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an de redaksje

It jier 2011 stiet foar Tresoar yn
it teken fan de Frânske tiid en
‘1811’, it jier dat de Boargerlike
Stân ynfierd waard. Beide ha
fan grutte betsjutting west
foar de ynrjochting fan de
maatskippij en mei de gefolgen
dêrfan wurde wy ek hjoed-de-dei
noch konfrontearre. Yn dizze
Letterhoeke mear ynformaasje
oer ‘1811’, de opheffing fan
de Frjentsjerter Universiteit
en de aktiviteiten dy’t Tresoar
dêromhinne organisearret. Dat
de belangstelling foar dy tema’s
grut is, docht wol bliken út
de trije jûnen fan it Studium
Generale dy’t yn febrewaris
hâlden waarden. Der wienen alle
kearen likernôch 250 persoanen
by oanwêzich.

Ofskied
Moandei 28 febrewaris krigen wy
it fertrietlike berjocht dat Lieuwe
Jagersma hommels ferstoarn
is. Hy wie de lêste jierren hiel
aktyf foar de FAF (Freonen
fan de Argiven yn Fryslân) en
wie de grutte motor achter it
diakonyprojekt (sammeljen fan
gegevens fan ferstoarne minsken
út de diakonyrekkenboeken).

Siep Maat (foto Haye Bijlstra).

Fierder dielde er syn kennis op it
mêd fan ICT foar de ûntwikkeling
foar de databases fan de FAF.
Tresoar hat ôfskied nommen fan
twa meiwurkers: Siep Maat en
Frank Bosmans, beiden binne
65 jier wurden. Siep Maat hat
behâldsmeiwurker west; syn
wurk bestie út it ferpakken,
etikettearjen en opromjen fan
de depotstikken; it skjinhâlden
fan de depots hearde der ek
by. Siep wie al frijwilliger by
Tresoar ear’t er hjir in baan
krige; nei syn pensjonearjen
komt er werom as frijwilliger.
It ôfskied is dus ynearsten noch
net definityf. Dat jildt ek foar
Frank Bosmans dy’t by Tresoar
it haad fan de ôfdieling ICT wie.
Hy komt op freelance basis twa
dagen yn ’e wike werom om
in tal projekten út te wurkjen.
Frank hat in wichtige rol hân
by it ûntwikkeljen fan de ICT by
Tresoar. Yn dit digitale tiidrek
moat in bedriuw as Tresoar

by de tiid bliuwe. Klanten, fan
rûnom oer de wrâld, moatte thús
achter de kompjûter ek ûndersyk
dwaan kinne. Geregeldwei krijt
Tresoar in komplimint fan in
besiker oer it grutte ferskaat oan
mooglikheden fan de webside.

Besite steatssekretaris
Yn febrewaris hat steatssekretaris
Halbe Zijlstra op besite west
by Tresoar. De steatssekretaris
hat de Regionaal Historische
Centra yn syn portefúlje en
is dêrmei ien fan de partners
yn de mienskiplike regeling
fan Tresoar. Nei in koarte
yntroduksje fan Bert Looper
oer de rol fan de Regionaal
Historische Centra yn de regio
en yn it bysûnder dy fan Tresoar
hat de steatssekretaris in
rûnlieding krigen by de skatten
fan Tresoar del. Oan de ein
fan de besite krige Zijlstra in
stamrige oanbean fan syn Fryske
foarâlden.

V
V

an de redactie

Het jaar 2011 staat voor Tresoar
in het teken van de Franse tijd
en ‘1811’, het jaar dat de Burgerlijke Stand werd ingevoerd.
Beiden zijn van grote betekenis
geweest voor de inrichting van
de maatschappij en met de gevolgen daarvan worden we ook tegenwoordig nog geconfronteerd.
In deze Letterhoeke meer informatie over ‘1811’, de opheffing van
de Franeker Universiteit en de
activiteiten die Tresoar daar omheen organiseert. Dat de belangstelling voor die thema’s groot
is, blijkt wel uit de drie avonden
van het Studium Generale die in
februari werden georganiseerd.
Er waren elke keer ongeveer 250
personen bij aanwezig.

het gebied van ICT voor de ontwikkeling van de databases van
de FAF. Tresoar heeft afscheid
genomen van twee medewerkers:
Siep Maat en Frank Bosmans,
beiden zijn 65 jaar geworden.
Siep Maat is behoudsmedewerker
geweest; zijn werk bestond uit
het verpakken, etiketteren en
opruimen van de depotstukken;
het schoonhouden van de depots
hoorde er ook bij. Siep was al
vrijwilliger bij Tresoar voordat
hij hier een baan kreeg; na zijn
pensioen komt hij terug als
vrijwilliger. Het afscheid is dus
voorlopig nog niet definitief. Dat
geldt ook voor Frank Bosmans
die bij Tresoar het hoofd van de
afdeling ICT was. Hij komt op
freelance basis twee dagen in de
week terug om een aantal projecten uit te werken. Frank heeft
een belangrijke rol gehad bij het
ontwikkelen van de ICT bij Tresoar. In dit digitale tijdperk moet
een bedrijf als Tresoar bij de tijd

blijven. Klanten, van overal over
de wereld, moeten thuis achter
de computer ook onderzoek
kunnen doen. Regelmatig krijgt
Tresoar een compliment van een
bezoeker over de grote verscheidenheid aan mogelijkheden van
de website.

Bezoek staatssecretaris
In februari heeft staatssecretaris
Halbe Zijlstra een bezoek gebracht
aan Tresoar. De staatssecretaris
heeft de Regionaal Historische
Centra in zijn portefeuille en is als
zodanig één van de partners in de
gemeenschappelijke regeling van
Tresoar. Na een korte introductie
van Bert Looper over de rol van de
Regionaal Historische Centra in de
regio en specifiek die van Tresoar
heeft de staatssecretaris een
rondleiding langs de schatten van
Tresoar gekregen. Aan het eind
van het bezoek kreeg Zijlstra een
stamreeks aangeboden van zijn
Friese voorouders.

Afscheid
Maandag 28 februari ontvingen
wij het droevige bericht dat Lieuwe Jagersma plotseling is overleden. Hij was de afgelopen jaren
erg actief voor de FAF (Vrienden
van de Archieven in Fryslân) en
was de grote motor achter het
diaconieproject (verzamelen van
gegevens van overledenen uit de
rekeningboeken van de diaconie).
Verder deelde hij zijn kennis op

Frank Bosmans (foto Haye Bijlstra).
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Yn Memoriam Trinus Riemersma
Trinus Riemersma wie ien fan de wichtichste skriuwers fan nei de oarloch. Hy krige twa kear de Gysbert
Japicxpriis, de belangrykste literatuerpriis, foar syn debút Fabryk út 1964 en foar De Reade Bwarre út 1992.
Trinus Riemersma is 15 maart op 72-jierrige leeftyd ferstoarn. Hy is 21 maart te hôf brocht yn Wyns. Dêroan
foarôfgeand wie de betinkingsbyienkomst yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer. Dizze tekst hat Doeke Sijens,
omkesizzer fan Trinus Riemersma en Frysk skriuwer, yn dy tsjinst útsprutsen. Mear oer libben en wurk en de

‘

betsjutting fan Trinus Riemersma is te finen op www.sirkwy.nl.

Jelke Bos, de eardere hûn fan
Trinus, hat it moai simpel sein:
‘Do kinst berte en dea sjen as twa
doarren, de iene giest troch it
libben yn en de oare giest troch it
libben út. Op himsels binne dat
lykweardige doarren, lykas in hûs
in foardoar en in efterdoar hat.’

Trinus syn libben begjint op 17
maaie 1938 yn Ferwert. Hy is de
jongste út in húshâlding mei
fjouwer bern. Trinus syn heit wurke
as arbeider by de boer. It wie gjin
sljochtwei arbeider. Hy wie aktyf yn
’e tsjerke en behelle by de polityk.
Dochs siet ek syn heit opsletten
yn ’e rangen en stannen fan doarp
en tsjerke, dêr’t arbeiders yn
ûnderhearrich oan ’e boer wienen.
Trinus syn heit woe syn bern in
bettere takomst biede en stie der
op oan dat yn elk gefal syn jonges
leare soenen. Ek Trinus syn mem
wie gjin gewoan arbeiderswyfke.
Yn De Reade Bwarre neamt Trinus
har in ‘unyk minske’. Sy wie in
selsbewuste frou. Hoe’t oaren oer
har tochten, koe har neat skele. It
wie in drokke, libbene húshâlding
dêr yn Ferwert. Elkenien koe him
goed mei de mûle rêde. Trinus, as
de jongste, koe lang net tsjin dy
oaren oan. Mooglik leit hjir wol
de kearn fan syn skriuwerskip,
op papier koe er him ommers
wol uterje en waard er net
tsjinsprutsen.

Trinus wie net de man fan skikke
en ploaie. Syn mem, ús beppe,
fertelde gauris dat soks al ier yn syn
libben bliken die. Trinus fertelt it
foarfal ek yn De Reade Bwarre, dus is
it wier. As lytse jonge siet er op in
middei bûtendoar moai yn it skaad
te boartsjen. Stadichoan skode de
sinne op en begûn ek yn it túntsje
te skinen. ‘Jonge,’ warskôge syn
mem dy’t bûtendoar kaam, ‘do
moatst út dy gleone sinne gean.’
‘Nee,’ sei Trinus, ‘ik wie hjir earst.’
Dat bleau sa, Trinus soe noait foar
in oar oan ’e kant gean. Mei moai
wat autoriteiten krige er lijen. It wie
gjin dwersens fan syn kant, mar hy
koe net oer minsken dy’t har gesach
jilde lieten. ‘Brutale domheid
beselskippe fan arrogânsje’ hat er
it ek wol neamd. Yn syn opstelling
tsjinoer pommeranten siet ek, dat
er goedmeitsje woe wat hy én syn
âlden yn Ferwert ûnderfûn hienen.
Wraak nime woe er. Hy soe dan wol
de ‘hegeren’ fan ’e troan stjitte en
op har bek falle litte. Mei’t er âlder
waard, naam de oanstriid om de
saak yn ’e bulten te jeien ôf, mar
Trinus bleau striidber.
Yn 1964 ferskynde syn earste roman
Fabryk en dêrmei feroare alles yn
syn libben. Ek syn famylje krige
dêr mei te krijen. Ynienen hienen
ús pake en beppe in soan dy’t yn ’e
krante, op ’e preekstoel, op ’e radio
ferhearlike en foaral ferkettere

waard. Hast ynstinktyf namen se
it altyd foar him op, ek al koenen
se net altyd begripe wat him
dreau. Syn heit stie him by doe’t
er gedonder krige yn Gau en letter
reizge er wykliks nei Frjentsjer doe’t
Trinus en syn frou útinoar rekken.
Net earder as doe’t Dineke yn syn
libben kaam, lieten se him los.
Wy hienen thús mar in behindige
boekeplanke. Hast elk jier kaam der
in boek fan Trinus by. En sadree’t ik
niget oan lêzen krige, pakte ik dêr
ien fan syn boeken ôf. En ek al lies
ik se mei famylje-eagen, ik ha altyd
wol yn ’e rekken hân dat Trinus in
bysûnder bejeftige skriuwer wie.
Hy besocht mei syn wurk heger te
rikken as de measte skriuwers. Hy
doar alles oan én hy koe ek alles.
Altyd fernimt men yn syn wurk de
niget dy’t er oan skriuwen hie en
it ferlet om nije wegen yn te slaan.
Om my hied er dy eigen stavering
wol earder opjaan mocht, mar
fierders is syn wurk noait dreech
om te lêzen. Soks komt troch it
linige Frysk, de sterke behearsking
fan de foarm en syn humor, dy’t
altyd wer nei foaren komt.
Nei’t er De Reade Bwarre ôfmakke
hie, miende Trinus dat er
útskreaun wie. Hy woe it bedriuw
wol oerdrage en hy ornearre, ik wie
syn opfolger. Al syn bern seagen
ommers neat yn ’e literatuer. It

Trinus Riemersma yn 1995 mei syn hûn (foto Frans Andringa).

wie yn 1995 en hy joech my syn
ljochtmoanneboekje Try-Out op
it Frijhof yn Ferwert. Tenei soe
er net mear skriuwe sei er der
by. Wy moasten him sjen as in
boer, dy’t fan ’e pleats ôfgiet en
him yn it doarp ta rintenieren
set. Foar lytse putsjes woe er noch
wolris delkomme, bygelyks om te
sturtwaskjen. Aldergelokst kaam
der noch in tige kreative perioade,
mei prachtige boeken as Nei de klap
en it boek fan Jelke Bos.
Trinus wie fansels yn ’t foarste
plak ús omke. Yn letter jierren
wie er ek de iennige Riemersma
dy’t ús oerbleaun wie. Hy wie o
sa famyljesiik. Net dat er soks
utere, mar by jierdeis en oare
famyljebyienkomsten wie it goed
te fernimmen. Yn ’e omgong wie
er freonlik en rêstich. Hy joech it
meast om gewoane dingen, op ’e
tiid lekker ite en foaral húslikheid

en geselligens. Lúkse sei him neat.
Hy hâlde fan ferhalen oer nuvere
foarfallen en brike setten. Bytiden
kaam er noch wolris yn Ferwert,
mar it doarp hie foar him ôfdien.
Foar ús wie er ek de skriuwer,
hy wie yn ús eagen de Fryske
literatuer. Wy fernuveren ús der
wolris oer, dat er yn neat op in
echte skriuwer like. Hy stie him net
foar op syn talinten, prate der ek
hast net oer. Ja, by in besite koest
syn nijste boek mei krije. As ik him
frege nei de skriuwerij, begûn er
altyd oer de skema’s dy’t er makke.
Hy mocht it graach sa foarstelle dat
it by it skriuwen fan in roman om
net mear as in ynfol-oefening gie.
Op 15 maart is Trinus weirekke.
Hy hie de Dea al earder op besite
hân. Ek dit kear wie de hoop dat
Trinus de striid wol wer winne
koe, teminsten foar noch in pear
jier. Fan ’e oare kant, der wienen

de lêste jierren tekens dat syn
krêften ôfnamen. Mar hy skreau
noch en hy song noch. Syn geast
wie noch net oerizele en dôf. Syn
lêste boek, De acht foar achten trein
is like fernimstich as syn earder
wurk. Trinus wie noch fan alles fan
doel. ‘Mar it libben is einich, ienris
moatte wy hjir wei.’ Sa hat Trinus
it foar Jelke Bos opskreaun. En hy
sei der dit by: Oer de dea ‘hoecht
men net dramatysk (..) te dwaan,
net jankerich en grynderich,
net patetysk en emoasjoneel,
mar men moat it feit ek net
fertsjusteremoanje. Wy moatte
mei de dea omgean as in realiteit,
as in feit, en dan sa klear en koel
mooglik as wy dat kinne.’
Trinus is dea. Sa’t er sein hat, dat
is in feit dat wy ûnder eagen sjen
moatte. Mar it falt net ta.
Doeke Sijens
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De invloed van
de Franse tijd
Dit jaar besteedt Tresoar met tal van activiteiten aandacht aan het bijzondere jaar 1811. De
activiteiten verwijzen naar gebeurtenissen uit de Franse Tijd die om uiteenlopende redenen van
invloed geweest op maatschappelijke ontwikkelingen in de tweehonderd jaar die volgden.

|Theo Kuipers

Op 1 maart 2011 was het tweehonderd jaar geleden dat in heel
Nederland de Burgerlijke Stand
is ingevoerd. Deze ingrijpende
bestuursmaatregel werd destijds
niet breed uitgemeten in de
Leeuwarder Courant. Pas op 9 april
1811 verscheen in de krant een
kort bericht dat ‘De Maire der
stad Leeuwarden, het register
tot aangifte van overledenen en
geboorte van kinderen, op het
stadhuis alhier, zal openleggen des
maandags, woensdags en vrijdags,

van iedere week, des morgens van
11 tot 12 uuren.’ Over registratie
van huwelijken, als ook over een
wettelijke verplichting, werd zelfs
helemaal niet gerept.

Burgerlijke Stand
Behoudens enkele Friese gemeenten waarvan de Burgerlijke Stand
(BS) gegevens uit 1811 onvolledig
zijn, is deze Franse bestuursmaatregel met succes ingevoerd. De
bevolking gaf in overgrote meerderheid welwillend gevolg aan

Romke Eelkes
Zandstra werd in 1811
opgeroepen voor het
leger van Napoleon.
Hij zat in het kamp van
Boulogne-sur-Mer in
Frankrijk. Er heerste
schurft en dysenterie in
het kamp en Romkes
verloofde Sjoukje maakte
zich zorgen. Om haar
gerust te stellen, schreef
hij haar brieven. Romke
is nooit teruggekeerd.

deze oproep en omdat de registers
van de BS ook allemaal bewaard
zijn gebleven, is het herleiden van
voorouders tot 1811 in het algemeen een eenvoudige opgave. Hoewel de ambtenaren gezagsgetrouw
hun werk hebben uitgevoerd, ging
er in al die jaren wel eens iets mis.
Soms waren het kleine foutjes
zoals een letterverwisseling (Nato
in plaats van Nota) en was dit
later te herstellen. Maar het werd
vervelender als het geslacht bij de
geboorte verkeerd was ingevuld
en dit pas aan het licht kwam als
een geboorteakte moest dienen
als bewijsstuk voor een te sluiten
huwelijk. Voorbeelden van bijzondere akten uit 200 jaar Burgerlijke
Stand zijn te vinden op de website
www.fryslan1811.nl. Daarop wordt
een overzicht gegeven van alle
4151 personen die in 1811 in Friesland geboren zijn en in het eerste
jaar van de Burgerlijke Stand zijn
ingeschreven. Bezoekers kunnen
op de website eigen gegevens aan
deze geboorteregistratie toevoegen
over het verdere leven van deze
personen en van hun nageslacht.
Ook afbeeldingen en anekdotes
kunnen worden toegevoegd. In
een zogenaamde ‘stamreeks’ kan
iedereen zijn eigen familierelatie

Geboorteakte
van Jan
Jacob
Slauerhoff.

met één van de 200 jaar geleden
geboren voorouders vastleggen.
Als voorbeeld zijn de stamreeksen
van een aantal bekende Friezen
ingevoerd, zoals van fotomodel
Doutzen Kroes uit Eastermar. Op
de website is ook informatie over
de in 1810 ingevoerde dienstplicht. Een artikel over Mantgumer dienstplichtigen uit 1810 is
exemplarisch voor de gevolgen van
het inschrijven in Friesland. Het
geeft een beeld van de impact die
deze maatregel voor de bevolking
heeft gehad. Het levenswerk van
Jan Paasman, een database met
informatie over Friese dienstplichtigen uit de Franse Tijd, krijgt op
de website hernieuwde aandacht.
Speciaal voor de website is er een
aflevering samengesteld in de
webrubriek ‘Friesland zoals het
was’. Artikelen uit de Leeuwarder
Courant van 1811, aangevuld en
verlevendigd met archiefstukken
geven een geschakeerd beeld van
het dagelijks leven in dat jaar.

Franeker universiteit
In 1811 werd de Franeker universiteit opgeheven. De universiteit
werd opgericht in 1585, bloeide
gedurende de zeventiende eeuw
en raakte in de loop van de acht-

tiende eeuw in verval. Nadat Nederland in 1810 bij Frankrijk was
ingelijfd werd het hoger onderwijs gereorganiseerd, met sluiting van de kleine universiteiten
van Harderwijk en Franeker. Met
een congres en een tentoonstelling besteedt Tresoar aandacht
aan de Franeker universiteit.
Begin september 2011 worden
in zowel Tresoar als in Museum
Martena te Franeker tentoonstellingen geopend die betrekking
hebben op de Universiteit van
Franeker. Tresoar komt met een
tentoonstelling waarin gepoogd
wordt een reconstructie te geven
van de academiebibliotheek uit
1601. Er is voor dat jaar gekozen
omdat er een bibliotheekcatalogus van 1601 bewaard is gebleven
en veel werken daaruit nog in
de collectie van Tresoar aanwezig zijn. Het is een prachtige
gelegenheid om deze bijzondere
collectie in een gereconstrueerde
werkelijkheid te kunnen tonen.
Museum Martena presenteert
een volledig overzicht van alle
bewaard gebleven professorenportretten. Het zal de eerste keer
zijn sinds de sluiting van de
Franeker universiteit dat al deze
portretten bijeen komen.

Activiteiten
Op woensdagmiddag 11 mei
wordt in Tresoar een middag
georganiseerd voor de Friese
BABS’en. Tresoarmedewerker Theo
Kuipers vertelt de trouwambtenaren
over de totstandkoming van
Friese familienamen in 1811.
Op zaterdag 1 oktober wordt op
de Genealogische Contactdag
aandacht besteed aan de
invoering van familienamen in
1811. Op vrijdag 14 oktober is
er in De Koornbeurs te Franeker
een studiedag met als thema:
‘De sluiting van de Franeker
universiteit in 1811’. Sprekers zijn
onder andere Goffe Jensma en
Douwe Draaisma. Voor informatie,
kosten en opgave kijkt u op
www.fryslan1811.nl.

Familienamen
In samenwerking met Tresoar
verschijnt het hele jaar iedere
dinsdag een rubriek in de
Leeuwarder Courant waarin één
familienaam wordt uitgelicht.
Deze artikels worden ook
geplaatst op www.fryslan1811.nl.
Heeft u een familienaam waar
een bijzonder verhaal aan ten
grondslag ligt? Laat het weten via
de mail (o.kuipers@tresoar.nl). Wij
willen het verhaal graag gebruiken
in de rubriek van de Leeuwarder
Courant.
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Lânskipsferbylding by Tresoar

‘Eggscapes’
Koos van der Sloot neamt syn meast resinte wurk ‘Eggscapes’. Dat wurd
bestiet net. Dochs is it in tapaslike titel. Lykas ‘Eggscape’ in literêre kollaazje
is fan de wurden ‘egg’ (aai) en ‘scape’ (gesicht/panorama), sa binne de
‘Eggscapes’ sels ek kollaazjes of assemblaazjes. Se binne gearstald út
foarwerpen as aaien, planken en elektrisiteitstried dy’t fûn binne.

|Rudy Hodel

De ‘Eggscapes’ binne like
yngenieuze as nijsgjirrige
kykdoazen, dêr’t deistige
dingen in nije sizzenskrêft yn
krigen hawwe. De fraach is
no hoe’t de betsjutting fan dy
trijediminsjonale ‘aailânskippen’
oanjûn wurde moat. Aaien
binne foar Koos van der Sloot
yn it foarste plak laden mei
persoanlike oantinkens. Se fiere
him net allinnich werom nei
syn jonge jierren en syn earste
samling (syn earste passy), mar
ek en benammen nei de tiid
dat er yn de omjouwing fan
syn berteplak De Jouwer nei
ljipaaien socht. De rjochtôfseage
plankjes yn guon ‘Eggscapes’

ferwize streekrjocht nei de sterk
ferkavele feanpolders om De
Jouwer hinne. Dy iere erfaringen
en aventoeren komme ek werom
yn wurk as ‘Herinnering aan
Haskerland’ en ‘-K-wiet-k-wyt’. De
aaien yn de ‘Eggscapes’ hawwe
ek in symboalyske betsjutting.
As bûtengewoan kwetsbere
objekten binne se troch de
ieuwen hinne synonym wurden
mei de kwetsberens fan it libben.
Aaien ferwize net allinnich nei
de fergonklikheid fan it libben.
Se binne ek in symboal foar it
begjin derfan. It libben wurdt
ommers berne út in aai. Foar
Koos van der Sloot binne aaien
mear: se binne in metafoar foar

it hiele libben
en geane oer
alles dat by it
libben heart.
Op dy wize
ferwize se ek
nei emoasjes,
leafde, hope en
siele. Syn assemblaazjes geane
net allinne oer oantinkens, se
geane oer alle ymmateriële
dingen dy’t it libben reitsje.

Metafoar
De betsjutting fan de
‘aailânskippen’ hinget alsa op syn
nausten gear mei wat aaien foar
him betsjutte. Wichtich binne
ek de ferwizende, poëtyske titels.

Lânskip by Tresoar

Titel fan dit wurk is 'Rondom Zielhorst', it is makke mei kwartelaaikes,
karton, elektrotried en (sloop)hout.

It is fan belang om te witten
dat it wurk o sa ferbûn is mei
in bysûndere libbensrin. Koos
van der Sloot waard keunstner
doe’t er in libbensbedriigjende
sykte oerwûn hie. Dêrfoar wie er
stêdeboukundige en studearre er
Nederlânsk. Der is gjin mis op dat
nettsjinsteande har metafoarysk
karakter de ‘Eggscapes’ ta de
keunst fan de kollaazje en it
objekt rekkene wurde moatte.
Troch de objekten yn har
oarspronklike steat te toanen en
te kiezen foar de surrealistyske
strategy fan de tafallige moeting
tusken dingen dy’t sa op it earste
each neat mei inoar te krijen
hawwe, berikt er in effekt fan

ferfrjemding. Hieltyd wurde wy
konfrontearre mei ferskillende
werklikheidsnivo's en dêrtroch
moatte wy it byld hieltyd op ’e nij
ynterpretearje. Elke ûnferwachte
gearhing smyt in momint op dat
wy de wrâld op ’e nij oertinke
moatte. Op dy wize geane de
‘Eggscapes’ oer it werklike en it
ferbylde bestean fan Koos van der
Sloot en fan ússels. Bliuwt oer
it lânskip. Lykas de ‘Cu’-wurken
keunstmjittige wolkeformaasjes
binne en de aaien ûnderwurpen
wurde oan seriële oardering, is ek
it lânskip yn dizze wurken mei
klam makke of ûntwurpen. As
dit wurk de ferbylding wêze wol
fan de wrâld om ús hinne dan

Tresoar hat 30.000 meter oan argiven
en kolleksjes. In belangryk part dêrfan
giet oer it lânskip: kaarten, foto’s,
kadasteradministraasje, tekeningen,
ensafuorthinne. Mar ek de ferbylding
fan it lânskip hat by Tresoar in lange
tradysje yn de foarm fan proaza, poëzij
en keunst. Yn Tresoar is de ûntwikkeling fan it Fryske lânskip en de ûntwikkeling fan ús tinken en fielen oer dat
lânskip tige direkt oanwêzich. Refleksje
op it lânskip is ien fan de skaaimerken
fan de Fryske identiteit. Tresoar wol dat
sjen litte. Nei in eardere útstalling mei
skilderijen fan Abe Gerlsma is no de
bysûndere lânskipsferbylding fan Koos
van der Sloot by Tresoar te sjen.

bliuwt foar de natuer mar in lyts
bytsje goeds oer. Lykas de ljippen
fuortgien binne yn ‘-K-wiet-k-wyt’
bliuwt foar ús allinnich oer de
kultuer, de keunst en it ûnthjit
fan it aai dat ienris alles op ’e nij
begjinne sil.
Rudy Hodel is keunsthistoarikus en
âld-konservator moderne grafyk fan
it Frysk Museum. Der is in boek by de
útstalling ferskynd.

Wat: útstalling ‘Eggscapes’
Wêr: stúdzjeseal Tresoar
Wannear: oant en mei 7 maaie
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Bus van de
NOF, merk
Scania,
bouwjaar
1947.

Stap maar in de
|Annemieke Nijdam

In de zomermaanden staat
Tresoar in het teken van
de autobus. Dan is de
tentoonstelling ‘Mei de bus.
Frysk iepenbier busferfier
1945-1980’ te zien. Met een
tentoonstelling en andere
activiteiten wil Tresoar de
geschiedenis van het openbaar
busvervoer in Friesland weer tot
leven brengen.

In de tentoonstelling wordt met foto’s, filmbeelden, documenten en
objecten een beeld geschetst van de geschiedenis van het openbaar
busvervoer in Friesland in de periode tussen 1945 en 1980. In deze jaren
waren verschillende busondernemingen in Friesland actief, zoals de NTM,
ZWH, NOF, LAB en de latere FRAM. In de periode dat de tentoonstelling bij
Tresoar te zien is, zijn er veel toeristen in de provincie. De tentoonstelling
zal gericht zijn op deze groep en andere belangstellenden, bij wie het een
gevoel van herkenning wil oproepen.

Activiteiten
Naast de tentoonstelling wordt een aantal activiteiten georganiseerd voor
mensen die meer gerichte belangstelling hebben voor de geschiedenis van
autobussen en openbaar vervoer. Te denken valt aan een workshop over
de mogelijkheden van onderzoek naar autobushistorie in de collectie van
Tresoar en lezingen over de Friese autobusgeschiedenis. Ook zal tijdens de
tentoonstelling de overdracht van de archieven van NTM, NOF en FRAM
naar Tresoar plaatsvinden. Deze archieven komen daarmee voor het eerst
beschikbaar voor een breed publiek. De tentoonstelling en de andere activiteiten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met Afdeling Noord
van de Autobus Documentatie Vereniging (ADV). Deze vereniging houdt
zich bezig met het documenteren van alles wat met autobussen te maken
heeft. Dit betreft onder andere het verzamelen van gegevens van bussen en
vervoerders, maar ook bijvoorbeeld dienstregelingen, kaartsoorten en mo-

Chevrolet autobus, uit circa
1926. De bus was eigendom
van Sietse Woudstra te Oudkerk
en reed op de lijn OudkerkLeeuwarden. Chauffeur was
Jan, die in de kost was bij
schilder Sjoerd Stienstra.

bus naar Tresoar!
delbussen. Aldert Timmer en Geert
Talsma van de ADV afdeling Noord
zullen hun kennis en expertise
inzetten voor de tentoonstelling en
de andere activiteiten. In deze periode worden speciale rondleidingen
verzorgd over de tentoonstelling,
waarbij ook aandacht is voor boeken en archieven over de geschiedenis van het openbaar vervoer in de
collectie van Tresoar. Als u hiervoor
belangstelling hebt, kunt u contact
opnemen met Tresoar

Wat: tentoonstelling ‘Mei de bus’
Waar: Tresoar
Wanneer: 18 juni t/m 26
augustus. Informatie over de
activiteiten op www.tresoar.nl.

De bus Dokkum-Leeuwarden voor het station in Leeuwarden.
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Paadwize yn de argiven
Wat is it ferhaal achter in grinspeal yn de Dollard? Wa hat dy peal delset
en wannear? Yn Dútske argiven wurdt neamd dat er út 1924 komt,
mar wurdt dat befêstige yn Nederlânske argiven? As projektmeiwurker
Waadakademy besykje ik antwurden te finen op sokke fragen.

|Syds Wiersma

De Waadakademy wol lakunes
yn de kennis fan it Waadgebiet
yn kaart bringe, kennis
útwikselje en ûndersyk dwaan.
Dêrfoar is it belangryk dat der
goede oersjoggen binne fan
besteande argiven. Mei it projekt
WISWAD, in gearwurking fan
de Waadakademy en Tresoar,
is dêr yn 2009 in begjin mei
makke. Doel wie it dwaan fan in
ferkenning nei in saneamd Waad
Ynformaasje Systeem. Sintraal
stie de fraach hoe’t in online
systeem makke wurde kin dat
op ynsichtlike en systematyske
wize it paad wiist nei al dy
ferskate kennisboarnen oer

en yn it Waadgebiet, en dan
benammen it soarte boarnen
dy’t net daliks te sjen binne, mar
mear ferburgen lizze. Skatgrave
nei ynformaasje dy’t út it sicht
rekke is, ûndersyksresultaten fan
jierren tebek, dy’t faak ferburgen
lizze yn argiven en buro’s fan
amtners en wittenskippers. Yn
it ramt fan WISWAD waarden
twa pilots dien. De iene moast in
globaal oersjoch jaan fan argiven
mei wichtich, âld kaartmateriaal
fan it Nederlânske Waadgebiet,
en de oare in ynventarisaasje
fan argiven mei gegevens oer
lânoanwinning en bediking
lâns de Nederlânske kust en op

de eilannen. It projekt waard
in healjier letter ôfsletten. De
beide pilots hiene in smite oan
gegevens oplevere. Yn withoefolle
argiven – ryks, provinsjaal,
gemeentlik, partikulier – leinen
spoaren fan de skiednis fan de
lânoanwinning besonken, faak
mei moaie kaarten derby.

Waadargiven
De Waadakademy, Tresoar en
InterWad kamen mei it projekt
Waadargiven as ferfolch. Doel
wie oersjoggen te hawwen
fan argyfmateriaal oer oare
ûnderwerpen, lykas de fiskerij
(regulier en skulpdier), skipfeart,

oer it Waad
Bûtsikerij is ien fan
de tema’s binnen it
projekt Waadargiven
(Spaarnestad).

waar en klimaat, boaiem en
ûndergrûn, floara en fauna,
natuerbehear, lytsskalige
ekonomyske aktiviteiten, hannel
en yndustry. Ynformaasje oer it
projekt Waadargiven en pdfbestannen mei argyfmateriaal
oer ferskate ûnderwerpen
binne no al te finen op de
webside fan de Waadakademy
(www.waddenacademie.knaw.nl).
Hieltyd mear minsken witte
it paad nei de Waadargiven
te finen. Fan ferskate kanten
kamen fragen en dat toant de
brede potinsje fan it projekt
oan. Sa die in masterstudint fan
de TU Delft literatuerûndersyk
nei de oanpak en techniken by
it oanlizzen fan de dyk tusken
Holwert en It Amelân yn 1872.
Wy fûnen bysûnder materiaal,
in rapport oer de dyk fan Lely út
1888, dat materiaal sil no fierder
bestudearre wurde. In oar dy’t
opgroeid wie by it Noarderleech
hie mei bruorren en susters
diskusje hân oer de techniken en

helpmiddels dy’t eartiids brûkt
waarden by de lânoanwinning.
It Fries Film Archief brocht
útkomst mei âlde bylden fan de
lânoanwinning.

Digitaal argyf
Dizze foarbylden meitsje it
tsjinstferlienende karakter
fan it projekt dúdlik: minsken
wurde oan ynformaasje
holpen dy’t se sels net sa
maklik fine kinne om’t se it
paad nei of yn de argiven net
kenne of om’t de ynformaasje
ferspraat leit oer ferskate
argiven en argyfynstânsjes.
Mar de foarbylden litte ek
sjen wat noch ûntbrekt:
in goed online data- en
syksysteem dat ynformaasje
tagonklik makket. It beskikber
stellen fan oersjoggen op de
webside is noch net botte
publyksfreonlik. Dêrom is yn
de projektbeskriuwing daliks
fêstlein dat der in online
katalogus en datasysteem

komme moat, dêr’t minsken
op ienfâldige wize ynformaasje
mei boppe wetter helje kinne.
Dat systeem wurdt no sa
fleksibel mooglik boud. It sil net
inkeld ynformaasje oer argiven
en argyfstikken jaan, mar ek oer
(wittenskiplike) publikaasjes,
foto’s, films, kaarten, museale
objekten, kranteberjochten,
ensafuorthinne. Takomstige
brûkers kinne de katalogus
maklik trochsykje, ûnder oare
mei in aquabrowser. It doel
is dat de katalogus pleatst
wurdt op de websiden fan
Tresoar, Waadakademy en
waddenzee.nl. Dêrmei komt
in Waad Ynformaasje Systeem
tichterby: in multymediaal en
digitaal argyf dat paadwiist
nei alderhanne soarten fan
ynformaasje en kennis oer it
waadgebiet. In systeem dat
der boppedat ta bydraacht dat
parten fan dy ynformaasje
fierder bestudearre, ûntsluten
en digitalisearre wurde.

Skipbrek Hut II, Vliehors 2009 (foto Rense Haveman).
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PressDisplay: kranten fan oer de hiele wrâld lêze
Wolle jo witte hoe’t yn it
bûtenlân skreaun wurdt oer
Geert Wilders, wolle jo lêze wat
Frânske kranten skriuwe oer har
presidint, of Dútske kranten oer
Nederlânske treners? Dat kin
no op Tresoar troch digitaal te
krantlêzen.

|Ids de Jong
Sûnt in healjier is it mooglik om
yn Tresoar de nijste edysje fan
mear as 1770 kranten út de hiele
wrâld te lêzen op spesjale grutte
byldskermen. It giet om deiblêden
út 92 lannen yn 48 ferskillende
talen. Se wurde presintearre yn ’e
orizjinele opmaak. It nijste nûmer
is altyd fuortendaliks te lêzen, sels
earder as de papieren edysje, mar ek
nûmers oant trije moannen lyn binne

te finen. Mei PressDisplay wurdt de
nijsfoarsjenning fan Tresoar sterk
ferbettere. Wie der eartiids inkeld in
abonnemint op de papieren edysje
fan kranten as NRC, Nieuwsblad
van het Noorden, Friesch Dagblad,
Leeuwarder Courant en Het
Financieele Dagblad, no komme der
troch dit abonnemint hûnderten titels
by. In grut oantal Dútske, Belgyske,
Ingelske, mar ek Poalske, Turkske,
Sineeske en oare kranten komme
foarhannen. Foar ûndersikers,
toeristen, allochtoane of autochtoane
Friezen of gewoan nijsgjirrige
lêzers is PressDisplay in goudmyn.
De fjouwer byldskermen dêr’t
PressDisplay te besjen is, steane
links opsteld yn de stúdzjeseal. Der
leit in koarte hantlieding njonken
de skermen, der is in wiidweidige
helpfunksje yn it systeem en fansels
kin it baaljepersoniel helpe. It is
mooglik nei artikels te sykjen troch
sykwurden yn te fieren, ek kin socht
wurde op titel fan in krante, op taal,

of op alle kranten út in lân (foar
Nederlân bestiet de kar út Volkskrant,
NRC en De Pers). De krantesiden, of
artikels dêrút, kinne printe wurde.

Twee eeuwen Kamerstukken binnen handbereik
datum, vergaderjaar, kamertype, documenttype en Kamerstuknummer mogelijk maken. Deze manieren van zoeken
kunnen ook gecombineerd worden.

De afgelopen zes jaar zijn alle Handelingen, Kamerstukken
en Aanhangsels van de Eerste en Tweede Kamer uit de
periode 1814 tot 1995 gedigitaliseerd. In totaal gaat het om
ruim twee miljoen pagina’s die nu op een makkelijke manier
te doorzoeken zijn op www.statengeneraaldigitaal.nl. Alle
documenten zijn fulltext te doorzoeken op willekeurige
zoektermen. Daarnaast zijn aan alle documenten kenmerken toegevoegd die een gerichte zoekactie op naam,

Statengeneraaldigitaal.nl is een samenwerkingsproject
van de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek.
Het digitaliseringproject had als doel de conservering en
digitale ontsluiting van de Handelingen en Kamerstukken
der Staten-Generaal uit de periode 1814-1995. Dit was
nodig omdat het papier van de oudere jaargangen aan het
vergaan is. Daarnaast maakt digitalisering nieuwe zoektechnieken op woordniveau mogelijk, waardoor gebruikers
het materiaal sneller, gemakkelijker en met meer precisie
kunnen doorzoeken. De website is bedoeld voor alle
geïnteresseerde burgers; de groep professionele gebruikers omvat, onder andere, onderzoekers en journalisten.

In de Aquabrowser, de zoekmachine op de website van Tresoar, kan sinds kort tweetalig
worden gezocht. Dat betekent dat als op een Nederlandse term wordt gezocht ook
titels met de Friese equivalent worden getoond en andersom.

Tweetalig zoeken
|Luc de Vries
Tresoar is een tweetalig instituut.
Dat geldt voor de communicatie en
voor de gebruikers van de collectie.
Moeten gebruikers de zoeksystemen
met Nederlandse termen bevragen
of juist met Friese, of allebei? In
de praktijk worden Friese literaire
collecties in het Fries beschreven
en andere archieven in het Nederlands. Voor de onderzoeker is dit niet
ideaal, want met een Nederlandse
zoekterm worden Friese treffers gemist en omgekeerd. Of je zoekt met
‘kerk’ of ‘tsjerke’ zou in de zoek
resultaten niets moeten uitmaken.
In de praktijk was dat echter niet zo.
De term ‘kerk’ leverde meer resultaten op dan zoeken met ‘tsjerke’. Dat
komt omdat er gezocht wordt met
de primaire term (kerk, kerkelijk, ont
kerkelijkt), maar niet met de vertaalde
term. Feitelijk werd de gebruiker dus
gedwongen om Nederlandse termen
te gebruiken. Nu is het zoeken in de
Aquabrowser uitgebreid met een extra zoekopdracht in het systeem zelf,
zonder dat de gebruiker daar moeite
voor hoeft te doen.

Vertaalservice
Een eerste onderzoek om dit probleem op te lossen werd uitgevoerd
in samenwerking met het taaltechnologisch bedrijf Gridline uit Amster-

dam. Dat bedrijf zag mogelijkheden
om een vertaalservice in te bouwen
in de Aquabrowser. Die vertaalservice zou een zoekterm vertalen en
met de vertaalde term een nieuwe
zoekactie uitvoeren, en het totaal aan
gevonden items in één zoekset aan
de gebruiker aanbieden. Archiefinventarissen en bibliotheekbestanden
werden op deze manier bevraagd.
Bij het zoeken naar een breder
draagvlak voor het gebruik van deze
toepassing werden in de Bibliotheek
Service Fryslân (BSF) en de openbare bibliotheken geïnteresseerde
partijen gevonden. Met de BSF is het
project uitgewerkt voor een bredere
toepassing in de Provinciale Aquabrowser waarin de Collectie Fryslân
is ontsloten. Onder de noemer
‘Collectie Fryslân’ worden in de Pro-

vinciale Aquabrowser de collecties
ontsloten van de basisbibliotheken
van het Fries Bibliotheken Netwerk,
de bibliotheekcollectie van het
Historisch Centrum Leeuwarden,
Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, landelijke databanken,
landelijke kranten en de collecties
van Tresoar. Het project is uitgevoerd
om het zoeken in de collecties (zowel
in de Aquabrowser van Tresoar als in
de Provinciale Aquabrowser) te verbeteren in de zin dat het zoeken op
termen meer relevante hits oplevert.
Gebruikers kunnen bij het ingeven
van hun zoektermen die taal gebruiken waarbij zij zich het plezierigst
voelen. Het nieuwe systeem werd
op 8 maart door gedeputeerde
Jannewietske de Vries officieel in
gebruik gesteld.

Letterhoeke | 2011 | Nr. 1 | 18

Friese merklappen

Merklap uit 1937 (Collectie Fries Museum).

Friese merklappen en genealogie:
het lijkt op het eerste gezicht een
vergezochte combinatie. Toch hebben
deze beide onderwerpen sinds enige tijd
een innig verknoopte relatie met elkaar.
Gieneke Arnolli, conservator textiel
Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum).

bij het Fries Museum en Martha Kist,
collectievormer geschiedenis (waaronder
ook genealogie valt) bij Tresoar hebben
hun expertise en passie gebundeld in dit
unieke samenwerkingsproject.

en genealogie
|Martha Kist

Vroeger borduurden meisjes vanaf de leeftijd van
ongeveer tien jaar een letterlap. Die lap was een
belangrijk deel in hun opvoeding. Als getrouwde
vrouw moesten ze immers hun eigen linnengoed
kunnen merken. Door het borduren van letters
leerden de meisjes het alfabet spellen. Verder
oefenden ze geduld en leerden ze nauwkeurig
te werken. Elke lap is een uniek werkstuk, een
eigen creatief product. Uit onderzoek van Gieneke
Arnolli en Rosalie Sloof (Letter voor letter, 2005) is
gebleken dat merklappen op grond van een aantal
kenmerken gelokaliseerd konden worden. Het formaat van de lap, kleurgebruik en ook het gebruik
van bepaalde motieven zijn namelijk regionaal
gebonden. Dat biedt mogelijkheden om de achtergrond van lappen te onderzoeken waarvan de
maakster niet bekend is.

Genealogie
Eén van de aanknopingspunten in het onderzoek
naar merklappen zijn de vele initialen die de meisjes op hun lap borduurden. Dat zijn bijna altijd
de initialen van hun ouders, broers en zusters en
soms ook verdere familieleden. Dit gegeven biedt
een interessant venster naar familieonderzoek. Met
behulp van de genealogische databases bij Tresoar
is het mogelijk onderzoek te doen naar de initialen
op niet-geïdentificeerde merklappen. In combinatie
met het jaartal en de streekgebonden kenmerken
kunnen daar verrassende resultaten uit naar voren
komen. Andersom kan een merklap ook als bron
voor genealogisch onderzoek dienen. Met behulp
van de initialen op de lap kunnen hiaten in een genealogie aangevuld worden. Zo is er een lap bekend
waarop een trouwdatum staat vermeld die niet in
de kerkelijke registers teruggevonden kan worden.
Niet alle doop- en trouwboeken zijn immers bewaard gebleven. Voor 1811 zijn overlijdensdata vaak
niet geregistreerd. Ook hierbij kunnen merklappen
soms aanvullende informatie leveren.

Website
Er wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling en
inrichting van een nieuwe website. In september
wordt www.friesemerklappen.nl gepresenteerd,
waarop een breed scala aan mogelijkheden aan
de bezoekers wordt aangeboden. Voor het eerst
worden in totaal 440 merklappen uit de collectie
van het Fries Museum en de door het museum
beheerde collectie van de Ottema-Kingma Stichting getoond met een speciaal voor de website
geschreven publiekstekst. Vanuit een selectie van
een aantal bijzondere merklappen worden links
geplaatst naar de digitale bestanden van Tresoar.
De objecten kunnen dienen als inspiratiebron voor
het maken van eigentijdse ontwerpen, geïnspireerd
op oude motieven en met links naar eigen familieen streekgeschiedenis. De website biedt de bezoekers een platform om eigen (familie)verhalen en
ervaringen uit te wisselen in een interactieve web
2.0 omgeving. Ook is het mogelijk dat bezoekers
via een zogenaamde knipfunctie virtueel motiefjes uit lappen kunnen ‘knippen’. Die kunnen ze
vervolgens opslaan in hun eigen digitale werkruimte gelinkt aan de website, waarin ook hun
favoriete lappen kunnen worden opgeslagen. Als
onderdeel van het project wordt in de tweede helft
van september een scandag georganiseerd waarop
geïnteresseerden hun eigen merklappen kunnen
laten scannen. Die kunnen ze vervolgens aan de
website toevoegen, met hun eigen verhaal. Bezoekers van de site kunnen vervolgens op elkaars werk
en verhalen reageren.

Gieneke Arnolli en Martha Kist zijn sinds begin dit jaar
actief op een weblog (http://blog.friesemerklappen.nl)
waarop allerlei interessante aspecten van merklappen
en (familie)geschiedenis aan de orde komen.
Bezoekers zijn hier van harte welkom met hun vragen
en reacties.
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De Sonttolregisters online

Tussen tjalken,
koggen en
brigantijnen

Tegeltableau van een kofschip, zeilend aan de wind
(Collectie Fries Scheepvaartmuseum Sneek).

Al ruim twee jaar wordt gewerkt aan de digitalisering van de
Sonttolregisters. De Sonttolregisters lopen van 1497 tot en met 1857.
Vanaf april wordt het mogelijk op internet een gedeelte van deze registers
te doorzoeken. Wat valt er zoal te ontdekken in de Sonttolregisters?

|Mark de Lannoy

Sonttolregisters laten in feite
een boekhouding zien van alle
schepen die tol moesten betalen
wanneer zij de Sont doorvoeren.
Het gaat om circa zeshonderd
delen en meer dan 1,7 miljoen
doorvaarten. De doorvaarten
kunnen worden onderscheiden
in die in westelijke richting,
bijvoorbeeld van Sint Petersburg
naar Bordeaux, of in oostelijke
richting, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Riga. ‘Uitvinder’
van de Sonttol was koning Erik
VII van Pommeren die de tol in
1429 om politiek-economische
redenen invoerde. De tol werd
betaald te Helsingør, door Nederlanders Elseneur genoemd. De
tolregisters werden bijgehouden
door belastingambtenaren van
de Deense koning. Van deze
vroege periode zijn overigens
geen registers bewaard gebleven.

Belastingen
De registers hebben betrekking
op een periode van 360 jaar.

Hun verschijningsvorm is in de
loop van de tijd veranderd. In
het begin ging het om simpele
lijsten van schippers die een
bepaald product, bijvoorbeeld
wijn vervoerden. Maar in de loop
van de tijd kwamen er steeds
nieuwe belastingen bij, zoals de
‘fyrpenge’ (vuurtorengeld), ‘havnpenge’ (havengeld), ‘tøndepenge’
(boeigeld) en een hele reeks van
boetes. Toen probeerde men
ook al de belasting te omzeilen,
door bijvoorbeeld de lading
voor minder dan de werkelijke
waarde op te geven. Wanneer
de belastingambtenaren deze
fraude ontdekten, hadden de
schippers een probleem. Dan kon
de Deense koning de lading van
het schip ‘kopen’ voor de waarde
die de schipper had opgegeven.
Ook wanneer de schipper ‘vergat’
een scheepsgroet aan de Deense
koning te brengen, door de
zeilen en de vlag te strijken, kon
hij problemen krijgen. De Denen
schoten in dat geval vanaf kas-

teel Kronborg een kanonskogel
af op de boosdoener. Reageerde
die nog niet, dan werd gericht op
scheepsmasten en daarna werd
het schip geënterd door de Deense marine. De schipper had dan
schade aan zijn schip en moest
een flinke boete, de zogenaamde
‘brødepenge’ betalen.

Schippers uit de hele wereld
Wat is zoal in de tolregisters te
vinden? Laten we als voorbeeld
de schipper Johannes Feikes uit
Leeuwarden nemen. Feikes voer
op 2 april 1758 door de Sont. Hij
was met zijn schip onderweg
van Bordeaux naar Elbing (thans
Elblag, Polen), dus van west naar
oost. Zijn lading bestond onder
andere uit 129 3/4 vaten stadsvin,
dat wil zeggen wijn afkomstig
uit Bordeaux, vijftig vaatjes
Picardische wijn, vier vaten azijn
en voor zestig Daler drogerie,
geen drugs, maar drogisterijwaren. Achter al deze producten
stond precies aangegeven hoeveel
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Zeebrief voor Hessel
Cornelissen van der Schellingh
voor 20 Rijckxdaelders, van 3
oktober 1661, gedrukt in het
Nederlands (Sonttolregisters
online 121, scan 332).

belasting er betaald moest wor
den. Opgeteld was dat 279 1/2
Daler en 8 Skilling. In deze tijd
kreeg de schipper ook føring, een
korting die werd gegeven aan
schippers voor eigen gebruik van
een deel van de goederen. Ongetwijfeld zal de schipper zelf ook
wel een glas Bordeaux hebben
gedronken. Nadat de korting, in
dit geval 11 Daler en 2 Skilling
van het totaalbedrag was afgetrokken bleef er 268 1/2 Daler en
6 Skilling over. Maar… dan zijn
we er nog niet. Omdat Feikes op
Elbing voer, moest hij een extra
belasting betalen: 1 Rosenobel en
1/2 Daler. De Rosenobel was een
geliefde munt in Denemarken,
want van goud. De tolregisters
kennen in de achttiende eeuw
een indeling in nationaliteiten, al moet die niet al te strikt
worden genomen. Veelal staan
de Nederlanders bij elkaar.
Behalve uit Nederland kom je uit
vrijwel heel Europa en zelfs van
ver daarbuiten schippers tegen.
Schippers uit de Verenigde Staten en zelfs Brazilië zijn aan het

einde van de achttiende eeuw
geen uitzondering. Helaas zijn
namen van schepen zelden in de
Sonttolregisters terug te vinden.
Alleen bij ‘Scandinavische schippers’ is de naam van het schip
terug te lezen. En dat niet alleen:
soms ook het type schip bijvoorbeeld een smak, of een tjalk en
het aantal scheepslasten.

Schat aan informatie
De Sonttolregisters bieden een
uniek inzicht in de verschillende goederen die worden
vervoerd. Men zal bij de Sonthandel wellicht denken aan de
verscheping van hout, hennep,
wol en dierenhuiden. Maar dat is
een te beperkte kijk op de zaak.
Producten als arsenicum, ijzeren
kachels, harnassen, donderbussen, olifantentanden, een orgel,
barnsteen, eekhoorntjesbont,
thee, ossenhuiden en nog veel
meer worden als lading vermeld.
De goederenstroom door de Sont
geeft inzicht in bepaalde modes,
opkomst van nieuwe producten
en het consumptiepatroon van

een groot deel van Europa. Bovendien weerspiegelt de Sonttol de
politieke situatie in Europa. Talloze oorlogen zijn in de registers
terug te vinden. Hetzij door de
vermindering of juist toename
van bepaalde producten (denk
aan wapens) hetzij door het
invoeren of zelfs de afschaffing
van een bepaalde belasting. Het
zal duidelijk zijn dat de Sonttolregisters uitermate belangrijk zijn
omdat zij over een lange periode
een van de belangrijkste Europese
handelsstromen in kaart brengen. Bijna iedereen kent wel het
belang van de Verenigde Oostindische Compagnie voor Nederland, maar de Sonthandel is een
grote onbekende terwijl daar toch
zoveel mee verdiend werd dat ze
zelfs de ‘Moedernegotie’ werd genoemd. Kortom voor economisch
historici is deze bron van enorm
belang. Op dit moment wordt
promotieonderzoek gedaan naar
Friese schippers in de achttiende
eeuw aan de Rijksuniversiteit van
Groningen waarbij onder andere
gebruik wordt gemaakt van de

Fraai gekalligrafeerd
paspoort voor Heinrich
Schlebusch om tolvrij
door de Sont te mogen
varen, 30 november
1647 (Sonttolregisters
online 1, scan 109).

Koning Erik VII van Pommeren,
‘uitvinder’ van de Sonttol.

Sonttolregisters. Uiteraard zijn
de Sonttolregisters ook interessant voor de genealoog. Wanneer
de zoekinterface gereed is, kan
niet alleen op achternaam en
patroniem worden gezocht, maar
ook op plaats van herkomst. In
sommige gevallen blijkt dat het
beroep van schipper van vader op
zoon is overgegaan. Soms staan
vader en zoon zelfs op dezelfde
bladzijde vermeld als schipper met het achtervoegsel van
‘senior’ of ‘junior’ of ‘de jonge’
of ‘de oude’. Friese schippers zijn
niet altijd even gemakkelijk te
herkennen. Sommigen geven als
domicilie Amsterdam op, terwijl
ze in feite bijvoorbeeld afkomstig
zijn uit Stavoren. Ook is het opvallend dat veel Friese schippers een
doopsgezinde achtergrond lijken
te hebben.

Bijzondere vondsten
De Sonttolregisters zou je tekort
doen wanneer je zou volstaan
met de summiere beschrijving
van hetgeen hierboven is gezegd. Behalve schippersnamen

en lading is er veel meer in te
vinden. Omdat besloten is op
hoofdzaken te ontsluiten zijn
de bijzonderheden veelal buiten
beschouwing gelaten. Wanneer
bij een doorvaart in het ‘opmerkingenveld bron’ vermeld staat
dat er nog een stuk Deense tekst
bij hoort dan weet je zeker dat
er iets bijzonders aan de hand
is. Het kan in het eenvoudigste
geval gaan om de vermelding
dat de schipper in opdracht van
bijvoorbeeld de stadsregering van
Lubeck lading vervoerde, maar
het kan ook de vermelding zijn
dat de schipper door tegenwind
terug de Sont in werd geblazen,
dat zijn schip was gezonken en
hij met een ander verder voer
of dat hij bijzondere lading aan
boord had. Omdat vervoer over
water in bepaalde periodes veiliger was dan over land vervoerde
menig schipper een ambassadeur.
Zoals bijvoorbeeld prins Gallitzin, ambassadeur van Catharina
de Grote, eerst in Parijs, later in
Den Haag die kisten vol rariteiten, boeken en zelfs schilderijen

vervoerde. Of wat te denken van
de Franse gezant De Breteuil die
zijn hele karos per schip naar Sint
Petersburg liet brengen.

Website
Het loont een bezoek te
brengen aan de website
www.soundtoll.eu waar vanaf
eind april een gedeelte van het
hier beschreven materiaal online
te vinden zal zijn. De onderzoeker dient zich wel bewust te zijn
van het feit dat de teksten in het
Deens zijn en dat er nog geen
uniforme spelling was. Enige
creativiteit bij het zoekproces is
zeker noodzakelijk.

Het project Sonttolregisters online
is een samenwerkingsverband
van Tresoar en de Universiteit van
Groningen en wordt gefinancierd
door NWO en een aantal
culturele fondsen uit Friesland.
Het daadwerkelijke invoerwerk
wordt bij de sociale werkplaats
in Nijmegen verricht door circa
zestig medewerkers.
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Jeugdcriminaliteit in
de achttiende eeuw
Misdaad en rechtszaken krijgen altijd ruime aandacht in de media. Regels
zijn nodig in een samenleving, maar mensen zijn altijd geïnteresseerd in
overtredingen en overtreders. Dat geldt niet alleen voor het heden, ook de
criminaliteit van vroeger kan interessant zijn. De regels werden vroeger niet
alleen anders gehandhaafd, soms golden er ook heel andere regels.

|Siem van der Woude

In Tresoar kan men zijn hart
ophalen bij de bestudering van
misdaad en straf in vroeger eeuwen. Het archief van het Hof van
Friesland is een ware schatkamer.
Vrijwel alle overtredingen van enig
gewicht werden behandeld door
deze rechtbank die in de Kanse-

larij was gevestigd. Bij de meeste
strafzaken komen veel getuigen
aan het woord en uit hun verklaringen krijgt men niet alleen een
beeld van het misdrijf maar ook
van de omgeving waarin het zich
afspeelde. De strafzaak van deze
overtreder is bijzonder omdat het

Het huis van Schwarzenberg in de Grote Kerkstraat. Dit pand stond op de
plaats waar nu het voormalige bejaardenhuis staat.

een jonge overtreder betreft en
omdat de ouders op een wel heel
directe wijze bij de voltrekking
van de straf worden betrokken.

Zilveren Lepel
Otto Sjoerds was nog maar veertien jaar en in de leer bij schilder
Willem van Raak in de Drie Princedaalderssteeg (tussen Nieuwstad en Zaailand) in Leeuwarden.
Op zaterdag 25 juni 1740 miste
Jetske Johannes, de vrouw van de
schilder, plotseling een zilveren
lepel. Ze had geen idee waar die
zou kunnen zijn gebleven. Toen
ze Otto vroeg of die iets wist, reageerde hij abnormaal. Vloekend
zei hij dat hij niets van een lepel
afwist. Een paar dagen daarna
kwamen de ouders van Otto bij de
familie van Raak aan huis vragen
of de lepel al weer terecht was.
Toen Jetske dat moest ontkennen
vroeg de vader van Otto aan zijn
zoon waar de lepel was gebleven.
Tot verbazing van de schilder en

Fragment van een plattegrond van Leeuwarden, vervaardigd door Johann Hermann Knoop, ca. 1760. De steeg met
nummer 10 is de Princedaalderssteeg. Deze steeg liep tussen de Nieuwstad en het Zaailand. Hij bestaat tegenwoordig
niet meer. (Collectie Historisch Centrum Leeuwarden).

zijn vrouw antwoordde Otto dat
de lepel door hem was verborgen
onder de grafsteen van Jan Oenema op het Oldehoofster Kerkhof. Toen dit werd onderzocht,
bleek de lepel daar niet te liggen.
De vader drong er vervolgens bij
zijn zoon op aan de lepel terug te
bezorgen maar deze antwoordde
met ‘veel gepractiseerde leugens’.
Enige weken later was er weer
een zilveren lepel zoek. Otto
werd nu direct aangesproken, in
het bijzijn van zijn ouders. Hij vertelde opnieuw allerlei leugens, en
hoe de ouders ook aandrongen,
ook deze lepel werd niet teruggevonden. Nu werd het gerecht
ingeschakeld en Jetske deed haar
relaas aan de autoriteiten. Otto
werd op het stadhuis door de
gerechtsdienaars verhoord en in
hechtenis genomen. Hij bekende
dat hij een lepel had weggenomen en die had verstopt in een
kruiwagen bij het nieuwe huis
van grietman Schwarzenberg in

de Grote Kerkstraat. Hij was van
plan die lepel later te verkopen.
Ook bekende hij nu de eerdere
diefstal van een andere lepel
enige weken daarvoor. Die had
hij in een jaszak (een buijse)
verstopt en verloren omdat er
een gat in zat.

Naar het Hof
Het was een knullig uitgevoerde
diefstal, eigenlijk een gênante vertoning, maar toch een diefstal en
die moest gemeld worden aan het
Hof van Friesland. Daarom stuurden de heren van het gerecht
van Leeuwarden de verslagen
van de verhoren naar de Kanselarij, in afwachting van nadere
orders. Die kwamen snel. Op
28 juni werd Otto overgebracht
naar het blokhuis waar hij moest
verschijnen voor de substituut
van de Procureur-Generaal. Die
stelde een heuse aanklacht op
en de heer Hamerster, één van
de raadsheren, onderzocht die

aanklacht. Otto bekende alles. De
eerste lepel had hij uit zijn jaszak
verloren en de tweede in een kruiwagen verstopt die was geleegd
op de pijp. Voor het Hof was dit
een bijzondere zaak omdat Otto
minderjarig was. De straf die het
Hof aan Otto oplegde is in onze
ogen dan ook bijzonder. Hij moest
door zijn vader in de gevangenis
‘pueriliter over de baar worden
gegeeseld’. Dat betekende dat de
vader zijn zoon met een zweep
stevig moest afranselen terwijl
die was vastgebonden op een bok.
Daarna mocht Otto mee naar
huis, maar zijn ouders moesten
hem een goede en ordentelijke
opvoeding geven. In zekere zin
was dit een milde straf. Was Otto
meerderjarig geweest dan had
hij naast publieke geseling zeker
enige jaren tuchthuis gekregen.
Het lijkt erop dat deze straf geholpen heeft. Otto komt niet meer
voor in de strafzaken die door het
Hof zijn behandeld.
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Medewerker aan het woord: Hans Geestman

‘Besmet met het virus’
Binnen Tresoar worden ze gekscherend ‘de knippers’ genoemd, de mensen van Friedoc.
Door de toenemende digitalisering knippen de vrijwilligers echter al twee jaar niet meer. Hun
werkterrein verlegt zich naar het indexeren van bronnen en daarmee leggen ze een schat
aan informatie bloot waar elke liefhebber van genealogie dankbaar gebruik van kan maken.

|Marijke de Boer
Een vrouw uit Amerika kwam tijdens
Simmer 2000 bij Friedoc (Fries documentatiecentrum voor genealogie
en geschiedenis). Ze was net na de
oorlog geboren uit een ongehuwde
moeder en had een Friese boer als
vader waarnaar ze op zoek was. Ze
wist alleen zijn achternaam. Het was
een niet veel voorkomende naam
die vooral in het noordoosten van
Fryslân bekend was. Een vrijwilliger
van Friedoc legde via de knipsels
contact met een vrouw in Rinsumageest en uiteindelijk werd de vader
getraceerd. Hij bleek geëmigreerd te
zijn naar Frankrijk en daar getrouwd.
Inmiddels was hij overleden, maar
de Amerikaanse heeft nog contact
gehad met zijn vrouw.

Zoektocht
De knipsels, familieberichten, hebben deze vrouw weer op een spoor
gezet bij de zoektocht naar haar
vader. Voor veel genealogen zijn
de familieberichten een belangrijke
bron voor hun stamboomonderzoek.
Hans Geestman (1937) is één van
de vrijwilligers van bijna het eerste
uur. Hij kwam ook via de knipsels
in aanraking met Friedoc. ‘Na mijn

pensioen in 1992, ik was werkzaam
bij de meteorologische dienst van
de luchtmacht, ben ik de familiegeschiedenis van mijn vrouw en
van mijzelf gaan uitzoeken,’ vertelt
hij. ‘De naam Geestman kwam in
Leeuwarden voor, mijn overgrootvader had een bakkerij aan de Tuinen.
Die heeft tot in de zestiger jaren van
de vorige eeuw bestaan. Mijn vader
koos een ander beroep, omdat zijn
eigen vader, ook banketbakker, nooit
thuis was. Ik heb de familiebanden
van Geestman, een verbastering van
het Duitse Giesselmann, tot in de
zeventiende eeuw kunnen traceren.
Toen ben ik opgehouden, het is een
leuke puzzel, maar ik heb niet de
behoefte om er een publicatie van te
maken. Met de familienaam van mijn
vrouw, Hollander, ben ik nog steeds
bezig. Ik ben actief in de landelijke
vereniging die drie keer per jaar een
uitgave maakt met Hollandernieuws.
Dat uitzoeken van de stamboom
gebeurde twintig jaar geleden met de
hand, computers waren er niet. Dat
was het echte handwerk, tegenwoordig zijn er veel luie genealogen,
zoals ik ze noem, die alles thuis op
de computer opzoeken en alles klak-

keloos overnemen, inclusief fouten
van anderen. Voor dat zoeken in de
archieven kwam ik in 1995 bij Teake
Popma om in zijn bakjes met familieberichten te sneupen. Hij had net een
jaar geleden Friedoc opgericht. Al vrij
gauw vroeg hij of ik vrijwilliger wilde
worden. Toen kwamen er zo’n vier à
vijf bezoekers per middag en dat kon
hij niet alleen afhandelen.’

Envelopjes
Teake Popma had het eenvoudige,
maar doeltreffende systeem van
envelopjes opgezet. Als ‘Fries om
utens’ met interesse voor genealogie ergerde hij zich aan het gebrek
aan interesse voor Friesland bij de
Nederlandse Genealogie Vereniging.
Hij begon daarom zelf familieberichten uit allerlei kranten te knippen
en ordende ze alfabetisch op naam
in envelopjes die weer in bakjes
kwamen. Toen hij naar Leeuwarden
verhuisde, zette hij zijn werkzaam
heden voort en richtte in 1994
Friedoc op. Sinds 1997 huurt de
stichting een ruimte aan de Boterhoek. Inmiddels bezit de stichting
miljoenen knipsels van advertenties
van geboorten, huwelijken, overlij-

dens en jubilea. Ook is er een grote
collectie bidprentjes. In de kelder van
Tresoar staan honderden meters met
dozen. ‘Voor de digitalisering was
onze leus ‘‘Friedoc gaat verder waar
Tresoar ophoudt’’. In verband met de
privacy zijn akten na een bepaalde
datum niet openbaar. Bij de Burgerlijke Stand geldt dat na 1950 bij
overlijdensakten, maar bij ons kon je
verder zoeken. Dat was onze kracht.
Twee jaar geleden zijn we gestopt
met het knippen van advertenties
uit de Leeuwarder Courant omdat
die volledig op internet te lezen
is. We knippen alleen nog kranten
die niet bij de website mensenlinq
zijn aangesloten. De techniek heeft
ons ingehaald, maar ons systeem
is niet achterhaald en heeft zeker
zijn voordelen. Als je thuis achter
de computer bijvoorbeeld de naam
Bakker zoekt, krijg je weet ik hoeveel
pagina’s, terwijl je bij ons een paar
enveloppen doorzoekt. Je kunt tegelijk de advertenties op tafel uitspreiden en je ziet al gauw wie familie is
en wie niet omdat bij rouwadvertenties complete overzichten van de
familieleden staan. Je moet alleen de
moeite nemen om naar Leeuwarden
te komen. Daarnaast krijgt Friedoc
regelmatig schenkingen die in het
systeem worden verwerkt. Zo kregen
we een doos van een vrouw die haar
hele leven lang kraamzuster was
geweest. Van elke bevalling waarbij
ze had geholpen had ze de geboortekaartjes ingeplakt.’

Indexeren
De vrijwilligers van Friedoc hebben
hun werkterrein inmiddels verlegd en
leggen zich nu toe op het indexeren
van geschiedenisboeken. ‘Niet alle
boeken hebben een naamsindex
en die maken wij. Alle namen die
bijvoorbeeld in het boek Van Vitus tot
Titus (over 500 jaar Katholiek leven

Hans Geestman (foto Haye Bijlstra).
in Leeuwarden) voorkomen, voeren
we rechtstreeks in een database
van Tresoar in met een verwijzing
naar het signatuur zodat het boek
direct kan worden aangevraagd in de
bibliotheek van Tresoar of bij Friedoc.
Dat invoeren is monnikenwerk, maar
levert wel weer fraaie informatie op.
Klik op de Tresoar-website op “Direct
naar” en dan zoeken op “Familienamen in boeken”. Hopelijk maken
mensen gebruik van ons werk, daar
hebben we niet veel zicht op. Het
maken van een stamboom wordt leuker naar mate je meer te weten komt,
het wordt smeuïger door verhalen en
foto’s. Zo kwam ik bij mijn onderzoek
een bericht tegen dat de motorfiets
van mijn vader eens is gestolen. Daar
wist ik niets van.’

Toekomst
Er zijn nu een kleine tien vrijwilligers
actief bij Friedoc waarvan Geestman
één van de jongsten is. Oprichter
Popma is inmiddels overleden. Hoewel alle kranten over een aantal jaren
digitaal zullen zijn, heeft de stichting
behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Maar, zo waarschuwt Geestman, ze
moeten besmet zijn met het genealogievirus. ‘Voor de aantallen bezoe-

kers hoeft het niet, gemiddeld komt
er nu één bezoeker per week, maar
het werk is er wel. Het indexeren
van boeken kan oneindig doorgaan. Bovendien is het een hechte,
gezellige club mensen en er is een
goede samenwerking met Tresoar.
Omdat de stichting Friedoc klein en
dus kwetsbaar is, oriënteren wij ons
op de toekomst door samenwerking te zoeken met een soortgelijke
organisatie. Het zou jammer zijn als
het werk ophoudt, maar er zijn ergere
zaken in het leven. Vaak zie je dat de
kinderen bij het overlijden van een
ouder de stamboomonderzoeken
wegdoen, of als ze de waarde ervan
inzien, bij ons brengen. Ze hebben er
zelf weinig mee. Dat is jammer, maar
het gebeurt. Het kan zo leuk zijn om
net dat ene ontbrekende puzzelstukje te vinden. Foto’s en anekdotes
maken de geschiedenis zoveel meer
levend.’

Elke dinsdag (13.30-16.00 uur)
zijn de vrijwilligers van Friedoc
aanwezig in Tresoar.
Voor meer informatie:
http://friedoc.tresoar.nl of
e-mail: friedoc@hetnet.nl
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Nije oanwinsten
|Jelle Krol

Ynliste tegeltablo oer Tjitte Piebenga
syn wurk
By de oanbieding fan it sammele wurk fan Tjitte
Piebenga (1935-2007) yn jannewaris fan dit jier krige
Tresoar twa geskinken fan Hannah Ludwig, de frou fan
Tjitte Piebenga. It iene is in tegeltablo en it oare binne
neilitten fersen. Op it tegeltablo binne ludike tekeninkjes
makke dy’t ferwize nei it wurk fan Piebenga. It tablo
is yn desimber 1970 makke troch Tjitte Piebenga syn
kollega yn it Fuortset Spesjaal Underwiis, de learaar
hânfeardigens Doede de Jong. It lit ûnder oare in man
sjen dy’t op it húske sit. De reek dy’t boppe de wc-pot
útkomt, wurdt oantsjut as ‘Rook fan mesjester’ en op de
doar fan it húske stiet mei grutte letters ‘ASYL’. Under
de grûn binne ûnder oare ‘De “terms” fan Karratsjana’
te finen en ek it ‘lyk’ dat ‘oantaest’ is. Nijsgjirrich is dat
ûnder de wc-pot in buordsje hinget mei ‘Stjonkerana’,
in titel dy’t men grif net sa ien-twa-trije mei it wurk fan
Piebenga yn ferbân bringe kinne soe, as men gjin weet
hawwe soe fan de fersen mei dy titel. It moaie is dat
Hannah Ludwig troch har skinking fan it ‘bondeltsje’
fersen mei as titel ‘De thermen fan Stjonkerana’ dat
mystearje no foar ús oplost hat. De fersen út dit
bondeltsje binne net yn it Sammele wurk opnommen,
ek net yn it skift ‘Net earder publisearre fersen’.
Piebenga skreau de Stjonkerana ûnder de skûlnamme
Theodorus Piermeijer. De fersen binne ta stân kommen
nei oanlieding fan Piebenga syn beneaming ta haad oan
de iepenbiere legere skoalle yn Arum. Piebenga, dy’t fan
1959-1966 skoalhaad yn Arum wie, hie dêr in kollega,
Jonker, dy’t it min ferneare koe, dat de jonge Piebenga
haad fan de skoalle waard. Yn de typte ‘fersebondel’
(18 blêden typoskript yn cahierformaat op ‘Atlanta
Blank’-papier byinoarhâlden troch fjouwer nytsjes)
steane twa opdrachten. De iene is sabeare ûntliend oan
Shakespeare (mei ûnder oare de rigel: “It misdwaen fan
minsken libbet nei har dea”) en de oare is in sabeare
‘Ald-frysk folksrymke’ (“Jonker, file, wile wonker, / file
wile winker tinker stjonker, / -hup-, sei Jonker”). Fierder
befettet de bondel in ‘Foaropwurd’, in ‘Ynlieding’ de
ôfdielingen ‘Syn Grêfskriften’, ‘Jonker yn de hel’, ‘Jonker
syn réynkarnaesje’, in ‘Ta bislút’, in ‘Forantwurding’ en
in ‘Kolofon’. Yn dat lêste stiet dat it eksimplaar dat oan
Tresoar skonken is ‘nr. 1’ is. It liket net botte wierskynlik
dat it gekoanstekkerige bondeltsje ea in fierdere
fersprieding krige hat as yn Arum.

Earste notuleboek fan de
studinteferiening Bernlef

Boek Profetenmond
|Uzi Hagaï

“Yn Maert 1925 wierne op de
oprop fen Ruurd Heeg yn Der
Clercke Chronicke in fiiftsjen man
by elkoar kommen om to sprekken
oer in mûlk op to rjuchtsjen frysk
studinteformidden.” Mei dizze earste
sin begjint it boek mei ‘Gearkomste
oanteikeningen’ fan de Grinzer
Fryske Studinteferiening Bernlef.
It boek befettet de notulen fan de
bestjoersgearkomsten fan 1925 oant
en mei 25 maaie 1935. Net allinne is dit
dokumint nijsgjirrich foar de skiednis
fan de studinteferiening sels, mar ek
foar de Fryske kultuerskiednis om’t der
ek ferslaggen yn steane fan de lêzingen fan bekende foaroanmannen lykas
Jacob Botke, Obe Postma en Eeltsje Boates Folkertsma.

Houliksmeidieling fan
foarâlden fan Rink van
der Velde
Ien fan de oer-oerpakes fan Rink
van der Velde wie Hendrik Jans
Blom. Hendrik Jans Blom wie
troud mei Wietske Rinks Hof.
Fan it feit dat hja op 5 maaie
1821 yn Aldeberkeap troud
binne, is in moaie tekening
makke mei kalligrafearre letters,
blommekuorkes, tûken en
beamkes. Dy kreaze tekening, dy’t
it pear grif by it houlik oanbean is,
is no fia famylje fan Van der Velde
yn it besit fan Tresoar kommen.
De beppe fan heite kant fan Rink
van der Velde wie in Wietske Blom en dy har pake fan heitekant wie dizze
Hendrik Jans Blom. Hendrik Jans Blom wie feanbaas en waard berne op 12
oktober 1796 yn Haulerwyk. Hy ferstoar op 9 july 1872 yn East-Stellingwerf.
Syn frou, Wytske Rinks Hof waard 13 maart 1798 berne. Ek yn Haulerwyk.
Ek sy ferstoar yn East-Stellingwerf, nammentlik op 6 septimber 1871. Wa’t
lykwols de hiele kertiersteat fan Rink van der Velde besjen wol, kin dy fine
op www.stamboomachtkarspelen.nl/kwartierstaten/rin/rin-000001.htm.

Onlangs is de FUKS-collectie van
Tresoar aangevuld met het boek
Profetenmond van Robert St.
John. Het boek vertelt het intrigerende levensverhaal van Eliëzer ben
Jehoeda, de Joodse hebraïcus die
de grondlegger is van het moderne Hebreeuws. In 1881 zet Ben
Jehoeda voet aan wal in Palestina,
dat nog Turks bezit is. Hij wordt
gedreven door een groots ideaal: het
Hebreeuws, de heilige taal van de
Bijbel, moet een levende taal worden.
Zijn hele leven staat in teken van zijn
opdracht. Dat gaat zelfs zover dat
zijn eerstgeboren zoon Itamar tijdens
zijn jeugd beslist geen andere taal
mag horen dan het Hebreeuws. Ben
Jehoeda hoopt dat zijn kind zo de
eerste moedertaalspreker van het
moderne Hebreeuws zal worden. Om
zijn ideeën uit te dragen en om nieuwe Hebreeuwse woorden te verspreiden, richt Ben Jehoeda een tijdschrift
op. Met zijn vlammende betogen en
revolutionaire ideeën maakt hij veel
vijanden onder zijn landgenoten,
die het Hebreeuws te heilig vinden
voor alledaags gebruik. Ondanks de
tegenstand volhardt Ben Jehoeda in
het spreken en moderniseren van een
gedateerde
taal. Dat
men hem
niet altijd
begrijpt,
vindt Ben
Jehoeda
onbegrijpelijk,
zolang
er maar
Hebreeuws
klinkt.
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Nijs fan de Stifting
Freonen fan Tresoar
Jiergearkomste
Op tiisdei 19 april is de jiergearkomste. Fan 19.30 oere ôf is eltsenien wolkom
yn de Gysbert Japicxseal by Tresoar en de gearkomste begjint om 20.00
oere sekuer. Nei de iepening en presintaasje fan de kaskommisje sille twa
geskinken oanbean wurde oan Tresoar. It giet om in bysûnder boekje en in
portret. Arjen Dijkstra sil it boekje oanbiede en in taljochting jaan. It twadde
geskink is in portret fan Gysbert Japicx en Johan Raven sil it oanbiede. Bert
Looper hâldt dêrnei in lêzing oer G.A. Wumkes en de mooglikheden fan de
webside www.wumkes.nl. De jûn duorret oant 22.00 oere. Sjoch foar mear
details de brief dy’t yn maart ferstjoerd is.

Excursie
Op 7 oktober zal de jaarlijkse excursie voor de Vrienden plaatsvinden. Dit
jaar gaan we naar het Cultureel Maçonniek Centrum, bibliotheek van de
Vrijmetselarij, en het Meermanno museum in Den Haag. De excursie kost
€ 57,50, inclusief lunch. Meer details in Letterhoeke nummer twee, maar wie
zich alvast wil opgeven kan dat doen door € 57,50 per deelnemende persoon
over te maken op rekening 33 54 79 553 t.n.v. de Vrienden van Tresoar, onder
vermelding van excursie 2011. Studenten/bursalen/aio’s kunnen met korting
deelnemen. Voor hen kost de excursie € 37,50.

Oare aktiviteiten
Op freed 3 juny om 14.00 oere is der in ekstra aktiviteit. Op dizze dei noeget
Tresoar de Freonen fan Tresoar út om del te kommen foar in rûnlieding
troch it gebou mei útlis en taljochting fan ûnder oare Bert Looper. Der
kinne maksimaal 50 persoanen meidwaan. Opjaan (foar 15 maaie) kin fia
ynfo@tresoar.nl of 058-7890789. Der binne gjin kosten oan ferbûn.
Sneon 29 oktober sil de boekemerk wer hâlden wurde. Tiisdeitejûn
15 novimber is der wer in lêzing. Details fan alle aktiviteiten wurde letter
bekend makke.

Het Meermanno museum in Den Haag
(foto's Theo de Nooij).

Bestjoer
It bestjoer is dwaande in nije foarsitter te sykjen. Dêrneist sil in part fan
de oare bestjoersleden yn de rin fan 2011-2012 ôfgean. Foar it bestjoer
fan Freonen fan Tresoar wurde dêrom ferfangers socht. Oanmeldingen en
suggestjes foar bestjoersleden en foarsitter binne fan herten wolkom.

Stipers
De Stifting Freonen fan Tresoar hat op dit stuit 700 stipers. Spitigernôch
moasten 22 stipers útskreaun wurde om't se har bydrage net betellen.
Gelokkich komme der elk jier likefolle nije stipers by; dat it totaal bliuwt
likernôch 700.

Boekzaal van het Meermanno museum.
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Lezingenreeks Unesco i.s.m. de Waddenacademie:
‘De Waddenzee als schakel in een internationaal metaecosysteem’ door prof.dr. Theunis Piersma, (hoogleraar
Dierecologie RUG). Kanselarij. 20.00 uur.
Avond over ‘De lof der zotheid’ en Erasmus.
Spreker is prof.dr. J. Bloemendaal. Tresoar. 19.30 uur.
Lezing en rondleiding van Evert Kramer bij
tentoonstelling (G)oud geld: munten en handel in
Romeins Fryslân. Tresoar. 19.30 uur.
Lêzing mei de titel 'Gesloopt' fan Peter Karstkarel. Ek
wurdt it fotomateriaal fan Peter Karstkarel oerdroegen
oan Tresoar. Tresoar. 20.00 oere.

juny|juni
3

Untfangst fan de Freonen fan Tresoar by Tresoar,
14.00 oere.

septimber| september
9 - 11

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