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an de redaksje

Yn de simmermoannen is it
altyd wat rêstiger yn Tresoar.
Net inkeld it personiel is mei
fakânsje, ek it tal besikers
nimt wat ôf yn ferliking mei
de rest fan it jier. It mei dan
wol stil lykje, dochs wiene
der dizze simmer grutte
ûntwikkelingen dy’t passe yn de
nije beliedsperioade dy’t takom
jier yngiet.

Grutte projekten
Alderearst kaam der grien ljocht
foar it Sonttolprojekt. Dat betsjut
dat Tresoar yn de kommende
jierren oan de slach kin mei it
ûntsluten fan in tige wichtige
boarne foar de maritime skiednis
net allinne fan Fryslân, mar
ek fan hiel Nederlân. It is de
bedoeling om, yn gearwurking
mei de universiteit fan Grins,
ûndersyksprojekten op grûn
fan de Sonttolregisters op te
setten. Twads is der subsydzje
takend oan it digitalisearjen
fan de ynformaasje oer de
Fryske skriuwers op de webside
fan Tresoar. Mei de útfiering
fan dat projekt sil in moderne
ynteraktive webside ûntstean
dêr’t in stimulâns foar it Frysk-

literêre klimaat fan útgean
sil. Ek wurdt fierder wurke
oan it projekt ‘Lân fan Taal’.
Oant no ta waard dêrby tocht
oan in útstalling yn Tresoar,
mar no geane de ambysjes
fierder. De tinzen geane dêrby
út nei in prominint plak op it
Aldehoustertsjerkhôf. Oan de
râne dêrfan soe in museum oer
taal en literatuer goed ta syn
rjocht komme kinne. Ien en oar
moat no mei de gemeente en
de provinsje oerlein wurde. In
wurkgroep besteande út minsken
fan Tresoar wurket fierder
ideeën út oer de ynhâld fan dat
museum. Ek it projekt ‘Frysk
spektakel’ giet nei de simmer
wer fierder. Yn jannewaris is
Tresoar dêrmei begûn. Yn hast
alle doarpen yn de gemeente
Frjentsjerteradiel wurde
folksferhalen sammele troch
in wurkgroep. Tresoar iepenet
sa’n jûn mei in ynlieding oer de
skiednis en de literatuer fan dat
plak en besikers kinne dêrnei
har eigen ferhalen fertelle. It
smyt tige nijsgjirrige jûnen op.
De ferhalen dy’t sammele wurde,
sille publisearre wurde.

FAF
Yn dit nûmer fan Letterhoeke is
ekstra omtinken foar it jubileum
fan de Freonen fan de Argiven
yn Fryslân (FAF). It is in merakel
wat dy organisaasje de lêste
fiifentweintich jier út de wei

V

It Frysk
Spektakel
reizget wer
fierder.

set hat. It is yn it foarste plak
oan de ynset fan dizze Freonen
te tankjen dat de boarnen foar
stambeamûndersyk yn Fryslân
sa djipgeand ûntsletten binne.
Tresoar en de besikers profitearje
dêr alle dagen fan. Wy winskje
de FAF noch in soad produktive
jierren ta.

Ofskied
Yn july hat Tresoar ôfskied
nommen fan Geert van der Sluis.
Hy hat sûnt 1979 by Tresoar
en de Provinsjale Biblioteek
wurke. Earst as meiwurker fan it
magazyn en letter as meiwurker
foar it ynterbibliotekêr
lienferkear. No makket er gebrûk
fan de FPU. Wy winskje him
noch in soad goede jierren ta.

Kalinder
Ek dit jier publisearret boekhannel
Selexyz-De Tille yn gearwurking mei
Tresoar De Fryslân Scheurkalender foar
2009. Dizze stiet yn it ramt fan Fryske
plaknammen. Gearstaller Kerst Huisman
ljochtet de betsjutting ta en beskriuwt it
ûntstean fan in grut tal Fryske doarps- en
wetternammen. De tekst wurdt yllustrearre
mei foto’s út de kolleksje fan Tresoar.
De kalinder is ein septimber te keap by
boekannel De Tille yn Ljouwert en Tresoar.

V

an de redactie

In de zomermaanden is het altijd
iets rustiger bij Tresoar. Niet alleen het personeel is op vakantie,
ook zijn er minder bezoekers
in vergelijking met de rest van
het jaar. Het lijkt misschien stil,
maar er waren afgelopen zomer
grote ontwikkelingen passend
in de nieuwe beleidsperiode die
volgend jaar ingaat.

Grote projecten
Allereerst werd groen licht
gegeven voor het Sonttolproject. Dat betekent dat Tresoar
de komende jaren aan de slag
kan met het ontsluiten van een
zeer belangrijke bron voor de
maritieme geschiedenis niet
alleen van Fryslân, maar van
heel Nederland. Het is de bedoeling om, in samenwerking met
de universiteit van Groningen,
onderzoeksprojecten op basis
van de Sonttolregisters op te
zetten. Ten tweede is er subsidie
toegekend aan het digitaliseren
van de informatie over de Friese
schrijvers op de website van
Tresoar. Met de uitvoering van
dit project zal een moderne interactieve website ontstaan waar
een stimulans van uit zal gaan

voor het Fries-literaire klimaat.
Ook wordt verder gewerkt aan
het project ‘Lân fan Taal’. Tot nu
toe werd daarbij gedacht aan een
tentoonstelling in Tresoar, maar
nu reiken de ambities verder.
De gedachten gaan daarbij uit
naar een prominente plek op
het Oldehoofsterkerkhof. Aan de
rand daarvan zou een museum
over taal en literatuur goed tot
zijn recht kunnen komen. Een en
ander wordt met de gemeente en
de provincie overlegd. Een werkgroep bestaande uit mensen van
Tresoar werkt verder ideeën uit
over de inhoud van dat museum.
Ook het project ‘Frysk spektakel’
gaat na de zomer weer verder.
In januari is Tresoar daarmee
begonnen. In bijna elk dorp in de
gemeente Franekeradeel worden
volksverhalen verzameld door
een werkgroep. Tresoar begint
zo’n avond met een inleiding
over de geschiedenis en de literatuur van dat dorp en bezoekers
kunnen daarna hun eigen
verhalen vertellen. Het levert
zeer interessante avonden op. De
verhalen die worden verzameld,
zullen worden gepubliceerd.

FAF
In dit nummer van Letterhoeke
is extra aandacht voor het
jubileum van de Freonen fan de
Argiven yn Fryslân (FAF). Het is
zeer bijzonder wat deze organisatie de afgelopen vijfentwintig

Tresoar
onderzoekt
de mogelijkheid van een
museum
over de
Friese taal
en literatuur.

jaar aan werk heeft verzet. Het
is met name aan de inzet van de
Freonen te danken dat de bronnen voor stamboomonderzoek
in Fryslân zo diepgaand zijn ontsloten. Tresoar en de bezoekers
profiteren er iedere dag van. Wij
wensen de FAF nog vele productieve jaren toe.

Afscheid
In juli heeft Tresoar afscheid
genomen van Geert van der
Sluis. Hij werkte sinds 1979
bij Tresoar en de Provinsjale
Biblioteek. Eerst als medewerker
van het magazijn en later als
medewerker voor het interbibliothecair leenverkeer. Nu maakt hij
gebruik van de FPU. Wij wensen
hem nog vele goede jaren toe.

Kalender
Ook dit jaar publiceert boekhandel
Selexyz-De Tille in samenwerking met
Tresoar De Fryslân Scheurkalender voor
2009. Deze zal gewijd zijn aan Friese
plaatsnamen. Samensteller Kerst Huisman
licht de betekenis toe en beschrijft het
ontstaan van een groot aantal Friese
dorps- en waternamen. De tekst wordt
geïllustreerd met foto’s uit de collectie van
Tresoar. De kalender is eind september
verkrijgbaar bij boekandel De Tille in Leeuwarden en Tresoar.
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Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF):

Een constructief initiatief
in een tijd van versobering
In 1982 leken zich donkere wolken boven de culturele sector op te stapelen. Er
heerste een recessie en er moest fors worden bezuinigd op de overheidsfinanciën. Behalve over ‘gewone’ bezuinigingen werd er ook gesproken over decentralisatie en privatisering van overheidstaken en invoering van het profijtbeginsel. Het
was duidelijk dat ook het Rijksarchief in Fryslân niet buiten schot zou blijven. Dit
archief was al jaren lang het drukst bezochte rijksarchief van het land.
Rijksarchivaris Jaap Rinzema overhandigt dr. Age Kuperus een ingebonden exemplaar van de honderdste klapper (1990).
| Siem van der Woude

Binnen de Rijksarchiefdienst,
een onderdeel van het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, bezon men zich op de
situatie. De beleidslijn die door
de Centrale Directie werd gekozen als antwoord op dreigende
bezuinigingen kwam neer op het
volgende: men benadrukte dat
archieven eigenlijk behoren tot
het hart van de overheidsadministratie. Archieven worden in deze
visie in eerste instantie bewaard
voor de overheid zelf en voor de
recht- en bewijszoekende burger.
Daarbij werd het culturele en
recreatieve belang van archieven
gedoogd, maar eigenlijk ontkend,
iets wat we ons nu niet meer voor
kunnen stellen. Het was aardig dat
het Rijksarchief in Fryslân zulke
hoge bezoekerscijfers had, maar

de lasten die dat met zich meebracht, had men in Leeuwarden
aan zichzelf te wijten. De genealogen waren hier verwend en men
hoefde in Fryslân zeker geen extra
middelen van het Rijk te verwachten voor iets concreets als de verfilming van de archieven van de
Nedergerechten die door het vele
gebruik begonnen te slijten.

Nota’s en Standpunten
In deze trant werd in 1982
gesproken over de nota Archiefbeleid. Dit was een uitvoerige nota
waarin het gehele archiefwezen
met zijn sterke en zwakke punten
onder de loep werd genomen.
Concrete beleidsvoornemens
werden in het stuk niet geuit,
maar er werd wel een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de

hierboven genoemde bestuurlijk
administratieve functie en de
culturele functie van archieven.
Concretere voornemens werden
wel aangekondigd in het Voorlopig Standpunt van de minister
van WVC, Elco Brinkman. Hij
kondigde de toepassing van het
profijtbeginsel aan. Dat betekende
de invoering van tarieven voor
zaken die tot dan gratis waren
geweest. Ter bescherming van de
veel geraadpleegde registers van
de Burgerlijke Stand werden de
microfilms op de studiezaal geïntroduceerd. Voor het gebruik van
de films moest betaald worden.
In Fryslân voelden de gebruikers zich gedupeerd door deze
maatregelen. Veel meer verontrusting wekten vage opmerkingen
over de omvang en taken van de

Rijksarchiefdienst. Het waren
alweer geen concrete voornemens
die hierover in het Voorlopig
Standpunt werden geuit, maar in
de wandelgangen van de Rijksarchiefdienst werd gespeculeerd
over plannen van staatssecretaris
Wallis de Vries tot concentratie
van de noordelijke Rijksarchieven in Groningen en afstoting
van taken naar de gemeentelijke
archieven die er echter in Fryslân
nauwelijks waren.

De oprichting van de FAF
De rijksarchivaris in Fryslân,
Jaap Rinzema, sloeg alarm. Hij
waarschuwde de georganiseerde
stamboomonderzoekers van de
Fryske Akademy en de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Op 23 november 1982 vond er een

bespreking plaats waar de beide
besturen over de situatie werden
ingelicht. Samengevat stond
volgens Rinzema de archiefbezoekers in Fryslân het volgende te
wachten.
1. Het Rijk wil het genealogisch
onderzoek afschuiven naar de
gemeentelijke archieven. Echter,
die zijn er nauwelijks in deze
provincie.
2. Invoering van het profijtbeginsel zal leiden tot hogere tarieven.
3. Privatisering van genealogisch
onderzoek is niet uitgesloten.
Na deze bespreking werden met
de georganiseerde genealogen de
mogelijkheden verkend om de
bezuinigingen op de faciliteiten
voor genealogisch onderzoek op te
vangen. In een enquête onder de
leden werden meerdere mogelijk-

heden voor steun geopperd. De uitkomst verraste de besturen nogal.
De mogelijkheden om financiële
steun van de gebruikers te krijgen
voor bijvoorbeeld microverfilming
leken beperkt. Maar de animo om
metterdaad een bijdrage te leveren
aan het behoud of de ontsluiting
van genealogische bronnen bleek
onverwacht groot. De uitslag van
deze enquête vormt de basis voor
de oprichting van de Freonen. Op
15 april 1983 werd besloten tot de
oprichting van een stichting met
als doel de gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor de beoefening van de genealogie draaglijk
te houden. De oprichtingsakte
werd op 7 juni bij notaris Hielke
Wierda gepasseerd. Voorzitter was
mr. E.J. Postma, secretaris was dr.
Age Kuperus.
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Het FAF-bestuur in 1990. Van links naar rechts: Douwe de Vries,
Andries Koornstra, Fred van der Schuit, Hans Mol en Ype Brouwers.

De Freonen aan het werk
Bereidheid en enthousiasme voor
genealogie alleen vormen onvoldoende basis voor een stabiele
organisatie. De energie moeten
worden aangestuurd. Toevallig
was er iemand voorhanden die
de tijd en de visie had om alle
vrijwilligers in organisatorische
banen te leiden. Dr. Age Kuperus
was met pensioen gegaan en
kwam in 1983 in Leeuwarden
wonen met het doel zich bezig te
houden met zijn hobby, genealogie. Hij was als econoom werkzaam geweest als afdelingshoofd
van het Landbouw-Economisch
Instituut in Den Haag. Kuperus
is te beschouwen als de kwartiermaker, de man die, met steun
en advies van Piet Nieuwland,
het hoofd van de studiezaal van
het Rijksarchief, de methode
uitvond. Die methode bestond
eruit dat een vrijwilligersleger

zijn eigen werk organiseerde. De
basis van het leger werd gevormd
door een groot aantal vrijwilligers die thuis een bepaalde bron
(een trouwboek) indiceerden
volgens een strakke instructie.
Dit werk werd ingeleverd bij
het bureau van de Freonen,
waar het werd gecorrigeerd en
klaargemaakt voor gebruik op
de studiezaal. Het bureau werd
bemand door een aantal deskundige vrijwilligers die correctie- en
redactiewerk uitvoerden. Aan
de top van deze piramide stond
aanvankelijk alleen Age Kuperus.
Hij kreeg al spoedig assistentie
van Wim Pasveer. Als tweemanschap hebben ze ruim tien jaar
de dagelijkse leiding over alle
projecten gevoerd. Hun taak
bestond uit het bewaken van de
gekozen methodiek en het oplossen van problemen die niet in
het gekozen stramien pasten.

De medewerkers van de FAF

Grote projecten
De Freonen wisten al snel tempo
te maken. Het eerste en belangrijkste project was de indicering van de Doop-, Trouw-, en
Lidmatenregisters. Een enorme
rij klappers was het resultaat. De
productie van deze klappers was
aanvankelijk volledig handmatig.
Na enkele jaren begon men gebruik te maken van de computer,
waardoor een veel efficiëntere
werkwijze mogelijk werd. Het
tweede belangrijke bestand dat
werd geïndiceerd waren de weesboeken, de boedelinventarissen
en de proclamatieboeken uit de
archieven van de Nedergerechten. Ook hier was een forse rij
nadere toegangen het resultaat.
Het derde project wordt gevormd
door de Memories van Successie
die werden aangepakt onder leiding van Wieger Koeze. Maar de
Freonen deden meer. Ze hebben

tijdens een feestelijke bijeenkomst in 1990.
In het midden Wim Pasveer.

ook waar mogelijk geassisteerd
bij de verfilming van de archieven van de Nedergerechten.
Daarbij werd op ingenieuze wijze
zaken gedaan met de Mormonen
en het Centraal Bureau voor
Genealogie. Vrijwel met gesloten
beurs werden de archieven van
de Nedergerechten verfilmd en
beschikbaar gesteld als microfiche. Sake Hylkema versneed
grote aantallen rolfilms tot microfiches die door het Centraal
Bureau voor Genealogie werden
verwerkt tot gebruikskopieën.

Een proces
De Freonen hielpen niet alleen
metterdaad. Ze behartigden ook
anderszins de belangen van het
genealogisch onderzoek. Het
meest spraakmakend was het
bezwaar dat de Freonen maakten
tegen de regeling die de Rijksarchiefdienst hanteerde bij het ter

Twee medewerkers van de FAF van het eerste uur tijdens het tien-jarig jubileum in
1993. Links Dirk Kuik en rechts Sake Hylkema.

beschikking stellen van de Registers van de Burgerlijke Stand.
Vanaf 14 juni 1985 kon men deze
alleen nog op rolfilm raadplegen,
tegen een vergoeding van ƒ 0,50
per cassette. Originele akten en
bijlagen werden nog slechts beperkt verstrekt. Men kon slechts
drie akten per dag ter inzage
krijgen mits deze drie dagen van
tevoren waren aangevraagd. De
Freonen ervoeren dit als een ernstige achteruitgang van de service en wilden bezwaar maken.
Op 2 juli 1985 vroeg Kuperus
een register met originele akten
van de Burgerlijke Stand aan.
Piet Nieuwland moest hem dit
volgens de regels weigeren, want
het register was niet drie dagen
van tevoren aangevraagd. Het
bezwaar werd gehandhaafd tot
bij de afdeling Rechtspraak van
de Raad van State maar dat was
tevergeefs. Op 10 februari 1986

werd het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

Luis in de pels
Men zou kunnen denken dat de
Centrale Directie van de Rijksarchiefdienst niet was gediend van
een dergelijke Friese luis in de
pels. En zeker, men zal de acties
van de Friese Rijksarchivaris
ongetwijfeld wel eens lastig hebben gevonden. De aanwezigheid
van Rinzema in het bestuur deed
op het ministerie de wenkbrauwen fronsen. Zou dit niet tot
belangenverstrengeling leiden?
Maar er was ook vanaf het begin
waardering voor het vele werk
dat de Freonen verzetten. Uiteindelijk ontstonden er hartelijke
relaties en wanneer de Algemeen
Rijksarchivaris Eric Ketelaar
in Leeuwarden op werkbezoek
kwam, bracht deze steevast ook
even een bezoek aan de Freonen.
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Medewerker aan het woord: Wim Pasveer

‘Hier ben ik thuis’
Wim Pasveer is al bijna vijfentwintig jaar actief als vrijwilliger bij de Stichting
Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF). De vrijwilligers van de stichting, die in
1983 is opgericht, zorgen ervoor dat de oude archieven, zoals notariële akten,
toegankelijk worden voor de bezoekers van de website van Tresoar. Wim
Pasveer heeft veel werk verricht voor de stichting en werd in 2002 geridderd
voor zijn onbaatzuchtige inzet. Hij blijft echter bescheiden en benadrukt dat hij
al dat werk nooit alleen had kunnen doen.

|Marijke de Boer
‘Ik ben altijd een doener geweest,’
vertelt Wim Pasveer (1928). En hij
heeft veel gedaan in de afgelopen
jaren, eerst voor het toenmalige
Ryksargyf, en nu voor Tresoar. Zo
was hij tien jaar lang als coördinator
verantwoordelijk voor het aansturen
van de vrijwilligers. Hij heeft meegeholpen de Oude Burgerlijke Stand te
ontsluiten en het systeem opgezet
om de notariële akten digitaal beschikbaar te maken. Hij had aan z’n
werkzaamheden bijna een volledige
baan. De laatste tijd doet hij het
rustiger aan, maar nog steeds is hij
drie middagen per week op Tresoar
te vinden.

Tijdsinvulling
Van huis uit is Wim Pasveer ondernemer. Geboren in Zandvoort, kwam hij

met z’n Friese ouders in 1942 naar
Leeuwarden. Zij hadden een zaak in
glas, porselein en luxe cadeau-artikelen aan de Voorstreek. Later nam
Pasveer met z’n vrouw de zaak over.
‘Ik vond het een heerlijke tijd en hield
van het contact met de klanten. Toen
we op een gegeven moment een
goed aanbod kregen van iemand die
de zaak wilde overnemen, peinsde
ik er niet over om op dat aanbod in
te gaan. Ik was toen 54 jaar en dacht
er niet over om te stoppen. De koper
hield vol en na lang aandringen ben
ik toch overstag gegaan, ook omdat
onze kinderen hadden aangegeven
dat ze niet verder wilden in de zaak.
Na mijn pensioen is voor mij een heel
nieuw leven begonnen, dat van de
archieven. Nu was ik al een beetje
bekend in het Ryksargyf omdat ik

in mijn vrije uurtjes, op maandagochtend als de zaak nog dicht was,
er vaak kwam om de stamboom
van m’n familie uit te pluizen. Mijn
vrouw had haar eigen hobby’s en zij
stimuleerde me om me hier verder in
te verdiepen. Sommigen gaan vissen, anderen biljarten. En ik ging dus
naar het archief en het werken daar
heb ik als een dankbare tijdsinvulling
ervaren. Ik was natuurlijk nog veel te
jong om thuis te gaan zitten. Door dit
werk kun je iets betekenen voor een
ander. Als iemand in Maastricht bijvoorbeeld meer wil weten van Klaas
Pieters de Boer in Sneek, dan kan
hij via de website gewaar worden in
welke akten die naam voorkomt. Dat
is toch prachtig. Daarnaast heb ik
het ook heel plezierig gevonden om
contact met mensen te hebben. In

de tijd dat ik coördinator was, wist ik
van elke vrijwilliger hoe zijn thuissituatie was. Op het archief dronken
we koffie met elkaar en praatten
dan bij. Dat mis ik nu wel bij Tresoar.
De organisatie is grootschaliger en,
onvermijdelijk, daardoor ken ik lang
niet iedereen meer persoonlijk. Maar
we hebben altijd alle faciliteiten gekregen die we voor ons werk nodig
hadden en worden als vrijwilligers
nog altijd erg gewaardeerd en horen
er helemaal bij.’

Kantoor
Belangstelling voor genealogie had
Wim Pasveer al op jonge leeftijd.
‘Toen ik een jaar of twintig was,
ben ik begonnen de stamboom van
mijn eigen familie uit te zoeken.
Ik was nieuwsgierig geworden

nadat m’n vader een erfenisje van
een oudoom had gekregen en de
notaris die stukken voorlas.’ Piet
Nieuwland, destijds hoofd van de
studiezaal, vroeg Pasveer jaren
later, na zijn pensionering, om als
vrijwilliger bij het archief te komen.
‘Ik heb hem leren kennen bij mijn
genealogisch onderzoek, toen nog
in de Kanselarij. Met beide handen
greep ik de kans aan. Onder leiding
van dr. Age Kuperus ben ik toen
begonnen aan het invoeren van
gegevens uit de Oude Burgerlijke
Stand. Ik heb daar zo’n vijftien
jaar lang vijf middagen in de week
aan meegewerkt. Dat invoeren
gebeurde destijds in klappers, die
grotendeels getypt werden en soms
ook met de hand geschreven. Ik
denk dat er vijfhonderd publicaties

in de studiezaal staan met namen
die verwijzen naar de toegang
in de archieven. Ze worden niet
veel meer gebruikt want alles is
inmiddels digitaal beschikbaar.
Ik heb bij het archiefwerk veel te
danken aan Kuperus. Hij was de
grote roerganger van de stichting.
Regelmatig vroeg hij mij om naast
hem te komen zitten bij zijn werk
en op die manier heb ik veel van
hem geleerd. Ik kreeg steeds meer
verantwoordelijkheid. Toen Kuperus
zich terug trok, werd mij de leiding
over het kantoor toevertrouwd. Het
werken op het archief is een stuk
van mijn leven geworden.’

Notarieel archief
Zeven jaar geleden is het project
gestart om de notariële akten toe-
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Van je vrienden moet je het hebben!

De Freonen hebben
veel werk verzet. Er
staan honderden
klappers op de
studiezaal.

Van je vrienden moet je het maar hebben, luidt
het gezegde. En dat heeft geen beste klank.
Toch moet je het juist vaak wèl hebben van je
vrienden, de Freonen fan de Argiven yn Fryslân
(FAF) zijn er het sprekend bewijs van.
| Bert Lever

In het pre-digitale tijdperk
werden de gegevens
met de hand in klappers
geschreven.

gankelijk te maken voor gebruikers.
Er zijn inmiddels circa 650.000 aktes
ingevoerd, dat houdt in anderhalf
miljoen namen van personen en instanties. Het project is nu ongeveer
op de helft. Aan dit project werken
gemiddeld vijfendertig vrijwilligers,
de meesten zijn gepensioneerd. Ze
verwerken de repertoires volgens
een speciaal voor dit doel opgezette
handleiding. Een repertoire is een
uittreksel van de akte met daarin de
namen van de verkoper en koper,
hun woonplaatsen, informatie over
wat verkocht werd, aan wie en voor
hoeveel geld. De aktes bevatten ook
gegevens uit testamenten, obligaties
en vele andere zaken. De vrijwilligers typen de namen, jaartallen
en andere belangrijke informatie
in een bestand en die gegevens

komen op de website van Tresoar.
Wim Pasveer heeft zich de laatste
jaren vooral beziggehouden met de
eindcontrole van wat vrijwilligers aan
gegevens ingevoerd hebben.

Bezeten
Als het notarieel archief ontsloten
is, blijft er nog genoeg werk voor
de vrijwilligers te doen. ‘Er liggen
nog archieven uit de vijftiende en
de zestiende eeuw bijvoorbeeld,
die nog ontsloten zouden kunnen worden. Mijn vrouw vraagt
zich wel eens af of er niet meer in
het leven is dan het archief. Dat
is er wel, natuurlijk. Ik geniet erg
van mijn kinderen en kleinkinderen en de tuin. Maar ik ga na al
die jaren nog steeds met plezier
naar de Boterhoek. Ik heb veel

voor het werk teruggekregen aan
waardering en niet te vergeten het
sociale contact. Het is dankbaar
werk dat we, dat wil ik echt met
nadruk zeggen, met z’n allen voor
elkaar krijgen. De vrijwilligers zijn
stuk voor stuk bezeten figuren, net
als ik. Ik ben hier gewoon thuis.
Als ik dit achteraf allemaal had
geweten, was ik misschien liever
archivaris geworden in plaats van
ondernemer. Hoewel ik de kennis
en ervaringen van het ondernemerschap heb kunnen gebruiken bij het
archief. De vijfendertig jaar in de
winkel waren gouden jaren, maar ik
kan met zekerheid zeggen dat ik de
afgelopen vijfentwintig jaar op het
archief voor geen goud had willen
missen. Ik hoop dit werk nog vele
jaren te kunnen doen.’

Door de jaren heen, heeft de FAF in
Fryslân heel veel werk verzet in en
voor Friese archieven, niet in de laatste
plaats het Rijksarchief in Leeuwarden.
Uit eigen ervaring kan ik als directeur
van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) zeggen dat ons Bureau
daar, in een voor ieder profijtelijke
samenwerking, in ruime mate de
vruchten van heeft kunnen plukken.
Heel wat archiefbronnen zijn binnen
deze samenwerking verfilmd, geklapperd en gemicroficheerd. Microfiches
vonden hun weg naar studiezalen in
Fryslân èn naar die van het CBG in
Den Haag. De samenwerking tussen
beide instanties is bijna net zou oud
als de FAF zelf en gaat terug tot 1985.
Na voorbereidend werk werd er op 11
november van dat jaar voor het eerst
gesproken tussen de drie partijen die
voor deze samenwerking cruciaal
waren: het Rijksarchief in Fryslân,
de FAF en het CBG. Bij die eerste
bespreking waren aanwezig Douwe de
Vries en Piet Nieuwland namens het
Rijksarchief, Age Kuperus namens de
FAF en Cornelis Delforterie namens
het CBG. Op basis van de bespreking
werd een overeenkomst opgesteld,
die uiteindelijk niet meer bleek te zijn
dan de vastlegging van het begin van
een jarenlange samenwerking. Die
samenwerking leverde de bewerking
op van een grote variatie aan bronnen.

Een willekeurige brief (van
Het Centraal Bureau voor Genealogie profiteerde
4 juni 1987) spreekt bijvoorook van het werk van de Freonen.
beeld over de ‘index op de
‘boedelzaken’ van Wonseravervaardigde klappers dateren van
deel’, de ‘gezinsklapper van Utinge1983 en dat zal geen toeval zijn nu de
radeel’, de ‘index op de stemkohieren
FAF dit jaar 25 jaar bestaat. Werken
van 1640 en 1698’ en ook nog over de
door vrijwilligers bestond in die tijd nog
‘generale index op de registers van de
niet of ternauwernood in archieven.
in 1811/1812 aangenomen familienaDat is wel veranderd. Inmiddels wermen’. Met deze bewerking hielden zich
in Fryslân vrijwilligers bezig. Vrijwilligers ken er bijvoorbeeld binnen en buiten
(ook online via een internetverbinding
die natuurlijk binnen de kortste keren
achter de computer thuis) voor het
experts werden.
CBG ruim vierhonderd vrijwilligers aan
Ontsluiten
de collecties. Alleen al daardoor weten
Overigens waren de vrijwilligers van
we hoe belangrijk en onmisbaar de
de FAF niet alleen betrokken bij het
vrijwillige inzet is zoals die vanuit de
FAF geboden werd en wordt.
ontsluiten (klapperen) van bronnen. Bij
het omvangrijkste en misschien wel
belangrijkste project, de ontsluiting van
Gelukwens
de archieven van de Nedergerechten
Van je vrienden moet je het maar hebwerd ook veel ‘handwerk’ geleverd.
ben. Ja, inderdaad: van je vrienden
Met apparatuur van het CBG werden
moet je het hebben! En daarom is het
op het Rijksarchief in Leeuwarden
goed om het hier maar eens duidegrote hoeveelheden films in nog veel
lijk te zeggen: de Freonen hebben
grotere hoeveelheden microfiches omdoor hun belangeloze inzet ook veel
gezet. Microfiches die ook nog weer
vrienden gemaakt, niet alleen bij Friese
archieven en gebruikers daarvan, maar
eens van aanduidingen en opschriften
zeker ook bij het Centraal Bureau
voorzien moesten worden. Er werd
een enorme klus geklaard! Door alle
voor Genealogie. En dat is niet alleen
werkzaamheden werden in Fryslân,
vanwege het belang van het werk dat
maar zeker ook bij het CBG, de
verzet is, het is zeker ook vanwege het
onderzoeksmogelijkheden enorm verfeit dat de samenwerking altijd als heel
ruimd. Het mag ook worden vermeld
plezierig en constructief ervaren is.
dat Fryslân voorop liep met zowel het
Vanuit Den Haag willen we de FAF dan
ook heel hartelijk feliciteren met het
ontsluiten van collecties als met het
bereiken van het vijfde lustrum!
inzetten van veel vrijwilligers. De eerste
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Drukte op de laatste
Genealogische
Contactdag (2006).

Genealogische Contactdag
Op 7 juni 2008 was het 25 jaar geleden, dat de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân werd
opgericht. Het bestuur van de stichting heeft zich beraden op de manier waarop extra aandacht aan
dit jubileum zou kunnen worden gegeven. Uiteindelijk is gekozen voor het houden van een vervroegde
Genealogische Contactdag bij Tresoar op zaterdag 4 oktober. De contactdag, die in het teken zal
staan van het jubileum van de FAF, is een gelegenheid om andere onderzoekers te ontmoeten. Er
worden vier lezingen gehouden die vrij toegankelijk zijn.
| Bouwe van der Meulen

Zoals bekend wordt éénmaal per
drie jaar door een aantal samenwerkende organisaties een Friese
Genealogische Contactdag georganiseerd. Ook dit fenomeen bestaat
25 jaar, want de eerste contactdag
vond plaats op 10 december 1983.
Toevallig is de stichting FAF aan
de beurt om de leiding te nemen
en de anderen waren direct bereid
hieraan mee te werken.
Een werkgroep, met afgevaardigden van de stichting Friedoc, het
Genealogysk Wurkferbân fan de

Fryske Akademy, de NGV Afdeling
Friesland, Tresoar en de stichting
FAF bereidt deze dag voor. Er
hebben zich al veel standhouders
aangemeld zodat de zalen bezet
zijn; er komen zelfs deelnemers
uit Oostfriesland en Emsland. De
laatste ontwikkelingen op het
gebied van genealogie, heraldiek,
archieven en automatisering zijn
present. De verenigingen en stichtingen hebben hun leden, donateurs en medewerkers uitgenodigd
aanwezig te zijn.

Lezing 1: Digilegger
Sietske Bloemhof, medewerkster van Tresoar, zal spreken over
‘digilegger’. Dit is een database
die alleen op de studiezaal van
Tresoar - dus niet via internet raadpleegbaar is. Deze kadastrale
legger (1832-1989) is één van de
belangrijkste kadastrale registers.
Hierin zijn van iedere eigenaar
de kadastrale eigendommen per
kadastrale gemeente vermeld. Van
hem of haar zijn naam, voornaam,
beroep en woonplaats in het leg-

gerartikel opgenomen. Bij ieder
perceel worden veranderingen
bijvoorbeeld door verkoop, stichting van een gebouw, splitsing of
vereniging vastgelegd en wordt
verwezen naar vorige (waaruit
getrokken) en volgende (waarheen
overgebracht) artikelnummers. Bovendien wordt verwezen naar de
aankomsttitel in der Registers van
Overschrijving. Door de digilegger
wordt onderzoek naar onroerend
goed een stuk eenvoudiger. Om
onderzoek te kunnen doen, moet
u beschikken over het perceelsnummer van het desbetreffende
pand en/of grond van vóór 1989.

Lezing 2: Geboortelepels
Han Nijdam zal spreken over
‘Friese geboortelepels: een
fascinerende en vergeten bron
van verhalen’. Nijdam studeerde
Middeleeuwse Geschiedenis,
Oudgermanistiek en Antropologie
aan de Universiteit van Amsterdam, was als OIO verbonden aan
de Universiteit van Leiden en is
sinds 2003 coördinator voor het
onderzoek naar het Oudfries aan
de Fryske Akademy. Daar werkt
hij aan de Oudfriese component
van de grote Geïntegreerde Wetenschappelijke Taaldatabank van het
Fries (GWTF). Zijn lezing is een
overzicht van de eerste oogst van
een pilot-onderzoek naar Friese
geboortelepels. In eerder eeuwen
bestond ook buiten Fryslân het
gebruik om een zilveren lepel te
geven aan een pasgeborene door
opa of oma of door een oom of
tante. In Nederland is dit gebruik
bijna uitsluitend in Fryslân blijven
bestaan. Hoe langer een lepel in
de familie gebleven is, hoe meer
er is te vertellen over het voorwerp

stratie worden daar een aantal
fraaie voorbeelden van getoond en
worden de zoekmogelijkheden in
de database uitgelegd.
Han Nijdam verzorgt een lezing
over Friese geboortelepels.

en de betrokken persoon. Aan de
hand van enkele voorbeelden zal
de spreker hierop ingaan. In dit
onderzoek komen antropologie,
oral history en genealogie op een
zeer interessante wijze bij elkaar.
Bezoekers kunnen voorwerpen of
foto’s uit eigen bezit meenemen.

Lezing 3: Nummerbewijzen
Andrys Stienstra, webmaster van
Tresoar, zal spreken over de ‘De
Friese B-nummers. Het onverwachte succes van een database van
nummerborden’. Van 1906 tot en
met 1950 had iedere provincie had
zijn eigen kentekenregister. Auto’s
uit Fryslân waren herkenbaar aan
de nummerborden die begonnen
met een B (Groningen had een A,
Drenthe een D). Tresoar heeft het
Friese register met daarin de gegevens van alle 41.217 uitgereikte
nummers op internet gezet. Velen
hebben inmiddels de auto van
pake of de motor van omke weer
terug gevonden. Van de mogelijkheid om foto’s en commentaren
toe te voegen, wordt druk gebruik
gemaakt. In deze korte demon-

Lezing 4: Strafrechtspraak
Tjerk Tigchelaar, bureau-medewerker van de FAF, zal spreken
over ‘Strafrechtspraak na 1838’.
Eerst beschrijft hij de organisatie
van de rechterlijke macht en de
procesgang (de stappen in het
proces). Hij gaat ook in op de
daarbij geproduceerde stukken;
deze zijn in het algemeen als archiefstukken in Tresoar aanwezig,
en zijn openbaar, indien ze niet
jonger dan 75 jaar zijn. Aan de
hand van een praktijkvoorbeeld
wordt aangegeven hoe onderzoek
in gerechtelijke archieven kan
plaatsvinden. Tot nu toe moet dit
gebeuren aan de hand van de niet
altijd complete handgeschreven
indices die in de stukken aanwezig
zijn. Tenslotte legt de spreker uit
hoe de FAF de toegankelijkheid
van dit archiefmateriaal aanmerkelijk gaat verbeteren door middel
van een database, die op internet
raadpleegbaar zal zijn.
Het exacte programma van de contactdag wordt nog via internet en
andere kanalen bekendgemaakt.
In september zal de aandacht van
het publiek worden getrokken zodat ook zij, die tot nu toe niet met
Tresoar of de organisaties bekend
waren, met de archieven en de
genealogie kennis kunnen maken.

Wat: Genealogische Contactdag
Waar: Tresoar
Wanneer: zaterdag 4 oktober van 10.00 - 16.00 uur
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Freonen
fan Tresoar
schenken werk
Hemsterhuis

Nynke van Hichtum yn
Het Geheugen van Nederland
De webside fan Het Geheugen van Nederland is koartlyn útwreide mei
ynformaasje oer de skriuwster Nynke van Hichtum, it pseudonym fan Sjoukje
Bokma de Boer. Het Geheugen van Nederland is it nasjonale programma foar
digitalisearre kultureel erfgoed. Fan de skriuwster fan Afke’s Tiental is in kolleksje
te sjen dêr’t libben en wurk sintraal yn steane.

| Thys van der Veen

| Jacob van Sluis
Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) is voor de Friese
collectie van Tresoar van groot belang geweest. Hij was een
verwoed verzamelaar van alles wat met Fryslân te maken
had en hij heeft zijn collectie vermaakt aan de Provinciale
Bibliotheek van Friesland, nu Tresoar. Zo had Halbertsma
ook vele drukwerkjes verzameld van de filosoof Frans
Hemsterhuis (1721-1790), geboren en getogen in Franeker,
maar zijn hele werkzame leven in Den Haag woonachtig.
Hemsterhuis gaf zijn teksten in eigen beheer uit, uiterst
smaakvol, en zijn boekjes werden al snel bibliofiele verzamelaarsobjecten. Dankzij Halbertsma bezit Tresoar een
fraaie verzameling. Eén belangrijke titel ontbrak echter, de
Lettre sur les désirs uit 1770 in het kleine octavo-formaat.
Hierin omschrijft Hemsterhuis het verlangen als het streven
van de ziel naar éénwording met het voorwerp van begeerte, wat uiteindelijk slechts nagestreefd en nooit bereikt kan
worden. Het is een typisch thema uit de Romantiek, waarop
de filosofie van Hemsterhuis vooruitliep. Inhoudelijk zal het
Halbertsma hebben aangesproken.
Halbertsma heeft Hemsterhuis intens bestudeerd. In
enkele boeken uit zijn bibliotheek van en over Hemsterhuis
vinden we zijn aantekeningen in de marge, er is een pakket
met handgeschreven notities over Hemsterhuis bewaard
gebleven, en – nog het meest belangrijk – Halbertsma heeft
enkele zeldzame teksten in druk uitgegeven in zijn bundels
Letterkundige naoogst. We mogen er wel van uitgaan dat dit
geschenk van de Freonen fan Tresoar door deze aartsvader
van onze bibliotheek met instemming zou zijn begroet.

Sjoukje Bokma de Boer (18601939) sette ein njoggentjinde,
begjin tweintichste ieu
in belangryk stimpel op
de ûntjouwing fan de
jongereinliteratuer yn Nederlân.
As Nynke van Hichtum skreau
se berneboeken en sette se
in grut tal boeken foar bern
en jongerein oer. It yn 1903
ferskynde berneboek, Afke’s
Tiental, yn it Frysk earst yn 1957
oerset ûnder de titel De tsien
fan Martens Afke, is ien fan de
klassikers yn de wrâld fan de
Nederlânske berneboeken. It is
it ferhaal fan Marten en Afke en
harren bern, dêr’t de Wergeaster
húshâlding fan Sjoerd en Harmke
Feenstra model foar stie. Mei dit
boek fêstige Nynke van Hichtum
foargoed har namme, oant yn it
bûtenlân ta. Tusken har debút
yn 1887 mei Teltsjes yn skimerjûn
en oan ’e ein fan har libben de
samling mearkes en fertellings
Mijn laatste vertellingen. Sprookjes
en vertellingen (1940) leit in tige
produktyf skriuwerslibben.

Kolleksje
It hert fan de kolleksje op
www.geheugenvannederland.nl

wurdt foarme troch in seleksje
brieven dy’t Bokma de Boer yn
de rin fan har libben ûntfong
fan útjouwers, freonen, famylje
en fan har man, de dichter
en sosjalistyske foaroanman
Piter Jelles Troelstra. Foto’s
litte de skriuwster sjen as jong
skoalgeand famke, mar ek
as steatlike dame op jierren.
Oantekeningen foar ferhalen
en boekmanuskripten jouwe in
yndruk fan har wurksume libben;
Bokma de Boer skreau en sette yn
syn gehiel mear as tritich boeken
oer. De skriuwster hie in soad
op mei de ferskiningsfoarm fan
har wurk. De opmaak fan har
boeken wie har net gau nei ’t sin.
Ut de prachtige boekomslaggen
dy’t yn de kolleksje opnommen
binne, docht bliken dat Nynke
van Hichtum bekende tekeners
as Tjeerd en Tjerk Bottema,
Cornelis Jetses, Pol Dom en Rie
Cramer ree fûn om har wurk te
yllustrearjen. Yn syn gehiel jout
de kolleksje Nynke van Hichtum
in kompleet byld fan Sjoukje
Bokma de Boer, skriuwster,
mem en frou. Har rûzich houlik
mei Piter Jelles Troelstra, troch
Pieter Verhoeff mei de titel Nynke

ferfilme, wurdt dêryn útljochte;
in houlik dat yn 1883 gelokkich
út ein sette - Bokma de Boer
hie mei har man twa bern en
wurke op profesjoneel mêd mei
sukses mei him gear - mar útrûn
op in skieding (1907). Tagelyk
wurdt de betsjutting fan Bokma
de Boer as skriuwster dúdlik.
Se wie in bejeftige auteur dy’t
yn de rin fan har libben har
ûntjoech ta in autoriteit op it
mêd fan jongereinliteratuer en
opfiedkunde; har boeken foarmje
in spegel fan de roerige tiid dêr’t
se yn libbe.
Het Geheugen van Nederland
wurdt koördinearre troch de Koninklijke Bibliotheek yn De Haach.
Het Geheugen stelt de faak net
sichtbere kolleksjes fan argiven,
musea en biblioteken beskikber fia
in sintrale webside. De kolleksje
Nynke van Hichtum is ta stân
kommen mei stipe fan Metamorfoze, it programma foar it behâld fan
it papieren erfgoed. It programma
giet de striid oan mei fersuorring
en mei oare foarmen fan papierferfal, lykas inketoantaasting en
grienoantaasting.
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Nieuw licht op de Friese koopvaardij

De Sonttolregisters online
De originele Sonttolregisters - meer dan 700 dikke, handgeschreven, in leer gebonden
delen - worden bewaard door het Rijksarchief in Kopenhagen. Door de enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens die zij bevatten, zijn zij een moeilijk systematisch te raadplegen
bron. Deense historici hebben wel tabellen met informatie over het aantal doorvaarten gepubliceerd, maar de informatie over individuele schippers bleef tot nu toe moeilijk benaderbaar.
Door een flinke financiële bijdrage kunnen de Deense Sonttolregisters uit de periode 14971856 digitaal ontsloten worden.
Een pagina uit het register.
De koning van Denemarken hief tol over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat
tussen Zweden en Denemarken.

| Siem van der Woude

De Sonttolregisters behoren tot
de bekendste en belangrijkste
bronnen voor de economische
en maritieme geschiedenis van
Nederland en Europa. Ze vormen
de administratieve neerslag van
de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart
door de Sont, de zeestraat tussen
Zweden en Denemarken die de
Noordzee en Oostzee met elkaar
verbindt. Ze zijn (met enige
hiaten in het begin) bewaard
gebleven voor de periode 14971857 en bevatten gegevens over
1,7 miljoen doorvaarten. Van
elke doorvaart noteerden de
ambtenaren van de Tolkamer
in Helsingør de naam van de
schipper, zijn woonplaats, de
haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf de
jaren 1660 ook de bestemming
van het schip. Met deze gegevens
kan niet alleen inzicht worden
verkregen in de economische
betrekkingen tussen Oost- en
West-Europa ook bestudering van

de economische conjunctuur van
Europa wordt mogelijk.

op de Oostzee zijn grootste omvang bereikte.

Friese koopvaardij

Heenreis
Hindeloopen
66
Dokkum
56
Ameland
44
Woudsend
37
Lemmer
30
Workum
25
Terschelling
28
Stavoren
19
Heerenveen
17
Harlingen
14
Leeuwarden
14
Makkum
14
Warns
1

De Nederlandse schippers waren
altijd prominent aanwezig in
de Oostzee. Ruim de helft van
alle schepen die in de periode
1600-1800 door de Sont voeren,
waren in Nederlandse handen.
In de achttiende eeuw kregen
de schippers uit Fryslân en van
de Waddeneilanden geleidelijk
de meerderheid. Ze kwamen
niet alleen uit de havens aan de
Zuiderzee, zoals Lemmer, Stavoren, Hindeloopen en Workum,
maar ook uit meer landinwaarts
gelegen plaatsen als Woudsend,
Joure, Heerenveen en Terhorne.
Ook hadden veel schippers hun
domicilie op de Waddeneilanden. Vooral Amelanders waren
ruim vertegenwoordigd. De tabel
geeft een overzicht van het aantal geregistreerde doorvaarten
van Friese schippers in het jaar
1760, toen de Friese koopvaardij

Terugreis
59
61
59
40
34
27
33
18
22
19
9
12
3

De verschillen tussen heen- en
terugreis vallen onmiddellijk op.
Ze kunnen worden verklaard uit
het feit dat de schippers soms
niet hun eigen woonplaats opgaven, maar volstonden met een
verwijzing naar Fryslân in het algemeen. In de jaren 1760-1780 bereikte de Friese koopvaardij haar
grootste omvang. Daarna maakte

de vierde Engelse oorlog (17801784) de scheepvaart grotendeels
onmogelijk. De oorlogen en
blokkades die in de Franse tijd
(1795-1813) volgden, brachten de
scheepvaart zware klappen toe.
In de negentiende eeuw bleek
dat de tijden definitief waren
veranderd. Amsterdam had zijn
positie als knooppunt van de
internationale goederenstromen
moeten afstaan aan Londen.
Voor de schippers uit de Zuiderzeehavens was er nauwelijks
meer een rol van enige betekenis
weggelegd. Alleen de schippers
uit de Groninger Veenkoloniën
wisten in de loop van de negentiende eeuw weer een bescheiden positie op te bouwen. Over
de Friese koopvaardij is betrekkelijk weinig bekend. We weten
dat de Friese schippers veelal
ladingen voor Amsterdamse
handelshuizen vervoerden. Er
zijn nog veel vragen over deze
schippers. Wie waren zij, hoe en
waar wierven zij hun bemannin-

gen, hoe waren ze in de scheepvaart beland en hoelang hielden
ze het zeemansbestaan vol? Op
dit soort vragen zijn tot nu toe
slechts gebrekkige antwoorden
mogelijk, mede vanwege een gebrek aan bronnenmateriaal. Met
de verbeterde ontsluiting van
de Sonttolregisters kan er meer
inzicht in de Friese koopvaardij
worden verschaft.

Moedernegotie
Oost- en West-Europa zijn al
in de Middeleeuwen in economisch opzicht van elkaar afhankelijk geworden. West-Europa
was aangewezen op de import
van graan, hout, ijzer en teer uit
het Oostzeegebied. Omgekeerd
importeerden de Oost-Europese
landen zout, wijn, suiker, tabak,
koffie en andere koloniale waren. De scheepvaart en handel
met de landen uit Oost-Europa
werd in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek wel
de ‘moedernegotie’ genoemd.

Daarmee bedoelde men dat de
basis van de welvaart van de
Republiek en van wereldhaven
Amsterdam in eerste instantie
was gebaseerd op deze handelsbetrekkingen. Omstreeks
1600 groeide Amsterdam uit
tot de stapelplaats van waaruit
de goederen uit Indië door de
Verenigde Oost-Indische Compagnie werden verhandeld en
gedistribueerd.

Website
De gegevens van de Sonttolregisters zullen onder auspiciën van
Tresoar in een computersysteem
worden ingevoerd en op de
website www.soundtoll.nl voor
iedereen te raadplegen zijn. Na
afloop van het project, in 2011,
zal iedereen deze belangrijke
bron via het internet kunnen
raadplegen. Daarmee wordt
gedetailleerd onderzoek naar de
Friese koopvaardij op de Oostzee
in de zeventiende en achttiende
eeuw mogelijk.
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Twadde edysje
‘Spiegel van de Friese poëzie’

Stúdzjedei oer Emily Dickinson
It Obe Postma Selskip organisearret freed 21 novimber yn Tresoar in stúdzjedei en in lytse útstalling
oer Emily Dickinson. Obe Postma (1868-1963) sette sels yndertiid as earste Fryske dichter fersen fan

De twadde edysje fan de Spiegel van de Friese poëzie ferskynt yn novimber by útjouwerij Meulenhoff. Yn dit boek

dizze ferneamde Amerikaanske dichteres oer, dêr’t yn 1982 tsien postúm fan bondele waarden yn

is omtinken foar Fryske poëzij út alle ieuwen mei mear as trijehûndert gedichten. Yn ferliking mei de earste edysje

de bondel Twofold / Twilûd. Op de stúdzjedei is, en dat is hiel bysûnder, it orizjinele hânskrift fan Emily

fan de Spiegel van de Friese poëzie út 1994 binne no tritich nije dichtersnammen opnommen.

Dickinson har gedicht Because I could not stop for Death te sjen. It hânskrift koe liend wurde fan it
museum yn Amherst (Massachusetts).

J.H. BROUWER 19
00-1981
KASTANJES
In stille moarn en ne
t it minst bewegen,
En net in stim dy tro
ch de dize giet;
Allinne dript, út bea
mmen lâns de wegen,
Yn ’t giele leaf it tre
asteleaze liet.
It libben, yn al inger
rûnte sletten,
Ebbet en gliidt de rês
t yn, deade-stil.
Oft ek it bange bûnzjen
fa
Yn ’t selde ritme sliepe n ús herten
nd stjerre sil?
De dize dript – dan,
op ’e stille strjitte,
Knappe kastanjes en
de frucht springt bleat.
Mocht sa ús siele út lic
hems
En glânzgjend iepenboa hoalling sjitte
rste yn ’e dead.
| Teake Oppewal
Under de nije dichters fansels alle
wichtige nije nammen fan nei 1994,
doe’t de earste edysje ferskynde.
Der binne no ek in tal dichters
opnommen dy’t yn dy earste edysje
bûten de seleksje foelen, lykas Jelle
Kaspersma en Bartle Laverman. Ek
yn de seleksje út âlder tiden is hjir
en dêr wat oanfolle. De redaksje,
besteande út Pier Boorsma, Teake
Oppewal en Geertrui Visser, is útgien
fan itselde seleksje-kritearium as by
Spiegel 1. Dat binne eigen smaak
en resepsje troch de tiid hinne. De
resinte ferskowing yn de wurdearring
fan klassike dichters lykas Douwe
Kiestra, Sjoerd Spanninga en Obe
Postma is, foar sa fier mooglik neffens de ynskatting fan de redaksje,

ek rekken mei hâlden. De seleksje út it
wurk fan Fedde Schurer is hanthavene.

Dwersferbannen
Spesjaal binne de fersen dêr’t in dichter
yn reagearret op poëzij fan kollegadichters. Yn Spiegel 1 stie al R.P.
Sybesma syn fers Ien lân en Postma
syn antwurd Ien lân?. No binne der
noch in pear fan dy dwersferbannen te
finen, lykas it kostlike fers Karamboals
fan Jo Smit, dat in parody is op it
bekende Kastanjes fan J.H. Brouwer.
Mear as yn de earste edysje binne der
ek gedichten by dy’t it Frysk-kulturele
libben yn bredere sin wjerspegelje:
ûnderwerpen as aaisykje, fierljeppe,
keatse en skûtsjesile ûntbrekke net.
In moai detail is dat De âlde Friezen

fan Eeltsje Halbertsma ferfongen is
troch de ‘offisjele’ tekst fan it Frysk
folksliet, sa’t dat opnommen is yn
Fryslân sjongt, yn oersetting fan
Harmen Wind.

Oersettingen
Foar dizze twadde Spiegel-edysje
waarden goed fyftich nije oersettingen makke troch Jabik Veenbaas,
Harmen Wind en Jan Popkema.
Fierder makken guon dichters sels in
oersetting. In tal earder makke oersettingen waarden op ’e nij besjoen en
ferbettere. Dêrby ek Himpen yn de
simmerreen fan Jan Kooistra en Hjir
leit de see… fan Sybe Krol – beide
klassike fersen dy’t de oersetters op it
uterste fergje.

| Tineke Steenmeijer-Wielenga

Nei de dea fan Emily Dickinson
(1830-1886) fûnen har
neibesteanden 1775 gedichten yn
har neilittenskip. By har libben
hie hja mar in stikmannich
fan al har fersen publisearre.
Sûnt in earste seleksje út har
poëzy mei 166 fersen yn 1890
yn boekfoarm op ’e merk kaam,
is de wurdearring foar dizze
beskieden, mar bysûndere frou
hieltyd grutter wurden. Yn
1955 waard har folslein oeuvre
útjûn. De kritisy wurdearren har
oarspronklike fisy op it libben
en de dea, har byldspraak en de
wize, dêr’t hja yn koarte fersen
mei mar in sunich gebrûk fan
poëtyske middels har tinzen
yn ûnder wurden brocht. Har
tema’s binne it libben, de leafde,
de natuer, tiid en ivichheid en
fral de dea. Yn Nederlân hat it
Simon Vestdijk west dy’t yn in
essay, dat yn 1939 opnommen
waard yn syn bondel Lier en
Lancet, omtinken frege foar

it wurk fan Emily Dickinson.
De earste Fryske troch Postma
makke oersettingen fan fersen
fan Dickinson ferskynden yn It
Heitelân fan 1940: De reaboarstkes
en In finne. Mei elkoar sette
Postma tolve fersen oer; de lêste
fertalingen fan syn hân waarden
yn 1954 yn De Tsjerne opnommen.
Yn datselde tydskrift hie yn 1951
S.J. van der Molen ‘Eat oer Emily
Dickinson en har wurk’ skreaun
as ynlieding op trije oersettingen
fan Postma en tolve fan syn hân.
Yn 1999 publisearre Klaas van
der Hoek it bondeltsje Wetter
wurdt jin leard troch toarst mei
oersettingen fan 22 fersen fan
Emily Dickinson.

Nije Fryske oersettingen
Dizze hjerst ferskynt in
bondeltsje mei njonken
Postma en Van der Hoek har
oersettingen fan Because I could
not stop for Death alve nije Fryske
fertalingen fan datselde fers. De

Wat: Stúdzjedei oer Emily Dickinson
Wêr: Tresoar
Wannear: freed 21 novimber fan 10.30 - 17.00 oere

Emily Dickinson.

titel is Om’t ik foar Dea net stilstean
koe. Philippus Breuker skreau der
in neiwurd by.

Stúdzjedei
Op de stúdzjedei sille
ferskillende aspekten fan
Emily Dickinson har libben
en wurk behannele wurde. De
ynliedingen wurde hâlden troch
Odile Heynders, Peter Verstegen,
Harry Bekkering, Elly de Waard
en Albertina Soepboer. Foar
ynljochtingen en oanmeldingen
kinne jo kontakt sykje mei Jan
Gulmans, Wagnerlaan 7, 7522
KH Enschede, tel. 053-4345511,
mailadres: jan@gulmans.com.
Kosten: 40 euro, leden Obe
Postma Selskip 35 euro.
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De presentatie van de inventaris van het
familie-archief van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Eén van de oudste
tekeningen van het wapen
van de familie Burmania,
opgenomen in het
zogenaamde Burmaniaboek,
circa 1600.

Symposium:
Familie-archieven als
cultureel erfgoed

Jonkheer Cornelis van
Eysinga en zijn vrouw
op een Friese sjees
bij de paardenstoeterij
‘De Oorsprong’ te Sint
Nicolaasga, circa 1900.

Op vrijdag 28 november 2008 zal bij Tresoar een manifestatie
worden gehouden met het thema ‘Het archief van de families van
Eysinga en Vegilin van Claerbergen’. Op die dag wordt de omvangrijke en geïllustreerde inventaris van het familie-archief, van de
hand van archivaris Barteld de Vries, gepresenteerd. Tevens worden
enkele lezingen gehouden die verband houden met familie-archieven in het algemeen en de twee families in het bijzonder.

De freules Willemien en
Annette van Eysinga
plaatsen de Friese vlag op
de Noordkaap, 1928.

| Barteld de Vries

De aanleiding voor het organiseren van deze manifestatie is het
gereed komen van de inventaris
van het familie-archief, dat
bekend is als het EVC-archief.
Gedurende vele jaren is, met
tussenpozen, gewerkt aan het
toegankelijk maken van het
zestig strekkende meter grote archief van de families van Eysinga
en Vegilin van Claerbergen.
Dit was om meerdere redenen
ook noodzakelijk. De bestaande
inventaris was onbruikbaar voor
de onderzoeker. Een structuur
in het archief ontbrak en veel
stukken waren niet beschreven.
Aan het archief was in de laatste
jaren ruim twintig strekkende
meter aan stukken toegevoegd,
die niet waren beschreven. Het

EVC-archief is vooral van belang
op historisch en kunsthistorisch
gebied. Het bevat materiaal over
maatschappelijke functies, politieke en militaire zaken, vermogenspositie, ondernemerschap
en levensstijl van verschillende
voorname families (brieven,
testamenten, reisjournalen,
foto’s enzovoort). Ook is er correspondentie met pachters uit de
crisisjaren. Deze geven veel informatie over de achtergronden van
de problemen in de agrarische
sector. Over het functioneren
van de gewestelijke en lokale
overheid vóór 1900 en de Friese
waterstaat zijn ook veel stukken
aanwezig. Daarnaast treft men
archivalia aan van functionarissen die aan het hof van de Friese

stadhouders waren verbonden.
De belangrijkste was Philip Ernst
Vegilin van Claerbergen (16131693), de secretaris en hofmeester van de Friese stadhouder Willem Frederik graaf van Nassau.
Vegilin was voor hen echt ‘van
levensbelang’, als men de laatste
aantekeningen van deze stadhouder wil geloven. Vóor hij zijn laat-

ste adem uitblies, schreef hij met
bevende en gewonde hand: ‘dat
Veuglin bij mijn wijf en kinder
blijft’. Het bebloede stuk bevindt
zich nog in het archief.

Programma
Ter gelegenheid van de presentatie van de inventaris organiseert
Tresoar een symposium over het

thema familie-archieven en hun
belang voor (kunst)historisch
onderzoek. Er zijn vier sprekers
uitgenodigd. Zij zullen het
onderwerp vanuit hun eigen discipline benaderen. Zo zal prof.
dr. F.C.J. Ketelaar over de betekenis van familie-archieven in het
buitenland en Nederland spreken. Prof. dr. S. Groenveld, drs.
R. Mulder-Radetzky en drs. H.
Spanninga behandelen aspecten
van het gebruik van archivalia
uit het EVC-archief voor (kunst)
Wat:

historisch onderzoek. Verder zal
de inventarisator van het archief
een toelichting op de inventaris
geven. Het geheel wordt muzikaal omlijst door muziek, die is
gecomponeerd door leden van
de familie van Eysinga. De uitvoering wordt verzorgd door de
bekende Friese zangeres Tetsje
van der Kooi. Opgeven voor
dit symposium kan bij Tresoar
(058-7890789 of info@tresoar.nl).
Meer informatie is te verkrijgen
bij Barteld de Vries.

symposium en presentatie van de inventaris van het
familie-archief van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Waar:

Tresoar

Wanneer: vrijdag 28 november van 13.00 - 17.00 uur.
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Onderzoeker aan het woord: Monica Soeting

‘Meisjesliteratuur hoort
tot onze cultuur’
Monica Soeting is bezig met een biografie over Cissy van Marxveldt (geboren te Oranjewoud in 1889, overleden te Bussum in 1948). Duizenden meisjes verslonden de boeken
van de Friese schrijfster, die eigenlijk Setske de Haan heette. Terwijl de populaire verhalen
over Joop ter Heul nog steeds worden herdrukt, laten instanties al jaren het werk links liggen. Meisjesliteratuur zou niet de moeite waard zijn om onderzoek naar te verrichten. Ten
onrechte, zegt de biografe, die op Tresoar interessante ontdekkingen deed.

tective, al lijkt het soms alsof er geen
einde aan het spitten komt.’ Er is in
de archieven niet veel te vinden van
Cissy van Marxveldt. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zijn alleen haar boeken en de columns die
ze als Joop ter Heul schreef in het
tijdschrift Praten en Breien te vinden.
‘Gelukkig heeft de familie nog veel in
bezit zoals foto’s en manuscripten.
De familieleden verlenen alle medewerking. Bij Tresoar heb ik de meeste
krantenknipsels over Cissy van
Marxveldt gevonden en nog een foto
die ik nog niet eerder had gezien.
Daarnaast heb ik thuis via de website
van Tresoar veel voorouderonderzoek
kunnen doen. Het schijnt dat Foppe
de Haan familie van de schrijfster is.
Die wil ik ook nog benaderen.’

Succes
| Marijke de Boer
‘Ik vond in de archieven van Tresoar
een archiefstuk van de HBS in Heerenveen waar Cissy van Marxveldt
op heeft gezeten. Links op de pagina
stonden de cijfers van de leerlingen
en rechts een paar opmerkingen over
wat er van hen terecht was gekomen.
Bij Cissy stond dat ze getrouwd was.
Dat was kennelijk belangrijker dan
het schrijversschap, want daar staat
niets over vermeld,’ vertelt Monica
Soeting (1955). ‘Wat ik zo grappig
vond om te ontdekken, is dat uit dat
boek blijkt dat een derde van de leerlingen in die tijd naar het buitenland
ging. Dat Cissy een jaar naar Engeland ging, was volgens sommige
auteurs heel bijzonder, maar dat valt
dus wel mee. Volgens mij wist ze
goed een bepaald beeld van zichzelf
neer te zetten en komt dat beeld niet

altijd overeen met de werkelijkheid.
Het is aan mij om dat te toetsen.’

Detective
Eind jaren zestig in de vorige eeuw
was er een revival van de boeken
van Cissy van Marxveldt. ‘Toen de
Joop-ter-Heulomnibus uitkwam,
was ik twaalf jaar. Ik vond de boeken
leuk om te lezen, maar dat is niet de
reden geweest om de biografie te
willen schrijven. Wat me vooral intrigeert, is dat een jeugdboek van bijna
honderd jaar oud, nog steeds goed
te lezen is. Ik vraag me af hoe dat
komt en ik ben erg nieuwsgierig naar
wie Cissy van Marxveldt werkelijk
was.’ De biografe is ruim twee jaar
geleden met het onderzoek gestart
en een paar maanden geleden is ze
begonnen met schrijven. ‘Ik begin

het eerste hoofdstuk met de periode
die ze in Engeland doorbracht,
omdat die volgens mij heel bepalend
is geweest voor haar verdere leven.
Tijdens het schrijven vroeg ik me
ineens af of ze gedoopt is. Dat ben ik
eerst gaan uitzoeken, maar dat was
niet zo gemakkelijk. In Oranjewoud
was namelijk geen kerk, dus ik heb
van kerken in omliggende dorpen
doopboeken nageplozen. Toen dat
niets opleverde, heb ik uiteindelijk
willekeurig een dominee gemaild met
de vraag of hij iets wist. Die verwees
me naar z’n moeder, want zij zou
vroeger contact hebben gehad
met Cissy van Marxveldt. Helaas
bleek dat dat iemand anders te zijn
geweest. Zoiets uitzoeken kost veel
tijd, maar is tegelijk ook erg leuk om
te doen. Ik voel me soms net een de-

De schrijfster had veel succes met
haar boeken en was in haar tijd
populair, al werd het genre niet tot
literatuur gerekend. ‘In zijn genre is
het meeste werk goed geschreven.
Andere boeken uit die tijd zijn vaak
achterhaald, maar bij haar heb je
daar geen last van. Dat komt, denk
ik, omdat het werk nog steeds
geestig is. Ze speelt met taal, vaak
is er een ironische ondertoon, en
ze kan goed relativeren.’ Cissy van
Marxveldt verdiende goed met haar
boeken. ‘Toen ze ziek was geworden,
het is onduidelijk of dat door een
beroerte kwam of een hersentumor,
ging ze een tijd revalideren in ZuidFrankrijk. Daarbij nam ze haar eigen
huisarts en diens vrouw mee. Ze gaf
makkelijk geld uit, ze huurde vaak
meerdere huizen tegelijk. Ik verdenk
haar ervan dat ze soms voor het geld
schreef. Zo was ze in eerste instantie
helemaal niet van plan om vijf boeken over Joop ter Heul te schrijven.

In het vierde deel schrijft ze dat ze
dat deel op verzoek van haar lezers
heeft geschreven, hoewel ze dat niet
van plan was. Het vijfde deel schreef
ze na de oorlog, omdat ze toen
helemaal geen geld meer had. Ze
had namelijk geweigerd lid te worden
van de Kultuurkamer.’ Ondanks het
succes is het werk van Cissy van
Marxveldt uit de Nederlandse canon
verdwenen. De biografe is er verontwaardigd over. ‘Het hoort tot onze
cultuur. Zo hebben wetenschappers
lang over het hoofd gezien dat Anne
Frank in haar dagboek met haar brieven aan Kitty een personage heeft
gekozen uit Joop ter Heul. Zij kenden
het werk van Cissy van Marxveldt
niet. Pas een paar jaar geleden heeft
een vrouwelijke vertaler dit aan het
licht gebracht. Je kunt wel zeggen
dat het werk van Cissy triviale literatuur is, maar er kennis van hebben
hoort wel tot de algemene ontwikkeling. In haar dagboek schrijft Anne
Frank zelfs letterlijk dat Cissy van
Marxveldt haar grote voorbeeld is.
Anne’s vader, Otto Frank, heeft het
dagboek na de oorlog als eerste aan
Cissy van Marxveldt laten lezen. Daar
was de schrijfster heel trots op.’

Setske
Hoewel de schrijfster in Fryslân
geboren is, had ze niet veel op met
het Fries-zijn of de taal. ‘Ze wilde als
meisje graag weg uit Oranjewoud,
naar de stad, want daar gebeurde
het. Later kwam ze wel eens terug
voor de rust, maar nooit lang want
dan begon het weer te kriebelen. Of
ze Fries sprak, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Haar voorouders waren arbeiders die in Oranjewoud en
omstreken woonden. Haar vader had
zich uit dat milieu omhoog gewerkt
en was hoofdonderwijzer geworden.

Cissy van Marxveldt op jongere
leeftijd. Vermoedelijk is de foto voor
1910 genomen.

Cissy heeft een aantal verhalen geschreven in een soort nep-Fries. Ze
gebruikt een soort dialect dat goed
te volgen is voor Nederlandse lezers.
In één van haar boeken schrijft ze
over een ‘boerenman’. Ze schrijft er
lacherig over dat hij dialect spreekt
en de hoofdpersoon laat duidelijk
weten dat ze uit Hilversum komt en
dus een Hollands meisje is.’ Aan
haar pseudoniem is in ieder geval
niet te zien dat de schrijfster van
Friese komaf is. Over dat pseudoniem heeft de biografe tijdens haar
onderzoek een hardnekkig verhaal
kunnen ontkrachten. ‘Er wordt gezegd dat ze haar naam veranderde
in Cissy toen ze in Engeland bij een
gezin ging werken. Ik heb haar dagboek uit die periode nog eens goed
gelezen en hoewel ze een beroerd
handschrift heeft, weet ik zeker dat
er geen Cissy staat. De vrouw des
huizes stond erop om haar Céline
te noemen, dat vond ze chiquer en
makkelijker uit te spreken natuur-
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Bennie Huisman oer Wibren Altena
en Eeltsje Halbertsma
| Jelle Krol

Links de cijferlijsten
van Setske de Haan
in de jaren 1902-1095
dat ze op de HBS
in Heerenveen zat.
Rechts de notitie dat
ze in 1916 huwde met
Leo Beek, reserveluitenant der infanterie.

lijk. Hoe ze uiteindelijk bij Cissy is
gekomen, moet ik nog onderzoeken,
net als hoe ze bij haar achternaam
is gekomen. Mogelijk is ze op dat
idee gebracht door een landgoed in
Overijssel dat zo heet.’

Emancipatie
Naast het leven en werk van Cissy
van Marxveldt is de biografe geïnteresseerd in het beeld dat uit de
boeken naar voren komt over de rol
van vrouwen in die tijd. ‘Je kunt eruit
opmaken hoe de sociale verhoudingen waren. Ik hoop met de biografie
het beeld bij te stellen dat meisjesliteratuur ouderwets en rolbevestigend is. Dat het niet langer als minderwaardig werk wordt afgedaan.
In de boeken schetst Cissy van
Marxveldt lang niet zo’n traditioneel
beeld als je zou denken. In sommige

boeken eindigt het verhaal als de
vrouwelijke hoofdpersoon trouwt,
maar in andere boeken maken de
meisjes een ontwikkeling door en
gaan ze hun eigen weg. Ze zijn lang
niet allemaal onderworpen in hun
huwelijk. Tegelijk schrijft ze neerbuigend over vrouwen die studeren en
bij de vrouwenbeweging actief zijn.
Dat zijn blauwkousen die het achter
de ellebogen hebben. Ik zie wel een
parallel met de meiden van nu. Die
willen ook niet geassocieerd worden
met feministen, want dat zijn van die
drammerige vrouwen in tuinbroeken.
Terwijl ze wel zo geëmancipeerd zijn
dat ze voor hun eigen onderhoud
zorgen. In de tijd dat Cissy van
Marxveldt haar boeken schreef, was
er ook al een tegenbeweging tegen
emancipatie, maar in haar werk gaat
het wel degelijk over emancipatie.’

Trûbadoer Bennie Huisman sil tongersdei 18
desimber op Tresoar in optreden fersoargje oer de
foardrachtkeunstner Wibren Altena. Ek bringt er
lieten en foardrachten út syn programma oer de
dichter-dokter Eeltsje Halbertsma.
Op de jûn sil it argyf
fan Wibren Altena
(Willebrordus Petrus
Altena, 1917-1987)
oerdroegen wurde oan
Tresoar. Altena, dy’t by
de âlderein noch wol
bekend is fanwegen syn
kostlike foardrachten, hat
lange jierren oant er yn
Wibren Altena.
de jierren ’50 nei Hollân
gie yn gâns doarpen en
stêden optredens fersoarge, benammen foar de kriten.
Syn humoristyske balladen en oare stikeldichten binne
postúm troch Douwe Tamminga bondele yn De laitsjende
wierheid (1990). Nei oanlieding fan libben en wurk fan
Wibren Altena makke muzikus-dichter Bennie Huisman
yn 1992 it programma De wite walfisk. By de oerdracht
fan it argyf sil Bennie Huisman parten út dat programma
nei foaren bringe.
Over de biografe
Monica Soeting werkt sinds een
paar maanden bij het Nederlands
Literair Productie- en Vertalingen
Fonds waar ze verantwoordelijk is
voor de sectie Fries. Verder schrijft
ze recensies voor Trouw en is
hoofdredacteur van Biografie Bulletin. Ze studeerde filosofie en promoveerde in 2005 op de verhouding tussen literatuur en ethiek.
Eerder werkte ze als redacteur bij
een uitgeverij en was hoofdredacteur van Surplus, tijdschrift over
literatuur van vrouwen.

Eeltsje Halbertsma
Yn dit jier dat it hûndertfyftich jier lyn is dat Eeltsje
Halbertsma (1797-1858) ferstoarn is, bringt
Tresoar yn ’e mande mei de Friese Pers Boekerij in
skriuwersprinteboek oer him út. It is nei de dielen oer
Gysbert Japix, Joast Hiddes Halbertsma, Fedde Schurer,
D.A. Tamminga, Douwe Kalma en Obe Postma it sande
yn de rige Skriuwers yn byld. Mei in seleksje makke troch

Wat: Jûn mei Bennie Huisman oer Wibren Altena
en Eeltsje Halbertsma
Wêr: Tresoar
Wannear: tongersdei 18 desimber om 20.00 oere

Eeltsje Halbertsma ferklaaid as muonts.
Philippus Breuker fan mear as oardelhûndert ôfbyldingen
fan minsken en dingen dy’t te krijen hawwe mei libben
en wurk fan Eeltsje Halbertsma en de dêrby ferklearjende
teksten wurdt de skriuwer eare. Hy dichte sa’t it hert it
him opjoech. Syn gauris humoristyske ferhalen fertelde er
mei in grut gefoel foar suvere folkstaal. Mei syn bruorren
Joast en Tsjalling hat er de grûnlizzer fan it folksboek fan
de Fryske literatuer west: de Rimen en Teltsjes (1871) dat
kear op kear wer printe waard. It meast bekend is Eeltsje
faaks wol as skriuwer fan it Frysk folksliet dat sa’t it liket
populêrder is as ea. Dit skriuwersprinteboek mei 64 siden
is in skat oan ynformaasje oer Halbertsma en befettet
net earder publisearre ôfbyldingen. It is yndield yn trije
skiften: By libben, Neitiid en Utjeften. It is te keap yn de
boekhannel (ISBN 978 90 330 0787 3 ) en by Tresoar foar
tsien euro.
Spesjaal yn dit Halbertsma-betinkingsjier hat Bennie
Huisman in boek en in cd útbrocht oer de ferneamde
Grouster dokter en dichter. Ek is yn septimber syn
jûnfoljend programma oer Eeltsje Halbertsma yn premjêre
gien. In seleksje út dat programma wurdt troch Huisman
presintearre nei’t earst it nije skriuwersprinteboek oan de
gearstalder oanbean is. Eltsenien is fan herten wolkom by
dit programma. Graach foar 10 desimber opjaan
(058-7890789 of ynfo@tresoar.nl)
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Nieuwe aanwinsten
| Martha Kist, Jacob van Sluis en Jelle Krol

Manuscript Wigle Wever
Van mevrouw R.G. Bartstra uit Utrecht ontving Tresoar een bijzonder boek.
Het is het manuscript van de historische roman Wigle Wever, een boerenoorlog in Friesland, anno 1500, in 1904 uitgegeven door Meijer & Schaafsma te Leeuwarden.

Titelpagina van ‘Wigle Wever’ met een foto van de schrijver Steffen Bartstra.
De auteur van de historische roman is
Steffen Bartstra, de grootvader van de
schenkster. Het omvat 408 bladzijden,
versneden gelinieerde vellen papier
die tot een boek zijn gebonden. De
band is eenvoudig, de platten zijn
beplakt met gemarmerd papier. De
rug is van leer en versierd met gouden
opdruksels en de tekst ‘Wigle Wever
door S. Bartstra’. Dit eigenhandig door
Bartstra geschreven manuscript is gedateerd Bolsward 10 november 1903.
Op het blad tegenover de titelpagina
is een foto van de auteur ingeplakt.
Zelfverzekerd blikt hij in de lens. De
foto moet van later datum zijn, want
Bartstra draagt een indrukwekkende
witte baard. Op zijn kleding is een
speldje van de NSB zichtbaar. Steffen
Bartstra is een zo goed als vergeten
schrijver. Hij had geen grote productie
en er is ook weinig over hem geschreven. Hij werd in 1861 in Workum
geboren als zoon van Douwe Steffens
Bartstra, onderwijzer aldaar en later
stadsarchivaris van Bolsward, en Akke
Klazes Faber, een schippersdochter.

De jonge Bartstra koos een loopbaan
als predikant en werkte als zodanig
van 1892 tot 1910 in Nederlands-Indië,
onderbroken door verlof in 1903, toen
hij het manuscript van Wigle Wever
voltooide. Hij had duidelijke nationaalsocialistische sympathieën en was lid
van de NSB. Deze politieke voorkeur
lijkt voortgekomen te zijn vanuit zijn
Fries-nationalistische houding. Kijkend
naar de onderwerpen die hij koos voor
zijn historische romans, valt op dat de
hoofdpersonen meestal historische
personages zijn, helden uit de strijd
van de Friezen tegen buitenlandse
overheersers. Ondanks het feit dat
Bartstra een Fries was, zijn alle romans
in het Nederlands geschreven. Zijn
schrijfstijl was zelfs voor zijn tijd nogal
ouderwets. De taal is bombastisch en
gezwollen en hij doorspekt zijn boeken
met Nederduitse en Middelnederlandse woorden.

Historisch
Wigle Wever vertelt het verhaal van de
opstand van de Friezen tegen het nog

prille Saksische gezag in 1500. Bartstra’s tweede roman, Pater Gerrolt van
St. Jansgae, uitgegeven in 1912, speelt
zich af in de periode na de slag bij
Warns (1345). Pas in 1934 verscheen
zijn derde roman, Quaede Foelck, de
gebiedende vrouwe op Oldenborch.
De hoofdpersoon is Foelke van Kempana, echtgenote van de Oostfriese
hoofdeling Tom Brock, een historisch
personage. In de Tweede Wereldoorlog
verscheen zijn laatste roman, Heer
Jancko Douwama van Oldeboorn,
uitgebracht bij De Schouw in Haarlem,
een semi-officiële staatsuitgeverij.
Bartstra had oorspronkelijk een manuscript van 600 pagina’s aangeleverd.
In opdracht van De Schouw bewerkte
de schrijver J. van Oudshoorn (een
pseudoniem van J.K.Feijlbrief), die
in dienst van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten was, het
manuscript en bracht het terug tot
242 pagina’s, waarmee Van Oudshoorn zichzelf als de eigenlijke auteur
van deze roman beschouwde. Heer
Jancko Douwama beleefde in 1944
een tweede druk bij dezelfde uitgeverij.
Steffen Bartstra publiceerde ook een
aantal artikelen in Friese tijdschriften.
In zijn eerste bijdrage uit 1897 stelde
hij zich teweer tegen de hollandocentrische geschiedschrijving, een thema
dat nog steeds actueel is. In de jaren
dertig publiceerde hij artikelen over
Friese naamkunde en toponymie in
het Leeuwarder Nieuwsblad en het
tijdschrift De Weitsrop.

waarbij ze dan medestudenten en docenten vroegen om een bijdrage in te
schrijven. Onder studenten bestaat dit
gebruik niet meer, maar het heeft nog
lang voortgeleefd als poëzie-album
voor jonge meisjes. Als historische
bron geeft zo’n album de vriendenkring en het netwerk van de eigenaar
weer, waaronder mogelijk beroemdheden. Rudolf Oostenbroek Nauta werd
op 22 juni 1763 in Franeker gedoopt.
Op 14 juni 1779 werd hij als student
aan de Franeker academie ingeschreven en wederom, zoals toen gebruikelijk vlak voor zijn promotie, op 12 mei
1785. Hij promoveerde op 21 juni tot
doctor in de rechten; een exemplaar
van zijn proefschrift is in Tresoar aanwezig. Op 25 november 1788 laat hij
zich inschrijven als advocaat aan het
Hof van Friesland. Hij is dan secretaris
van de de grietenij Aengwirden. Op 15
juli 1801 trouwt hij met Rachel Joanna
Cannegieter (1772-1840), dochter
van prof. Herman Cannegieter, niet
alleen schoonvader maar eerder ook
leermeester van de bruidegom. Het
echtpaar liet kinderen dopen in Franeker en later in Heerenveen. Daar werd
het overlijden van Rudolf aangetekend
op 26 november 1811.

Album amicorum
Onlangs heeft Tresoar een album
amicorum uit de jaren 1780 kunnen
aankopen. Het is afkomstig van de
Franeker student Rudolf Oostenbroek
Nauta. Een ‘album amicorum’ is
letterlijk een vriendenboek. Het was
gebruik dat studenten bij de aanvang
van hun studie een album aanlegden,

Album
Het album bevat vooral inscripties van
studievrienden te Franeker, vijftig stuks
over de jaren 1783-1786 en nog een
late uit 1790. De bijdrage ondertekend
met ‘C.F. Frisius van Nauta, adv.’ is
waarschijnlijk van een familielid, iets

ouder en al werkzaam als advocaat.
Professoren of andere leermeesters
zijn blijkbaar niet gevraagd voor een
bijdrage. Een bekende naam onder
de medestudenten is die van Jacobus
Scheltema (1767-1835), in 1797 lid
van de Nationale vergadering, later
een hoge rijksambtenaar en historicus. Latere inscripties blijven beperkt
tot enkele Franse namen, in 1795 te
St. Omer, plus een nog onbestemd
en ongedateerd bericht over militaire zaken. Opmerkelijk, want niets
duidt erop dat Oostenbroek Nauta
zelf patriot was of dat hij dergelijke
politieke sympathieën koesterde. Het
zou zijn inschrijving als advocaat aan
het Hof van Friesland in 1788, het jaar
na de mislukte patriotse revolutie, ook
bemoeilijkt hebben. Het album is zoals
gangbaar in een oblong-formaat, 12
cm. hoog en ruim 19 cm. breed. Het
is gebonden in een groen marokijnen
band, met voor en achter een venster.
In dat venster aan de voorzijde zit een
rood marokijnen etiket met de naam
van de eigenaar, aan de achterzijde
is de inhoud van het venster helaas
verloren gegaan. De band is zeer
stijlvol voorzien van stempels, zowel
verguld als blind, met als motieven
vogels en bladeren. Deze stempels
kunnen worden geïdentificeerd met
die van een anonieme boekbinder in
de stad Franeker, aangeduid als de
‘Bird Tools Bindery’ door J. Storm van
Leeuwen in diens grote naslagwerk
Dutch decorated book bindings in
the eighteenth century (2006; dl. IIb,
p. 917-921). Uit de band zijn enkele
bladzijden weggesneden. Vermoedelijk
is het album door een andere eigenaar
gebruikt als schetsboek, want het
bevat enkele tekeningen van onmiskenbaar latere datum. Uit bijgevoegde
brieven en familie-aantekeningen blijkt
dat het album via dochter Hermanna
Maria Nauta in het bezit is gekomen
van de familie Burghgraef.

Fedde Schurer

Dit portret fan Fedde Schurer, dat al
lange tiid by Tresoar yn brûklien wie,
is no skonken troch de makker, de
keunstner Louis Guillaume le Roy.
Hy is bekend fan de Ecokathedraal
yn Mildaam. Neffens de skinker, dy’t
befreone wie mei Fedde Schurer
(1898-1968), moat dizze grutte akwarel
(in meter by goed in meter) yn 1955
makke wêze op It Hearrenfean.

Lyts Frysk Toaniel

Dizze sminkdoaze wie yn gebrûk by
de lju fan it Lyts Frysk Toaniel. Neist
Barend en Martsje van der Veen diene
ek oare minsken oan dit selskip. De
famylje fan ien de fan de spilers,
Foppe Foppema (1915-2000), hat de
sminkdoaze skonken.
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Nijs fan de Stifting
Freonen fan Tresoar

Kolofon | Colofon
Letterhoeke
ferskynt trijeris jiers
en is in útjefte fan Tresoar

Aktiviteiten

verschijnt driemaal per jaar
en is een uitgave van Tresoar

Op de ôfrûne jiergearkomste yn april wienen in soad minsken.
Barteld de Vries fan Tresoar spriek oer it argyf Eysinga-Vegelin van
Claerbergen en prof. dr. Yme Kuiper oer Frans Johan Julius van
Eysinga. De Freonen ha op dy gearkomste in geskink oan Tresoar
oanbean. Dr. Jacob van Sluis skriuwt dêr wat oer op side 16 yn dizze
Letterhoeke.
Earder is meld dat de gearkomste foar de Freonen fan Tresoar
yn oktober wêze soe. Dat wie in fersin. De gearkomste wurdt
hâlden tiisdei 11 novimber. Dan sprekt dr. Oebele Vries oer syn
boek Asega is het dingtijd? Foarôfgeand oan de ynlieding wurdt de
televyzjedokumintêre toand dy’t Omrop Fryslân makke hat oer it
boek oer âld-Fryske wetsteksten.
Op sneon 1 novimber is der wer in boekeferkeap. Fan 10.00 oant
11.00 oere kinne Freonen of hja dy’t Freon wurde sûnder limyt
boeken keapje. Fan 11.00 oant 12.00 oere kinne oare gadingmakkers
dat ek dwaan.

Tresoar
Boterhoek 1
Postbus 2637
8901 AC Ljouwert/Leeuwarden
T (058) 7890789
F (058) 7890777
E info@tresoar.nl
I www.tresoar.nl

Kontakt

Redaksje | Redactie:
Marijke de Boer, Jelle Krol, Lourens
Oldersma, Thys van der Veen en
Siem van der Woude (Tresoar)
Sytse ten Hoeve en Tineke
Steenmeijer-Wielenga
(Freonen | Vrienden)

Noch net alle Freonen fan Tresoar hawwe har e-mailadres opjûn. Wy
dogge nochris in berop op dyjingen dy’t wol e-mail hawwe en dat
net trochjûn hawwe. Opjaan kin troch it stjoeren fan in mailtsje nei
info@tresoar.nl.

Redaksjesekretariaat |
Redactiesecretariaat:
Hilda Top

Oebele Vries.

It lêste nijs (ek oer oanwinsten) fine jo op:
Het laatste nieuws (ook over aanwinsten) vindt u op:

Onderscheiding
Johan Raven, die vanuit het bestuur van de ‘Stichting Vrienden
van de Provinciale Bibliotheek’ in ons bestuur kwam, ontving
voorafgaande aan Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding
voor zijn vrijwilligerswerk, onder andere in de Culturele Raad van
Leeuwarderadeel en in ons bestuur. Wij feliciteren hem daarmee
van harte.

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

Ekskurzje
Der hat yn juny in slagge twadde ekskurzje west nei Twickel yn
Delden. Dielnimmer Klaas Bruinsma skreau nei oanlieding fan dy dei
in limerick. Dy stiet hjirneist ôfprinte. Foar de ekskurzje op freed 10
oktober 2008 nei Amsterdam ta kin elkenien him noch opjaan. Doel
is Amsterdam mei de nije Iepenbiere Bibliotheek en it nije gebou
foar de Bijzondere Collecties fan de Universiteitsbibliotheek (foar
mear ynformaasje sjoch it foarige nûmer fan Letterhoeke). Opjefte kin
troch 50,00 euro oer te meitsjen op rekkennûmer 33.54.79.553 fan de
Freonen fan Tresoar. Graach efkes opjaan dat it foar de ekskurzje is.

De verborgen schat
De slotheer van Twickel bij Delden
kon bijzonder adellijk schelden:
‘Men beloofde mij een Tresoar.
Maar wat stelde die voor?
Ouwe Friezen, en die stortten
geen gelden!’

Foar nije Frysktalige útjeften sjoch:
Voor nieuwe Friestalige uitgaven zie:
Fryske skriuwers > Krekt ferskynd
Friese schrijvers > Pas verschenen
Fragen? Skilje of mail: tel. 058-7890789 of ynfo@tresoar.nl
Vragen? Bel of mail: tel. 058-7890789 of info@tresoar.nl

Foto’s:
John van Geffen
en Andrys Stienstra
Foarmjouwing | Vormgeving:
Castel Mediaproducties, Groningen
Eldad Groenman en Harmen Heida
Letterhoeke
wurdt fergees tastjoerd oan
de Freonen
wordt gratis toegezonden aan
de Vrienden
Abonneminten | Abonnementen €15,Losse nûmers | Losse nummers € 5,© Tresoar en de auteurs 2005

Aktiviteiten | Activiteiten
septimber | september

7

Provinsjale Skriuwdei, De Cirkel.
It Hearrenfean. 10.00 - 17.00 oere.
(www.skriuwdei.nl)

11

Tentoonstelling over leven en werk van de
activist Pieter de Boer. Tot eind december.
Museum Smallingerland. Drachten (met
medewerking Tresoar).

15

Frysk Spektakel, Doarpshûs. Hjerbeam.
20.00 oere. (www.fryskspektakel.nl).

22

Frysk Spektakel, Doarpshûs. Rie. 20.00 oere.
(www.fryskspektakel.nl).

4

Genealogische Contactdag. Tresoar.
10.00 - 16.00 uur.

13

Frysk Spektakel, Doarpshûs. Skalsum.
20.00 oere. (www.fryskspektakel.nl).

1

Verkoop van overtollige boeken uit de
collectie van Tresoar door de Freonen fan
Tresoar. Tresoar. 10.00 - 12. 00 uur.

8

Philidor-schaaktoernooi. Tresoar.
9.00 - 18.00 uur.

10

Frysk Spektakel, Doarpshûs. Doanjum.
20.00 oere. (www.fryskspektakel.nl).

11

Presentatie van de Canon van de Friese
Geschiedenis. Tresoar. 14.00 uur.

11

Lezing van dr. Oebele Vries over de oude
Friese Wetten. Tresoar. 20.00 uur.

12

Lezing van Bernard Woelderink over
Stadhouder Willem V, georganiseerd door de
Stichting Nassau en Friesland. Tresoar.
20.00 uur.

15

Dag van de Friese literatuur. De Rode Hoed.
Amsterdam. Met de presentatie van de
nieuwe editie van de ‘Spiegel van de Friese
Poëzie’. 14.30 - 17.00 uur.

21

Stúdzjedei fan it Obe Postma Selskip oer
Emily Dickinson. Tresoar.
10.30 - 17.00 oere.

28

Symposium over en presentatie van de
inventarisatie van het archief van Eysinga en
Vegilin van Claerbergen.
Tresoar. 13.30 - 17.00 uur.

18

oktober

novimber | november

desimber | december

Jûn mei Bennie Huisman oer Wibren Altena
en Eeltsje Halbertsma. Tresoar. 20.00 oere.

Mear ynfo? > www.tresoar.nl > aginda
Meer info? > www.tresoar.nl > agenda
Kaarten? > 058 7890789

