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F

an de redaksje

Tresoar sjocht werom op in tige
slagge Moanne fan it Fryske Boek
yn septimber. De moanne begûn
mei in Boekefeest, dêr’t de literêre
pypshow en de kombinaasje mei
de útstalling fan Noorderlicht
troch in soad besikers tige posityf
wurdearre waarden. In oare
aktiviteit dêr’t Tresoar mei in
soad nocht op weromsjocht, is de
literêre kuiertocht om it boek De
sûnde fan Haitze Holwerda fan Ulbe
van Houten hinne. Hast hûndert
minsken dienen heal oktober mei
oan de tocht. De kuierders krigen
ûnderweis ferhalen te hearren
oer bysûndere plakken (tsjerken,
suvelfabryk, pleats) út it boek en
der waarden stikken foarlêzen. De
tocht waard ôfsletten mei in wier
ûngetidersmiel dat by in soad
minsken de smaak fan froeger
werombrocht.

Jubilarissen
Petra Bierma en Sietse Postma
ha lêsten har 25-jierrich
jubileum by Tresoar fierd. Petra
is sekretaresse en kaam op 1
novimber 1985 yn tsjinst by de
Provinsjale Biblioteek. Sietse is

V

It Boekefeest wie it begjin fan de Moanne fan it Fryske Boek
(foto Neeltje van der Weide).

de administrateur fan Tresoar;
hy begûn op 1 septimber 1985 by
it Ryksargyf Fryslân.

Freonen
De Freonen fan Tresoar moatte
ôfskie nimme fan har foarsitter
Sytse ten Hoeve. Syn persoanlike
omstannichheden makken dat er
ta dit beslút komme moast. Dat
is spitich want de gearwurking
mei Sytse ten Hoeve hat altyd
goed foldien. It bestjoer is
dwaande in nije foarsitter te
sykjen. Sytse ten Hoeve hâldt ek
op as redaksjelid fan Letterhoeke.
Wy wolle him tank sizze foar
it meitinken en krewearjen.

Simone Steenbeek is sûnt dizze
simmer it nije redaksjelid foar de
Freonen yn Letterhoeke. Dêrneist
is se bestjoerslid fan de Freonen
fan Tresoar. Se hat skiednis
studearre oan de Ryksuniversiteit
Grins en de Universiteit fan
Uppsala yn Sweden. Dêrneist hat
se Sweedsk en Frysk as byfakken
dien. Se is no promovenda oan
de Ryksuniversiteit Grins en
docht ûndersyk nei de rol dy’t
Fryske skippers spilen binnen de
Nederlânske merk foar maritym
transport yn de perioade 15501800. Dit ûndersyk hinget gear
mei it digitaal ûntsluten fan de
Sonttolregisters.

V
V

an de redactie

Provinciale Bibliotheek. Sietse is
de administrateur van Tresoar;
hij begon op 1 septimber 1985 bij
het Rijksarchief Friesland.

Vrienden
Tresoar kijkt terug op een zeer
geslaagde ‘Moanne fan it Fryske
Boek’ in september. De maand
begon met een ‘Boekefeest’,
waar de literaire peepshow en de
combinatie met de tentoonstelling van Noorderlicht door veel
bezoekers erg positief werden gewaardeerd. Een andere activiteit
waar Tresoar met veel plezier op
terugkijkt, is de literaire wandeltocht naar aanleiding van het
boek De sûnde fan Haitze Holwerda
van Ulbe van Houten. Bijna honderd mensen deden half oktober
mee aan de tocht. De wandelaars
kregen onderweg verhalen te
horen over bijzondere plekken
(kerken, zuivelfabriek, boerderij)
uit het boek en er werden stukken voorgelezen. De tocht werd
afgesloten met een echt ‘ûngetidersmiel’ dat bij velen de smaak
van vroeger terugbracht.

De Vrienden van Tresoar moeten
afscheid nemen van hun voorzitter Sytse ten Hoeve. Zijn persoonlijke omstandigheden hebben
hem dit doen besluiten. Dat is
jammer want de samenwerking
met Sytse ten Hoeve heeft altijd
goed voldaan. Het bestuur is op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
Sytse ten Hoeve houdt ook op als
redactielid van Letterhoeke. Wij
willen hem bedanken voor het
meedenken en zijn inzet. Simone

Steenbeek is sinds afgelopen
zomer het nieuwe redactielid
voor de Vrienden in Letterhoeke.
Daarnaast is ze bestuurslid van
de Vrienden van Tresoar. Ze heeft
geschiedenis gestudeerd oan
de Rijksuniversiteit Groningen
en de Universiteit van Uppsala
in Zweden. Daarnaast heeft ze
Zweeds en Fries als bijvakken
gedaan. Ze is nu promovenda aan
de Rijksuniversiteit Groningen
en doet onderzoek naar de rol die
Friese schippers speelden in de
Nederlandse markt voor maritiem transport in de periode 15501800. Dit onderzoek hangt samen
met het digitaal ontsluiten van de
Sonttolregisters.

Jubilarissen
Petra Bierma en Sietse Postma
hebben onlangs hun 25-jarig
jubileum bij Tresoar gevierd.
Petra is secretaresse en kwam op
1 novimber 1985 in dienst bij de

Deelnemers aan de wandeltocht naar aanleiding van het boek De sûnde fan
Haitze Holwerda van Ulbe van Houten (foto Neeltje van der Weide).
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Untsluting kolleksje Tresoar is ‘unique selling point’

Sytse ten Hoeve nimt
ôfskied as foarsitter
fan de Freonen
As jonkje fan fjirtjin jier kaam er, noch yn de koarte broek, al

de offisjele leeftiid om tagong te krijen ta al dy goedbewarre

wie in argyfmeiwurker by dy’t
op ’e kop yn de magazinen stie
om oan yoga te dwaan en liet de
klanten wachtsje.’ Hy die dat om
út en troch syn argewaasje kwyt
te kinnen.

skatten. Mar meiwurker Oepke Santema fan doedestiids hie

Boppeslach

wol niget oan de jonge ûndersiker en liet him ta. Alle kearen as

De fúzje fan it Ryksargyf, de
Provinsjale Biblioteek en it
Frysk Letterkundich Museum
en Dokumintaasjesintrum fûn
Ten Hoeve in boppeslach. ‘In
grutte skat oan ynformaasje
foar ûndersyk kaam sa allegear
ûnder ien dak. Ik ha foar myn
wurk as direkteur fan it Frysk
Skipfeartmuseum yn Snits de
kolleksje fan Tresoar faak brûkt,
mar ek foar eigen ûndersyk
is de kolleksje fan Tresoar in
ûnútputlike boarne. Sa haw ik by
myn ûndersyk nei Trui Jentink
tankber gebrûk makke fan de
kolleksje en witwat fûn.’ In lytse
syktocht op ‘S. ten Hoeve’ yn de
biblioteekkatalogus fan Tresoar
smyt mar leafst 131 hits op;
boeken en boekjes, artikels en
oare publikaasjes en allegear oer

yn 1959 yn de Kânselarij, dêr’t sawol Ryksargyf as Provinsjale
Biblioteek yn húsfeste wiene. Eins te jong, want 16 jier wie

er der kaam, begroete er him mei ‘Dei Ten Hoeve, dei.’

|Hilda Top en Jelle Krol

Dat jonkje mei niget oan
skiednis, is Sytse ten Hoeve
(1945). Hy wie fan 2005 ôf
foarsitter fan de Freonen fan
Tresoar en moat dêr no om
persoanlike redenen mei
ophâlde. Skiednis, benammen
dy fan tsjerken, is in reade tried
yn it libben fan Ten Hoeve. Hy
groeide net tsjerklik op, mar
wenne wol njonken de Grutte
Tsjerke yn Ljouwert. Faaks wie

dat wol de boarne foar syn
belangstelling foar tsjerken. Yn
âlde gebouwen, lykas tsjerken,
wjerspegelet him de skiednis. Hy
wit in soad fan tsjerken ôf. De
belutsenheid by (de foargongers)
fan Tresoar dy’t Ten Hoeve as
jonkje al hie, is altyd bleaun.
Ferskate ryksargivarissen
en bibliotekarissen hat er
meimakke. Oer elk kin er wol in
aardige anekdoate fertelle.’ Der

In seleksje fan publikaasjes dêr’t Sytse ten
Hoeve oan meiwurke hat (foto Haye Bijlstra).

histoaryske ûnderwerpen lykas
fan Onno Zwier van Haren, 1713-1779
(1968) oant Monumentenfietstocht
door en rond Sneek (2010). Hy hat
in soad oer de pleatslike skiednis
skreaun. ‘It is eins in soarte fan
wikselwurking, it ûndersyk
dwaan by Tresoar smyt boeken
en artikels op en dy wurde dan
opnommen yn de kolleksje fan
Tresoar en dêrmei kinne oare
ûndersikers de ynformaasje
ek wer brûke.’ Ten Hoeve dy’t
net ien fan de earsten wie om
kompjûter, e-mail en ynternet
te brûken, is no tige entûsjast
oer de mooglikheden fan dy
nije media. ‘It is dêrmei in stik
makliker wurden om fan hûs
út ûndersyk te dwaan. Ik ha in
soad wurdearring foar it grutte
ferskaat oan mooglikheden op
de ynternetside fan Tresoar en
foar it wurk fan de frijwilligers
dy’t in soad fan de ynhâld fan
de webside yn de kompjûter
ynfierd hawwe. Ik kin no sels net
sa maklik mear nei Ljouwert ta.
Dat fyn ik spitich, mar troch de
digitale mooglikheden kin ik de

kolleksje fan Tresoar noch brûke
en bliuw ik belutsen by wat dêr
om giet.’

Freonen
It wurk as foarsitter fan de
Freonen fan Tresoar wie foar
Ten Hoeve in aardichheid; it
hat de bining mei Tresoar noch
sterker makke. Hy fynt it moai
dat de Freonen alle jierren in
bysûnder of seldsum boek oan
Tresoar skinke. ‘In prachtich
foarbyld fan de wikselwurking
tusken Tresoar en de Freonen
is dat de Freonen it mooglik
makke hawwe dat de Blaeu-atlas
yn in moaie fitrine wer foar

elk te besjen is yn de fernijde
stúdzjeseal. De Stifting Freonen
fan Tresoar is in weardefolle
oanfolling foar Tresoar. Tresoar
stiet binnen en bûten Fryslân
bekend om syn geweldige
ûntsluting fan argiven en
kolleksjes troch ynventarissen
en yndeksen. ‘Dat is in unique
selling point. Tresoar moat
der alles oan dwaan om de
ûntsluting fan de kolleksjes in
grutte prioriteit hâlde te litten.
De Freonen fan de Fryske argiven
(de FAF) jouwe by de praktyske
útfiering fan de ûntsluting
grutte stipe. Ik ha in soad
wurdearring foar harren wurk.’

Sytse ten Hoeve hat skoalmaster west yn Nijlân. Hy
is yn 1976 frege om direkteur te wurden fan it Frysk
Skipfeartmuseum yn Snits. Under syn lieding is dat
museum flink groeid, net inkeld yn opperflakte, mar ek
yn status. Fan in âldheidkeamer is it in provinsjaal museum wurden. Yn 2005 naam er ôfskied fan it museum.
Yn datselde jier waard er foarsitter fan de Freonen, in
funksje dy’t er fiif jier dien hat. Tresoar betanket Sytse
ten Hoeve foar al it wurk foar Tresoar en de Freonen.

Tiny Mulder

‘De keizerin fan
de Hegedyk’
Tongersdei 4 novimber is de Fryske skriuwster Tiny Mulder op 89-jierrige leeftyd ferstoarn. Se wie
as sjoernaliste lang ferbûn oan it Friesch Dagblad en hat op literêr mêd op in breed front warber
west. Se dichte, skreau ferhalen, romans, berneboeken en kritiken en fersoarge harkspullen
en oersettings. Foar har literêr wurk krige se yn 1986 de Gysbert Japicxpriis. Yn har roman Tin
iis ferwurke se de eigen oantinkens oan har koerierswurk yn de Twadde Wrâldkriich. Foar dit
fersetswurk waard har yn 1946 de Medal of Freedom takend. De skriuwster is tiisdei 9 novimber
te hôf brocht yn Jellum. Dêroan foarôfgeand wie de betinkingstsjinst yn ’e tsjerke fan Deinum.
Famylje, freonen en ferskate fertsjintwurdigers út it Frysk skriuwersfermidden wiene derby. By de
betinkingstsjinst helle har soan Teake oantinkens op oan Tiny Mulder as mem en frou en letter
widdo fan Ljouwerter Krantesjoernalist Jildert Sudema. Dit is syn ferhaal.

Portret út 1997.
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Ik betankje jimme allegearre tige
dat jim hjir hjoed kommen binne
om mei ús ôfskie te nimmen fan
Tiny Mulder. Ja, we nimme hjoed
ôfskied fan ús mem, mar mear noch
as dat fiere we it libben fan in frou
dy’t altyd wer wat nijs by de poat
hie.
Us mem geniete wol fan in
moaie huldiging. Oft der no fiif
Amerikaanske generaals yn it
gelid stiene op het Binnenhof
by de útrikking fan de Medal of
Freedom, of dat de flagge wappere
op de toer fan Boalsert foar de
útrikking fan de Gysbert Japicxpriis,
of dat se ophimmele waard troch
de foarsitter fan Fryske Krite yn
Apeldoarn – ús mem koe der sûnder
gêne fan genietsje. Se fûn ommers
dat se dy wol fertsjinne hie. Wie
Tiny Mulder dan sa’n ferwaand,
arrogant type? Nee, hielendal
net. Mar ús mem wist wol wat
se wurdich wie. Se hie in talint
foar taal en foar bylden en foar
observaasje en se hat alles dien om
dat talint op in yntegere manier te
brûken. It sukses wie noait in doel,
mar altyd in logysk gefolch fan har
ynspanningen. Tiny Mulder skreau
of libbe net om te skoaren. It gong
Tiny Mulder noait om de punten.
Dat it har nea om de punten gie,
wit ik hiel seker, omdat ik yn myn
libben hûnderten potsjes scrabble
fan har wûn ha. Us mem lette noait
sa op dy punten op de letterblokjes
en de skoares op it papier. It siet
har mear yn it bloed om in moai of
yngewikkeld wurd te meitsjen as
om heech te skoaren. En se fûn it
dan ek noch o sa fijn foar my dat ik
wûn, want kennelik wie dat foar my
nochal belangryk.
Foar myn suster en my wie Tiny
Mulder gewoan ús mem. It wie
foar ús de gewoanste saak fan de
wrâld dat hja wurke ‘op it deiblêd’,

dat hja boeken publisearre en dat
se sa no en dan huldige waard of
in priis krige. It ferbaasde ús soms
wol wat dat oare minsken Tiny
op in fuotstik pleatsten en har
behannelen as wie se de keninginne
sels. Mar ja, ús mem hie ek wol wat
fan in keninginne dy’t wat boppe
it ierdske geleuter ferheven wie:
seker fan harsels, grutsk en ek wol
iensum.
As de minsken dy’t it meast fan
har hâlden, hawwe ús heit, myn
suster en ik seker de nuverste
sprongen ûndernommen om mem
fan har fuotstik te slepen. Foaral as
teenagers slagge ús dat noch wolris,
mar noait foar lang. Ek al wisten wy
dat net, ús mem wist wa’t se wie.
Wy wisten ek wol dat se in soad
fan ús hâlde, ek al begriepen wy
har soms net en sy ús net. Fan alle
rollen dy’t hja spile hat, hat dy fan
frou en mem har foar de grutste
útdagingen pleatst.
Us mem hat yn har libben in soad
minsken ynspirearre. Der wie
wat fan wiisheid en autoriteit
yn myn mem dêr’t minsken op
ôfkamen as bijen op in pot huning.
Us mem gong der op in hiel
fanselssprekkende manier mei om.
Mar de bewûndering gong har ek
wolris te fier. As kunde fan my har
yn Amearika yntrodusearren as
‘war hero’ dan moast se der wer
neat fan ha. Dat wurd hero, dat
fûn se fierstente grut. It gong Tiny
ommers net om it skoaren of om de
punten.
Gefoel foar humor. Hoe âlder mem
waard, hoe mear se ek noch gnize
koe om it libben. Doe’t Rixt har
in wike ferlyn nachts wiisde op in

moaie moanne yn de loft barste
mem spontaan los yn in liet út de
oarloch. Dêr song se hinne: Zie de
maan schijnt door de bomen, maar
voor ons geen sinterklaas, want de
moffen zijn gekomen en die zijn
hier nu de baas.
Der wie gjinien dêr’t mem it sa
goed mei fine koe as God. Mem
en God praten mei elkoar en se
begriepen elkoar wol. It leauwen
fan ús mem wie hiel persoanlik. Hja
hâlde net fan massale religieuze
séânses en opfokte religieuze
tastannen. God en ús mem wiene
it der folslein oer iens dat der in
soad ellinde yn de wrâld feroarsake
waard troch in soad domme
minsken en dêr moast foaral wat
oan dien wurde. En dêrom hat se
jierren lang brieven skreaun nei
diktators en ûnderdrukkers om
politike gefangenen frij te litten.
En God hat ús mem net ferjitten.
Doe’t mem âlder waard en
ôfhinklik stjoerde Hy help yn de
foarm fan famylje, freonen, buorlju,
thússoarch en oaren. Tanksij dizze
grûntroepen fan God – sa as ús
mem dat neamde – koe Tiny oant
de ein fan har libben ta te wenjen
bliuwe wêr’t se stjerre woe, yn har
eigen hûs, by har eigen kastanje,
by ús heit syn begoania’s en by de
moaiste wolkeloften en yn it bêste
doarp fan Fryslân.
Tanksij dy grûntroepen fan God
wie ús mem net allinnich de
leafste mem en beppe fan de wrâld,
mar fielde se har echt in bytsje in
keninginne, de keninginne fan
Fryslân, en – ik goai it der mar út –
de keizerin fan de Hegedyk.
Teake Sudema

Yn De Moanne fan novimber stiet it ferhaal dat Geart de Vries, de biograaf
fan Tiny Mulder, by de betinkingstjinst yn Deinum útsprutsen hat.
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Harmen Wind
1945-2010

Op 1 oktober is dichter en skriuwer Harmen Wind ferstoarn. Hy wie 64 jier. Syn lêste
dichtbondel, Heechtiid, de tsiende yn it Frysk, ferskynde in foech moanne letter. Wind syn
earste publikaasje yn boekfoarm wie de bondel Ut ein yn 1985, hy wie doe 39 jier. Yn
de fearnsieu dy’t folge, boude er in yndrukwekkend oeuvre op mei hast alle jierren wol in
publikaasje, yn it Frysk of it Nederlânsk, poëzij of proaza.

|Teake Oppewal

Harmen Wind kaam fan Alde
boarn. Hy die de mulo op It
Hearrenfean en dêrnei de kweek
mei haadakte yn Drachten. De
útslach oan dy oplieding wie pas
yn septimber bekend. Hy woe
trochgean mei de MÛ-B learareoplieding yn Grins, mar doe’t dy
al fol wie, besleat er staf-oer-af dy
oan de Gemeentlike Universiteit
yn Amsterdam te folgjen. Yn
1972 troude er mei Klasina
Kuipers. Itselde jier begûn er as
learaar Nederlânsk oan it Nassau
Kolleezje op It Hearrenfean. Yn
1976 krige er in betrekking oan
de pedagogyske akademy yn
Doetinchem, dêr’t er troch alle
fúzjes hinne oan ferbûn bleau
oant er in jier as wat lyn mei
de vut gie. Fan 1978 ôf wennen
Klasien en hy yn Doesburch.
Se hawwe twa soannen en in
dochter.

Twatalich
Wind kin mei rjocht in twatalich auteur neamd wurde. Yn
syn eigen optyk wie it taalmateriaal fan beide talen net gelyk.
It iene liende him better foar
de emosjonele utering, it oare
mear foar de ferstanlike. Dochs
ferskynden moai wat fan syn
gedichten yn beide talen. As auteur naam er dan de frijheid om
se op ’en nij te bewurkjen, sadat
soms in fers ûntstie mei oare
aksinten of sels in oare strekking. Yn 1998, it jier fan ‘Fryslân-500’, ferskynde syn proazadebút De izers fan de frijheid, it
romantisearre libbensferhaal
fan Jancko Douwama, krekt as
hy in Boarnster. De grutte trochbraak mei syn proaza wie Het
verzet, dat yn 2002 by de Arbeiderspers útkaam. It behannele
de haat-leafde ferhâlding tusken

heit en soan tsjin de achtergrûn
fan it rotsfêste leauwe fan de
heit. Foar it boek krige Wind de
lanlike Debutantepriis. Yn 2004
folge in bewurke oersetting
yn it Frysk, in suksesfol boek.
Hy mocht it ferskinen fan de
twadde printinge dit jier noch
belibje. It boek waard bekroand
mei de Rink van der Veldepriis.

Produktyf
Harmen Wind wie in man fan
taal, skriuwe wie foar him in
must. Hy dichte, sa er it sels
sei, om de realiteit fan syn libbensûnderfiningen yntinser te
meitsjen en om se te bewarjen
tsjin it foarbygean. Sa koe er syn
eigen sicht op it libben fernije
en ferdjipje. It skriuwen fan
proaza wie foar him boppedat
in aventuer dêr’t je net fan
witte koene wêr’t it ferhaal je

YN WÊZEN
Ik bin in meagere foarbygonger,
ik bin sichtber, ik bin oansprekber,
ik bin it bern dat my net ken,
ik kin net wer better.
Ik bin publyk, ik bin bewenner,
’k bin by de tiid, ik bin ferjitten wa’t
ik wêze woe. Ik bin wurch. Ik bin
it paad bjuster yn in soan en in heit.
Ik bin in blaugrize fûgel, ik bin
weiwurden foar ’t ljocht kaam,
myn fuotten binne ôfseage.

mei hinne naam. Hy hie nocht
oan oarderlike struktuer en de
ambachtlike kant fan it fak.
Sadwaande dat er ek tige produktyf wie as oersetter. Yn syn
lêste libbensjier wurke er oan
Heechtiid en oan in roman mei as
titel Rekkenskip, dy’t yn 2011 by
de Afûk ferskine sil. Heechtiid is
de tsjûgenis fan in dichter dy’t
de dea yn eagen sjocht – net as
ferbylding fan de stjerlikens en
in dea dy’t ienris komme sil,
mar skreaun út de konkrete
erfaring wei dat je noch mar in
pear moannen te libjen ha. Gjin
niget dat Harmen Wind as titel
Heechtiid keas, ferwizend nei it
hichtepunt fan de minsklike
sensibiliteit, mei de meast yntinse ûnderfiningen. En tagelyk
klinkt de ûndertoan mei fan ‘it
is de heechste tiid’. It is in tige
oangripende bondel.

Portret út 1988.

Ik bin, leafste, watsto fan wat
ik bin noch meitsje kinst.

Tresoar organisearret freed
28 jannewaris in middei wijd oan
de neitins fan Harmen Wind.
Der binne bydragen fan Cor
Waringa, dûmny fan De Jouwer
en libbenslang freon fan de
skriuwer (en folle neef), Henk
van der Ent, dichter en freon
út de rûnte fan útjouwerij De
Arbeiderspers, Ernst Langhout
en Johan Keus, de fertolkers fan

Dylan yn Fryske oersetting fan
Harmen Wind en Remco Ekkers,
dy’t Wind syn foarlêste bondel
Kilroy (2010) bespruts en yn 1999
in oersjochsartikel yn Trotwaer
hie. De middei begjint om 15.00
oere mei ynrin, start programma
om 15.30 oere. Graach yn 't foar
oanmelde op ynfo@tresoar.nl of
telefoanysk op 058 – 789 0 789.
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Weromsjen op de
Moanne fan it Fryske Boek
Oer de earste Moanne fan it Fryske Boek oerhearsket in
foldien gefoel by de meiwurkers fan Tresoar. Yn koarte tiid is
mei in protte entûsjasme in soad organisearre en in basis lein
foar de kommende jierren.

|Marijke de Boer
Tusken it begjin, mei in goed besocht Boekefeest yn Tresoar,
en de ein, mei in slagge ôfsluting mei de Boekemerk yn
Drachten, wie in moanne mei tal fan aktiviteiten op literêr
mêd. Fan lêzingen oant literêre programs yn biblioteken en
fan kuiertochten oant presintaasjes fan spesjale útjeften.
Der wie ek in wedstriid útskreaun wa’t it bêste gedicht
op Twitter makke. Der binne 555 Twichten ynstjoerd. De
bydragen kamen fan 96 dichters. Dat komt del op goed 5
fersen de dichter. Fan dy fersen wie goed in twatredde part
yn it Frysk en in tredde yn it Nederlânsk. De fersen kamen
rûnom wei, ek fan bûten de provinsje út bygelyks Haarlem,

Rotterdam en Den Bosch. It foel de sjuery, besteande út
Asing Walthaus (Ljouwerter Krante), Sjoerd IJbema (Omrop
Fryslân) en Jellie Tiemersma (Bibleteekservice Fryslân) op
dat in soad dichters de natuer as ynspiraasjeboarne hiene,
mar ek oer it wurd twicht waard in soad skreaun. Uteinlik
keas de sjuery foar de twicht dy’t net inkeld yn 140 tekens
in byld opropt, mar dat byld ek wer op losse skroeven set.
Mei dizze Twicht hat de 19-jierrige Lauranne van Grinsven
út Den Bosch de Sulveren Twicht wûn: Waarom zie ik nooit
de man, die/ rennend achter zijn hoed aan/ laatste treinen
mist/ met zijn jas doorweekt.

In seleksje út de ynstjoerde twichten:
Helena de Boer: Wat ik hjir sizze wol, weaget mear dan dit lichte tweetpetear, mar hat grif minder gewicht
as in gedicht en hjit derom in #twicht

Berend Ytsma: Nea koe ik de see sjen, as myn tinken it net taliet. Dêr om tink ik net, en sjoch de see.
Sito Wijngaarden: @Knilless Ik bin dan ek in grut twichter. Lykas Twêbbe Twettinga, Twalbertina
Twoepboer, Twelmar Twuiper en Twornelis van der Twal

Setbaas: Ien, twa, trije... mei de Fryske kultuer kin it wol wat lije. Hupsakee, trio del trés oan it gewicht, al wer
mear lean en fansels in #twich

Cornelis van der Wal: Iensum sit de dichter efter syn skerm/der sitte knopen yn syn terms/hy giet oer fan
bier op wyn/yn syn holle waakst it kâld fenyn

Irene Bal: Als je in honderdveertig leestekens, letters en spaties een gedicht probeert te slijten, blijkt hoe
weinig ruimte onzin nodig heeft

Goaitsen van der Vliet: Dêr't de tiid stean bleaun is, binne wy it dy't bewege
IJsbrand van den Berg: Toen het bier was in de dichter/ werden al gauw zijn zinnen lichter/ en dus z'n
woorden ongerichter/ dat deed de opener de dichter

Boeken op ’e sweef
ek by Tresoar
Boeken op ’e sweef is in nij fenomeen yn Fryslân om Fryske boeken ûnder de minsken te krijen. Yn it bûtenlân
bestiet dizze foarm fan boeken útruilje en oan inoar trochjaan, of achterlitte op iepenbiere plakken al langer ûnder
de ynternasjonale namme bookcrossing. By Tresoar lizze de boeken yn in boekekiste yn de publykskantine en
kinne sa meinommen wurde. Dizze Fryske fariant wurdt boeken op ’e sweef neamd.

|Wieke de Haan
De boeken dy’t meidogge oan it projekt boeken op ‘e
sweef binne werkenber oan in etiket op it omslach dat seit:
‘Nim my mei… Ik bin in boek op ’e sweef!’ Wolle jo mear
witte? Sjoch op www.bookcrossing.com/nl. Sûnt it Fryske
Boekefeest fan begjin septimber stiet yn Tresoar in kiste mei
sweefboeken. Yn de boeken sit in etiket mei ‘Dach! Ik bin net
kwyt… Ik bin in boek op ’e sweef! Fyn út wêr’t ik wei kom!
Stjoer my wer op reis! Sjoch op www.bookcrossing.com
(foar in Nederlânske ferzje sjoch op: www.bookcrossing.nl)
en meld (anonym) datst my fûn hast.’

Underweis

It doel is om safolle mooglik Fryske boeken op reis te
stjoeren en dat minsken dy’t tsjin sa’n boek oanrinne, it
meinimme, registrearje en …lêze. As it boek út is, kin it wer
op in iepenbier plak dellein wurde of der kin noch in pear
regels yn skreaun wurde oer hoe’t it boek wie. Ien dy’t in
boek fynt, hoecht it net oan te melden, mar it wurdt der
wol folle moaier fan. De organisaasjes Tresoar, Bibliotheek
Service Fryslân en It Fryske Boek krije reaksjes automatysk
trochstjoerd. Op www.bookcrossing.com/mybookshelf/
Tresoar is nei te gean hoefolle Fryske boeken oft der yn
omloop brocht binne en hoefolle boeken oanmeld binne
op de webside. As jo Tresoar’s Bookshelf oanklikke, is
Extended bookshelf te sjen. As dêr op klikt wurdt, komme

de Fryske boeken dy’t ûnderweis binne yn sicht. In greep
út de reaksjes: Fan de dichtbondel Goeie is it wachtwurd
fan Janneke Spoelstra wurdt troch de sweevjende lêzer
skreaun: ‘Aardich boekje mei koarte gedichtsjes. Ik sil
it boek wer loslitte. Myn plan is om dat te dwaan op 11
oktober yn Drachten’. Of dy oer it stripboek It foarlân fan
Marten Toonder: ‘It boek fûn yn de radiostudio fan de
Omrop, dêr’t Bert Looper, de Tresoar-direkteur, it efter
litten hie. Leuk inisjatyf, sa’n boek op ’e sweef. Bin benijd
wêr’t it fierder noch te lâne komt....!’ En fan dejinge dy’t it
boek dêrnei wer yn hannen krigen hat: ‘Boek gevonden
in het Toon Hermans Huis te Leeuwarden. Ik ben een
grote liefhebber van de Marten Toonder verhalen en om
mijn kennis van de Friese taal te verbeteren lijkt mij dit een
uitdaging om te lezen!’

Nije lêzers

Provinsjale Steaten fan Fryslân ha by in steategearkomste
it sweefboek yn har organisaasje yntrodusearre. Letter is
dêr noch in partij boeken binnenbrocht, fanwegen it grutte
sukses. Ek by de Reisaksje yn de Moanne fan it Fryske
Boek binne allegear boeken by it reizgjen mei bus en trein
ferspraat troch Fryslân. De bedoeling is dat der Fryske
boeken bûten de grinzen fan Fryslân telâne komme en sa
in nij lêzerspublyk oanboarje.
Elk dy’t nocht hat op dizze wize Fryske boeken út
te setten by syn of har klup of feriening, kin kontakt
opnimme mei Jeltsje de Jong fan Tresoar, om sa dy
boeken in twadde en miskien wol in tsiende kâns te
jaan om lêzen te wurden.

De boekekiste mei de boeken
dy’t lêzers meinimme kinne
(foto Neeltje van der Weide).
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Het sextant
In 1607 ontwierp de Franeker hoogleraar Adriaan Metius een sextant, een bijzonder
instrument om astronomische observaties mee te doen. Driehonderd jaar lang werd dit
instrument gebruikt voor onderzoek en onderwijs in Friesland, tot het ergens aan het begin
van de twintigste eeuw in Leeuwarden zoek raakte. Arjen Dijkstra doet promotieonderzoek
naar de wiskunde en de astronomie in Friesland en wil het alsnog boven water te krijgen.

|Arjen Dijkstra

Wanneer je een cirkel in zes gelijke
taartpunten verdeelt, dan heeft
één van deze punten de basisvorm
van een sextant. Dat is dan ook de
letterlijke betekenis van het woord:
een zesde deel. Door op een slimme manier tekens aan te brengen
op zo’n taartpunt kan het gebruikt
worden om metingen mee te doen.
Bijvoorbeeld de hoogte van de zon
en de loop van de maan kunnen
er mee gemeten worden. Het instrument van Metius was echter in
de eerste plaats ontworpen om de
afstand tussen sterren te bepalen.
Na een opleiding die hem door
heel Europa voerde begon Adriaan
Metius in 1598 als eerste hoogleraar in de wiskunde in Franeker.
Onder de wiskunde werd destijds
heel wat meer verstaan dan tegenwoordig. De astronomie, vestingbouwkunde, navigatie en zelfs de
muziekleer waren hier allemaal
onderdeel van. De astronomie nam
hieronder een belangrijke plaats

in, zo werd Metius door tijdgenoten soms gewoonweg professor
in de astronomie genoemd. Voor
zijn onderwijs in de sterrenkunde
ontwierp hij van tijd tot tijd
instrumenten. Het meest bekende
instrument waar hij mee kwam,
was zonder twijfel zijn astronomische sextant.

Eenvoud
In 1608 publiceerde Metius een
korte handleiding voor het maken
en het gebruiken van dit sextant.

In deze handleiding prees hij
zijn vriend Willem Blaeu aan
als een instrumentenmaker bij
uitstek. Blaeu schopte het later tot
beroemd drukker en uitgever van
boeken, maar voor hij zich daar
op toelegde, was hij een vaardig
instrumentmaker. Zijn zoon zou
later de beroemde Blaeu atlas
drukken, waar de Franeker universiteit ook een exemplaar van
verwierf. Het revolutionaire aan
Metius’ ontwerp was de eenvoud.
Met een paar ijzeren stangen en
een goede graveur was het instrument al bijna klaar voor gebruik.
Daarnaast verzon hij een houten
variant van zijn sextant, waar
hij ook over publiceerde. Iedere
astronoom kon zelf voortaan zo’n
instrument in elkaar laten zetten
en er waren velen die dit deden.
Metius maakte het mogelijk om
voor een redelijk bescheiden prijs
toch gedegen astronomische
observaties te doen.

van Metius
Franeker
Aan de universiteit van Franeker werd het door Blaeu
vervaardigde sextant intensief gebruikt. Na de dood van
Metius kochten de Gedeputeerde Staten van Friesland het
zelfs aan voor de universiteit.
Daarmee startten de Staten één
van de vroegste universitaire
astronomische collecties ter
wereld. Tot dan was het sextant
privébezit van Metius geweest.
Privébezit dat hij toch ten dienste stelde aan zijn onderwijs.
In Franeker maakten vervolgens alle zeventiende-eeuwse
hoogleraren in de wiskunde
gebruik van Metius’ instrument. Meestal stond het bij die
professor in huis – en werd het
dus niet in het universiteitsgebouw bewaard. Dit was ook logisch, want Franeker had geen
officieel observatorium, hoewel
de zolder van de academie daar
wel af toe voor werd ingericht.
De meeste sterrenkundige waarnemingen deden de professoren
waarschijnlijk in het veld rond
Franeker. Omdat dit ’s nachts
gebeurde, was het voor de professor in de wiskunde veel makkelijker om de instrumenten in
zijn huis te bewaren. Zo had hij
ze bij de hand.

Natuurkundig Genootschap
Toen Franeker in 1844 definitief haar deuren moest sluiten
werden de bezittingen van
de universiteit verdeeld over

verschillende instellingen. De
boekencollectie bleef redelijk
intact en vormt één van de
oudste collecties van Tresoar. In
deze collectie zat bijvoorbeeld
de Blaeu atlas, die nu in Tresoar
te bezichtigen is. De instrumentencollectie werd over heel Nederland verspreid. Het sextant
kwam samen met een aantal
andere instrumenten in het
bezit van het Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden (NGL).
Dit was een gezelschap van
heren met een breed scala aan
natuurkundige interesses, waaronder de astronomie. Destijds
hoopte men dat dit genootschap
de traditie van Franeker zou
voortzetten. Onderzoek zou dus
niet meer gedaan worden door
professoren aan de universiteit,
maar door deze geleerde burgers. En aanvankelijk was het
sextant daar in goede handen.
Dat bleek bijvoorbeeld in 1877,
toen het sextant van Metius op
de ‘Historische tentoonstelling
van Friesland’ een prominente
plek innam. Tegelijk was dit de
laatste keer dat het instrument
zelf publiekelijk schitterde. Bij
het NGL verloor men de interesse in de Franeker instrumenten.
In een catalogus van 1881 stond
het sextant omschreven als een
‘Een ijzeren stang met dubbele
beweging, voor de beweging van
de maan.’ En zo weinig respectvol als deze beschrijving klinkt,
ging men er ook mee om. De
Franeker instrumenten werden

eerst opgeslagen op de zolder
van een bank, toen in de kelder
van een machinekamer en
vervolgens op de zolder van de
Rijks HBS, allemaal aan het Zaailand in Leeuwarden. Aan het
begin van de twintigste eeuw
werd de hele collectie van het
NGL verkocht. Van het sextant
was toen geen spoor meer te
bekennen. Het enige instrument
dat deze zwerftocht overleefde,
is het Orrery (miniplanetarium)
dat tegenwoordig in Museum
Martena in Franeker staat.

Oproep
Het sextant heeft de vorm van
een drietal ijzeren staven, waarop
hoogst waarschijnlijk de volgende
drie dingen staan. 1. A. Metius als
de opdrachtgever 2. Guil[laume]
Jansonius de naam van de maker
Willem Jansz. Blaeu 3. 1607 het
jaartal waarin het instrument
gemaakt is. De afbeelding geeft
goed weer hoe het instrument er
mogelijk uitzag, wellicht dat de
onderste buis nog rond liep en
precies één zesde van een cirkel
beschreef. Heeft het instrument
toch de tand des tijds overleefd? Zijn er mensen die dit
instrument ooit gezien hebben?
Die wellicht weten of het nog
bestaat? Of wanneer het weg
gegooid is? Voor antwoorden
hierop of juist meer informatie
over dit sextant wil ik u vragen om contact met mij op te
nemen, dat kan via de mail
(afb.dijkstra@gmail.com).
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Smallingerland
op de kaart
Topografische kaarten spreken steeds weer tot de verbeelding,
getuige het grote succes van de Bosatlas van Fryslân. Ons land
kent vanouds een indrukwekkende traditie op het gebied van het
vervaardigen van kaarten. Hoogtepunt was de Gouden Eeuw met
kaartmakers zoals Hondius en Blaeu die bijzonder fraaie atlassen
hebben afgeleverd. Ook in Friesland waren in die tijd cartografen
van formaat actief. In 1664 werden voor het eerst de kaarten van
de dertig Friese grietenijen gepubliceerd, opgemeten door onder
meer Bernardus Schotanus en begin achttiende eeuw door Halma
in verbeterde vorm uitgebracht, een mijlpaal in de geschiedenis van
de Friese cartografie.
|Martha Kist

Over de gemeente Smallingerland
verscheen op 16 november een
monografie die historische cartografie als onderwerp heeft. Het
boek biedt een overzicht van het
belangrijkste kaartmateriaal dat er
in de loop der eeuwen is gepubliceerd in relatie tot deze gemeente.
Verschenen er in 2009 over Assen
en Groningen al historische atlassen, Smallingerland op de kaart is
het eerste publieksboek dat geheel
aan een Friese gemeente is gewijd.
Nadat er in 2008 in Museum
Smallingerland in het kader van
de Open Monumentendag een
tentoonstelling over de historische
cartografie van Smallingerland
was georganiseerd, nam Jaap
van der Wal, secretaris van de

historische vereniging Smelne’s
Erfskip het initiatief om tot een
publieksboek te komen. Hij zocht
specialisten aan op diverse terreinen, waaronder kaartenkenner
Klaas Tulp uit Drachten. Partners
van het project zijn naast Smelne’s
Erfskip en Museum Smallingerland ook Tresoar, dat als Fries
erfgoedcentrum het grootste deel
van het kaartmateriaal voor het
boek leverde.

Schotanus en Halma
In het boek wordt een breed
overzicht gegeven van allerlei
kaartmateriaal dat met Smallingerland te maken heeft.
Omstreeks 1524 wordt de naam
Smallingerland voor het eerst op

een kaart vermeld, maar al vanaf
de tweede eeuw na Christus zijn
er prachtige kaarten bewaard
gebleven waarop de Friese landen
zijn afgebeeld. De kaarten van
Schotanus en Halma vormen het
middelpunt en de spil van het
boek. De oudste grietenijkaart
van Smallingerland dateert van
1664. In 1698 en 1702 is de grietenij opnieuw opgemeten. Absoluut
hoogtepunt is de grietenijkaart
die in 1718 door Halma is gedrukt
op basis van de eerdere opmetingen van Bernardus Schotanus à
Sterringa. De kaart wordt uitgebreid besproken in het boek. Als
extraatje is een fraai ingekleurd
exemplaar als losse bijlage voorin
het boek gevoegd. De begeleidende teksten gaan ook in op
de esthetische functie van deze
grietenijkaarten en de technische
kant van de landmeetkunde.

Meest recente kaart
Achterin het boek is als pendant
de gemeentekaart van Smallingerland anno 2010 toegevoegd. Op
basis van dezelfde gegevens die
gebruikt zijn voor het samenstellen van de topografische atlas in
de Bosatlas van Fryslân is voor Smallingerland op de kaart een speciale
overzichtskaart samengesteld
waarop de gemeente als geheel is
afgebeeld. In de Bosatlas is de kaartinformatie over Smallingerland
verdeeld over zeven verschillende

Smallingerland in de Halma-Schotanusatlas van 1718.

kaartbladen. In Smallingerland op
de kaart is de schaal van de losse
kaart verkleind, waarmee hij ongeveer gelijk is aan de schaal van de
Schotanuskaart. Een vergelijking
tussen beide kaarten biedt een
verrassend inzicht in de grote veranderingen die zich in de loop van
drie eeuwen in dit gebied hebben
voorgedaan.

Grensbepaling
Maar Smallingerland op de kaart is
veel meer dan een chronologisch
overzicht van de belangrijkste
kaarten. Allerlei onderwerpen
die specifiek met de ruimtelijke
inrichting en bewoningsgeschiedenis van deze gemeente te
maken hebben, komen aan de
orde. Drachten is in het begin van
de zeventiende eeuw gesticht in
een gebied dat voor de turfwinning interessant was. Het oosten
van de gemeente, dat uit tot dan

toe onbewoonde heidevelden
bestond, werd steeds verder ontgonnen door de oprukkende verveenders. Ook vanuit de provincie
Groningen en het landschap
Drenthe waren verveenders actief. Logisch dat er op een gegeven
moment geschillen ontstonden
over de eigendommen en de grenzen in deze streken. Een groot
aantal manuscriptkaarten getuigt
van de decennia lange strijd tussen Groningen en Fryslân over de
afbakening van hun grondgebied,
maar ook in de dorpen moesten
grenzen vastgesteld worden.
Van het dorp Rottevalle, dat in
de grietenijen Achtkarspelen,
Tietjerksteradeel en Smallingerland was gesitueerd, is een mooie
manuscriptkaart opgenomen.

Drachten aan het spoor
Nog steeds wordt er discussie
gevoerd over de mogelijkheid

om Drachten door middel van
een spoorlijn met Heerenveen
en Groningen te verbinden.
In Smallingerland op de kaart
wordt aandacht besteed aan
de historische dimensie van
dit heikele punt, namelijk
eerdere pogingen om Drachten
aan te laten sluiten op het
zich ontwikkelende tram- en
treinnet van ons land. Typisch
voor de twintigste-eeuwse
bewoningsgeschiedenis is de
grote groei die Drachten als
hoofdplaats van de gemeente
Smallingerland heeft
doorgemaakt. Deze groei nam
vooral na de oorlog explosief
toe met de komst van de
Philipsfabriek. Twee kaarten van
voor de Tweede Wereldoorlog
laten zien dat Drachten toen
ook al worstelde met de manier
waarop de stadsuitbreiding
moest worden ingericht.
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Lezingen over het waddengebied
In 2009 is de Waddenzee geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Om op die lijst te komen, moet een gebied heel bijzonder zijn, van
‘outstanding universal value’. De Nationale UNESCO Commissie en de
Waddenacademie organiseren in samenwerking met het Fries Museum
en Tresoar een aantal lezingen over dit unieke gebied, waarbij het
waddengebied vanuit verschillende invalshoeken wordt beschouwd. In
2010 zijn er al drie lezingen geweest, voor 2011 volgen er nog vier.
De waardebepaling van het waddengebied
Maandag 7 februari
Prof.dr. Henk Folmer, (hoogleraar Economie RUG en WUR)

Het waddengebied; de omstreden toekomst van een
culturele erfenis
Maandag 7 maart
Drs. Otto S. Knottnerus, (free-lance historicus)
De lezingen zijn in de Kanselarij (Fries
Museum), van 20.00 tot 21.30 uur.
De toegang is gratis. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven bij de Waddenacademie, Ruiterskwartier121a,
Leeuwarden. Of via de mail:
sjerpy.joustra@waddenacademie.knaw.nl
en vanaf een half uur voor aanvang
van elke lezing bij de Kanselarij.

De gevolgen en kansen van klimaatverandering voor het
waddengebied
Maandag 4 april
Prof.dr. Pavel Kabat, (hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies
WUR, voorzitter Waddenacademie)

De Waddenzee als schakel in een internationaal metaecosysteem
Maandag 2 mei
Prof.dr. Theunis Piersma, (hoogleraar Dierecologie RUG)

It projektteam Fryslân lêst syn toppers organisearret tongersdei 27
jannewaris in sympoasium oer e-readers en e-books. It is tagonklik foar
lêzers, boekhannelers, útjouwers en oare belangstellenden. Der binne fiif
presintaasjes. Sjoch foar mear ynformaasje op www.flst.nl. It sympoasium is
op Tresoar en duorret fan 14.00-17.00 oere. De tagongspriis is 25 euro.

Oprop foar de Skriuwersarke
|Jelle Krol
Takom jier sil de arke dy’t earder taheard hat oan de
ferneamde Fryske skriuwer Rink van der Velde (19322001) wer trije kear in perioade fan maksimaal seis wiken
beskikber wêze foar in skriuwer of dichter dy’t yn alle rêst
dwaande wêze wol mei letterkundich wurk yn it Frysk
of in oare streektaal fan Fryslân. (Foar Hollânsktalich
wurk wurdt troch it Nederlands Letterenfonds it Roland
Holsthûs yn Bergen, Noard-Hollân beskikber steld.) De
arke leit yn in petgat oan de Drachtster Heawei tusken De
Wylgen en De Feanhoop. It giet om de perioaden:

moandei 18 april oant en mei freed 27 maaie 2011
moandei 6 juny oant en mei freed 15 july 2011
moandei 25 july oant en mei freed 2 septimber 2011
As minsken har ynskriuwe wolle foar in koarter tiidrek
(minimaal twa wiken) kin dat ek, mar dan sille - yn goed
oerlis - dy data letter neier bepraat wurde. It doel is
dat de arke brûkt wurdt as plak dêr’t de skriuwers en

dichters alle gelegenheid krije om oan har oeuvre te
wurkjen. It is net as ‘simmerhúske’ bedoeld. Ofsjoen
fan de kosten foar iten, drinken en tillefoan is it ferbliuw
yn de arke fergees. De skriuwer/dichter tekenet in
hierkontrakt, mar de hier wurdt betelle troch de Stifting
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum út it saneamde ‘Tamminga-Piebenga-Fûns’, wylst
it ûnderhâld fan de arke en de fêste lêsten dêrfoar
bekostige wurde troch datselde fûns en It Fryske Gea.
Belangstellenden kinne har oant 1 febrewaris 2011
skriftlik oppenearje by Pieter de Groot, skriuwer fan
de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, Koarte Baan 11, 8731 DX Wommels.
Dêrby moat neist de perioade ek oanjûn wurde wat de
skriuwer/dichter fan doel is te dwaan. In kommisje út
it bestjoer fan de Stifting FLMD makket de kar hokker
skriuwers/dichters fan de arke gebrûk meitsje kinne.
It leit yn de bedoeling om ek yn 2012 de arke wer trije
kear seis wiken beskikber te stellen.

Simon Oosting hat in skoft op de Skriuwersarke sitten (foto Simon Oosting).
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Cursus om

dorpsgids
te worden
Tresoar heeft in samenwerking met de bibliotheken van Wolvega en Gorredijk
en reisbureau SCR een cursus opgezet waarin deelnemers leren een dorpsgids
in Zuidoost-Fryslân te worden. Het gaat om een initiatief van de provinciale
plattelandsprojecten. In vijf bijeenkomsten in oktober en november leerden ze
verschillende aspecten om tot een boeiend verhaal te komen.

|Marijke de Boer

De cursus richtte zich specifiek
op het gebied van Zuidoost-Fryslân. Dat is een rijk en boeiend
gebied in zijn verscheidenheid,
maar zeker ook in de eenheid
van landschappelijke en (cultuur-)historische ontwikkeling.
Vanuit de eigen bevolking van
het gebied, maar ook vanuit het
groeiende toerisme is er behoefte
aan het ‘verhaal’ van de onderscheidene dorpen en van de
regio in haar geheel. De geïnteresseerde doelgroepen vragen
naar kwaliteit en authenticiteit
van informatie en beleving. In
musea en bibliotheken is wel
informatie aanwezig, maar die is

niet fijnmazig genoeg om op het
niveau van de dorpen tot een volwaardig aanbod van informatie
te komen. Door het creëren van
een netwerk van cultuurhistorische dorpsgidsen is het mogelijk
om daarin te voorzien.

Bagage
De cursus dorpsgids is bedoeld
om de gidsen extra bagage te
geven in hun werkzaamheden.
Het gaat om de opleiding van
dorpsgidsen die inhoudelijk,
didactisch en organisatorisch
kunnen voldoen aan de verwachtingen van de moderne
‘cultuurconsumenten’. Daarmee

De trambaan in Noordwolde in 1960.

wordt niet alleen gedoeld op
toeristen, maar zeker ook de
eigen bewoners van de regio. Het
project heeft geresulteerd in een
cursus die de komende jaren kan
worden gebruikt om dorpsgidsen
op te leiden en om het netwerk
zelf vorm te geven. Er is een gids
van 80 bladzijden gemaakt. Daar
komt nog een draaiboek bij voor
het organiseren van een rondleiding en er is een leskist ontwikkeld. Er is een pilotgroep van
circa 20 dorpsgidsen ZuidoostFryslân actief en er is een model
voor het netwerk van de dorpsgidsen. Er komt bovendien een
landelijk symposium over dorps-

gidsen in de theorie en praktijk.
Dat symposium wordt in maart
gehouden. De cursus bestaat niet
alleen uit kennisoverdracht door
ervaren deskundigen, maar ook
uit het opdoen van praktijkervaring in workshops en op locatie.

Praktijk
Onderwerpen die tijdens de
cursus aan de orde kwamen,
zijn: het dorp en de omgeving
(zoals bijvoorbeeld landschap,
gemeente, en Fryslân), het dorp
in document, met aspecten als
waar is informatie te halen, wat
zeggen de bronnen. Als laatste
was er oog voor praktische infor-

matie zoals de organisatie van
de rondleiding en het verschil
tussen vertellen en verhalen.
Tresoar heeft geparticipeerd in
de cursus door de deelnemers
bijvoorbeeld met kaartmateriaal
over de regio kennis te laten
maken. De vijf dagdelen zijn verzorgd door Bert Looper (directeur
Tresoar), Sietske Bloemhof (medewerker Tresoar), Tia Nutters
(reisgids SCR) en Douwe Kootstra
(schrijver en verhalenverteller).
Er waren 25 deelnemers aan
deze cursus. Vanwege gebleken
succes komt er volgend jaar een
vervolg voor een ander deel van
de provincie.
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Tresoar

en de
sociale
media

|Neeltje van der Weide

Internet is niet meer
weg te denken uit de
eenentwintigste eeuw. Het
geeft niet alleen toegang
tot de catalogus van een
bibliotheek of het vinden
van voorouders, maar ook
tot het vinden van een leuke
activiteit of reis. De laatste
jaren komen de sociale
media op internet op.
Tresoar speelt in op deze
ontwikkelingen door daar
deel van uit te maken.

Sociale media zijn online platformen waarop de gebruikers de inhoud verzorgen.
Er is bovendien sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Zo delen mensen op netwerken als Facebook, YouTube, Linkedin en T
 witter,
WikiPedia, Hyves, en Schoolbank informatie in de vorm van tekst (nieuws,
artikelen), geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video). Sociale media is
dus een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is
om informatie met elkaar te delen, te ‘socializen’ op een gebruiksvriendelijke en
leuke wijze.

Contact
Inmiddels is Tresoar actief op Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
en Flickr. Door de opkomst van de sociale media is het mogelijk om snel en
gemakkelijk in contact te komen met grote groepen geïnteresseerden. Nieuws
kan snel onder gebruikers worden verspreid en men kan er op reageren. Tresoar
heeft hierdoor directer contact met de communities, weet wat ze beweegt en
kan activiteiten en evenementen afstemmen op de behoeften. Tresoar merkt ook
dat gebruikers zich snel ontwikkelen in de manier waarop zij met elkaar en met
informatie om (willen) gaan. Informatie en de beschikbaarheid daarvan verandert
met het uur. Organisaties als Tresoar moeten ook mee veranderen. We willen
bekend zijn met de ontwikkelingen en we zullen moeten ervaren wat ‘het’ nou is,
dat miljoenen mensen op deze wereld toch bezig houdt op het web, elk moment
van de dag.

Cursus
Bij Tresoar denken we er over na na hoe wij onze gebruikers optimaal kunnen
blijven bedienen en hoe wij met die gebruikers in de digitale wereld in contact
kunnen blijven. Om bij te blijven in ‘de nieuwe wereld’ zijn de medewerkers
begonnen met de cursus 23 dingen. In deze cursus leren de Tresoarmedewerkers de mogelijkheden van de nieuwe toepassingen kennen. Ze gaan zelf actief
het web op, ondervinden zelf de voor- en nadelen van bepaalde websites. Elke
medewerker schrijft vervolgens in een weblog zijn/haar bevindingen over het (on)
nuttige van een toepassing voor Tresoar. Misschien kunnen de aanwinsten van
Tresoar via een ander kanaal bekend gemaakt worden? Kunnen nog meer mensen genieten van de foto’s uit de beeldbank als die gelinkt wordt aan bijvoorbeeld
Flickr? Traditionele media worden niet uitgesloten, maar juist met deze nieuwe
toepassingen aangevuld.

Uit onderzoek van Seniorweb blijkt dat 84 procent van de
Nederlandse vijftigplussers wekelijks de meeste vrije tijd
aan computeren besteedt. De meeste tijd zit in praktische
toepassingen als internetbankieren en informatie zoeken,

maar de netwerksites, de sociale media, zijn in opmars.
Netwerk Hyves werd in juli volgens internetonderzoeksbureau STIR door 26,2 procent van de vijftigplussers
bezocht. Dat zijn bijna anderhalf miljoen ouderen.

Dit winterseizoen organisearret útjouwerij Audiofrysk in seminar oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer
fan de ienentweintichste ieu. Yn lêzingen wurde ferskate aspekten útdjippe. Nei ôfrin fan it seminar ferskynt
in harkboek mei de lêzingen, de teksten komme op www.sirkwy.nl. Foar it seminar wurket Audiofrysk gear
mei Tresoar, Taalburo Popkema, de Bibliotheekservice Fryslân en de Fryske Akademy.

|Teake Oppewal

Toaniel: It ferlies foarby

Proaza: Spegelskrift

Biografy: It libben sels

Nei in algemiene
ynlieding oer toaniel
mei de rol fan poadia,
selskippen en skriuwers,
giet Bouke Oldenhof yn op de Fryske
situaasje yn de ienentweintichste ieu.
Hy ljochtet it teaterbestel troch, mei
rom oandacht foar Tryater en foar oare
inisjativen lykas Sult en Probe, om
dêrnei ek it amateurtoaniel oandacht te
jaan. Nei in beskriuwing fan de rol fan
de literatuer yn it Fryske teater, beslút
er mei in karakteristyk fan it Fryske
toaniel, mei in nijsgjirrige konklúzje.
Bouke Oldenhof (1957) studearre
Nederlânsk en Frysk yn Grins en
teaterwittenskip yn Amsterdam. Hy
hat wurke as learaar, dramaturch en
koördinator literatuerbefoardering.
Sûnt 1998 is er fulltime toanielskriuwer.
Inkelde stikken binne Rolbrug,
Medusa, Kooibos, Hanebuurt, ABE!,
Lette ropping. Hy is ôfstudearre
yn de teaterwittenskippen op it
neioarlochske oarspronklik Frysk
toanielrepertoire.

Alpita de Jong
begjint mei in koarte
ynlieding oer wat lêzen
ynhâldt. Dêrnei wurdt
it proaza yngeand bepraat, earst
oan de hân fan de romans Oxzana
(Marga Claus) en Joppe (Hein Jaap
Hilarides), dêrnei komme oare
romans en ferhalebondels oan bar,
dy’t brûkt wurde om ferbannen en
ûntwikkelingen oan te jaan. Ferskate
sjenres, lykas de histoaryske roman,
de detektive en de psychologyske
ûntwikkelingsroman, wurde mei
foarbylden útljochte.
Alpita de Jong (1962) studearre
algemiene literatuerwittenskip en
Italjaanske taal- en letterkunde yn
Leiden. Sûnt 1998 publisearret se
oer de Fryske literatuer. Se wurke
as dosint Fryske letterkunde oan
de Universiteit fan Amsterdam en
promovearre dêr yn 2009 op in
proefskrift oer Joast Halbertsma syn
kontakten mei oare taalgelearden yn
Europa.

Doeke Sijens hâldt in
lêzing oer de biografy,
de autobiografy en
de vie romancée yn
’e Fryske literatuer fan de lêste
tsien jier. Nei in taljochting op de
trije sjenres en in koart weromsjen
op wat earder ferskynd is op dit
mêd, behannelet Sijens de teory fan
de biografy en komt ek mei eigen
ûnderfiningen op dit mêd. Dêrnei
komt de autobiografy oan bar, mei
foarbylden lykas Piter Terpstra, en
de vie romancée, dêr’t bygelyks Lida
Dykstra har op útlibbe hat. Hy beslút
mei in algemiene konklúzje oer de
stân fan de literatuer yn 2010.
Doeke Sijens (1955) skriuwt yn it
Frysk en it Hollânsk oer literatuer
en keunst. Hy publisearre yn 2001
in biografy fan Reinder Brolsma:
Sa’n tûzen blauwe skriften. Dit jier
besoarge er in mânske ferhalebondel
fan dy skriuwer ûnder de titel Spegel
fan Fryslân en wurke er mei oan de
essaybondel De wrâld fan Brolsma.

Tiisdei 11 jannewaris It ferlies foarby – oer it toaniel yn Fryslân.
Tiisdei 25 jannewaris Spegelskrift – oer it Fryske proaza.
Tiisdei 8 febrewaris It libben sels – oer it biografyske yn de Fryske literatuer.
De lêzingen binne fan 20.00-21.30 oere op Tresoar. Tagongspriis 5 euro. Reservearje op www.audiofrysk.nl

Letterhoeke | 2010 | Nr. 3 | 24

Medewerker aan het woord: Jan Weening

‘De films overleven mij’
Jan Weening (1951) werkt in het achterste depot in de kelders van Tresoar. Hij zit in een ruimte
zonder ramen, heeft geen collega’s, computer of telefoon. Zo alleen en afgesloten als hij werkt,
zo bekend is zijn werk. Bijna elke onderzoeker heeft zijn werk wel eens onder ogen gehad, niet
alleen binnen Tresoar, maar waarschijnlijk over de hele wereld. Jan Weening houdt zich bezig
met het verfilmen van akten.

|Marijke de Boer
Op de studiezaal van Tresoar staan
talloze schermen waarop duizenden
microfiches kunnen worden bekeken. Op die fiches staan akten van
geboortes, huwelijken en overlijdens.
De films met de microfiches worden
mogelijk gemaakt door The Society
of Utah, of in de volksmond Mormonen genoemd. Jan Weening is sinds
2002 als freelancer verbonden aan
de Society. Na een loopbaan in de
administratieve sector - hij werkte
twintig jaar bij de bedrijfsvereniging
van bakkers totdat de minister er de
stekker uittrok - kwam hij in 1995 op
straat te staan. Via zijn zwager kwam
hij bij de archieven terecht. ‘Hij vroeg
of ik hem kon helpen,’ vertelt Jan
Weening. ‘Hij filmde de archieven op
microfilm, maar kon dat vanwege zijn
gezondheid niet langer doen. Zo ben
ik erin gerold.’ Dat was bij de Groninger Archieven, later volgde werk op
het archief van Overijssel en sinds
2005 werkt de geboren Groninger
op Tresoar. Hij heeft onder andere de
huwelijksakten tussen 1923 en 1932
verfilmd en de overlijdensakten uit de
periode 1940-1950.

Grotten
Bij de opnamen zijn de juiste
lichtsterkte en hoogte het belangrijkst. Oud papier is vergeeld en
moet duidelijk leesbaar zijn op de
film. Daarom meet Jan Weening elk
stuk papier met een speciaal oog
op lichtsterkte. Twee klemmen met
daaraan elk een lamp van 500 Watt
zorgen voor voldoende licht. ‘Die
lampen zijn zo sterk dat ze zuurstof
opnemen, daarom staat mijn deur
altijd op een kier. Het opnameapparaat staat op een statief en als de
instellingen juist zijn, kan ik met een
klik op het voetpedaal de opname
maken. Ik maak zo’n duizend opnamen per dag. Als de filmrol na 3300
opnamen vol is, wordt die naar Salt
Lake City gestuurd. Daar ontwikkelen ze de film en controleren ze
hem op leesbaarheid.’ Salt Lake City
is de thuisbasis van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. De Society heeft 450
mensen in dienst en er zijn duizend
vrijwilligers. Alle microfilms worden in
grotten bewaard. Na de watersnoodramp in 1953 waren alle gegevens

van de Burgerlijke Stand van Zeeland
verdwenen. De Society heeft er toen
voor gezorgd dat die informatie weer
beschikbaar kwam. Alle opnamen
stellen de Society gratis beschikbaar
aan de archieven over de hele wereld. Ze vinden genealogie belangrijk
en die informatie moet voor iedereen
toegankelijk zijn. De Society heeft
de grootste genealogiewebsite
(www.familysearch.org) ter wereld.
‘We geloven dat mensen na de dood
verder leven in de geestenwereld.
Het is belangrijk dat mensen hun
voorouders kunnen leren kennen. De
familieband blijft na de dood bestaan
en daarom is identificatie met voorouders van belang.’

Monnikenwerk
‘Het filmen is monnikenwerk. Je moet
tegen de eenzaamheid kunnen, maar
ik vind het belangrijk genoeg om te
doen. Het is uitvoerend werk, dat me
veel voldoening geeft omdat ik iets
voor de mensheid doe. Mijn films
zullen mij overleven. Je komt soms
interessante stukken tegen, die indruk
maken. Bijzonder waren bijvoorbeeld

Jan Weening (foto Haye Bijlstra).

oude akten uit de achttiende eeuw.
Toen werd namelijk fijn zand gebruikt
om over de natte inkt te strooien om
zo sneller te drogen. In veel achttiende-eeuwse registers zit dat zand nog
tussen de bladen. De overlijdensakten uit de Tweede Wereldoorlog
vond ik heftig om te filmen. Vooral de
hoeveelheid kwam op me af. Het zijn
niet alleen maar papieren met letters
erop, er gaat een heel mensenleven
achter schuil. Soms zat er een bijlage
bij met details over hoe iemand aan
zijn einde is gekomen. Dat gaat je
niet in de koude kleren zitten. Achter
elke naam zit een persoon met een
verhaal. Laatst was er een akte uit de
archieven van Noord-Holland van een
jonge vrouw die was gaan zwemmen in zee. Haar kleren waren op het
strand gevonden, van de vrouw was
niets meer vernomen. Ze had drie
kinderen. Zoiets blijft me bij.’

Rijksarchief in Groningen, ik was
toen een jaar of achttien. Die oudere mannetjes die er zaten, zeiden
me niet veel. Toen ik meer over
mijn grootvader, die ik niet gekend
heb, wilde weten, ging ik er weer
naar toe. Het verhaal ging dat mijn
grootvader een dronkelap en een
nietsnut was. Omdat er volgens mij
een andere kant aan het verhaal
zat, ben ik op onderzoek uitgegaan.
Ik heb mijn familie opgezocht en
alles beschreven wat ik vond. Dat
documenteren doe ik nu nog. Ik wil
dat niet mijn kinderen met zulke
vragen komen te zitten. Naast veel
fotoboeken houd ik plakboeken en
dagboeken bij. Ik leg het niet alleen
voor mezelf vast, maar ook voor het
nageslacht. Zoals ik in mijn eerdere
werk boekhouder met cijfers was,
zo leg ik nu mijn eigen leven vast.’

Vastleggen

Het microfilmen wordt ingehaald
door de moderne ontwikkelingen
van internet en digitale bewer
kingen. ‘Mogelijk is dit mijn laatste
klus hier in Leeuwarden. Alle films

Zelf raakte Jan Weening geïnteresseerd in genealogie toen hij op
zoek ging naar zijn eigen familie.
‘Mijn broer nam me mee naar het

Internet

worden nu overgezet. Microfilm
is sterk, het kan wel honderd jaar
mee. Bestanden op cd’s vervagen
na een aantal jaren. Natuurlijk
heeft internet zijn voordelen. Het
is prachtig als je de naam van je
overgrootmoeder intikt en dan
direct haar huwelijksakte kunt
bekijken bijvoorbeeld. Mocht
het werk binnenkort ophouden,
val ik niet in een zwart gat. Ik
heb plannen om een boek en
mogelijk een film te maken over
het ontstaan van de kerk met die
lange naam, zoals ik het zelf vaak
gekscherend noem. Volgend jaar
bestaat onze kerk in Nederland
150 jaar. Van Anne Wiegers van
der Woude heb ik een dagboek. Hij
doopte als zendeling in 1861 onder
andere zijn broer die daarmee de
eerste dopeling van de kerk in
Nederland was. Dat was in Broek
onder Akkerwoude, het huidige
Broeksterwoude. Er staat daar
een monument als herinnering.
Genealogie is mijn hobby
geworden. Dit is mijn opdracht in
het leven.’
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Nieuwe aanwinsten

Verborgen schatten van de
evangelisatie rondom Wolvega
Elke geschiedenis, van welk
deelgebied ook, kent haar vergeten hoofdstukken. Tot de min
of meer vergeten hoofdstukken
uit de Nederlandse kerkgeschiedenis behoort de geschiedenis van de evangelisatie uit de
periode grofweg 1850-1950. Een
nieuw verworven archief biedt
de unieke mogelijkheid om de
evangelisatie in Zuidoost-Fryslân in kaart te brengen.

|Bonno Speerstra en Jacob van Sluis
Vrij spoedig na de instelling van het
Koninkrijk der Nederlanden onder
koning Willem I werd binnen de
Nederlands Hervormde Kerk – die
zo’n beetje als staatskerk fungeerde –
een Algemeen Reglement ingevoerd
(1816). Dit Algemeen Reglement
maakte van de NHK een bestuurskerk, geleid van boven, waarbij in
de praktijk leerstellige problemen
zoveel mogelijk vermeden werden. Dit
laatste had weer als gevolg dat er een
liberale geest binnen de kerk woei,
waarbij orthodoxe stemmen van bovenaf gemakkelijk overstemd werden.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee
kerkscheuringen, de Afscheiding van
1834 en de Doleantie van 1886, met
een uittocht van orthodox gelovigen

Het archief werd bewaard in een fraai
houten kastje (foto Haye Bijlstra).

gaat om plaatselijke initiatieven die
steunden op lekenpredikers en die
een kerkstructuur zochten binnen en
naast de officiële domineeskerk. Men
belegde diensten om de onderklasse
te bereiken, bijvoorbeeld in de arme
wijken van de steden of – zoals in
Friesland – op de pas ontgonnen
veengronden, waar nog geen functionerende kerkelijke infrastructuur
aanwezig was. Deze beweging van
evangeliserende verenigingen is in de
kerkgeschiedenis nauwelijks in kaart
gebracht. Dit is niet verwonderlijk. Ze
vallen min of meer buiten de kerkelijke
structuur en dergelijke organisaties aan
de basis blinken doorgaans niet uit in
het vormen van goede archieven.

Het archief
en ‘kleine luyden’. Er waren echter ook
stemmen die bewust binnen de NHK
bleven en die er naar streefden om de
kerk van binnenuit te ‘reformeren’ en
om het orthodoxe geluid een stem te
geven. Men kan zeggen dat het een
vorm van inwendige zending betrof,
dienend als een tegenwicht enerzijds
tegen de opkomende vrijzinnigheid
en anderzijds tegen de concurrentie
van de Afgescheiden en Dolerende
gemeenten. Een belangrijk initiatief
vormden de plaatselijke evangelische
verenigingen, doorgaans opgericht
in de late negentiende eeuw. Het

De verwerving van het archief van de
Vereniging tot Evangelisatie binnen
de Classis Heerenveen is dan ook
een belangrijke aanwinst. Zoals de
naam van deze vereniging al aanduidt,
opereerde men bewust binnen de kerkelijke structuur van de classis. Maar
het archief toont eveneens dat men
werkte binnen grotere verbanden. Zo
zijn tevens aanwezig de archivalia van
het Provinciaal Evangelisch Comité in
Friesland, afgekort PECIF, en opgericht
in 1934, met haar voorloper en haar
compagnon Bond voor Evangelisaties.
Alles werd bewaard in een fraai houten
kastje, gemaakt voor het bergen

van zes kartonen dozen. Omdat een
inventaris ontbreekt, wordt het archief
voorlopig nog niet vrij gegeven voor
raadpleging.

Lokale activiteiten
De Vereniging beheerde binnen de
classis Heerenveen vijf eigen posten:
als oudste De Blesse-Peperga in 1898,
vervolgens Noordwolde, Munnekeburen, Luinjeberd en Gorredijk. Daarnaast
waren er nog aangesloten posten in
Oude en Nijehorne, Jubbega-Schurega, Terwispel, Oosterwolde-Fochtelo,
Donkerbroek-Haule, De Wilp-Siegerwoude en Ureterp. Zulke posten en
hulpposten kregen een eigen evangelist in dienst, wellicht te omschrijven als
een hulppredikant zonder academische opleiding en zonder de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen.
De archivalia bieden een fraai inzicht
in de geschiedenis op dorpsniveau. Bij
de vervulling van de werkzaamheden
van de Vereniging binnen de classis
vervult de hervormde gemeente van
Wolvega een sleutelrol. Men bouwde
in eerste instantie houten demonteerbare lokalen. Met financiële steun van
Oldemarkt wordt in De Blesse-Peperga in 1898 de eerste evangelisatiepost
opgericht. De kosten voor het ‘lokaal’
aan de Steenwijkerweg bedragen 980
euro exclusief kachel en gordijnen,
zo valt af te lezen uit de vele brieven,
bouwtekeningen, bestek en dergelijke.
Ook wordt er een woning voor de

evangelist gekocht. Maar er zijn meer
sprekende voorbeelden van archivalia.
De getypte jaarverslagen van de Classis Heerenveen leggen de opkomst
van de orthodoxe stromingen bloot.
Het eerste lustrum werd gevierd in het
Kerkelijk Centrum Irene te Wolvega in
1905: uitnodiging, liturgie en ook de
menukaart zijn bewaard gebleven. Bij
het tien-jarig bestaan verscheen een
fraai boekwerkje met foto’s van de vijf
evangelisten en van de lokalen. Er zijn
aanstellingsbrieven van de evangelisten: met een karig jaarloon van 600
gulden konden ze amper rondkomen.
Openluchtsamenkomsten in onder
andere Oranjewoud, Oldeberkoop,
Wolvega en Echtenerbrug trokken veel
publiek. Op de achterkant van een
programmaboekje staan de prijzen
voor de ‘verversschingen’: koffie en
thee voor vijf cent.

Provinciale activiteiten
Het PECIF verkreeg haar inkomsten
uit de jaarlijkse paascollecte binnen
de hervormde gemeenten. Voor deze
collecte had evangelist Van Noord uit
Noordwolde in 1965 in totaal 1050 km
per bromfiets afgelegd; in een brief
aan de penningmeester vraagt hij
waar de vergoeding à 0,04 cent per
km blijft. De voorloper van het PECIF,
de Commissie voor Evangelisatie,
startte in 1933 met het organiseren
van tentdiensten. In het 39ste jaarverlag van de classis Heerenveen wordt

niet zonder trots melding gedaan
over aanschaf van een tent. Tevens
kwam er een vrachtauto en werd een
chauffeur in dienst genomen. Muziek
en zangverenigingen uit de omgeving
verleenden vaak hun medewerking
aan de bijeenkomsten: talrijke programmaboekjes zijn bewaard. Men
bereikte met de tentdiensten veel
mensen in geheel Zuidoost-Friesland,
maar de financiering was een voortdurende bron van zorg, zo blijkt uit de
notulen. In 1941 kwam er een abrupt
einde aan de tentdiensten, want de
Duitse bezetters vorderden de truck
met trailer. De vergoeding van 1800
gulden was precies genoeg om de
leningen en schulden af te lossen. Het
Hervormde Zondagsblad, uitgegeven door de Friesche Predikanten
Vereniging, met daarin een rubriek
van het PECIF over de evangelisatieposten, moest in 1942 op last van
de bezetter staken. Ook kwam er een
collecteerverbod. Het maakte het
PECIF vleugellam. Na de oorlog ging
het PECIF nauw samenwerken met
de Bond voor Evangelisatiën. De strijd
tussen de rechtzinnige evangelisaties
en vrijzinnige Hervormde Gemeenten
bekoelde en men ging meer met elkaar in gesprek. Tussen 1950 en 1975
groeide men door bemiddeling van
de ‘Noodraad voor Kerk en Evangelisatie’ steeds verder naar elkaar toe
en zo verdween de noodzaak van een
afzonderlijke evangelisatie.

Lokaal De Blesse
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Nieuwe aanwinsten

Skilderijen fan
R.R. van der Leest

Dictaat Voorda
|Jacob van Sluis

|Jelle Krol
Op 21 septimber krige Tresoar as skinking seis skilderijen en in muorreklaad
yn eigendom fan multytalint R.R. van der Leest. De Gysbert Japicx- en Simke
Kloostermanpriiswinner Reinder Rienk van der Leest (Drachten, 1933) is
foaral bekend as dichter en skriuwer, ûnder oare fan de bekende Nier-enDynteboeken. Dat Van der Leest niget hat oan grafyske foarmen, strips, films
en reklame komt yn syn literêr wurk geregeldwei ta utering. Boppedat is yn
de útstalling ‘Byldzjende skriuwers/Dichtsjende keunstners’ dy’t yn 1987 yn
it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum hâlden waard, alris
omtinken jûn oan de skilderijen fan Van der Leest en ek yn de publikaasje
Mingd bedriuw (2003) komt byldzjend wurk fan Van der Leest op it aljemint.
Tresoar hie al byldzjend wurk fan R.R. van der Leest yn besit, mar hat no in tige
belangrike oanfolling dêrop krigen: de seis skilderijen (út in rige fan 16) binne
allegear basearre op de dichtbondel Tempel en kruis fan Hendrik Marsman
(1940) en it muorreklaad is skildere nei oanlieding fan Zomergasten fan Maxim
Gorki (1905). Yn 2011 wol Tresoar besykje om de skilderijen dy’t ynspirearre
binne op Tempel en kruis út te stallen yn de Moanne fan it Fryske Boek.

Professor Margaret Hewett promoveerde in mei dit jaar aan de Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift
beschrijft de ontstaansgeschiedenis
en de uitwerking van een pamflet van
Ulricus Huber (1636-1694), hoogleraar
te Franeker en in zijn tijd een befaamd
jurist. Het proefschrift heeft als titel
Ulric Huber’s ‘Dialogus de ratione juris
docendi et discendi’ en is opgenomen
in de collectie van Tresoar. Margaret Hewett was verbonden aan de
Universiteit van Kaapstad als Honorary
Research Associate bij de afdeling
privaatrecht en zij is een deskundige
op het terrein van de geschiedenis van
het recht. Ze vertaalde vele historische
belangrijke teksten uit het Latijn in het
Engels, waaronder een monumentaal
collegedictaat van een andere Franeker

Margaret Hewett met Jacob van Sluis
hoogleraar, Jacobus Voorda’s Dictata
ad ius hodiernum, in 2005 verschenen.
Na afloop van haar promotie schonk
de jonge doctor aan Tresoar een handgeschreven collegedictaat van dezelfde
Jacobus Voorda (1698-1768). Tijdens
het college las een hoogleraar de collegestof voor op dicteersnelheid, waarbij
de studenten hun eigen exemplaar van
een handboek vervaardigden. Een anonieme student schreef aldus bij Voorda
in zeven boekwerken een collegereeks
op. Via Zuid-Afrika is dit omvangrijke
handschrift weer naar het land van
oorsprong teruggekomen.

Letterhoeke | 2010 | Nr. 3 | 30

Nijs fan de Stifting
Freonen fan Tresoar
Excursie Emden
Het is de nachtmerrie van elke reisleider: je staat voor dag
en dauw met een groep op de bus te wachten en dan komt
er geen bus. Dat was de valse start van de excursie van de
Vrienden op 8 oktober. Gelukkig kon er ter plekke nog een bus
geregeld worden en vijf kwartier na de geplande vertrektijd,
kon het gezelschap richting Emden vertrekken. De eerste stop
was in Heiligerlee; daar hoorden we over de slag (of was het
eigenlijk maar een schermutseling?) die daar in 1568 plaatsvond. Vervolgens naar Emden. Heel indrukwekkend was de
Johannes a Lasco-bibliotheek. De bibliotheek is gevestigd
in een kerk die in de Tweede Wereldoorlog grotendeels is
verwoest. De restanten zijn bewaard gebleven en daaromheen is een mooie bibliotheek gebouwd. De kunstschatten
uit de kerk waren tijdens de oorlog veilig opgeborgen en na
de restauratie weer in het gebouw teruggehangen. Jacob van
Sluis van Tresoar vertelde over de relatie die er tussen Emden
en Nederland was en is. Na de lunch stond een bezoek aan
het Landesmuseum Emden op het programma. Een bijzonder
museum met een grote en uiteenlopende collectie: schilderijen, porselein, zilver, beelden, gebruiksvoorwerpen van lang
geleden en een hele grote verzameling harnassen, helmen en
bijbehorende wapens.

Stipers
It oantal stipers is yn 2010 in bytsje
groeid; der binne no 706 stipers, mar
faak is it sa dat wy oan it begjin fan
it jier stipers útskriuwe moatte om’t
sy net betelle hawwe. Mochten jo
noch betelle hawwe, it kin noch troch
€ 20,00 op rekkennûmmer 33 54 79
553 fan de St. Freonen fan Tresoar
oer te meitsjen.

Aktiviteiten
Foar 2011 is in programma taret.
Op 19 april is de jiergearkomste.
It bestjoer hat de hân lizze kind

Portret Graaf Edzard in Johannes a Lasco
Biblioteek (foto Bouwe van der Meulen).

Monument in Heiligerlee.
(foto Bouwe van der Meulen).

op twa bysûndere geskinken. Op
de jiergearkomste sille dy oan
Tresoar oerlange wurde. Bert
Looper sil in lêzing hâlde oer G.A.
Wumkes. Ek de mooglikheden fan
de webside www.wumkes.nl sille
dêrby behelle wurde. De stipers krije
letter in útnoeging mei it folsleine
programma. Op 7 oktober is de
jierlikse ekskurzje. It bestjoer is noch
dwaande mei it programma, mar it
liket derop dat it reisdoel Den Haach
wurdt (bibliotheek Vrijmetselaars
en museum Meermanno). De
boekemerk wurdt op 29 oktober

hâlden en op 15 novimber is der wer
in lêzing. Details fan alle aktiviteiten
wurde letter bekend makke.

Bestjoer
It bestjoer is dwaande, nei it
fuortgean fan Sytse ten Hoeve, in
nije foarsitter te sykjen. In part fan de
oare bestjoersleden sil yn de rin fan
2011-2012 ôfgean. Dêrfoar wurde ek
ferfangers socht. Suggestjes binne
wolkom. Ien nij bestjoerslid is der al,
Simone Steenbeek; sy nimt it wurk
fan Sytse ten Hoeve by de redaksje
fan Letterhoeke oer.
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Aktiviteiten | Activiteiten
jannewaris|januari
11
18
25
27

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer 2: ‘It ferlies foarby’
troch Bouke Oldenhof oer toaniel yn Fryslân 2000-2010.
Tresoar. 20.00 oere.
Lezing van Tresoar en GNI: ‘Tussen Jeruzalem en
de Slotmakersstraat’ door Siem van der Woude.
Tresoar.19.30 uur.
Sirkwy Seminar Fryske Literatuer 3 ‘Spegelskrift’
troch Alpita de Jong oer it proaza 2000-2010.
Tresoar. 20.00 oere.
Sympoasium oer e-readers en e-books.
Tresoar. 14.00–17.00 oere.

febrewaris|februari
7
8
15

22

Lezingenreeks Unesco i.s.m. de Waddenacademie:
‘De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en
ruimte’. Kanselarij. 20.00 uur.
Sirkwy Seminar Fryske Literatuer 4: ‘It libben sels’
troch Doeke Sijens oer it biografyske yn de Fryske
literatuer. Tresoar. 20.00 oere.
Lezing NKV en Buma Bibliotheek ‘Reizen door de
nacht: Aeneas’ afdaling naar de Onderwereld in
Vergilius Aeneis boek 6’ door dr. J.J.L. Smolenaars
Tresoar. 19.30 uur.
‘Stemmen van de Sjtetl’, lezing van dr. Tjeerd de Graaf.
Tresoar. 19.30 uur.

maart
7
22
23

Lezingenreeks Unesco i.s.m. de Waddenacademie:
‘Het waddengebied; de omstreden toekomst van een
culturele erfenis’. Kanselarij. 20.00 uur.
Lezing door rabbijn Moshe Stiefel ‘De betekenis van de
Chabadbeweging’. Tresoar. 20.00 uur.
Lezing van Douwe Draaisma over ‘Vergeetboek’.
Tresoar. 20.00 uur.

april
4
14-24
19

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

Lezingenreeks Unesco i.s.m. de Waddenacademie: ‘De
gevolgen en kansen van klimaatverandering voor het
waddengebied’. Kanselarij. 20.00 uur.
De Week van de Klassieken: het thema is geld.
Jiergearkomste Freonen Tresoar/Jaarvergadering
Vrienden. Tresoar. 20.00 uur.

