ús eigen tael en losse 
boekjes en brosjueres dêr’t ik my 
tige yn ferdjippe. Frysk lêzen hie 
ik fan muoike Wike [= Welmoed 
Dykstra-Talsma, dy’t de berne-
rubryk fan de LC fersoarge, JK] 
wol leard en fierder wie ik mei ’t 
Frysk opgroeid. Beppe, dyselde 
fan it naaien noch wol, siet as sy 
by ús thús wie gauris út ’e Rimen 
en Teltsjes foar te lêzen. Wy 
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hiene de twadde printing dêr fan. 
Dy kaam by oerpake wei.

It like my moai ta om ek lêzer 
fan in Frysk tydskrift te wurden 
en nei wat gebiddel mocht ik in 
abonnemint op “Yn ús eigen tael” 
ha. Ik sil mei myn fjirtjin jier wol 
de jongste lêzer west ha. Der wie 
ek noch wol taaie kost by, mar ik 
woe my dêr ynjaan en as ik âld 
genôch wie, woe ik nei gearkom-
sten gean en al sa mear. Ik folge 
in skriftlike kursus Frânsk en it 
oare jiers woe ik Ingelsk dwaan, 
mar myn slinger hie ik noch net 
helendal. Myn broers wiene deis 
nei skoalle en behalven it learen 
miste ik it skoallefermidden en 
maten fan myn slach. Der wiene 
wol in pear boerefamkes dêr’t ik 
ris mei op en út gong mar it wie 
myn soarte net en ik seach út nei 
de tiid dat ik âld genôch wêze soe 
om der út te brekken.

Fierder siet ik jûns op myn 
keammerke hele skriften fol te 
skriuwen. As it ris swier waar wie 
en wy nachts fan ’t bêd moasten, 
hie ik soms in skrift ûnder de 
klean, want myn ferhaal moast 
net opbaarne. Dat ik skriuwster 
wie, stie my doe dúdliker foar de 
geast as yn letter jierren.

Doe’t ik 16 waard moast ik nei in 
twajierlikse Lânbouhúshâldkur-
sus fan twa dagen yn ’e wike. Dêr 
fielde ik my ek net op myn plak. 
Allinne in pear teorylessen hie 
ik wol aardichheid oan. Doe’t wy 
foar in learares bernesoarch in 
berneferhaaltsje skriuwe moas-
ten, waard dat allinne oan it tal 
siden beoardiele, se hie de ynhâld 
mar net lêzen.

It wie doe oarloch, we hiene in 

pear ûnderdûkers en bûten alle 
aaklike nijs om ús hinne, wie der 
op ’e pôle net folle te belibjen. 
Om myn achttjinde hinne ûnt-
diek ik dat der yn Boalsert in 
krite fan it Jongereinbûn [Boun 
fan ’e Frysk Nasjonale Jongerein, 
oprjochte yn 1936, JK] wie en dêr 
mocht ik hinne, mar dat duorre 
net lang want de foarsitter fer-
huze en de klub waard opdoekt.

Fuort nei de oarloch ha ’k mei 
in skriftlike kursus it Fryslân-
diploma B helle en it jiers dêrop 
de Fryske akte. Ik hie graach de 
kursus yn Ljouwert folgje wollen, 
mar dat wie te fier ôf en jûns let 
mei de bus nei Boalsert werom 
koe net. Ik ha dêr wol lilk om 
west; myn broers gongen nei 
Snits nei de lânbouwinterskoalle 
en ik koe altyd mar op ’e pôle 
bliuwe. Ik helle bêste sifers op 
dy akte, mar ik hie doch in soad 
mist fansels.

Ik reizge letter ál nei Tsjerkwert 
dêr’t ek in krite wie en doe 
begûn it wat te daagjen allegear. 
Ik waard lêzer fan it [Algemien 
Frysk] Jongereinblêd en fan Frysk 
en Frij. Op in kritejûn lies ik 
ris in stikje eigen wurk foar en 
omdat dat der wol ynfoel stjoerde 
ik it nei Frysk en Frij [moat grif 
it Algemien Frysk Jongerein-
blêd west hawwe dêr’t Wadman 
redakteur fan wie, JK]. Ik krige in 
briefke fan Anne Wadman werom 
dat er it opnimme soe. Hy rette 
my oan om tenei myn ûnderwerp 
net by wrâldfrjemde swalkers te 
sykjen, mar fierder trune er my 
oan om fierder te gean. Us mem, 
dy’t der altyd as de kipen by wie 
om te sjen wat de post foar my 
hie, woe witte wat der yn stie. 
Doe’t ik it har fertelde sei se: 

Schoenmaker hou je bij je leest. 
Doe stie ik wer op ’e grûn.

Op in feestjûn fan ’e krite lies ik 
myn ferhaal De moolder foar. It 
trof dat Ype Poortinga dy jûns der 
ek wie, om’t der in toanielstik 
fan him opfierd waard. Hy wie 
doe redakteur fan Frysk en Frij 
en woe it stik graach opnimme. 
It kaam yn ’e krante mei in teke-
ning fan in mole der by. Us mem 
begûn der no wat oan te wennen 
leau ik. Se sil der wol wat grutsk 
op west ha, mar dat moast ik net 
witte fansels. Doe’t ik in abon-
nemint op ’e Tsjerne nimme woe, 
waard se lilk, se sei dat ik it net te 
heech yn ’e holle krije moast. Dêr 
kaam heibel fan fansels, want ik 
liet alles no ek wer net oer my 
hinne gean.

Stadichoan begûn ik der doch 
wat út te brekken. Der wie in  
wykein fan de Folkshegesko-
alle yn Snits en dêr setten Tine 
Twynstra en ik hinne. Wy gongen 
nei dielsgearkomsten fan it 
Jongereinbûn yn Wommels en 
Snits. De Skylger kampen gong 
ik hinne. Dy fûn ik prachtich 
fansels en myn freonerûnte 
waard grutter. Us heit moast 
wolris laitsje om de neffens him 
dizenige figueren dy’t nou en dan 
op Lonjee opdûkten.

Der waard my frege oft ik wykliks 
net ris in stikje foar de húsfrou 
yn de kombinearde Stim- 
Stiennen Man sette woe. Om’t 
húshâldlike dingen perfoarst 
gjin foarkar by my hiene en ik 
altyd wat in tsjinsin yn dy kreaze 
húshâldlike stikjes hie, besocht 
ik it yn it tsjinoerstelde en kaam 
ik mei Baaie, in frijwat rûge 
húshâldster dy’t mei har guod-



like man Laas en in stik of seis 
bern op in lyts komelkersspultsje 
wenne, op ’e proppen. Ik hie dêr 
in bulte aardichheid oan en it 
foel der ek wol goed yn, hearde 
ik wol. Der wiene net folle dy’t 
wisten wa’t Baaie wie, en dat wie 
mar goed ek, want der kaam wol-
ris krityk op de ferkearde ynfloed 
dy’t it op jonge famkes ha koe.

Ik reizge no faak nei gearkom-
sten yn Ljouwert en dan kaam ik 
nachts mei de bus fan healwei-
ienen wer thús. Dêr wie mem no 

oan wend en ik hearde mem ris 
tsjin myn jongste broer sizzen: 
Skielk sjogge wy har net wer. 
Se sieten my no fan bûten ôf ek 
achter om de doar út te gean, 
mar dat wie net sa ienfâldich. 
Tenearsten soe it hele striid jaan 
om mem dy’t in bult omgam-
mele yn ’e steek te litten en twad 
wat moast ik ek begjinne sûnder 
papieren. Wylst skreau ik sa no 
en dan ris in ferhaal dat yn ’e 
Tsjerne opnommen waard. Se fre-
gen my ek wol gauris om wat foar 
de Stim/Stiennen Man yn te stjoe-

ren. Dêr floddere ik dan wat foar 
yninoar, mar dy ferhalen wiene 
fan minder kwaliteit. De echte 
ferhalen dy’t ik skreau makken 
ek in heel oar proses troch.

Denemarken
Troch de sterke oantrún om de 
doar út te gean slagge it my om 
foar in pear moanne nei Dene-
marken yn it kader fan stúdzje-
reizen foar lânboujongerein 
of sokssawat. Myn broer syn 
oansteande seach kâns om mem 
salang te helpen. De winters 
dêroan foarôf hie ik in kursus 
Deensk by Halbe Doele [de earste 
direkteur fan de Fryske Folkshe-
geskoalle Schylgeralân, JK] folge. 
Ik kaam by in boer op Jutlân en 
wurke dêr yn ’e húshâlding. Dat 
wie heel nijsgjirrich fansels, mar 
ik tocht wol faak oan “it juk der 
dienstbaarheid” want de âld 
boerinne hie my de hele dei troch 
oan it wurk. Thús die ik ek wol in 
soad, mar dêr wie ik myn eigen 
baas datoangeande. Ik ha oer dy 
tiid dêre letter in skoftke elke 
wike in stikje yn ’e Stim/Stiennen 
Man hân.

Ljouwert
Myn âldste broer dy’t op ’e 
buorkerij bleaun wie troude en 
kaam ynearsten yn de helt fan it 
foarhûs te wenjen. Myn jongste 
broer dy’t yn Grins studearde wie 
it jiers foartiid al troud dat mem 
krige no folle minder wurk. Doe’t 
se my op ’e wurdboekôfdieling 
fan ’e Fryske Akademy wol tydlik 
foar trije dagen yn ’e wike ha 
woene, gong dat oan. Dat feroare 
myn libben gâns, mar helendal 
ideaal wie it noch net, want ik 
moast jûns wol altyd wer nei 
Lonjee werom. Dat tydlik feroare 
lykwols yn fêst en nei trije jier 

koe ik dêr foar fiif dagen yn ’e 
wike komme. Doe hat myn broer 
myn boeken en spullen yn ’e 
auto loege en my nei Ljouwert 
ferfearn.

By dat wurdboek kaam ik aardich 
ta myn rjocht, dat lei my helen-
dal en it wie wurk dêr’t ik alle 
dagen by learde. Ik bin dêr tritich 
jier bleaun en ik ha dêr in hele 
moaie tiid hân. Wylst [yn 1957, 
JK] wie der fan myn ferhalen by 
Osinga in bondeltsje [Bisiden de 
wei: novellen] útjûn. It wie noch 
yn de tiid fan myn hinne en 
wer reizgjen. Doe’t ik op in jûn 
thúskaam hie de besoarger krekt 
in pak eksimplaren brocht. Beppe 
wie krekt by ús útfanhûs en dy 
wist net wat se seach fansels. Se 
hie har oars al lang mei myn skri-
uwerij fersoend. Doe’t ik har ris 
fertelde dat ik der ek honorarium 
foar krige, sei se dat ik dan mar 
wat mear skriuwe moast.
Yn ’e Akademytiid kaam der 
fan skriuwen net folle mear 
telâne. Doe’t Ype Poortinga mei 
de skriuwerswykeinen begûn 
dêr’t je út eigen wurk foarlêze 
koene, krige ik yn ’e holle om 
ek mar in ferhaal te betinken. 
Dat slagge my en dat ha ’k dêr 
foarlêzen. Poortinga hat it let-
ter yn ’e Koarte Kriem, in boek 
foar middelber ûnderwiis [1970] 
opnommen. Mei myn skriuwerij 
wie it doe sawat dien, ik skode it 
op te min tiid en ik sei út ’e gek 
tsjin de jonge doktorandussen op 
’e wurdboekseal dat ik letter myn 
memoires oer de Akademy wol 
skriuwe soe. Mar no’t ik wol alle 
tiid ha is der oant no ta neat fan 
op ’e hispel kommen. En ik bin 
fan betinken dat as der gjin mear 
oanstriid is, je dan winliken gjin 
skriuwer binne.”
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|Theo Kuipers

Op 9 februari werd in Tresoar de 
tentoonstelling “Yn alle Staten: 
Stinzen en Staten yn Fryslân” ge-
opend. Blikvanger in de tentoon-
stelling was een korte film van de 
cineast Anton Stoelwinder over 
de state Groot Terhorne. Op een 
wijze die doet denken aan een 
chirurg die met verfijnde appara-
tuur in het menselijk lichaam 
een kijkoperatie uitvoert, nam 
Stoelwinder ons met zijn camera 

mee op een rondgang door de 
bewaard gebleven maquette van 
Groot Terhorne.
De tentoonstelling werd geflan-
keerd door een viertal goed 
bezochte lezingen. Paul Noomen 
verzorgde de aftrap met een 
voordracht over “Stinzen in 
middeleeuws Friesland”. In de 
tweede lezing nam Yme Kuiper 
ons mee op reis naar “Leven naar 
de seizoenen. ‘Friese’ buiten-
plaatscultuur in de korte 19de 
eeuw”. Architect Syb Eldering 
actualiseerde het historische 
thema met zijn “Het ontwerpen 
van een state in de 21ste eeuw”. 
Rita Mulder-Radetzky sloot de 
lezingencyclus met een bijdrage 

over “De historische ontwikke-
ling van tuinaanleg bij staten en 
buitenplaatsen in Friesland”. 

Tresoar streeft ernaar om aan de 
thema’s van de tentoonstellingen 
een vertaling voor het onderwijs 
te geven. Bij deze tentoonstelling 
is een heel bijzondere vorm uit 
de bus gekomen. 
Drama op Dekema kon worden 
gerealiseerd in samenwerking 

met de beheerders van Dekema-
state en de Friese Poort. 
Op alle maandagen in april werd 
door studenten van de opleiding 
Drama een “living history”-spel 
opgevoerd. Scholieren uit de 
hoogste groepen van het basison-
derwijs waren in een historische 
enscenering betrokken bij een 
soort detectivespel waarin de 
(gefantaseerde) moord op het 
hondje van de schrijver Havank 
moest worden opgelost. Havank 
was een populaire schrijver van 
detectives, afkomstig uit Leeu-
warden. Hij was een huisvriend 
van de laatste bewoners van 
Dekemastate en zijn hond ligt 
op het terrein van Dekemastate 

in Dekema
Drama

begraven. 
De belangstelling van de scholen 
uit de omgeving was groot. Alle 
maandagen waren volgeboekt en 
helaas moesten er ook scholen 
worden teleurgesteld omdat er 
niet meer speeldagen beschik-
baar waren. Uit de enthousiaste 
reacties van scholieren, onder-
wijzers en begeleidende ouders, 
kunnen we concluderen dat dit 
initiatief een groot succes is 

geweest. “Living history” spreekt 
enorm aan, maar kreeg in deze 
voorstelling een extra impuls 
door de historische entourage 
van het prachtig gerestaureerde 
Dekemastate. 
Niet onvermeld mag blijven het 
enthousiasme van de studenten 
van de Friese Poort (zelfs belang-
stelling van Tryater-acteurs) en 
de bereidwillige medewerking 
van mevrouw Hoogendam, de 
beheerster van Dekemastate.
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|Teake Oppewal 

Inisjatyfnimmer oan it wurd
Meindert Bylsma, ien fan de trije 
inisjatyfnimmers, fertelde by de 
iepening noch in kear yn geuren 
en kleuren hoe’t Operaesje Fers 
ûntstien is. It idee kaam nei bop-
pen op in wykein fan Fryske  
skriuwers yn Koartehimmen, be-
gjin novimber 1967. Bylsma skets-
te de tiidgeast, mei de opkomst 
fan D’66, boer Koekoek, de Provo-
beweging en “O ja, Phil Bloom 
fansels, krekt foar it wykein yn 
Koartehimmen ferskynde dy yn 
it VPRO programma ‘Hoepla’ 
neaken op ’e tevee. Wy hâlde it 
der mar op dat de skriuwers dêr 
noch wat oerémis fan wienen.” 
De sneontejûns waard der 
praat oer demokratisearring 
fan ’e dichtkeunst. “De dichters 

moasten út har Ivoaren Tuorren 
komme. Poëzije wie net allin-

nich foar de Happy Few mar foar 
elkenien. Mei in oplage fan 200 
boekjes rêden jo it lykwols net op 
en berik in grut publyk. Hoe dan 

wol? En doe, op dy sneontejûn, 
de jûn fan ’e healwizichheden, 
spriek Sixma fan Heemstra de 
histoaryske wurden [en Bylsma 
brijke sterk doe’t er ‘de Baron’ 
oanhelle]: ‘Wêrom dogge jim it 
net oer de telefoan, der wurde sa 
ek wol godstsjinstige boadskip-
kes ferspraat.’. (...) 
Op ’e moarn fan ‘the day after’ 
waard altyd de winst ynhelle. 
Dan waard besjoen oft de ideeën 
fan ’e jûns dêrfoar ek echt útwur-
ke wurde koenen en moasten. It 
idee fan poëzije oer de telefoan 
wie hingjen bleaun. Trije man 
seagen der wol ljocht yn en fer-
klearren har ree om ien en oar út 
te wurkjen: Geart van der Zwaag, 
Josse de Haan en ik sels.”. Dêrnei 
fertelde Bylsma it ien en oar oer 

Argyf  
Operaesje  
Fers  
op ynternet

Op Nasjonale Gedichtedei, 27 jannewaris 2005, waard de webside www.operaesjefers.nl iepensteld 

foar it publyk. De webside is ek tagonklik fia www.tresoar.nl, mar foar de bekendheid is it goed om ûn-

der eigen namme te finen te wêzen. De beskikberstelling fan it Operaesje-Fersargyf is in saak dy’t krekt 

past by de ‘core-business fan Tresoar’, dêr’t ik sa’n wurd om sis. Soks hie net mooglik west sûnder it 

ynternet of ûnder de ‘âlde bedeling’ fan it FLMD. It is fergelykber mei it feit dat ek alle foto’s út it literêr 

argyf no te besjen binne op de webside fan Tresoar. 



de begjintiid, de swierrichheden 
en it sukses.
Mear ynformaasje oer de earste 
tiid fan Operaesje Fers is te finen 
op ús webside yn it argyf fan de 
rubryk ‘Stik fan de moanne’ en 
yn de rubryk ‘Ynlieding’ op de 
website fan Operaesje Fers.

Utwreiding
By de start ein jannewaris wiene 
der ûngefear twatûzen gedich-
ten beskikber. Yn de ôfrûne 
moannen hat Tsjisse Hettema, 
meiwurker audiofisueel fan 
Tresoar, noch mear materiaal 
ûntsluten, dat er krigen hat 

fan Hein van der Vliet, dy’t fan 
1981 oant nei 1990 redakteur 
wie fan Operaesje Fers. It totaal 
oantal gedichten is no al rojaal 
2600. Der binne benammen 
Fryske fersen by kommen, fan 
goede opnamekwaliteit. In moai 
foarbyld foarmje de acht fersen 
fan folksdichter Engele Wynsma 
(1912-1993) út de kriten fan 
Dokkum en Kollum, fan wa’t 
yn 1995 postúm in blomlêzing 
ferskynde, Mot en brjitten. De 
opnames binne út 1983 en dogge 
tige autentyk oan – it einekroas 
spat je by wize fan sprekken om 
de earen en je rûke de rook  
fan junyhea. 

Keppeling
De opnames yn it argyf fan Opereaesje Fers binne ek keppele oan de 
nij opsetten dokumintaasjesiden mei ynformaasje oer Fryske skriuw-
ers. Wa’t op de webside fan Tresoar de rubryk ‘Fryske skriuwers’ 
opslacht, kriget in alfabetyske list fan skriuwersnammen. By Reinder 
Rienk van der Leest bygelyks komt dan de side mei ynformaasje en 
dêrby daliks de mooglikheid alle fersen fan Van der Leest te hear-
ren út it argyf fan Operaesje Fers. Mei ien dêrfan, ‘IJsberend in mijn 
kamer’, hie Andrys Stienstra in protte sukses doe’t er dy hearre liet by 
de presintaasje fan de webside op 27 jannewaris. Jo kinne sels behark-
je wêrom! Oan de ynhâld fan de ynformaasjesiden wurdt nammers 
noch hyltyd wurke, ek de side fan Van der Leest is noch net klear.

‘Missing’
Wa’t neigiet hoe’t de opnamen út it argyf oer de jierren ferdeeld 
binne, kin sjen dat der benammen in protte materiaal is út 1968 o/m 
1971, út 1976 en út de tiid 1981 o/m 1983. Fan dy lêstneamde tiid 
binne de nijtafoege opnames, dat wie út de begjintiid fan Hein van 
der Vliet syn redakteurskip. Ut de perioade 1984–1989 is der noch 
hielendal gjin materiaal. Neffens Van der Vliet binne der doe wol 
opnamen makke. Wy hoopje mei ferrin fan tiid dat dy opnamen ek 
beskikber komme.

Ansicht ferstjoere
Ien fan de moaiste dingen fan de OF-side is dat je fia in e-mail oaren 
in sprutsen gedicht tastjoere kinne. Dêrta moatte je in gedicht yn 
de list oanklikke, sadat it begjint ôf te spyljen. Yn it finster dat dan 
iepenet, stiet de mooglikheid ‘Ferras immen mei dit gedicht’. By 
aktivearjen fan dy mooglikheid folget in ynfolskerm dêr’t it e-mail-
adres ynfolle wurde moat fan de adressearre. Der kin ek in tekst by. It 
besykjen wurdich!

Tal besikers
It oantal besikers op de siden fan Operaesje Fers wie fansels it grutste 
yn de wike nei de iepening. Bygeand in steatsje mei de sifers. 

moanne tal	opfrege	siden tal	besikers

jannewaris �327 net fêstlein

febrewaris 30�2 5�2

maart 2522 �22

april 22�� 90�

Us doel is om de bekendheid mei en de berikberens fan de side grut-
ter te meitsjen, ûnder oare troch nei te gean oft der ek mear ‘links’ 
pleatst wurde kinne. En fansels rekkenje wy der ek op dat dit artikel 
bydrage sil ta mear bekendheid mei de side. Ik bin benijd oft wy nei 
it ferskinen fan it earste nûmer fan Letterhoeke ek in stiging fernimme 
sille fan it besikertal!
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Meiwurker oan it wurk / wurd: Tjeerd de Jong

| Jeanette Beerda

Met betrekking tot het behoud 
van erfgoedmateriaal vindt een 
verschuiving plaats. Steeds meer 
regionale archieven besteden 
restauratiewerkzaamheden uit 
aan particuliere bedrijven. De 
restaurateur van het archief krijgt 
hierdoor een meer adviserende 
rol ten aanzien van het behoud 
van de collectie. Tresoar heeft op 
dit gebied een unieke combinatie 
in huis: een restauratieatelier én 
een conserveringsadviseur. ‘Voor 
Tresoar de meest gunstige situ-
atie om behoud van de collectie 
aan te pakken’. 

Waar gaat het om bij depotbe-
heer?
‘Vindplaatsregistratie van de 
stukken en depothygiëne’. Vooral 
dit laatste blijkt lastig: ’Met de 
fusie moest er in totaal 10 tot 15 
kilometer materiaal verplaatst 
worden. Hierdoor is er veel sme-
righeid in de depots gekomen’. 
Droog schoonmaken, bij voorkeur 
met de stofzuiger, is de meest ef-
fectieve manier om de strijd met 
het vuil aan te gaan.

Over conserveren

Functie:		
Conserveringsadviseur
Hoofdtaken:

 ontwikkelen van beleid ten aanzien van fysiek beheer
 verantwoordelijk voor depotbeheer
 advisering op het terrein van materieel beheer
 verantwoordelijk voor uitbesteding van werkzaamheden op 
het terrein van materieel beheer

Wat houdt de adviserende rol in?
‘Ik geef advies over preventie: hoe 
kunnen we voorkomen dat het 
materiaal wordt aangetast? Ik 
adviseer zowel intern, aan de di-
rectie, als extern aan de provincie 
en gemeenten’. 

Ook op het gebied van bruikleen 
heeft Tjeerd een adviserende rol. 
Tresoar heeft een ruim bruikleen-
beleid, eigenlijk elke aanvraag 
wordt ingewilligd. 

Waar  gaat zo’n advies dan over?       
‘Als een bepaald object zeer 
gevoelig is voor licht en vochtig-
heid, geef ik de instantie die het 
bruikleen aanvraagt, advies over 
deze zaken en ga ik er ook naar-
toe om te kijken of ze mijn advies 
opvolgen’.

Tjeerd voert voor de Centrale 
Archief Selectiedienst (CAS) in 
Winschoten inspecties uit op het 
gebied van biologische aantasting 
(schimmels en insecten) in Noord 
Nederland. ‘Jaarlijks komt het 
zo’n 1-5 keer voor. Ik stel dan vast 

in welke staat de archiefstukken 
zijn, voordat ze naar Winscho-
ten worden gebracht, waar de 
stukken toegankelijk worden 
gemaakt’. Tresoar heeft hiervoor 
met de CAS een overeenkomst. 

Naast zijn baan volgt Tjeerd 
de vier jaar durende opleiding 
Museologie aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.

Wat voor meerwaarde geeft deze 
opleiding jou?
‘Deze opleiding geeft mij meer 
bagage voor de uitvoering van 
mijn taken. Volgend jaar ga ik 
als specialisme Collectiebeheer 
kiezen. Zo kan ik me nog verder 
verdiepen in de materie’.

Wat is het leukste aan jouw 
functie?
‘Dat ik nog steeds met de collectie 
bezig ben, nog dagelijks met het 
materiaal in aanraking kom. Dat 
was een belangrijk aspect de solli-
citatie. Als de kerntaak voorname-
lijk virtueel beheer was geweest, 
had ik niet gesolliciteerd’. 
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It lêste nijs (ek oer oanwinsten) fine jo op: 
Het laatste nieuws (ook over aanwinsten) vindt u op:

www.tresoar.nl 
Oanklikke op:  
Aanklikken op: 
 
Nijs > Oanwinsten
Nieuws > Aanwinsten

Foar nije Frysktalige útjeften sjoch:
Voor nieuwe Friestalige uitgaven zie:

Fryske skriuwers > Krekt ferskynd

Friese schrijvers > Pas verschenen

Skilje of maile mei fragen dêroer kin fansels altyd:
Bellen of mailen met vragen daarover kan natuurlijk ook altijd:

(058)-7890789
info@tresoar.nl
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Aktiviteiten | Activiteiten

juny | juni 
Opening van het projekt  
400 jaar Fries Aardewerk: Steengoed!
Tentoonstellingen in:
- Leeuwarden; Tresoar (t/m 1 oktober), 

Fries Museum, Princessehof
- Sneek; Fries Scheepvaartmuseum 
- Harlingen; Museum Hannemahuis en 

Harlinger Aardewerkmuseum

septimber  | september
Start van de cursussen van Tresoar. 
Informatie verschijnt op de website. 
Een folder wordt op verzoek aan 
belangstellenden toegestuurd. Adressen 
kunnen telefonisch aan de receptie 
worden doorgegeven. 
  
Symposium Fries Aardewerk in It 
Aljemint (van de Fryske Akademy) te 
Leeuwarden
   
ART TRIP LJOUWERT Scholieren van het 
voortgezet onderwijs uit heel Friesland 
bezoeken culturele instellingen in 
Leeuwarden
  

oktober | oktober
Fukslezing: Wout van Bekkum over 
Christen-Hebraïsten in Noord-Nederland
  
Excursie van de Vrienden van Tresoar 
naar Fogelsanghstate te Veenklooster en 
Uitgeverij Jongbloed in Heerenveen 

novimber | november  
Lêzing fan Durk van der Ploeg foar de 
Freonen fan Tresoar
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