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De Sont was een belangrijke vaarroute voor koopvaardijschepen. Er moest tol betaald worden voor 
doorvaart. De registers daarvan worden digitaal ontsloten, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar de 
geschiedenis van de Friese koopvaardij in de zeventiende en achttiende eeuw. Zie pagina 22.



Op de voorpagina van deze 
Letterhoeke een pagina uit het 
Gockingahandschrift, dat 
onlangs aan de collectie van 
Tresoar is toegevoegd. Zie 
pagina 6.

Op de website www.allefriezen.nl 
kunnen van dertien gemeenten 
de akten van geboorte, huwelijk 
en overlijden worden bekeken. 
Het gaat om gegevens van de 
Burgerlijke Stand uit de periode 
1811-1942. De website is een 
belangrijke uitbreiding van 
dienstverlening aan genealogen.

4 Tresoar is der foar Fryslân en de wrâld
5 Tresoar is er voor Fryslân en de wereld
 |Bert Looper

6 Ooit samengebonden, nu herenigd 
 |Lourens Oldersma
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 |Bert Looper en Neeltje van der Weide
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 |Frank Bosmans

12 Freonen schenken unieke foliant
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16 Modern onderzoek uit 
de Franeker Academie

 |Hans Laagland

17 Frysk foto-argyf lit âlderein fertelle
 |Haye Bijlstra

 
18 Nije ynteraktive webside oer 

Fryske literatuer 
 |Teake Oppewal

20 Undersiker oan it wurd: Jan de Vries
 |Marijke de Boer

22 De Sonttolregisters online
 |Siem van der Woude

24 Meiwurker oan it wurd: Haye Bijlstra
 |Marijke de Boer

26 Selskip hâldt Obe Postma yn eare
 |Andrys Stienstra

27 Obe Postma as (lânbou)histoarikus
 |Tineke Steenmeijer-Wielenga

28 Nieuwe aanwinsten
 |Barteld de Vries en Annemieke Nijdam

30 Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar

31 Kolofon | Colofon

32 Aktiviteiten | Activiteiten

Tresoar is mei de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren dwaande om in 
ynteraktive webside foar Fryske 
literatuer op te setten. Neist 
ynformaasje oer literatuer is in 
earste seleksje fan 85 boeken 
digitaal te besjen. De webside hat 
ek as doel om ynteraktyf te wêzen 
mei de lêzers.

Het Gockingahandschrift bestaat 
uit twee fraaie middeleeuwse 
handschriften. Beide delen waren 
lange tijd gescheiden, maar 
zijn nu onlangs herenigd. Het 
handschrift is geschreven op 
perkament en is vermoedelijk 
vervaardigd in de periode 
1440-1460. Het gaat om een 
getijdenboek.
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Aansichtkaart fan de 
Provinsjale Biblioteek. It 
gebou is ûntwurpen troch 
arsjitekt Piet Tauber. Syn 
soan, Frans, hat it ûntwerp 
makke foar de ferbouwing 
fan Tresoar.

Der binne safolle mooglikheden 
om de tiid om te krijen: hoe fi ne 
wy dêr as Tresoar in plakje yn. 
Yn ús mearjierrebeliedsplan 
2009-2012  hawwe wy de plannen 
dellein om de takomst kreatyf 
temjitte te gean. Mar wat jo ek oan 
plannen meitsje, ús meiwurkers 
moatte it úteinlik dwaan. Sjoen de 
brede wurdearring foar ús wurk, 
binne wy as organisaasje goed op 
wei. Dat wolle wy sa hâlde en wêr 
mooglik noch better meitsje. 

Organisaasje
Mei yngong fan 1 maaie wurdt 
de organisaasje op guon punten 
oanpast om yn de kommende 
jierren noch mear foar ‘Fryslân 
en de wrâld’ betsjutte te kinnen. 
Kearn fan de saak is dat wy skerp 
yn spylje wolle op wat de  minsken 
driuwt, wêr’t de mienskip him 
mei dwaande hâldt. Om dat 
dwaan te kinnen ha wy in orga-
nisaasjemodel keazen mei trije 
ôfdielingen. Der is in ôfdieling 
bedriuwsfi ering en dêrnjonken 
in ôfdieling ynformaasjeteams 
(ynformaasjebewurking en 

ynformaasje jaan) en in ôfdieling 
ûntwikkelteams. Dy lêste ôfdie-
ling rjochtet him op de ferskate 
doelgroepen fan Tresoar: de 
ûndersikers, it ûnderwiis en op de 
tweintich prosint fan de Nederlan-
ners dy’t ynteressearre binne yn 
kultuer, skiednis en literatuer.  

Kontakt
Yn dy tweintich prosint besykje 
wy mei groepen yn kontakt te 
kommen dy’t wat ‘mienskipliks 
mei elkoar hawwe’. In moai 
foarbyld dit jier is de groep fan 
sa’n sântûzen Fryske froulju 
fan Vrouwen Van Nu/Bond van 
Friese Plattelandsvrouwen. 
Mei har sammelje wy foto’s en 
ferhalen oer de skiednis fan it 

húshâlden. Fan ’t hjerst meitsje 
wy fan it materiaal in prachtige 
fototentoanstelling. Sa sille wy de 
kommende jierren mei mear fan 
dizze groepen (‘communities’) 
gearwurkingsprojekten útfi ere. 
Mei ús nije teams krije wy in 
protte materiaal en aktiviteiten 
yn ’e hûs en foar de doelgroepen 
is der de wille fan it opsetten 
en útfi eren fan oansprekkende 
projekten. Op de webside 
fan Tresoar sille wy it nije 
organisaasjemodel mei alle 
meiwurkers presintearje. Yn ús 
beliedsplan ha wy ús foarnommen 
om ek mei ‘brûkerspanels’ 
te praten oer de tsjinsten en 
produkten fan Tresoar. Ik hoopje 
jo yn sa’n panel tsjin te kommen.

Tresoar stiet midden yn de Fryske mienskip. Hast alle 

wiken ferskine ús meiwurkers yn de provinsje, ûnder de 

minsken, yn blêden en kranten, op radio en televyzje. Mei 

syn rike kolleksjes spilet Tresoar ek lanlik in belangrike rol. 

Mar tagelyk wurdt it hieltyd dreger om minsken, benammen 

jonge minsken, te berikken. 

|Bert Looper



TTT resoar is er voor Fryslân en de wereld

Er zijn zoveel mogelijkheden 
om de tijd door te brengen: hoe 
vinden wij daar als Tresoar een 
plek in. In ons meerjarenplan 
2009-2012  hebben we de plan-
nen vastgesteld om de toekomst 
creatief tegemoet te gaan. Maar 
welke plannen je maakt, onze me-
dewerkers moeten het uiteindelijk 
doen. Gezien de brede waardering 
voor ons werk, zijn we als organi-
satie goed op weg. Dat willen we 
zo houden en waar mogelijk nog 
verbeteren. 

Organisatie
Met ingang van 1 mei wordt de 
organisatie op bepaalde punten 
aangepast om in de komende 
jaren nog meer voor ‘Fryslân en 
de wereld’ te kunnen betekenen. 
Kern van de zaak is dat we scherp 
willen inspelen op wat de mensen 
beweegt, waar de samenleving 
zich mee bezig houdt. Om dat 
te kunnen doen hebben we een 
organisatiemodel gekozen met 
drie afdelingen. Er is een afdeling 
bedrijfsvoering en daarnaast een 
afdeling informatieteams (infor-

Voor het project Vrouwen van Nu 
worden foto’s van het dagelijks leven 
van de huisvrouw verzameld en 
gedigitaliseerd. Het is een voorbeeld 
van het samenwerken met bepaalde 
doelgroepen.

matiebewerking en informatiever-
strekking) en een afdeling ontwik-
kelteams. Die laatste afdeling richt 
zich op de verschillende doelgroe-
pen van Tresoar: de onderzoekers, 
het onderwijs en op de twintig 
procent van de Nederlanders die 
interesse hebben voor cultuur, 
geschiedenis en literatuur.  

Contact
In die twintig procent proberen 
we met groepen in contact te ko-
men die iets ‘met elkaar gemeen 
hebben’. Een mooi voorbeeld dit 
jaar is de groep van zo’n zeven-
duizend Friese vrouwen van 
Vrouwen Van Nu/Bond van Friese 
Plattelandsvrouwen. Met hen 
verzamelen we foto’s en verhalen 
over de geschiedenis van het huis-
houden. In de herfst maken we 
van het materiaal een prachtige 
fototentoonstelling. Zo zullen we 
de komende jaren met meer van 
zulke groepen (‘communities’) sa-
menwerkingsprojecten uitvoeren. 
Met onze nieuwe teams krijgen 
we veel materiaal en activiteiten 
binnen ons gebouw en voor de 

doelgroepen is er het plezier van 
het opzetten en uitvoeren van 
aansprekende projecten. Op de 
website van Tresoar zullen we het 
nieuwe organisatiemodel met alle 
medewerkers presenteren. In ons 
beleidsplan hebben we ons voorge-
nomen om ook met ‘gebruikerspa-
nels’ te praten over de diensten en 
producten van Tresoar. Ik hoop u 
in zo’n panel tegen te komen.

Tresoar staat midden in de Friese samenleving. Bijna iedere 

week zijn onze medewerkers in de provincie te vinden, onder 

de mensen, in tijdschriften en kranten, op radio en televisie. 

Met zijn rijke collecties speelt Tresoar ook landelijk een 

belangrijke rol. Maar tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker 

om mensen, vooral jonge mensen, te bereiken. 

|Bert Looper
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|Lourens Oldersma

Het eerste deel van het hand-
schrift is sinds 1955 in het bezit 
van het Fries Museum, het andere 
deel was tot voor kort nog in parti-
culier bezit. Toen deze particulier 
zijn deel van het handschrift via 
een veiling in Londen te koop 
aanbood, heeft de Ottema-Kingma 
Stichting het kunnen aanschaf-
fen. De Ottema-Kingma Stichting 
heeft vervolgens het gekochte deel 
in bruikleen gegeven aan Tresoar. 
Het Fries Museum heeft daarop be-
sloten ook haar deel in bruikleen 
te geven aan Tresoar, zodat nu 
beide delen weer herenigd zijn. 

Miniaturen
Het handschrift is geschreven op 
perkament en werd vermoedelijk 
in Brugge vervaardigd in de perio-
de 1440-1460. Brugge was toen een 
centrum van boekproductie, met 
een afzet over geheel West-Europa. 
Dit handschrift wordt toegeschre-
ven aan een anonieme meester, 

die vanwege zijn wijze van illu-
streren wel werd aangeduid als 
de Meester met de Spleetogen. In 
beide delen zijn in totaal dertien 
paginagrote miniaturen opgeno-
men, met voorts gekleurde initia-
len in goud, blauw en paarsbruin. 
Kenmerkend voor deze Meester is 
dat hij de ogen van zijn persona-
ges met een bijna rechte penseel-
trek schildert. Zijn stijl is sober, zo 
niet wat stijf, waarbij de hoofden 
van de personen iets te klein zijn 
ten opzichte van hun lichaam. 
Opmerkelijk is dat de achtergrond 
weinig uitgewerkt is; de voorgrond 
kent vaak een tegelvloer. De Mid-
delnederlandse tekst is geschreven 
in littera textualis, zestien regels 
per bladzij, met fraai penwerk en 
randversieringen: zeemeermin-
nen, apen, leeuwen, pauwen, 
geiten, herten, pelikanen, engelen 
en vooral bloemen. De miniaturen 
in de beide delen verbeelden: de 
Geboorte, de Heilige Elisabeth van 

Hongarije, de Heilige Hieronymus 
in zijn studeervertrek, het Marte-
laarschap van de Heilige Erasmus, 
Christus als Mens der Smarten, 
de Boodschap aan de Herders, 
de Vlucht naar Egypte, Christus 
tussen de Artsen, de Presentatie in 
de Tempel, De Heilige Maagd met 
het kind, de Visitatie, Pasen en de 
Kroning van de Heilige Maagd. 

Geschiedenis
Ooit waren beide delen in het be-
zit van Henricus Gockinga (1718-
1772), gereformeerd predikant 
van Wilnis en Vinkeveen. Na zijn 
overlijden werd zijn boekenbezit 
in 1773 te Utrecht verkocht. Uit 
de gedrukte veilingcatalogus, ook 
in het bezit van Tresoar, blijkt dat 
het handschrift toen al gesplitst 
was in twee delen. Ze zijn toen 
samen verkocht voor 31 gulden 
aan een Utrechtse notabel ‘Vroed-
schap Eyck’. In de negentiende 
eeuw waren beide delen in het 

Eind vorig jaar werd de collectie van Tresoar uitgebreid met twee fraaie middeleeuwse handschriften, 

die tezamen het zogenaamde Gockingahandschrift vormen. Het gaat om een getijdenboek, een 

gebedenboek voor leken dat in de Rooms-katholieke kerk in de vijftiende en zestiende eeuw werd 

gebruikt. Minutieus onderzoek heeft geleerd dat beide delen ooit één handschrift vormden.

Rijk versierd 
Gockingahandschrift bij 
Tresoar ondergebracht

Ooit samengebonden, nu herenigd 
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bezit van de familie Harinxma 
thoe Slooten. Door vererving zijn 
de beide delen uit elkaar geraakt. 
Het Fries Museum besloot om 
haar deel aan Tresoar in bruik-
leen te geven omdat dit boek-
werk goed past in de collectie 
(middeleeuwse) handschriften 
van Tresoar. Hoewel beide delen 
geen Friese oorsprong hebben 
besloot de Ottema-Kingma Stich-
ting toch het aangeboden deel 
aan te schaffen, omdat beide de-
len generaties lang in Fries bezit 
is geweest en één deel inmiddels 
in een openbare collectie was 
opgenomen en op deze manier 
beide delen weer herenigd 
konden worden. Tresoar is de 
Ottema-Kingma Stichting zeer 
erkentelijk voor de aanschaf en 
bruikleen van dit handschrift 
en is verheugd met de collegiale 
houding van het Fries Museum 
om haar deel ook bij Tresoar in 
bruikleen te geven.      
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|Bert Looper en Neeltje van der Weide

Momenteel is Tresoar voorna-
melijk gericht op ‘onderzoekers’ 
ofwel mensen met een gerichte 
(onderzoeks)vraag. In de toe-
komst kunnen bezoekers van 
Tresoar, naast deze onderzoeks- 
en studiemogelijkheden, er ook 
terecht voor inspiratie, ontmoe-
ting en (educatief) vermaak.
Om Tresoar een opener karakter 
te geven, worden de entree, de 
hal, de tentoonstellingsruimte 
en de studiezaal aangepakt. De 
entree van Tresoar wordt zo 
ingericht dat nieuwe mensen uit 
nieuwsgierigheid naar binnen 
worden ‘getrokken’. Hierbij den-
ken we de glazen panelen van de 
entree te gebruiken in combina-
tie met lichteffecten. De huidige 

hal wordt opener. De receptie 
verdwijnt, evenals de schei-
dingswand tussen de hal en de 
tentoonstellingsruimte. Hierdoor 
ontstaat een ruimte die geschikt 
is voor meer diverse functies. 
Zo zal de bezoeker in de hal op 
laagdrempelige wijze kunnen 
ontdekken of er informatie is 
over zijn of haar familie, straat, 
dorp of andere belangstelling. 
In de loungehoek is het prettig 
verblijven, er liggen de nieuwste 
uitgaven van Tresoar, kranten en 
tijdschriften. De doorgang naar 
de tentoonstellingsruimte is 
open, maar kan ook nog gebruikt 
worden om kleine actuele voor-
werpen en onderwerpen te pre-
senteren in vitrines. Het ontwerp 

en de ideeën voor een nieuw 
interieur komen van architect 
Frans Tauber van BRTArchitecten 
Alkmaar. Zijn vader, Piet Tauber, 
tekende voor het ontwerp van de 
Provinciale Bibliotheek in 1966 
en bedacht ook de luchtbrugcon-
structie die de gebouwen van de 
PB en het Ryksargyf aan de Boter-
hoek met elkaar verbinden.

Studiezaal en expositieruimte
De studiezaal krijgt in de 
nieuwe situatie meerdere 
functies. Natuurlijk blijft er 
volop ruimte voor genealogen 
en andere onderzoekers. Dit zal 
zich voornamelijk concentre-
ren aan de noordzijde van het 
gebouw (Prinsentuinzijde). De 

De (her)ontdekking 
van Tresoar
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Schematische tekening van BRTArchitecten. Zo komt de nieuwe studiezaal er uit te zien, een open ruimte    met achterin loungebanken.



stille studiezaal behoudt zijn 
functie en zal onder andere de 
collectie Recht herbergen. Aan 
de zuidzijde (Oldehovekant) 
wordt de ruimte opgedeeld in 
verschillende ‘pleinen’: gene-
alogieplein, geschiedenis- en 
literatuurplein en tijdschrif-
tenplein. Werkplekken worden 
afgewisseld met loungeplekken 
en boekenkasten. Ook de visu-
ele media worden niet verge-
ten. In de studiezaal komt een 
heuse bioscoop met zestien tot 
twintig zitplaatsen (in een afge-
sloten ruimte). In deze bioscoop 
kan via een keuzemenu mate-
riaal uit het Fries Filmarchief 
worden bekeken. In de exposi-
tieruimte zullen steeds topstuk-

In april is begonnen met de verbouwing van de ‘schatkamer’ van Fryslân. Het doel van 

de verbouwing is om het gebouw van Tresoar meer in te richten als multifunctioneel 

centrum, waar diverse publieksgroepen terecht kunnen voor informatie en ontspanning. 

De (her)ontdekking 
van Tresoar

ken van Tresoar te zien zijn. 
Dit zijn niet steeds dezelfde 
topstukken. Ze kunnen gekozen 
worden naar aanleiding van de 
actualiteit of persoonlijke voor-
keur. Naast deze schatkamer zal 
in de Gysbert Japicxseal ruimte 
komen voor een Fries literair 
kabinet. Schilderijen, objecten 
en documentatiemateriaal over 
Friese schrijvers worden gecom-
bineerd met documentaires 
over het literaire leven. 

Overlast
Tresoar gaat niet dicht gedu-
rende de verbouwing en her-
inrichting. In de periode april 
tot en met juli zijn aannemers 
aan de slag om het gebouw aan 

te passen. De studiezalen van 
Tresoar blijven toegankelijk 
voor iedereen die op zoek is 
naar informatie. Op sommige 
momenten zal er sprake zijn 
van (geluids)overlast, dat is niet 
te voorkomen. Wij hopen dat 
tot een minimum te beperken. 
Gelukkig beschikt Tresoar over 
twee extra studiezalen, die 
tijdens deze periode relatieve 
rust kunnen bieden. Na de 
verbouwperiode zal de binnen-
huisarchitect beginnen met de 
herinrichting, die eind oktober 
of begin november klaar zal 
zijn. Als Tresoar in een nieuw 
jasje gestoken is, wordt u uitge-
nodigd het nieuwe Tresoar te 
(her)ontdekken.

Schematische tekening van BRTArchitecten. Zo komt de nieuwe studiezaal er uit te zien, een open ruimte    met achterin loungebanken.
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|Frank Bosmans

Ruim twee jaar geleden is op ini-
tiatief van Tresoar, in samenwer-
king met de Provinciale Archief-
inspectie en vertegenwoordigers 
van een aantal gemeenten, een 
project gestart om te komen 
tot digitalisering van de akten 
van de Burgerlijke Stand. In de 
loop van vorig jaar heeft dit 
geresulteerd in een concreet 
voorstel aan de gemeenten om 
de openbare akten te laten digi-
taliseren en om deel te nemen 
in de website www.allefriezen.nl. 
Tresoar levert de indexgegevens 
voor de website. Op dit moment 
hebben de gemeenten Achtkar-
spelen, Bolsward, Ferwerdera-
diel, Gaasterlân-Sleat, Het Bildt, 
Leeuwarderadeel, Lemsterland, 
Littenseradiel, Menaldumadeel, 
Nijefurd, Schiermonnikoog, 
Terschelling en Wûnseradiel het 
contract met het uitvoerende 
bedrijf (Pictura) getekend. Slechts 
een enkele gemeente wil nu niet 
meedoen; bij de overige gemeen-

ten is het vooral een zaak van 
besluitvorming en vrijmaken van 
middelen. Het uiteindelijke doel 
is dat alle gemeenten participe-
ren. Bij de start van de website 
worden alleen de indexgegevens 
(en scans) getoond van de reeds 
deelnemende gemeenten, dit om 
de ‘noodzaak’ om mee te doen 
voor de overige gemeenten te 
vergroten.

Hoe werkt het?
Op de website kan op verschil-
lende manieren worden gezocht: 

‘gewoon’, op naam en gemeente 
(huidige en voormalige), ‘uit-
gebreid’, op naam, gemeente, 
brontype, periode, en  ‘vrij’, alle 
velden uit het record, ook het 
opmerkingenveld. In de resul-
taatlijst kan op de regel met 
gegevens worden geklikt waarna 
de details worden getoond. 
Wordt op het icoon (‘oogje’) aan 
het eind van de regel geklikt, 
dan opent een nieuw scherm 
waar naast de detailgegevens 
van de akte ook de scan getoond 
wordt. Vervolgens kan er door 
de gescande akten gebladerd 
worden; dit zal soms ook nodig 
zijn omdat de koppeling tussen 
record en akte niet altijd juist is. 
Het raadplegen van de scans is 
kostenloos, (delen van) de scans 
zijn te printen en op te slaan.

Alle Friezen de lucht in! 
In maart is de website www.allefriezen.nl online gegaan. Op de website zijn openbare 

geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van een groot aantal gemeenten in Fryslân 

gratis te raadplegen. Het gaat in eerste instantie om de akten uit de periode 1811-

1942. De website is een belangrijke uitbreiding van de dienstverlening aan het in 

voorouders geïnteresseerde publiek.



De geboorteakte van Douwe Kalma.

De geboorteakte van Simke Kloosterman.
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|Jacob van Sluis

De Friese stadhouder Willem Ka-
rel Hendrik Friso (1711-1751) was 
al sinds 1729 tevens stadhouder 
van Gelre, Drenthe en Groningen 
en werd na de revolutionaire 
volksbeweging in 1747 ook in de 
resterende provincies van de Re-
publiek tot stadhouder benoemd. 
Dit boek beschrijft de feestelijke 
inhuldiging tot stadhouder van 
Holland en West-Friesland, zoals 
die plaatsvond in mei 1747 te Den 
Haag. In het tekstgedeelte van 
het boek, 24 pagina’s in omvang, 
worden de gebeurtenissen ver-
haald en allerlei offi ciële brieven 
en resoluties uitgegeven. Geheel 

Den Haag was versierd en overal 
hingen zinnebeeldige taferelen 
aan de gevels. In het plaatgedeel-
te, dertien pagina’s in omvang, 
worden de opgehangen borden 
afgebeeld; in het tekstgedeelte 
worden de taferelen verklaard. 
Bijvoorbeeld aan het huis van 
apotheker Jacobus Boutestein 
op de hoek van de Nobelstraat 
en de Papestraat hing een zin-
nebeeld dat aldus is toegelicht: 
‘Een Eenhoorn, die, gemerkt op 
zyn regter zyde, met zeven Pylen 
zaemgebonden door een Oranje 
Lint, Adders en Slangen vertreed, 
omkykende na een Vrugtdra-

gende Oranje-Boom. Daer onder 
las men: ‘Sub Hac Repusco’ (Dat 
is:) Onder deeze kryg ik myn oude 
kragten weder.’ Zo geeft dit boek 
blijk hoezeer men toen aan deco-
rum hechtte en dat met allegorie 
illustreerde. Het is een uiterst 
verzorgd drukwerk: Haga Comitis 
illustrata; of Het verheerlykt en verligt 
’s Gravenhage: bestaende in eene 
naeuwkeurige verzameling van 116 
onderscheidene in het koper gebragte 
afbeeldingen, der aldaer te zien en ge-
illumineerd geweest zynde decoratien 
en zinnebeelden, benevens de verdere 
vreugde-bedryven en illuminatien, ter 
geleegenheid der allerheughelykste 
verkiezinge, proclamatie en installatie 
… van Willem Carel Hendrik Friso … 
tot stadhouder… van Holland en West-
Vriesland; voorgevallen den III en XV 
May 1747 … De titelpagina en op-
dracht (aan prinses Caroline) is in 
twee kleuren, zwarte en rode let-
ters; het geheel is op zwaar papier 
met hoogwaardige gravures. De 
uitgever, Antoni de Groot in Den 
Haag, heeft enorm geïnvesteerd 
en het boek verscheen pas na vier 
jaar voorbereiding, in 1751.

‘Haga Comitis illustrata’ 
 met zeldzame prenten van erepoorten

Dit jaar schenken de Freonen fan Tresoar aan de bibliotheek een bijzonder plaatwerk, 

op groot formaat. Het gaat om een boek dat de inhuldiging van prins Willem IV tot 

algemeen stadhouder der Verenigde Nederlanden beschrijft. 

Freonen fan Tresoar schenken unieke foliant

Bij apotheker 
Boutestein hangt 
dit zinnebeeldig 
tafereel aan de gevel: 
‘Een Eenhoorn, 
die, gemerkt op 
zyn regter zyde, 
met zeven Pylen 
zaemgebonden 
door een Oranje 
Lint, Adders en 
Slangen vertreed, 
omkykende na een 
Vrugtdragende 
Oranje-Boom.’



Uniek
Echter, het exemplaar dat door de Freonen wordt 
aangeboden, is uniek door een toevoeging in een 
vergelijkbare opmaak, acht tekstpagina’s en negen 
bladen met prenten. Een afzonderlijke titelpagina 
ontbreekt; het opschrift op de eerste tekstpagina 
luidt ‘Afbeelding en beschryving der eere-poorten’. 
Voor zover na te gaan in de Nederlandse Centrale 
Catalogus ontbreekt deze toevoeging in andere 
exemplaren van Haga Comitis illustrata. De werkwijze 
is vergelijkbaar met de uithangborden. Alle erepoor-
ten worden afgebeeld met een beschrijving. Zo stond 
bijvoorbeeld in de Veenstraat een poort, ‘wierd ’s 
avonds met Wasch-kaerssen verligt’, met boven in 
‘de Frontispice vertoonende zig aen weederzyden 
de Faam, houdende het Princen-Wapen’. Het gehele 
boek zal tevens via de website beschikbaar komen en 
tot in detail te bewonderen zijn.

De erepoort in de Veenstraat, 
met in de top‘de Faam, 

houdende het Princen-Wapen’.
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|Siem van der Woude

De Encyclopedie van het hedendaagse 
Friesland van Gerben Abma en 
Klaas Jansma (1975), bedoeld als 
een aanvulling voor de ontwik-
kelingen in later jaren voorzag 
maar ten dele in de lacunes en 
verwierf niet de status van de 
eerste encyclopedie. Met het oog 
op het naderende vijftigjarig 
jubileum werden er plannen 
gemaakt voor een nieuwe encyclo-
pedie van Fryslân. De Leeuwarder 
sociaalgeograaf Meindert Schroor 
speelde vanaf het begin een be-
langrijke rol bij het ontwikkelen 

van de ideeën over het profiel van 
dit naslagwerk. Het voorlopige 
eindpunt was het verzoek van de 
Stichting Kennis over Fryslân aan 
Tresoar om de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van een 
inmiddels ver uitgewerkt plan 
voor een nieuwe encyclopedie 
op zich te nemen. Voor Tresoar 
was vanaf het begin duidelijk dat 
het bundelen en verspreiden van 
kennis over Fryslân heel goed 
aansluit bij de eigen kerntaken. 
Daarom heeft Tresoar dit project 
van harte op zich genomen. 

Internet
De productie van een encyclope-
die is teamwerk. De afgelopen 
maanden is dit team geformeerd. 
De coördinatie en projectleiding 
berusten bij Meindert Schroor en 
zijn onderzoeksbureau Vare-
nius. Schroor wordt bijgestaan 
door acht deelveldredacteuren. 
Karel Gildemacher (geografie 
en waterstaat), Gilles de Langen 
(archeologie en monumenten-
zorg), Joop Koopmans en Jacob 
van Sluis (geschiedenis), Siem 
van der Woude (economie en 

In 1958 verscheen bij uitgeverij Elsevier de Encyclopedie van Friesland. Hoofd-

redacteur was prof. Jelle Brouwer. Hij kreeg assistentie van een groot aantal auteurs, 

van wie ds. Jaap Kalma het leeuwendeel voor zijn rekening nam. De encyclopedie 

was een groot succes en werd na verschijning een veel gebruikt en gezaghebbend 

standaardwerk. Al na enkele decennia rees de vraag naar een nieuwe editie met 

aanvullingen, actualiseringen en correcties. Een nieuwe editie bleek niet mogelijk, wel 

verschenen er herdrukken. 

encyclopedie van 
Een nieuwe 



infrastructuur), Harry Wijnands 
(bèta-wetenschappen), Philip-
pus Breuker (Friese taal en 
letterkunde) en Jack Kuiper 
(politiek en maatschappij). Voor 
het deelveld kunst en cultuur 
is nog niemand aangesteld. De 
grootste uitdaging voor zowel 
het encyclopedie-team als voor 
Tresoar vormt het antwoord op 
de vraag naar nieuwe presen-
tatievormen. Iedereen kent de 
encyclopedieën in boekvorm en 
weet die te gebruiken. Maar heel 
veel mensen vragen zich af of die 

boekvorm nog wel noodzakelijk 
is, nu er ook heel veel informatie 
op internet beschikbaar is. De 
plannen voor deze encyclopedie 
gaan vanaf het begin uit van 
twee verschijningsvormen: een 
boek en een digitale editie op 
internet. Op een website kan 
de inhoud gemakkelijk worden 
geactualiseerd en ook is het 
mogelijk meerdere visies op een 
onderwerp weer te geven. Als er 
interactie met gebruikers en on-
derzoekers op gang kan komen, 
kan de encyclopedie een plat-

form voor boeiende discussies 
en actuele informatie worden. 
Uiteraard zal Tresoar daarbij de 
verantwoordelijkheid voor de be-
trouwbaarheid van de informatie 
bewaken. Voor Tresoar geldt dat 
de encyclopedie niet alleen een 
bron van kennis is over Fryslân, 
maar dat die ook een originele 
toegang tot de eigen collectie 
kan zijn. Het verwijzen naar 
titels en collecties zal plaats-
vinden, waar dat nuttig is. Het 
is de bedoeling dat het boek in 
2014 verschijnt.

encyclopedie van 
 Fryslân 

De ‘Encyclopedie 
van Friesland’ 
(1958) en de 
‘Encyclopedie van 
het hedendaagse 
Friesland’ (1975).
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Het is inmiddels meer dan 

honderdzestig jaar geleden sinds 

de Franeker Academie (en later 

het Athenaeum) haar poorten 

defi nitief sloot. Maar na al die 

jaren heeft het onderzoek van 

de Franeker Academie nog niets 

aan kracht ingeboet. Dit blijkt wel 

uit een recente tekstuitgave met 

commentaar van de Romeinse 

dichter Propertius. Hierin wordt 

een tekstlezing overgenomen van 

prof. Everwinus Wassenbergh, 

hoogleraar aan - inderdaad - de 

Franeker Academie.

|Hans Laagland

Hoe zit dit nu precies? Een moderne 
tekstuitgave van het werk van een 
klassieke auteur is een reconstructie 
van de uitgever, gebaseerd op onder-
zoek naar de verschillende teksten 
van die auteur uit meestal middel-
eeuwse handschriften. Hieruit stelt 
de uitgever zijn tekst samen. Het 
komt daarbij voor dat passages door 
de tand des tijds onleesbaar zijn 
geworden. Dan rest de tekstuitgever 
niks anders dan dit te accepteren of 
in geval van het verlies van een paar 
woorden zelf een voorstel te doen 
voor de invulling hiervan. Zo’n tekst-
voorstel noemen we een conjectuur. 

Speurwerk
De recente gezaghebbende tekst-
uitgave van Propertius (47-15 voor 
Christus) met commentaar (Fedeli, 
2005) bevat een conjectuur (restabi-
mus in: Propertius II, Elegia 34, vers 
53) van Wassenbergh. Dit zette prof. 
J. den Boeft aan de oorsprong van 
deze conjectuur van Wassenbergh 
na te zoeken ter voorbereiding op 
een internationaal congres over Pro-
pertius. Wassenbergh (1742-1826) 
was hoogleraar Klassiek-Griekse 
taalkunde aan de Franeker Academie 
(en later Athenaeum) van 1771 tot 
1826. Tresoar heeft verschillende 
publicaties van Wassenbergh in zijn 
collectie. Zo kwam het dat drie jaar 
geleden Den Boeft contact opnam 
met Tresoar, Buma Bibliotheek. Na 
enig speurwerk kwam een bundeltje 
handgeschreven notities en brieven 
van Wassenbergh (aanvraagnum-
mer: HS 1332) boven water waarbij 
ik op de achterkant van drukwerk de 
betreffende conjectuur van Was-

senbergh aantrof. Maar er was meer: 
er zat ook een brief bij van jurist en 
classicus Laurens van Santen (1746-
1798) waarin Van Santen zijn goed-
keuring (‘probo et memoro’) uitsprak 
voor Wassenberghs conjectuur. 

Afgerond
Deze informatie was voor Den Boeft 
voldoende. De originele aantekening 
van Wassenbergh was gevonden 
en de oorsprong van de conjec-
tuur en de context waarin deze was 
ontstaan, kon worden verklaard. Van 
Santen heeft Wassenberghs conjec-
tuur voor het eerst gepubliceerd in 
de Addenda van een tekstuitgave 
door Burmannus en Van Santen 
(aanvraagnummer: BUMA 891). Den 
Boeft publiceerde zijn onderzoek 
naar de conjectuur in de Appendix 
van zijn artikel voor de congresbun-
del (2008) die inmiddels is opgeno-
men in de collectie van Tresoar. En 
daarmee is ook dit stukje Franeker 
onderzoek afgerond.

Modern onderzoek uit 
de Franeker Academie

De oorspronkelijke aantekening van Wassenbergh. Hij stelt 
restabimus voor als tekstlezing. 



In ôfbylding seit mear as tûzen wurden, seit 

in Sineesk sprekwurd. Yn it Frysk foto-argyf 

fan Tresoar sitte tsientûzenen foto’s dy’t 

âldereinsoarchynstellingen brûke kinne om 

bygelyks bewenners mei Alzheimer te helpen om 

in bytsje út har isolemint te kommen. Mei help 

fan âlde foto’s, mei foar har bekende plakken en 

ûnderwerpen, kinne demintearjende minsken samar 

wer op de tekst komme. 

|Haye Bijlstra

Yn fersoargingshûs Berchhiem yn Burgum brûkt de 
geriatrysk psycholooch bygelyks âlde foto’s fan de 
tramferbining fan Drachten nei Grins yn syn wurk mei de 
bewenners. Ut it ûnthâld komme dan iere bylden skerp 
en faak yntakt wer foar it ljocht. It stimulearjen fan dat 
part fan it minsklik ûnthâld mei help fan histoaryske foto’s 
hat in positive útwurking op it wolwêzen fan foaral de 
demintearjende âldere. Tresoar biedt workshops oan foar 
aktiviteitebegelieders yn de âldereinsoarchynstellings om 
te wurkjen mei foto’s út it Frysk foto-argyf. 

Workshop
De workshop is ûntwikkele troch de edukaasjemeiwur-
kers fan Tresoar. Nei in koarte demonstraasje kinne de 
dielnimmers elk achter in eigen kompjûter oan it wurk. 

Ut it Frysk foto-argyf (www.fryskfotoargyf.nl) meitsje se 
in kar en dêrnei wurde dy foto’s yn in aparte digitale map 
opslein. As de seleksje klear is, kin der maklik mei it -gra-
tis- programma Irfanview in saneamde diapresintaasje 
fertoand wurde. Yn it twadde part fan de workshop leare 
de dielnimmers mei deselde foto’s in ienfâldige presin-
taasje te meitsjen mei it programma Powerpoint. Dat pro-
gramma jout de mooglikheid om tekst, lûd en animaasjes 
ta te foegjen. It leit foar de hân dat dielnimmers foto’s en 
aansichtkaarten fan de wenplakken fan de bewenners fan 
de soarchynstellings opsykje. Mar yn it Frysk foto-argyf 
kin ek op ûnderwerpen socht wurde lykas skoal- en 
doarpsfeest en alvestêdetocht. It argyf biedt sa in grut 
ferskaat oan mooglikheden, dêr’t de ein noch lang net fan 
yn it sicht is. 

Frysk foto-argyf 
lit âlderein fertelle

Aansichtkaart fan de tram fan Drachten nei Grins  
op it stasjon yn Feanwâlden, om 1935 hinne. 

Wat: workshop wurkje mei foto’s foar meiwurkers 

âldereinsoarchynstellings

Wêr: Tresoar

Wannear: tongersdei 14 maaie om 9.15 oere, 

opjaan by Petra Bierma (pbierma@tresoar.nl)



Letterhoeke   |  2009  |  Nr. 1  |  18 

|Teake Oppewal

In wichtich ûnderdiel fan it 
projekt is dat Fryske boeken 
digitaal op ynternet set wurde. 
Dêrfoar is kontakt lein mei 
de Digitale Biblioteek voor de 
Nederlandse Letteren (DBNL). 
De stichting DBNL is al tsien 
jier dwaande om Nederlânske 
literatuer op ynternet te krijen. 
Op de ynternetside www.dbnl.nl 
binne al aparte dielsiden makke 
oer de Surinaamske en Súd-
Afrikaanske literatuer. No kin 
de Fryske literatuer ek fia dy 
side digitaal ûntsluten wurde. 
De Fryske teksten sille op 
te freegjen wêze fia it eigen 
webadres fan de side (en yndirekt 
ek fia www.tresoar.nl) en fia 
www.dbnl.nl. Tresoar fersoarget 
de ombaljende teksten by it 
primêre wurk. 

 
Kar fan literêr wurk
It budzjet fan it projekt jout de 
mooglikheid om yn de earste 
faze likernôch 20.000 siden te 
digitalisearjen. Der moast in kar 
makke wurde út alles wat oan 
Fryske literatuer útjûn is. Dat hat 
in projektgroep dien, mei dêryn 
meiwurkers fan Tresoar. De kar 
is earst fallen op literêr proaza 
mei wurk út fiif kategoryen: 
(literatuer)skiednisboeken, wurk 
út de rige Fryske Klassiken, 
priiswinnend proazawurk 
fan nei de oarloch (lykas de 
Gysbert Japicxpriis en Fedde 
Schurerpriis), oare klassikers en 
markante boeken. Yn de seleksje 
binne út dy lêste twa skiften 
titels opnommen as bygelyks De 
smearlappen fan Anne Wadman, 
Tin iis fan Tiny Mulder, Sûnder 

garânsje fan Froukje Annema, Shit 
my mar lek! fan Meindert Bylsma 
en Minskrotten/Rotminsken fan 
Trinus Riemersma. Mei elkoar 
binne it 85 titels, dy’t in moai 
palet jouwe fan Frysk proaza. Op 
langere termyn wurdt noch folle 
mear wurk digitaal  ûntsluten. 
Utsoarte komt de poëzij dan ek 
oan bar.

Oer literêr wurk
As it giet om teksten oer de 
Fryske literatuer biedt de 
webside ek mooglikheden. No 
kin al alderhanne materiaal oer 
in skriuwer fûn wurde op de side 
fan Tresoar (by de rubryk Fryske 
skriuwers). Der steane foto’s 
op, audio- en fideofragminten 
en katalogusynformaasje. 
It is de bedoeling dat der ek 
in keppeling komt mei it 
digitaal argyf fan de Ljouwerter 
Krante, sadat ynformaasje oer 
de skriuwer út de krante ek 
streekrjocht beskikber komt. 
Op termyn soene scans fan alle 
wichtige kritiken dêr by komme 
kinne. It is ek mooglik dat it 
globale (ûnfolsleine) oersjoch 
fan de Fryske literatuerskiednis, 
dat no op www.digischool.nl 
stiet, ôfstoffe wurdt, oanfolle 
en op ’en nij brûkt. Wer in oare 
mooglikheid is om de ynlieding 
by de earste edysje fan de Spiegel 
van de Friese poëzie út 1994, dy’t 

Nije ynteraktive webside 
oer Fryske literatuer
Tresoar hat subsydzje krigen foar it opsetten fan in 

ynteraktive webside Fryske literatuer. It doel fan de 

webside is om de ynformaasje oer Fryske literatuer 

better tagonklik te meitsjen, mear ynhâld op it ynternet 

te setten en om mear ynteraksje mei de brûkers mooglik 

te meitsjen. Der komt in aparte domeinnamme foar de 

literatuerside. De earste ferzje fan de webside moat yn 

septimber 2010 klear wêze. 



net yn de twadde edysje fan 2008 
stiet, by de tiid te bringen en op 
de side te pleatsen.

Ynteraktyf
It digitalisearjen fan boeken 
is it earst oanpakte ûnderdiel 
fan it projekt. In oar part is de 
mooglikheid foar de lêzers om 
boekbesprekken op de side te 
pleatsen. Dat kin yn de foarm 
fan in wiidweidich boekferslach, 
mar koartere reaksjes mei dêrby 
in wurdearring en in oantal 
stjerren is ek mooglik. Yn de 
tiid fan it FLMD stie al in foege 
samling fan sa’n tweintich 
boekferslaggen fan middelbere 
skoalbern en Afûk-kursisten 
op de webside. Wer in oare 
mooglikheid is dat kursisten 
kreatyf skriuwen fan Tresoar 
materiaal op de side pleatse 
kinne. In foarbyld is it idee 
fan Jurjen van der Meer om in 
samling mei lietteksten dy’t 
kursisten skreaun ha beskikber 
te stellen, sadat oaren dy 
byneed ek wer brûke kinne. 
Ofrûne gedichtedei hiene 
Omrop Fryslân en Tresoar 
yn ’e mande in projekt oer 
Falentynfersen. Dêr kamen 
fjirtich reaksjes op. Soks soe 
ek tige goed past ha yn it ramt 
fan de ynteraktive webside. 
De mooglikheden binne hast 
ûneinich.
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|Marijke de Boer

 
Mei in strjitnambuordsje is de 
syktocht nei Jacob Benckes 
begûn. ‘Ik bin yn Starum berne, 
mar wenje al mear as fjirtich jier yn 
Koudum en bin withoefaak troch 
de Jacob Binckesstrjitte kommen, 
mar noait ha ik witten watfoar 
nijsgjirrich ferhaal by dizze man 
heart,’ fertelt Jan de Vries (1958). 
‘De toanielferiening frege oft ik 
wat skriuwe woe en dêrfoar wie ik 
op syk nei materiaal út de neiste 
omjouwing. Ik typte syn namme 
op ynternet yn en kaam al frij 
gau in ferwizing nei piraterij yn it 
Karibysk gebiet tsjin.’ Jan de Vries 
hie oant foar trije jier werom noch 
noait yn in argyf west. Nei skoalle 
kaam er yn de saak fan syn heit en 
op ’t lêst wie er baas fan fjouwer 
supermerken yn de Súdwesthoeke. 
Fiif jier lyn ferkocht er de saak. 
Sûnt dy tiid hat er romte foar oare 
saken. ‘Ik mocht altyd al graach oer 
skiednis lêze, as jonkje al. It boek 

Undersiker oan it wurd: Jan de Vries

Jan de Vries dûkte sawat trije jier lyn yn de argiven om mear te witten te kommen 

fan Jacob Binckes of Benckes, sa’t er sels syn namme skreau. Dy kapitein út de 

santjinde ieu hie in grutte karriêre by de admiraliteit fan Amsterdam. 

Schateiland fûn ik hast spannend 
genôch.’ Om mear te witten te 
kommen fan Jacob Benckes gie 
er as earste nei Tresoar. ‘Op de 
webside fan Tresoar wie ik syn 
namme al by de dopen tsjinkaam, 
mar doe’t ik it âlde tsjerkeboek yn 
hannen krige, wie dat in ôfknapper, 
want ik koe it skrift net lêze. Ik krige 
in kopy mei fan ien side en it hat 
hast in wike duorre foardat ik dy 
thús ûntsifere hie, mar doe krige ik 
de smaak te pakken.’

Bysûnder
Earst wurke Jan de Vries ien dei 
yn de wike oan syn ûndersyk, mar 
it lêste healjier wie er der hast alle 

dagen mei dwaande. ‘Mei de 
argiven by Tresoar en it gemeentlik 
argyf fan Nijefurd bin ik earst begûn 
om de genealogy te meitsjen. Alle 
ynformaasje sette ik op in webside, 
mei de fynplakken derby. Oare 
ûndersikers brûkten dy ynformaasje 
en in pear kear krige ik in brûkbere 
tip werom. Dy reaksjes brochten 
my wer fi erder en sa waard it byld 
stadichoan folslein. Dêrnei haw ik 
my rjochte op it nasjonaal argyf 
yn De Haach en it gemeentlik 
argyf fan Amsterdam. Foaral yn 
Amsterdam is in soad ynformaasje 
te fi nen oer de Súdwesthoeke. Ik ha 
oare ûndersikers en saakkundigen 
befrege en fansels in soad lêzen. 
Uteinlik ha ik, mien ik, in aardich 
byld fan syn persoan en syn 
libben krigen, foaral wat syn wurk 
oanbelanget. Ek ha ik in soad leard 
oer de keapfardijskippers út de 
doarpkes en stedsjes fan Súdwest-
Fryslân. Oer syn priveelibben hie 

It wûndere libben fan 
Jacob Benckes



ik graach wat mear fine wollen. 
Stikem hoopje ik dat der nochris 
in pakketsje brieven boppe wetter 
komt, mar dy kâns is frij lyts. 
Benckes libbe yn in bysûndere tiid 
en it is unyk dat er sa fier kaam 
is. Hy hearde by de saneamde 
‘gouden generaasje’ fan see-
offisieren yn de santjinde ieu. 
As kapitein hat er tsjinne ûnder 
ferneamde admiralen as Michiel 
de Ruyter en Cornelis Tromp. 
Sa’n hege status as dy mannen 
hie er fansels net, mar wol fuort 
derûnder. As befestiging fan syn 
status liet er troch Nicolaas Maes 
portretten meitsje fan himsels 
en syn ferloofde. Se hingje yn it 
Metropolitan Museum of Art in 
New York.’ 

Publikaasjes
Uteinlik hat de syktocht net ta in 
toanielstik laat, mar der sit mooglik 
wol stof yn foar in stik. Foarearst 

Jacob Benckes is berne yn 
Koudum yn 1637. Nei syn 
trouwen yn 1657, mei Thiedt 
Galtjes, is er nei Starum 
ferhuze. Hy siet yn de Staverske 
stedsregearing, fan 1664 
oant syn dea. Hy wie earst 
keapfardijskipper, lykas hast 
alle mannen fan syn famylje. 
Syn bruorren hawwe foar de 
VOC wurke. Yn de oanrin nei de 

twadde Ingelske oarloch (1665) 
kaam er by de Amsterdamske 
admiraliteit. By de legindaryske 
tocht nei Chattam (1667) wie 
er ien fan it selekte groepke 
kapiteins dat yn ’e foarein siet by 
it oerweldigjen fan de Ingelske 
oarlochsskippen. Letter hat 
Jacob Benckes namme makke 
as lieder fan in tal bysûndere 
ekspedysjes. Yn 1673 hat er 
mei in kollega New York werom 
ferovere op de Ingelsken. 
Thiedt Galtjes is jong stoarn. Yn 
1676 soe er trouwe mei Ingena 
Rotterdam, in Amsterdamse. De 
ferve fan de ferlovingsportretten 
wie amper droech, doe’t er 
fuortroppen waard foar in 
nije ekspedysje. Yn 1677 is 
er sneuvele. Genealogyske 
ynformaasje is te finen op 
http://jacobbinckes.koudum.nl.

kinne minsken yn de kunde komme 
mei it wûndere libben fan Jacob 
Benckes troch it boek fan Jan 
de Vries dat fan ’t hjerst ferskynt. 
‘Jacob Benckes is ûnbekend yn 
Fryslân, mooglik om’t er foar de 
Hollânske admiraliteit wurke. De 
ûndudlikheid om syn persoan 
hinne hat my ferwûndere. Ik ha it 
tankber en fassinearjend wurk fûn 
om yn de argiven alle feiten út te 
sykjen. Yn Tobago, it eilân dêr’t 

er op fjirtichjierrige leeftyd by in 
ûntploffing omkaam, stiet in plakette 
mei syn namme derop. Oft der 
yn Fryslân in monumint foar him 
komme moat, wit ik net, in boek is 
ek al wat. Yn alle gefallen is myn 
nijsgjirrichheid oer Benckes in stik 
hinne befredige en rin ik no mei hiel 
oare eagen troch de Súdwesthoeke. 
Troch kennis fan de skiednis te 
hawwen, sjoch ik folle mear de 
wearde fan de dingen fan no.’

Portret fan Jacob Benckes 
makke troch Nicolaas Maes.



Letterhoeke   |  2009  |  Nr. 1  |  22 

De Sonttolregisters 
online



|Siem van der Woude

Al in eerder nummer van Let-
terhoeke (nummer 2 van 2008) is 
gemeld dat Tresoar in samenwer-
king met de Rijksuniversiteit Gro-
ningen het initiatief had geno-
men voor de digitale ontsluiting 
van de Deense Sonttolregisters 
over de periode 1497 tot 1857. Dit 
project werd mogelijk nadat en-
kele Friese culturele fondsen een 
startsubsidie hadden gegeven, en 
vooral nadat de Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) de gevraagde 
hoofdsubsidie had toegezegd. 
Inmiddels is de voorbereiding 
van de invoer de gegevens over 
bijna 1,8 miljoen doorvaarten in 
volle gang. De fi lms zijn omgezet 
in digitale beelden en de beno-
digde ICT-toepassingen worden 
ontwikkeld door George Welling, 
universitair docent Informa-
tiekunde aan de RUG en Frank 
Bosmans, hoofd ICT van Tresoar. 
Met ingang van dit jaar zijn twee 
projectmedewerkers, Mark de 
Lannoy en Johan Steendam, aan-
gesteld als coördinatoren voor de 
data-invoer. 

Werkbezoek
Om de intentie tot samenwer-
king met het Deense Rigsarkiv 
verder uit te werken werd in 
februari een uiterst leerzaam 
werkbezoek aan Kopenhagen ge-
maakt. Daar is niet alleen meer 
informatie over de historische 
achtergrond van de tolheffi ng 
in Helsingør verzameld, er zijn  
ook bruikbare hulpbronnen 
ontdekt. Van groot belang zijn 
ook de afspraken over assistentie 

bij het oplossen van moeilijk 
leesbare passages in de registers. 
Die registers, zo bleek overigens, 
zijn altijd goed beheerd en ze 
verkeren in het algemeen in een 
uitstekende staat. De keus van 
een partner voor het eigenlijke 
invoerwerk moest verlopen 
via een langdurige Europese 
aanbestedingsprocedure. Deze is 
inmiddels doorlopen en de keus 
is daarbij gevallen op de Breed-
groep, een sociale werkplaats in 
Nijmegen. De medewerkers van 
Breed zullen worden geïnstru-
eerd en begeleid door de coör-
dinatoren. Het is de bedoeling 
dat er in korte tijd een aantal 
klasjes in Nijmegen worden 
opgeleid tot volleerde invoer-
ders. Uiteindelijk zullen er ruim 
vijftig medewerkers met het 
invoeren van de Sonttolregisters 
bezig zijn. In april is al met het 
invoeren begonnen. De databank 
met de volledige gegevens uit 
de Sonttolregisters zal vanaf de 
zomer van 2011 door iedereen 
kunnen worden geraadpleegd op 
www.soundtoll.nl.

Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen ontvingen eind december goed nieuws. De NWO 

heeft de subsidie-aanvraag toegekend voor onderzoek naar de geschiedenis van de Friese 

koopvaardij in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze aanvraag sluit rechtstreeks aan op 

het project Sonttolregisters online. Het onderzoek dat dit jaar van start gaat, zal de informatie 

uit de Sonttolregisters als één van de belangrijkste bronnen gebruiken. 

Het kasteel bij Helsingør dat 
de doorvaart door de Sont 
bewaakte. Schippers moesten 
hier voor anker om aangifte bij 
het tolkantoor te doen. Als ze niet 
betaalden, werd er op de schepen 
geschoten.
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|Marijke de Boer

De resinte útstalling mei it wurk fan 
keunstner Abe Gerlsma en dêrfoar 
de tentoanstelling oer skriuwer 
Theun de Vries binne foarbylden 
fan de wurksumheden fan Haye 
Bijlstra. Want Tresoar hat net inkeld 
de funksje fan argyf en biblioteek, 
mar ek dy fan in museum. Mei 
wikseljende eksposysjes wurde 
tal fan skatten oan it publyk 
toand. By de útstalling fan Theun 
de Vries waarden besikers fan 
Tresoar fuort al by binnenkomst 
yn de sfear fan syn wurk lutsen 
trochdat de skriuwer te hearren 
wie mei foardrachten út eigen 
wurk. ‘Der wie safolle materiaal fan 
Theun de Vries, dat ik ha my earst 
ferdjippe yn syn wurk en libben 
om te sjen watfoar aspekten wy it 
bêste beljochtsje koene. Dat is syn 
relaasje mei Fryslân wurden,’ fertelt 
Haye Bijlstra (1957). ‘Foarearst 
wie Gerlsma de lêste útstalling. 

‘Ik wol witte hoe’t dingen 
yn elkoar stekke’

Om’t wy flak foar in grutte ynterne 
ferbouwing steane, is der gjin plak 
foar in nije tentoanstelling. Mar nei 
de ferbouwing komme útstallingen 
better foar it ljocht om’t der yn de 
nije yntree romte foar is. De yngong 
wurdt iepener en tagonkliker.’ 

Technyk
Twa saken út syn jeugd, boeken en 
poppen, spylje noch altyd in grutte 
rol yn syn deistich libben. Eins woe 
er nei de toanielskoalle, mar dat 
kaam der net fan. Hy trof op dat 
stuit net ien dy’t him it paad wiisde. 
Dochs stiet er geregeld op de 
planken, yn syn eigen poppeteater. 
Mei syn frou, Baukje Scheppink, 
hat er in eigen poadium yn Ljouwert 
dêr’t er foarstellingen jout. As 
jonkje fan in jier as sân kaam er 
yn de kunde mei it poppespul. 
‘Ik lies wat oer it meitsjen fan 
spylpoppen yn de Margriet fan ús 

mem en fuort dyselde jûn begûn 
ik oan de keukentafel te nifeljen. 
De poppe wie fan papier maché, 
mar yn it stik stie net krekt hoe’t 
dat makke wie, dus ik makke in 
prop fan kladblokpapier en tekene 
der in gesicht op. Fan wat lapen 
stof makke ik de klean en in kleed 
oer twa stuollen hinne wie myn 
poppekast. Wat my doe benammen 
ynteressearre, en no noch, is hoe’t 
dingen yn elkoar stekke. In poppe 
is ommers in dea ding, mar troch 
techniken ropst it ta libben. Troch 
by in marionet oan toukes te lûken 
wurdt it in personaazje mei in eigen 
karakter. De technyske foarm fan 
teater meitsjen fyn ik nijsgjirrich. 
As ik wat sjoch, besykje ik it nei 
te meitsjen en sa komst derachter 
hoe’t dingen wurkje. Dat ha ik ek 
mei boeken. Hoewol’t ik graach 
lêze mei, bin ik like benijd nei hoe’t 
it boek makke is.’ Dat lêzen waard 

Haye Bijlstra wurket op de ôfdieling edukaasje fan Tresoar. Hy is benammen ferantwurdlik 

foar it betinken, gearstallen en organisearjen fan útstallingen, mar fersoarget ek rûnliedingen. 

Oarspronklik komt er út de wrâld fan de iepenbiere biblioteek, mar fan it alderearste momint 

ôf dat er by de Provinsjale Biblioteek binnenstapte, fielt er him dêr goed op syn plak. Neist de 

leafde foar boeken, hat er ek in grutte passy foar it poppespul.

Meiwurker oan it wurd: Haye Bijlstra



op de legere skoalle yn Stynsgea 
stimulearre. Alle dagen moasten de 
bern in healoere stillêze. 

Biblioteek
Nei de middelbere skoalle kaam 
er fia in wurkleasheidsprojekt foar 
jongeren yn de iepenbiere biblioteek 
fan Kollumerlân en Dantumadiel 
te wurkjen. ‘Dêr ha ik alle fasetten 
fan it biblioteekfak leard. Gewoan 
yn de praktyk, fan it weromsetten 
fan boeken op it goede plak en 
stikkene boeken reparearje oant de 
útlienadministraasje ta. Wurk dat doe 
noch folslein mei de hân dien waard. 
Ik fûn it aardich wurk, mei graach 
mei de hannen wurkje. Nei in jier hie 
ik it yn de fingers, mar doe hâlde 
it projekt op. Op it Arbeidsbureau 
waard ik wiisd op in advertinsje 
fan de Provinsjale Biblioteek. Se 
sochten ien foar heale dagen foar in 
healjier op de útlienbaly. Yn earste 

ynstânsje hie ik der net folle nocht 
oan. It imago fan de PB wie net al 
te bêst, alteast sa waard der by de 
iepenbiere biblioteek oer praat. It soe 
saai wêze mei allegear âlde, brune 
boeken. Wylst se tagelyk tankber 
gebrûk makken fan boeken dy’t se 
sels net yn de kolleksje hienen. Ik wit 
noch goed dat ik foar it earst yn it 
gebou kaam. Oan de bûtenkant die 
it my oan in fort tinken, mar de romte 
binnen fûn ik moai. Wol apart dat der 
hielendal gjin boeken stienen, allinne 
katalogy. Ik wie doe begjin tweintich 
jier en fielde my fuortendaliks thús.’ 

Sfear
Haye Bijlstra is net mear fuortgien 
en hat op ferskate ôfdielingen 
wurke. Sûnt de fúzje fan de PB 
mei it Ryksargyf en it FLMD, yn 
2002, wurket er op de ôfdieling 
edukaasje. By it wurk kin er de 
erfaringen fan it poppespyljen 

brûke, lykas watfoar effekten wolst 
berikke by it publyk. ‘It giet om de 
yllúzje, as in foarstelling goed is, 
wurdst yn dy wrâld lutsen. Sa ha 
wy mei de útstalling oer Theun de 
Vries besocht de besiker yn syn 
wrâld te lûken. As dat slagget, bin 
ik tefreden, om dat momint giet it. 
Krekt as by in foarstelling, as alles 
kloppet, kin dat in euforysk gefoel 
jaan. Sels sjoch ik tefreden werom 
op de tentoanstelling dy’t wy trije 
jier lyn hiene oer boekbynster 
Elisabeth Menalda. Dat komt mei 
om’t ik sels ek oan boekbinen doch. 
Soks lûkt gjin breed publyk, dêr is it 
te spesifyk foar, mar de minsken dy’t 
it sjoen ha, wiene entûsjast. Fansels 
hoopje ik dat wy mei útstallingen 
noch mear minsken nei Tresoar helje 
kinne. Der is gjin ynstitút yn Fryslân 
dêr’t safolle ynformaasje beskikber 
is. Ik sis altyd: ast wat witte wolst, 
moatst by Tresoar wêze’.

Haye Bijlstra mei it poppepersonaazje Fetsje Floddermûtse. Se is in frije Fryske frou en giet as in soarte 
fan stand-up komedienne yn op de aktualiteit. In pear jier lyn is it personaazje ûntstien nei oanlieding fan in 
feestje foar in goede freondinne (foto: Albertien Jellema).



Letterhoeke   |  2009  |  Nr. 1  |  26 

|Andrys Stienstra

It Obe Postma Selskip hat ta 
doel it kontakt te befoarderjen 
tusken leafhawwers fan it wurk 
fan de skriuwer Obe Postma, it 
befoarderjen fan de útjefte fan 
syn wurk en it befoarderjen fan 
de bestudearring fan it wurk 
fan Postma. Yn de earste trije 
jier fan har bestean ha der al 
hiel wat aktiviteiten west, dy’t 
har wjerslach op de webside 
fûn ha. Fansels binne der de 
ferslaggen fan húshâldlike 
ledegearkomsten, mar ek 
ferslaggen fan de kearen dat 
de leden op reis west ha yn de 
fuotleasten fan Postma. Sa hat 
der in reis nei Grinslân west, 
dêr’t er lang wenne hat, ûnder 
oare yn de Oude Boteringestraat. 
Doe binne ek de tsjerkjes fan 
Fransum, Saaksum en de terp 
fan Helwerd besjoen. Ferline 
jier gie de reis nei Koarnwert en 
omkriten, de lânsdouwe dêr’t 
Postma wei komt. Wat deegliker 
kost binne de ferslaggen fan de 
stúdzjedagen. Sawol yn 2007 as yn 
2008 waard in stúdzjedei hâlden 

dêr’t in tema behannele waard 
yn relaasje mei it wurk fan Obe 
Postma. Yn 2008 wie it ûnderwerp 
Emily Dickinson, de Amerikaanske 
skriuwster dêr’t Postma trettjin 
fersen fan oerset hat.

Nijsgjirrich
Op de webside www.obepostma.nl 
is njonken de aktiviteiten fan it 
selskip ek gâns boarnemateriaal 
te fi nen oangeande de stúdzje 
nei it libben en de betsjutting as 
dichter fan Obe Postma (1868-
1963). Bibliografysk materiaal, 
in ynventaris fan de hûnderten 
skriften mei oantekeningen 
dy’t Postma neilitten hat, in 
oersjoch fan syn boarnen foar 

de bestudearring fan de Fryske 
skiednis, stikken fan en oer 
Postma oangeande fi losofy, wis- 
en natuerkunde en fansels poëzy. 
Hiel nijsgjirrich binne ek de 
lûdfragminten dy’t op de webside 
te hearren binne. Postma sels 
is te hearren yn syn tankwurd 
foar de Gysbert Japicxpriis, dy’t 
oan him útrikt waard op 10 
oktober 1947 yn it stedhûs fan 
Boalsert. Ut dyselde tiid, of eefkes 
letter, binne der foardrachten 
fan syn wurk troch Jo Smit, mei 
pianobegelieding fan foar’t neist 
Carel Brons. Ut 1952 is der wer in 
oarspronklike opname fan de âlde 
master sels: foar de Italjaanske 
samler Giacomo Prampolini lies 
Obe Postma it fers Ein foar. Fan 
letter tiid binne de opnamen fan 
fersen fan Postma dy’t op muzyk 
set binne troch ûnder oare Pieter 
Bakker en Joop Verbeke. Koartlyn 
hie de webside de primeur fan it 
fers De boerinne fan Surch, songen 
troch Tjerk Bootsma (bekend 
fan de muzykgroepen Reboelje 
en Swee).

Selskip hâldt 
Obe Postma yn eare

Obe Postma sels koe mei in skoalskrift en in kroantsjepinne ta, mar doe’t 

yn 2006 it Obe Postma Selskip oprjochte waard, wie ien fan har earste 

dieden it ynrjochtsjen fan in eigen webside. It ûntwerp fan it ‘webstee’ wie 

fan Eeltsje de Vries, dy’t oant syn ferstjerren yn septimber 2008 it ûnder-

hâld ek foar syn rekken naam. Sûnt dy tiid is it technysk behear by de 

 webmaster fan Tresoar, de ynhâldlike kant fan de webside wurdt fersoarge 

troch Philippus Breuker en Jan Gulmans.

Obe Postma sels koe mei in skoalskrift en in kroantsjepinne ta, mar doe’t 

dieden it ynrjochtsjen fan in eigen webside. It ûntwerp fan it ‘webstee’ wie 

fan Eeltsje de Vries, dy’t oant syn ferstjerren yn septimber 2008 it ûnder-

 webmaster fan Tresoar, de ynhâldlike kant fan de webside wurdt fersoarge 

Obe Postma sels koe mei in skoalskrift en in kroantsjepinne ta, mar doe’t 

dieden it ynrjochtsjen fan in eigen webside. It ûntwerp fan it ‘webstee’ wie 

fan Eeltsje de Vries, dy’t oant syn ferstjerren yn septimber 2008 it ûnder-

 webmaster fan Tresoar, de ynhâldlike kant fan de webside wurdt fersoarge 



|Tineke Steenmeijer-Wielenga

Obe Postma is yn 1868 yn 
Koarnwert berne as boeresoan. 
Hy wurdt sjoen as ien fan 
de grutste dichters yn de 
Fryske literatuerskiednis, 
mar fan oplieding wie er 
wis- en natuerkundige. Nei 
syn ôfstudearjen publisearre 
er noch in skoftlang oer 
natuerwittenskiplike 
ûnderwerpen, mar letter ferlei 
syn belangstelling him mear en 
mear nei de skiednis. Benammen 
fan de lânbouhistoarje en de 
skiednis fan it lânskip makke er 
yngeand stúdzje. Hy joech doe 
les oan de ryks-h.b.s. yn Grins 
en bestudearre yn argyfstikken 
dy’t er út Ljouwert wei nei it 
Grinslanner argyf oerkomme 

liet, ûnderwerpen as de 
fjildyndieling yn Fryslân, de wize 
fan buorkjen en âlde mjitten. Yn 
syn fakânsjes socht er op lange 
kuiertochten fan Koarnwert út 
nei eleminten yn it lânskip dy’t 
it byld dat foar him út de argiven 
opriisd wie, befestigje koene.

Reiske
It reiske dat it Obe Postma Selskip 
hâldt op 23 maaie, fiert de 
dielnimmers troch de lânsdouwe 
dy’t Postma goed kend hat, fia 
Molkwar, Hylpen, Gaast, de 
Himpolders en Boalsert nei Harns. 
Mei help fan reislieder Meindert 
Schroor, histoarysk geograaf, 
wurdt neigien wat no noch yn 
it lânskip te sjen is fan troch 
Postma yn syn publikaasjes 
sa bekend wurden begripen 
as iezen, skarren, himrikken, 
terpbuorrens en útbuorrens. Ek 
oare ûnderwerpen, dêr’t Postma 
ûndersyk nei dien hat, lykas de 
omfang fan de Middelsee en it 
weiwurden fan doarpen, sille 
oan ’e oarder komme. Behalve 

yn wittenskiplike artikels hat 
Postma him ek yn syn gedichten 
utere oer ‘de histoarje fan boeren 
en pleatsen’. Lykas op de eardere 
reiskes fan it Obe Postma Selskip 
sil Aly van der Mark ûnderweis 
tapaslike fersen út syn oeuvre 
foardrage. Belangstellenden 
moatte har sa gau mooglik 
melde, want fol is fol! 

Oer de stúdzjedei op freed 
20 novimber folget letter 
neiere ynformaasje. Foar 
beide eveneminten kinne 
belangstellenden har 
oanmelde by Jan Gulmans, 
Wagnerlaan 7 7422 KH Enschede 
(jan@gulmans.com). It reiske 
kostet foar leden fan it Obe 
Postma Selskip fjirtich euro, 
foar net-leden fyftich euro.

Obe Postma  
as (lânbou)histoarikus

It Obe Postma Selskip jout dit jier twaris omtinken oan Obe 

Postma as histoarikus. Dat bart yn maaie troch in reiske mei as 

tema ‘It lânskip fan it westen fan Fryslân’ en in stúdzjedei yn 

novimber yn Tresoar. 

Wat: reiske fan it Obe Postma 

Selskip 

Wêr: reis troch it westen fan 

Fryslân

Wannear: sneon 23 maaie

It Selskip seach yn Grins, dêr’t Obe 
Postma in keamer hie oan de Oude 
Boteringestraat.
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Nieuwe aanwinsten

Wapenbrief Vegilin van 
Claerbergen 
Vorig jaar is het omvangrijke 
familie-archief van Eysinga-Vegilin 
van Claerbergen geïnventariseerd. Ter 
gelegenheid van de presentatie van 
dit werk heeft Tresoar een bijzondere 
aanwinst gekregen. De familie Vegelin 
heeft bij die gelegenheid de wapen-
brief afgestaan, die zij in 1507 van de 
toenmalige keizer Maximiliaan heeft 
ontvangen. De wapenbrief was vier 
eeuwen lang door de familie met zorg 
bewaard. Hij verkeerde na zo’n lange 
tijd in een matige toestand en het 
bijbehorende zegel was gebroken. Dit 
is de oudste wapenbrief die Tresoar 
bezit. Intussen heeft Ben Wielhee-
sen, restaurator bij Tresoar, het stuk 
geconserveerd en het zegel gerestau-
reerd. Het document bevindt zich nu 
weer in een goede conditie en is door 
onderzoekers te raadplegen. 

Toutenburg
Van de Stichting Op Toutenburg 
ontving Tresoar ongeveer twintig 
meter archiefmateriaal. De stichting 
ontstond eind negentiende eeuw, 
toen Age Lolksma Ypeij ongehuwd 
overleed. In zijn testament werd 
geregeld dat er een stichting Op Tou-
tenburg moest worden opgericht die 
onder meer tot taak kreeg een ‘huis 
met twintig kamertjes’ te bouwen in 
Tytsjerk. Dit gaf plaats aan twintig van 
de meest behoeftige echtparen van 
de drie nabijgelegen dorpen  Tytsjerk, 
Ryptsjerk en Hurdegaryp. Het com-
plex is nu bekend onder de naam 
‘Op Toutenburg’. Verder onderhoudt 
de stichting het landhuis Vijversburg 
met het park (bekend als het ‘Bos 
van Ypeij’) en beheert het onroerende 
goederen in Tytsjerksteradiel. 

Wapenbrief Vegilin van 
Claerbergen 
Wapenbrief Vegilin van Wapenbrief Vegilin van 

Het stuk met het 
wapen dat de familie 
Vegilin heeft gekregen 
met de handtekening 
van de keizer.

| Barteld de Vries en 
Annemieke Nijdam

Prentbriefkaart van Stichting Toutenburg 
Zwartewegsend, datering onbekend.



Talma
Eind 2008 schonk de A.S. Talma-
stichting haar omvangrijke archief 
aan Tresoar. Het archief is geselec-
teerd en beschreven door oud-
Talma-medewerker Sietse Dijkstra. 
Het materiaal beslaat de periode 
van 1928 (de opening van het eerste 
bejaardenhuis, Talma Rustoord in 
Veenwouden) tot circa 1990. Het 
archief geeft een goed beeld van de 
opkomst en de ontwikkeling van de 
bejaardenzorg in Fryslân.

Diversen
Onlangs ontving Tresoar van de heer Algra uit Franeker 
foto’s en ansichtkaarten betreffende Friezen die in de 
jaren 1946-1950 zijn omgekomen in Nederlands-Indië. 
De afgelopen periode heeft Tresoar nog meer belangrij-
ke aanvullingen op de collectie beeldmateriaal ontvan-
gen. De heer Van der Zee uit Hilversum schonk circa 
4000 ansichtkaarten, foto’s en dia’s van Sneek. Van de 
heer Wijma uit Den Helder schonk een grote collectie 

Groepsportret voor het rustoord 
Talma te Veenwouden, 

eerste helft twintigste eeuw.

foto’s en kranten knipsels met betrekking tot Bolsward. 
Rijkswaterstaat dienst Noord-Nederland droeg een 
grote collectie foto’s en dia’s over. Het betreft foto’s van 
diverse werkzaamheden en projecten van Rijkswater-
staat. De oudste foto’s betreffen de havenwerken van 
Harlingen en dateren van 1871. Een groot gedeelte van 
deze foto’s en ansichtkaarten zal worden opgenomen in 
het Fries foto-archief (www.friesfotoarchief.nl).
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Aktiviteiten
Lykas alle jierren jout de Stichting Freonen fan Tresoar in kostber geskink 
oan Tresoar, ta ferriking fan de kolleksje. Dat is dit jier de foliant Haga Comitis 
illustrata (sjoch it artikel op side 12 yn dizze Letterhoeke). De oanbieding, 
presintearre troch Jacob van Sluis, hat west op de jiergearkomste op 21 april. 
Op dy gearkomste ljochte Frank Bosmans de digitalisearring fan de Boargerlike 
Stânargiven ta en nei it skoft wie der in presintaasje oer it grutte Sonttolprojekt 
troch Siem van der Woude. 

De ekskurzje fan 2 oktober giet nei Zutphen (museum, Walburgistsjerke mei 
Librije) en Dimter (Athenaeumbibliotheek). Op 31 oktober is yn Tresoar wer in 
boekeferkeap en op 17 novimber hâldt Greddy Huisman in ynlieding oer ‘Een 
vergeten schrijfster en een vergeten proces’ mei as ûnderwerp de skriuwster L.E. 
(dat is Lite Engelberts, 1880-1929) en har roman oer Cecilia van Heemstra (1767-
1836) fan Feankleaster.

Ofskied
Yn de lêste gearkomste fan it bestjoer is ôfskied nommen 
fan it lid Tineke Steenmeijer-Wielenga. Sy waard yn 
1986 direkteur fan it Frysk Letterkundich Museum en 
Dokumintaasjesintrum dêr’t se earst as frijwillichster 
en letter as fêste meiwurkster oan ferbûn wie. It slagge 
har it museum flink út te wreidzjen en it in plak te jaan 
yn de Fryske mienskip. Nei de fúzje fan it FLMD mei de 
Provinsjale Bibliotheek en it Ryksargyf ta Tresoar yn 2002, 
dêr’t se har folslein yn fine koe, waard se bestjoerslid fan 
de freonestichting en holp dêryn mei de yntegraasje fan 
de trije ynstellingen ta ien ynstitút te befoarderjen. Se 
wurke ek mei oan de redaksje fan de Letterhoeke. No’t se 
har, statutêr ôfgeand as se wie, net wer foar in nije termyn 
yn it bestjoer beskikber stelde, nimme wy ôfskied fan har 
mei grutte tank foar har ynset foar it âlde FLMD en foar it 
nije Tresoar.

Stipers
De Stichting Freonen fan Tresoar ferlear 48 stipers (sân troch ferstjerren, 25 troch 
opsizzen en sechtjin troch royemint fanwegen it net beteljen fan de kontribúsje). 
Dêr stiet foaroer dat der 39 nije stipers bykamen. De wichtichste taak fan de 
stichting is op dit stuit it mei mooglik meitsjen fan de útjefte fan de Letterhoeke, 
dy’t bekendheid jaan moat oan Tresoar en oan de aktiviteiten dy’t dêr plakfine.

Nijs fan de Stifting 
Freonen fan Tresoar 

Tineke Steenmeijer-Wielenga yn 2002, 
yn it FLMD (foto: Frans Andringa).
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It lêste nijs (ek oer oanwinsten) fine jo op: 
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Foar nije Frysktalige útjeften sjoch:
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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



 april
25  Workshop Jiddische zang. Tresoar. 

10.30-12.30 uur. Toegangsprijs € 20,-.

26  Symposium ter gelegenheid van de 500ste 
geboortedag van Calvijn. Agneskerk in Goutum. 
14.00-17.00 uur. Toegangsprijs € 10.-

28  Presintaasje Fryske gedichten en lietteksten 
fan de kursisten fan Abe de Vries en 
Jurjen van der Meer. De Bres yn Ljouwert. 
20.00 oere.

29 Introductiemiddag over www.allefriezen.nl. 
Tresoar. Tussen 14.00-16.00 uur.

 maaie | mei
11-16  Tentoonstelling over het geheim van 

Tolsum, nieuwe inzichten over het Romeinse 
schrijfplankje van Tolsum uit de collectie van 
het Fries Museum. Tresoar.

11  Lezing van de Bumabibliotheek. Inleiders: Evert 
Kramer en Hans Laagland. Thema: Het geheim 
van Tolsum, de herontdekking van een Romeins  
schrijfplankje. Tresoar. 20.00 uur.

12 Lezing van het Nederlands Klassiek Verbond. 
Inleider: M. Flohr. Thema: Het dagelijks leven in 
Pompeï. Tresoar. 20.00 uur.

12 Workshop over de Chinese keuken. Mevrouw 
Chaoqun Yan gaat in op de specifi eke kenmerken 
en symboliek van Chinese gerechten. Tresoar. 
19.30 uur. Deelname is gratis, wel opgeven. De 
voertaal is Engels.

 juny | juni 
2  Workshop over de Chinese karakters. Mevrouw 

Chaoqun Yan laat de ontwikkeling van enkele 
tekens zien en leert een paar karakters schrijven. 
Tresoar. 19.30 uur. Deelname is gratis, wel 
opgeven. De voertaal is Engels.

 septimber | september
11 Opening van de fototentoonstelling ‘Vrouwen 

van Nu hebben het maar gemakkelijk!’ Tresoar. 
Tot en met 31 december.

12 Sympoasium by it fyftichjierrich jubileum 
fan it Frysk Letterkundich Museum en 
Dokumintaasjesintrum. Tresoar. Mear hjiroer yn 
it folgjende nûmer fan Letterhoeke.

29 Art Trip Ljouwert. Leerlingen van Friese 
middelbare scholen maken kennis met culturele 
instellingen in Leeuwarden, waaronder Tresoar.

Mear ynfo? > www.tresoar.nl > aginda

Meer info? > www.tresoar.nl > agenda

Kaarten? > 058 7890789

Aktiviteiten | Activiteiten


