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Tresoar ontving onlangs een ‘boek’ van palmbladeren gemaakt. Zie pagina 28. 
(Foto Haye Bijlstra) 
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Douwe	Zeinstra	wurket	al	goed	
fyftjin	jier	as	frijwilliger	by	
Tresoar.	Dêrfoar	wie	er	yn	tsjinst	
by	de	foarrinner	fan	Tresoar.	Niget	
oan	skiednis	en	Frysk	soargje	
derfoar	dat	er	kolleksjes	ûntslute	
kin.

26

Mei	in	útstalling	yn	Tresoar	
fiert	Aaipop	dit	jier	it	25-jierrich	
bestean.	Wat	yn	1987	begûn	as	
lyts	evenemint	foar	Fryske	muzyk,	
groeide	al	gau	út	ta	in	barren	dêr’t	
alle	jierren	mear	belangstelling	
foar	wie.

10

Tresoar	bestaat	tien	jaar.	Met	
de	fusie	van	Rijksarchief,	
Provinciale	Bibliotheek	en	
Frysk	Letterkundich	Museum	
en	Dokumintaasjesintrum	was	
Tresoar	in	2002	een	feit.	In	die	
tien	jaar	daarna	heeft	Tresoar	
een	stevige	en	brede	positie	
opgebouwd	in	het	Friese	culturele	
leven.	

6

Op	de	foarside	in	byld	dat	
Geartsje	van	der	Zee	makke	hat	
foar	de	útstalling	oer	25	jier	
Aaipop	dy't	yn	Tresoar	te	sjen	is.
Sjoch	side	10.



By	de	Freonen	fan	Tresoar	
fine	dit	jier	in	tal	feroarings	
plak.	Bestjoersleden	fan	de	
earste	oere	binne	oan	de	ein	
fan	har	sit	kommen.	Op	de	
jiergearkomste	fan	26	april	
nimme	we	ôfskie	fan	Joop	
Koopmans	en	Robert	Wielinga.	
Dy	lêste	kaam	yn	it	bestjoer	
fan	de	Freonen	fan	Tresoar	om	
de	eardere	stipers	fan	it	FLMD	
te	fertsjintwurdigjen.	Ut	dat	
fermidden	wurdt	noch	oer	in	
opfolger	neitocht,	om	kontakt	
te	hâlden	mei	de	stifting	dy’t	
Tresoar	nei	stiet.	Eins	soe	ek	oan	
de	bestjoers	funksje	fan	Johan	
Raven	in	ein	komme	moatte;	
hy	siet	al	yn	it	bestjoer	fan	de	
Vrienden	van	de	Provinciale	
Bibliotheek	en	wie	sûnt	it	
fuortgean	fan	Sytse	ten	Hoeve	
yn	2010	ynterimfoarsitter.	Hy	
nimt	yn	2013	ôfskie.	Jannie	
van	der	Kloet	wurdt	op	de	

gearkomste	as	nije	foarsitter	
beneamd.

It	bestjoer	fan	de	Freonen	en	
de	redaksje	fan	Letterhoeke	
wurkje	altyd	gear,	mar	de	
fertsjintwurdiging	fan	de	Freonen	
yn	de	redaksje	wie	net	altyd	
like	grut.	Dêr	is	no	feroaring	yn	
kommen.	Bestjoersleden	Arjen	
Dijkstra	(ponghâlder)	en	Gerard	
Mast	(algemien	bestjoerslid)	
fersterkje	mei	yngong	fan	dit	jier	
de	redaksje.	

Dit	jier	stiet	yn	it	ramt	fan	
it	tsienjierrich	jubileum	fan	
Tresoar,	der	sille	it	hiele	jier	
troch	tal	fan	aktiviteiten	wêze.

Yn	de	ôfrûne	moannen	binne	
yn	in	koart	tiidsbestek	in	
tal	foar	Tresoar	belangrike	
minsken	ferstoarn:	âld-FLMD-
bestjoersleden	Wâtse	Hiddema	
en	Doet	Visser,	ûndersiker	Onno	
Hellinga	en	taalkundige	Dick	
Eisma.	Wy	tinke	mei	respekt	oan	
it	wurk	dat	se	dien	ha.

an de redaksje FF V
Wâtse Hiddema op in resepsje yn maart ferline jier mei deputearre 

Jannewietske de Vries. Hiddema wie bestjoerslid fan it FLMD fan 
1988 oant en mei 1998. (Foto Haye Bijlstra)
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Bij	de	Vrienden	van	Tresoar	zijn	
er	dit	jaar	een	aantal	verande-
ringen.	Bestuursleden	van	het	
eerste	uur	zijn	aan	het	einde	
van	hun	termijn	gekomen.	Op	
de	jaarvergadering	van	26	april	
nemen	we	afscheid	van	Joop	
Koopmans	en	Robert	Wielinga.	
Die	laatste	kwam	in	het	bestuur	
van	de	Vrienden	van	Tresoar	om	
de	voormalige	donateurs	van	
het	FLMD	te	vertegenwoordigen.	
Uit	die	kring	wordt	nog	over	een	
opvolger	nagedacht,	om	contact	
te	houden	met	de	stichting	die	
dichtbij	Tresoar	ligt.	Eigenlijk	
zou	ook	aan	de	bestuursfunc-
tie	van	Johan	Raven	een	einde	
moeten	komen;	hij	zat	al	in	het	
bestuur	van	de	Vrienden	van	de	
Provinciale	Bibliotheek	en	was	
sinds	het	vertrek	van	Sytse	ten	
Hoeve	in	2010	interimvoorzit-
ter.	Hij	neemt	in	2013	afscheid.	
Jannie	van	der	Kloet	wordt	op	de	

vergadering	als	nieuwe	voorzit-
ter	benoemd.

Het	bestuur	van	de	Vrienden	en	
de	redactie	van	Letterhoeke	wer-
ken	altijd	samen,	maar	de	verte-
genwoordiging	van	de	Vrienden	
in	de	redactie	was	niet	altijd	
even	groot.	Daar	is	nu	verande-
ring	in	gekomen.	Bestuursleden	
Arjen	Dijkstra	(penningmeester)	
en	Gerard	Mast	(algemeen	be-
stuurslid)	versterken	met	ingang	
van	dit	jaar	de	redactie.	

an de redactieVV

Dit	jaar	staat	in	het	teken	van	
het	tienjarig	jubileum	van	Tre-
soar,	er	zullen	het	hele	jaar	door	
tal	van	activiteiten	zijn.	

In	de	afgelopen	maanden	zijn	
in	korte	tijd	een	aantal	voor	
Tresoar	belangrijke	mensen	over-
leden:	oud-FLMD-bestuursleden	
Wâtse	Hiddema	en	Doet	Visser,	
onderzoeker	Onno	Hellinga	en	
taalkundige	Dick	Eisma.	We	
denken	met	respect	aan	het	werk	
dat	ze	hebben	gedaan.

Jannie van der Kloet wordt de voorzitter van de Vrienden van Tresoar.
(Foto Haye Bijlstra)



culturele	organisaties	tot	stand,	
maar	we	mogen	stellen	dat	
zelfs	tot	op	de	dag	van	vandaag	
de	formule	van	Tresoar	uniek	
is	in	het	culturele	landschap.	
Bibliotheken,	archieven	en	
musea	leefden	in	de	vorige	
eeuw	voor	een	groot	deel	in	
gescheiden	werelden,	met	eigen	
opleidingen,	verenigingen	en	
organisatieculturen.	Vooral	
door	de	opkomst	van	de	
digitale	wereld	en	het	internet	
in	de	jaren	negentig	zijn	die	
grenzen	vervaagd.	De	digitale	
mogelijkheden	brachten	‘power	
to	the	people’.	De	gebruiker	
wilde	via	internet	antwoorden	
op	zijn	vragen	en	daarbij	werd	
de	omgeving	van	waaruit	de	

antwoorden	werden	geleverd	
minder	belangrijk.	De	gebruiker	
wil	informatie	over	zijn	familie,	
zijn	dorp,	over	het	kunstwerk	
dat	aan	de	muur	hangt	en	
dan	maakt	het	voor	hem	
niet	uit	welke	organisatie	de	
antwoorden	levert.	Door	internet	
is	het	denken	over	informatie	
veranderd	en	die	verandering	
gaf	een	belangrijke	impuls	aan	
het	ontstaan	van	Tresoar:	drie	
instellingen,	Rijksarchief	in	
Fryslân,	Provinciale	Bibliotheek	
en	FLMD,	die	met	elkaar	een	
belangrijk	deel	van	het	Friese	
culturele	domein	beheren	en	
beschikbaar	stellen.	Waarom	deze	
drie	gescheiden	houden?	Met	de	
vorming	van	de	fusieorganisatie	
Tresoar	nam	Fryslân	in	nationaal	
en	internationaal	perspectief	
het	voortouw	en	kwam	een	
multidisciplinaire	samenwerking	
tot	stand	die	in	het	afgelopen	
decennium	zijn	bestaansrecht	
heeft	bewezen.	

10 Jaar culturele 
vernieuwing & 
10 jaar in het hart 
van Fryslân

|	Bert	Looper

Tien	jaar	geleden,	in	2002,	
ontstond	een	voor	de	
Nederlandse,	maar	ook	voor	de	
internationale	culturele	wereld,	
bijzondere	organisatie:	Tresoar,	
Fries	historisch	en	letterkundig	
centrum.	Inmiddels	is	Tresoar	
niet	meer	weg	te	denken	uit	
het	culturele	leven	in	onze	
provincie,	maar	het	is	goed	om	
in	ons	jubileumjaar	nog	eens	
stil	te	staan	bij	dat	bijzondere	
en	vooruitstrevende	karakter	
dat	Tresoar	vanaf	het	begin	
heeft	gehad	en	dat	ook	in	de	
komende	jaren	het	verschil	zal	
blijven	maken.	Natuurlijk,	in	
de	jaren	negentig	van	de	vorige	
eeuw	kwamen	er	verschillende	
samenwerkingsverbanden	tussen	

Eind 2009 is de studiezaal van 
Tresoar grondig verbouwd.
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Maatschappelijke relevantie
Als	we	terugkijken	op	de	
afgelopen	jaren,	dan	zouden	we	
de	ontwikkeling	van	Tresoar	met	
één	begrip	kunnen	karakteriseren:	
vergroting	van	maatschappelijke	
relevantie.	Dat	is	toch	waar	het	
uiteindelijk	om	gaat:	een	zo	groot	
mogelijke	maatschappelijke	rol	
spelen.	De	drie	afzonderlijke	
instellingen	namen	al	een	
sterke	positie	in,	maar	door	
de	samenvoeging	ontstonden	
nieuwe	mogelijkheden	voor	
culturele	vernieuwing.	Door	het	
maken	van	verbindingen	tussen	
geschiedenis,	taal,	literatuur	
en	muziek	ontwikkelde	Tresoar	
steeds	meer	een	culturele	podium-	

en	productiefunctie.	Initiatieven	
als	Jiddisch	festival,	Nacht	van	
de	Filosofie	en	Moanne	fan	it	
Fryske	Boek	geven	aan	dat	Tresoar	
niet	alleen	cultuur	beheert	en	
beschikbaar	stelt,	maar	ook	
creëert	en	anderen	in	staat	stelt	

Tresoar 10 jier blog 
Om te fieren dat Tresoar 10 jier bestiet, wol Tresoar in ‘blog’ opsette. Der 
komt net inkeld nijs op fan Tresoar sels, mar we freegje de besikers ek 
om bydragen te leverjen. Oer wa of oer wat soene jo wolris in (stam-)
beam opsette wolle? Wat fine jo it meast bysûndere oan (de kolleksje fan) 
Tresoar? Fertel ris wat oer de aard fan jo belutsenens by of besites oan 
Tresoar? Bydragen kinne yn ’t Frysk, Nederlânsk of Ingelsk skreaun wurde. 
De lingte is sa’n 300 wurden en it leafst wolle we ek in yllustraasje derby.

Bydragen kinne opstjoerd wurde nei w.dehaan@tresoar.nl

Dit jaar viert Tresoar zijn 10-jarig bestaan. In 2002 vormden Rijksarchief in Fryslân, 

Provinciale Bibliotheek en Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum de 

nieuwe organisatie Tresoar. In die tien jaar heeft Tresoar een stevige en brede positie 

opgebouwd in het Friese culturele leven. Het lijkt zo logisch: erfgoedinstellingen bij elkaar. 

Maar tot op de dag van vandaag is Tresoar een unieke organisatie in het Nederlandse 

culturele landschap. Die bijzondere positie wil Tresoar in de komende jaren verder 

uitbouwen. Fryslân is landschap, water, taal en … Tresoar!

om	een	podium	te	krijgen.	Door	
de	verbouwing	in	2009	biedt	
Tresoar	ook	mogelijkheden	voor	
tentoonstellingen,	performances	
en	dergelijke.	Er	is	sprake	van	een	
vruchtbaar	tweesporenbeleid.	
Enerzijds	ontwikkelt	het	

Op 6 mei 2003 werd de luchtbrug 
opgehangen die Boterhoek 1 met 

Boterhoek 3 verbindt.

Directeur Douwe de Vries en 
gedeputeerde Bertus Mulder bij de 
opening van de studiezaal in 2003.

De opening van de 
literatuurtentoonstelling  
In Hôf fol Sang in 2004.



gebouw	zich	meer	en	meer	tot	
ontmoetingscentrum	en	cultureel	
podium,	anderzijds	geeft	de	
enorme	groei	van	het	aantal	
websitegebruikers	aan	hoezeer	
Tresoar	voorziet	in	de	behoefte	
aan	digitale	erfgoedinformatie.

Toekomst
Inmiddels	staat	Tresoar	
al	weer	voor	de	vierde	
meerjarenbeleidsperiode.	Dit	
jaar	wordt	aan	rijk	en	provincie	
het	Meerjarenbeleidsplan	2013-
2016	gepresenteerd.	De	lijn	
die	in	2002	is	ingezet	willen	
we	voortzetten	en	het	begrip	
maatschappelijke	relevantie	blijft	
daarbij	centraal	staan.	Onder	
de	vlag	van	relevantie	willen	we	
een	efficiënte	organisatie	zijn	in	
een	periode	waarin	de	financiële	

middelen	onder	grote	druk	staan.	
Door	samenwerking	en	innovatie	
willen	we	in	samenspraak	met	
onze	klanten	en	gebruikers	steeds	
nieuwe	producten	en	diensten	
ontwikkelen	en	willen	we	vooral	
streven	naar	een	zo	volledig	
mogelijke	beschikbaarstelling	
en	doorzoekbaarheid	van	onze	
collecties.	Daartoe	bewandelen	
we	in	de	komende	jaren	vier	
wegen:

Onderzoek 
Met	de	bouw	van	een	nieuwe	
website	dit	jaar	willen	we	de	
onderzoeksmogelijkheden	
sterk	vergroten.	Cruciaal	is	het	
vinden	van	de	goede	schaal	
van	informatieverstrekking	op	
lokaal	niveau	-	de	eigen	website	
-	en	landelijk	en	internationaal	

niveau	(bijvoorbeeld	het	Europese	
erfgoedplatform	Europeana).	
Met	de	komst	van	de	University	
Campus	Fryslân	krijgt	Tresoar	
weer	een	nieuwe	academische	
rol.	Niet	alleen	zullen	we	een	
bibliotheek-	en	documentatierol	
gaan	vervullen	voor	de	nieuwe	
masteropleidingen	in	Fryslân,	
ook	willen	we	het	gebouw	laten	
functioneren	als	ontmoetings-	
en	studiegebied	voor	de	Friese	
academische	gemeenschap.

Cocreatie 
Vooral	via	de	taken	van	Tresoar	
op	literair	gebied	willen	we	
een	podium	bieden	voor	Friese	
cultuur	en	cultuur	in	Fryslân.	
Al	onze	faciliteiten	willen	
we	inzetten	om	cultuur	te	
presenteren	en	te	creëren.	Niet	
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belerend,	maar	verkennend	en	
experimenterend;	kansen	geven	
aan	jong	talent.

Valorisatie 
Te	weinig	nog	in	de	afgelopen	
jaren	heeft	Tresoar	de	
maatschappelijke	potentie	
van	zijn	informatiebestanden	
uitgenut.	In	de	komende	jaren	
wil	Tresoar	vooral	op	cultuur-
toeristisch	terrein	zijn	rol	
vergroten.	Dat	doen	we	door	
onze	collecties	–	denk	aan	de	
tienduizenden	historische	foto’s	
–	beschikbaar	te	stellen	aan	
de	toeristische	sector	en	door	
samen	met	ondernemers	nieuwe	
toepassingen	te	ontwikkelen.	
Tresoar	gaat	zelf	investeren	in	
de	ontwikkeling	van	het	‘roots-
toerisme’	door	de	bouw	van	de	

‘familie-reisgids’,	waarmee	een	
ieder	zijn	persoonlijke	tocht	
door	Fryslân	kan	ontwerpen	en	
ondernemen.

Laboratorium 
De	kennis	en	de	informatie	van	
Tresoar	is	er	natuurlijk	niet	
alleen	voor	de	doorgewinterde	
onderzoekers.	Juist	in	een	tijd	
waarin	diverse	maatschappelijke	
problemen	om	antwoorden	
vragen,	kan	erfgoedinformatie	
een	belangrijke	rol	spelen.	
Denk	bijvoorbeeld	eens	aan	een	
ontwikkeling	als	de	krimp,	die	
dorpsgemeenschappen	er	toe	
brengt	om	na	te	denken	over	
de	voorzieningen	in	een	dorp	
en	de	functies	van	een	dorp	in	
de	toekomst.	Hoe	gaan	we	de	
toekomst	in,	wat	vinden	we	

belangrijk,	welke	elementen	
uit	verleden	en	traditie	willen	
we	behouden,	aan	welke	geven	
we	nieuwe	betekenis?	Al	deze	
cruciale	vragen	noodzaken	tot	
reflectie	op	het	eigen	verleden.	
De	informatie	van	Tresoar	kan	
daarbij	een	essentiële	rol	spelen.

Tien	jaar	Tresoar,	2002-2012,	
het	is	nog	maar	de	opmaat	naar	
een	nieuwe	periode	waarin	
erfgoedinformatie	de	brandstof	
is	voor	de	richtinggeving	
en	de	vormgeving	van	onze	
samenleving.	Tresoar	staat	in	
het	centrum	van	dat	belangrijke	
proces.	Tresoar	staat	in	het	
centrum	van	het	proces	van	
cultuuroverdracht,	dat	van	
een	maatschappij	een	echte	
samenleving	maakt.

Door de jaren heen heeft Tresoar vele activiteiten georganiseerd, van Boekefeest en 
Gedichtedei tot aan tentoonstellingen over bijvoorbeeld bussen.



|	Lysbert	Bonnema	

It	earste	Aaipopfestival	wie	Peaskemoandei	20	april	1987	yn	Muzykkafee	
Nijlân.	It	kafee	waard	omdoopt	ta	rockhok	en	op	‘e	boppeseal	wie	de	
harksankjeseal	mei	artysten	as	Piter	Wilkens,	Doede	Veeman	en	Jaap	
Louwes	en	groepen	as	Okkehel,	Spul,	Jarje	en	Bricquebec.	Nei	trije	
edysjes	Aaipop	wie	it	muzykkafee	te	lyts	wurden	foar	Aaipop,	dat	
doe	al	rekkenje	koe	op	hieltyd	tanimmende	publike	belangstelling.	It	
festival	is	fan	1990	ôf	hâlden	yn	en	by	MFC	‘De	Mande’,	ek	yn	Nijlân.	Ek	
de	terreinen	dêr	steane	peaskemoandeis	fol	mei	tinten,	kreamkes	en	
minsken.	Aaipop	is	ûntstien	om’t	in	tal	muzykfreonen	fan	it	Muzykkafee	
op	peaskemoandei	wolris	wat	oars	woe	as	de	jierlikse	hûneshow	en	de	
ivige	meubelrûtes.	Dat	it	oanslacht,	is	te	sjen	oan	it	grutte	tal	besikers	
alle	jierren.	De	publike	belangstelling	leit	alle	jierren	om	de	2.500	
besikers	hinne.	

Op	de	útstalling	yn	Tresoar	binne	ferskate	saken	fan	en	oer	Aaipop	
te	sjen,	lykas	affysjes,	programmaboekjes,	foto’s	en	oare	nijsgjirrige	
saken.	Der	sil	fansels	ek	muzyk	te	hearren	en	te	sjen	wêze.	Der	is	
ek	omtinken	foar	oare	poadia	mei	Fryske	muzyk	sa	as	Tsjoch	en	
Liet,	mar	ek	foar	Frysktalige	muzyk	bûten	Fryslân.	De	útstalling	is	
oant	en	mei	4	maaie	te	sjen.	Op	12	april	is	in	jûn	mei	muzyk	fan	
Gurbe	Douwstra	en	poëzy	fan	Beart	Oosterhaven.	Op	19	april	is	in	
jûn	met	de	titel	‘Blau	fan	dagen’	dêr’t	literêre	lietteksten	sintraal	
yn	steane,	mei	Hein	Jaap	Hilarides,	Goaitsen	van	der	Vliet,	Nyk	de	
Vries	en	Souldada.	Op	26	april	is	in	jûn	mei	Gerrit	Breteler,	dy’t	
sjongt	en	fertelt	oer	de	Fryske	muzyk	en	Aaipop.	Alle	jûnen	binne	yn	
Tresoar	en	begjinne	om	20.00	oere.	Opjefte:	ynfo@tresoar.nl.	Mear	
ynformaasje	is	ek	te	finen	op	www.aaipop.nl

Tongersdei 5 april om 

20.00 oere wurdt yn 

Tresoar in útstalling iepene 

nei oanlieding fan 25 jier 

Aaipop. It festival Aaipop is in 

poadium foar Fryske muzyk, 

Stedfryske en streektalige 

muzyk út Fryslân.

Utstalling oer   25 jier Aaipop
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Op 14 en 15 april vindt het jaarlijkse Museumweekend plaats. Tresoar zet tijdens dit 

weekend zijn deuren open om iedereen de kans te geven een kijkje te komen nemen. 

Er worden bovendien in dit weekend twee nieuwe tentoonstellingen geopend met 

als onderwerp de verbeelding van het Friese landschap.

Museumweekend bij Tresoar

|	Annemieke	Nijdam

Twee nieuwe tentoonstellingen

Jopie Huisman ‘Workumerwaard 2’.

Klaas Koopmans ‘Hynders yn 'e snie’.

Sjoerd de Vries ‘Krom Haskerdiken’.

Willem van Althuis ‘'t Nannewiid’.

Ontmoetingen

De tentoonstelling ‘Ontmoetingen’ Friesland in beeld en kaart is 
georganiseerd in samenwerking met Galerie De Roos van Tudor in 
Leeuwarden. Galerie De Roos van Tudor viert dit jaar haar 25-jarig 
jubileum en Tresoar zijn 10-jarig jubileum. Aanleiding voor beide 
jubilarissen om gezamenlijk een tentoonstelling te organiseren. Daarin 
worden de werken van bekende kunstenaars gecombineerd met 
prachtige kaarten uit de collectie van Tresoar. Werken van Gerrit Benner, 
Willem van Althuis, Sjoerd de Vries, Lode Pemmelaar en vele anderen 
worden van ‘kartografisch commentaar’ voorzien door de bekende 
Nederlandse schrijver Kester Freriks. De opening van ‘Ontmoetingen’  
is zaterdag 14 april om 15.00 uur. De tentoonstelling in Tresoar is te zien  
tot september.
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Lânerân

De útstalling Lânerân is in fotografyske 
reis dy’t visual poet Abe de Vries 
makket troch lânskippen en kultuer yn 
it krimpende noarden fan Fryslân. In 
rânelân op reis achter in warring. Fan 
Harns oant Lauwerseach: de leechte, 
mar ek de minsken. Oer âlden en bern, 
ôfbraak en perspektyf. Abe de Vries 
(Winaam, 1965) makket sûnt 2008 foto’s 
fan it lânskip dat him it meast oan it hert leit: de kriten fan de leechte, it lân 
by de Fryske Waadkust. Dêr treffe we de doarpen en de lânskippen oan dy’t 
net allinnich syn poëzij befolkje, mar ek it materiaal leverje foar syn foto’s. Abe 
de Vries publisearre Frysktalige dichtbondels en blomlêzingen. Yn 2005 krige 
er de Gysbert Japicxpriis foar syn twadde bondel In waarm wek altyd. De 
iepening fan Rânelân is snein 15 april om 15.00 oere troch Abe de Vries. De 
útstalling is by Tresoar oant juny te sjen.

In het kader van ‘10 jaar Tresoar’ doen we dit jaar wat extra’s voor 
iedereen die iets heeft met het cijfer 10. Woont u op nummer 10, bent u 
tien jaar getrouwd, of vier je dit jaar je tiende verjaardag? Dan staat er 
een gratis kopje koffie of een glas limonade klaar, met een kleine attentie. 
Speciaal voor kinderen tot 12 jaar is er een speurtocht door de tentoon-
stellingen waarin het cijfer 10 een belangrijke rol speelt.

Foto's fan Abe de Vries by de útstalling Rânelân.



  Tresoar 17 t/m 26 april 2012

De Buma Bibliotheek van Tresoar doet dit jaar opnieuw mee 
aan de Week van de Klassieken van 17 tot en met 26 april. 
Het thema, van de inmiddels vijfde keer, is mythologie. Samen 
met het Fries Museum, afdeling Friesland van het Nederlands 
Klassiek Verbond en het Gymnasium Beyers Naudé worden in 
Leeuwarden tal van activiteiten georganiseerd.

|	Ids	de	Jong	

Leerlingen	van	het	Gymna-
sium	Beyers	Naudé	gaan	in	hun	
schoolgebouw	in	samenwerking	
met	Tresoar	aan	de	hand	van	een	
mythe	een	tentoonstelling	in-
richten.	Deze	tentoonstelling	zal	
bestaan	uit	een	‘tableau	vivant’	
van	door	de	leerlingen	gemaakte	

In	het	Fries	Museum	wordt	op	zondag	22	april	speciaal	voor	kinderen	
van	8	tot	12	jaar	een	kindercollege	‘Wat	deden	Romeinse	goden	in	
Friesland’	gegeven	door	Evert	Kramer	en	Hans	Laagland.	De	lezing	is	
een	proefles	van	de	nieuwe	kindercollege-reeks	‘MuseumJeugdUniver-
siteit’,	een	initiatief	van	het	Rijksmuseum	van	Oudheden	in	Leiden.

Op	dinsdag	24	april	komt	er	in	samenwerking	met	Selexyz	De	Tille	een	
lezing	van	de	bekende	dichter	en	classicus	dr.	P.S.	Gerbrandy	met	als	ti-
tel	‘Fulgentius,	Freud	of	Frazer’.	De	lezing	gaat	over	de	betekenis/inter-
pretatie	van	Griekse	en	Romeinse	mythen.	De	lezing	wordt	gehouden	
in	Tresoar	en	is	vrij	toegankelijk.	Na	afloop	signeert	Piet	Gerbrandy.

strijden	gymnasiumleerlingen	
in	scholenteams	uit	heel	Neder-
land,	waaronder	de	winnaars	
van	de	regionale	voorronde	
in	Leeuwarden,	om	de	eer	wie	
de	meeste	kennis	heeft	van	de	
klassieken.	De	afgevaardigden	
van	Noord-Nederland	eindig-
den	vorige	jaren	bijna	boven-
aan,	zal	het	dit	jaar	lukken	de	
hoofdprijs	te	bemach	tigen?	
De	regionale	voorronde	is	17	
maart.	Tegelijk	met	de	finale	
wordt	de	Grote	Ken-Je-Klassie-
kentwiz	(twitter	quiz)	gespeeld	
op	internet.	Deelname	staat	vrij	
voor	iedereen.	De	hashtag	is	
#klassiekentwiz.

Overige activiteiten

filmpjes	met	een	mythologisch	
thema	en	er	is	materiaal	van	de	
Buma		Bibliotheek	in	drie	vitrines	
te	zien.

In	deze	Week	is	in	Leiden	de	
ontknoping	van	de	Grote	Ken-
Je-Klassiekenquiz.	Op	20	april	
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Wij proberen het mysterie van het 
leven te doorgronden. We meten, be-
rekenen, benoemen en classificeren; 
onze kennis van de wereld is enorm. 
Maar ergens knaagt het besef dat 
door de onttovering van de wereld 
iets verloren gaat. De schoonheid 
van al wat leeft, onze verbonden-
heid met de natuur: de werkelijkheid 
bestaat uit meer dan alleen de som 
der delen. In de vijfde editie van de 
Nacht van de Filosofie zal het gaan 
over het onbenoembare dat ons met 
elkaar en de wereld verbindt: de ziel 
der dingen. Is er werkelijk in alles be-
zieling te vinden of is de ziel slechts 
een verzinsel om de leegte in onszelf 
te maskeren? 

Nacht van de 
Filosofie 

In Tresoar wordt op zaterdag 21 april de vijfde Nacht van 

de Filosofie gehouden. Het thema is De Ziel der Dingen.

Wat: Nacht van de Filosofie

Waar: Tresoar 

Wanneer: zaterdag 21 april van 19.30 tot 1.30 uur. Meer informatie op www.nachtvandefilosofiefryslan.nl

De volgende sprekers zijn uitgeno-
digd om hun kijk op het thema te 
geven: Yvonne Dröge Wendel, Thijs 
Gloger, Joke Hermsen, Bert Keizer, 
Dick Kleinlugtenbelt, Huub Mous, 
Ron Muijzer, Jan-Philip Scheibe, Ben 
Schoenmakers en Mariëtte Willem-
sen, Jos van der Weyden en Bauke 
Zijlstra. Het publiek is van harte uit-
genodigd om ‘met hart en ziel’ mee 
te filosoferen over het thema.



|	Siem	van	der	Woude

In 1873 verscheen een boek met de 
titel Voyage pittoresque aux villes 
mortes du Zuiderzee. Het boek 
was geschreven door de Franse 
auteur Henry Havard. Hij maakte 
een zeiltocht in een gehuurde 
tjalk over de Zuiderzee met Jacob 
Eduard Heemskerk van Beest, 
een schilder van zeegezichten. 
De IJsselmeervereniging heeft het 
boek, in een vertaling, opnieuw uit-
gebracht. De zeiltocht van Henry 
Havard en Jacob Eduard Heemskerk 
van Beest over de Zuiderzee kan 

Pittoreske reis langs de dode 
steden van de Zuiderzee

Een passage uit Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee:

Na een bezoek aan Hindeloopen werd Stavoren aangedaan. Het vertrek richting Urk verliep niet zonder problemen. ‘Maar 
die dag konden we de haven nog niet verlaten. De storm, die boven land was gaan liggen, veroorzaakte op zee nog hoge 
golven. Alle mannen in de haven werden verzocht ons naar het eind van de steiger te slepen. De lange rij mannen, kinderen 
en grijsaards markeerde de pas en door hun inspanning kwam de tjalk langzaam in beweging. Het donkere silhouet van 
de brave mannen stak zwart af tegen de parelgrijze hemel. ...Allen zweetten en hijgden voorovergebogen aan het touw. 
Maar de moeite was volkomen vergeefs. Nauwelijks hadden we wind of we moesten op ons voornemen terugkomen. 
De onverbiddelijke golven sloegen over de brug en sleurden ons naar het Vrouwenzand. En om niet op deze noodlottige 
zandbank te stranden moesten we in Stavoren opnieuw een schuilplaats zoeken.’

het best gekarakteriseerd worden 
als een culturele en antropologische 
studiereis. Havard bestudeerde 
de cultuur en de samenleving van 
vissersplaatsen als Marken, Urk en 
Volendam en bestudeerde ook steden 
als Hoorn, Enkhuizen en Harlingen. 
Hij zag deze steden als dode steden 
omdat de vroegere welvaart van 
de Gouden Eeuw nog wel overal te 
zien was, maar dan als vervallen en 
vergane glorie. Daarmee geeft Havard 
een eigenaardig perspectief aan zijn 
beschrijvingen. Desalniettemin zijn zijn 

waarnemingen zeer lezenswaardig. Het 
boek werd dan ook vlot na verschijning 
in het Nederlands vertaald en in 1875 
gepubliceerd. De IJsselmeervereniging, 
die dit jaar zijn veertigjarig jubileum 
viert, besloot tot een heruitgave 
omdat het boek anno nu nog steeds 
zeer lezenswaardig is. Lex Wapenaar 
maakte een nieuwe vertaling. 

Het boek wordt op dinsdag 10 
april gepresenteerd in Tresoar. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via info@tresoar.nl
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Fedde Schurerprizen 
en de Obe Postmapriis

|	Teake	Oppewal

De	advyskommisje	fan	de	Obe	Postmapriis	foar	
oersettingen	bestiet	út	Hein	Jaap	Hilarides,	
Marijke	de	Boer	en	André	Looijenga.	Dy	fan	de	
Fedde	Schurerpriis	foar	debuten	of	debuten	
yn	in	nij	sjenre	bestiet	út	Tsead	Bruinja,	Hille	
Faber	en	Mette	Piebenga.	Beide	kommisjes	binne	
ûnderwilens	oan	it	wurk	tein.	Beide	literêre	prizen	
betreffe	Fryske	útjeften	yn	de	jierren	2008	oant	en	
mei	2010.

Fedde Schurerpublykspriis  
Fan	2005	ôf	rikt	de	provinsje	ek	in	Fedde	
Schurerpublykspriis	út.	Yn	2005	wûn	Ruurdtsje	
de	Haan	dy	mei	har	bondel	Onaris,	yn	2008	
wûn	Simon	Oosting	mei	syn	bondel	Rauwe 
fisken op wynfearwolkens.	Foar	de	edysje	2012	
makket	de	advyskommisje	op	fersyk	fan	de	
provinsje	in	‘shortlist’	bekend	dêr’t	it	publyk	in	
publykspriiswinner	út	kieze	kin.	De	shortlist	komt	
7	april	op	de	webside	www.fedde2012.nl	en	yn	
nûmer	2	fan	De Moanne,	dat	dyselde	deis	ferskynt.	
Fan	dy	datum	ôf	kin	op	op	de	webside	stimd	wurde	
op	de	titels	fan	de	shortlist.	Stimme	is	mooglik	
oant	koart	foar	de	priisútrikking.	De	krekte	
slutingsdatum	en	de	dêrmei	gearhingjende	datum	
en	plak	fan	de	priisútrikking	fan	de	prizen	sille	ek	
op	www.fedde2012.nl	bekend	makke	wurde.	

De provinsje Fryslân hat yn de hjerst fan 2011 twa advyskommisjes ynstallearre, ien foar de 

Obe Postmapriis en ien foar de Fedde Schurerpriis. De provinsje hat Tresoar frege om de 

fierdere organisaasje op ’e noed te nimmen. De datum fan de priisútrikking is noch net bekend.

Fedde Schurer.

Obe Postma.



|	Arjen	Dijkstra

Op	27	april	1612	overleed	David	
Gorlaeus	(Van	Goorle),	hij	was	
toen	net	21	geworden.	Hij	werd	
begraven	in	Koarnjum,	waar	hij	
zijn	jeugd	door	had	gebracht	op	
Martenastate.	Een	kleine	tien	
jaar	na	zijn	dood	werd	van	zijn	
hand	belangrijk	werk	gepubli-
ceerd	over	de	beginselen	van	de	
filosofie.	Dat	werk	is	bijzonder	
omdat	het	veelomvattend	is	en	
omdat	het	een	aantal	revolu-
tionaire	ideeën	bevat.	Het	is	
extra	bijzonder	omdat	Gorlaeus	
deze	ideeën	al	op	jonge	leeftijd	
heeft	moeten	opgeschreven.	In	
1997	werd	de	Zwitserse	weten-
schapshistoricus	Christoph	Lüthy	
gegrepen	door	het	verhaal	van	
deze	briljante	filosoof.	Hij	begon	
met	een	studie	naar	Gorlaeus	
en	haalde	allerlei	onbekende	
gegevens	over	hem	boven	water.	
In	de	afgelopen	jaren	werkte	
Lüthy	aan	een	wetenschappelijke	
biografie,	waarin	hij	laat	zien	
hoe	deze	jonge	geleerde	in	zijn	
tijd	al	een	fenomeen	was.	Daar-

naast	wordt	in	dat	boek	de	plaats	
die	Gorlaeus	onder	zeventiende-
eeuwse	filosofen	innam	uitge-
breid	bediscussieerd.	

Congres
De	biografie	van	Christoph	Lüthy,	
hoogleraar	aan	de	Radboud	
Universiteit	Nijmegen,	wordt	op	
27	april	in	de	kerk	van	Koarnjum	
gepresenteerd.	Op	die	dag	is	het	
precies	400	jaar	geleden	dat	Gor-
laeus	overleed	en	in	de	Hervormde	
kerk	van	Koarnjum	is	juist	zijn	
grafsteen	de	enige	zichtbare.	In	
de	houten	vloer	is	speciaal	een	
uitsparing	gemaakt	om	deze	
steen	te	tonen.	Daarnaast	is	de	
kerk	versierd	met	rouwborden	die	
geschonken	zijn	door	de	ouders	
van	Gorlaeus.	Op	die	dag	is	een	
congres	met	wetenschappelijke	
lezingen	van	historici	en	filosofen	
uit	Nederland.	Daarin	komen	
verschillende	aspecten	van	het	
leven	en	de	ideeën	van	Gorlaeus	
uitgebreid	aan	de	orde.	‘s	Avonds	
is	er	in	de	kerk	een	bijeenkomst	

voor	breder	publiek.	Gedeputeerde	
	Jannewietske	de	Vries	zal	spreken.	
Er	komt	een	publiekslezing	waar-
in	het	belang	van	David		Gorlaeus	
op	een	begrijpelijke	manier	uiteen	
wordt	gezet.	Tussendoor	wordt	
er	een	muziekstuk	ten	gehore	
gebracht	van	de	Nederlandse	
componist	Louis	Andriessen,	die	
ooit	het	werk	van	Gorlaeus	liet	
bezingen.	Ds.	Hulzebos	van	de	
kerkelijke	gemeente	Koarnjum	
treedt	op	als	voorzitter	van	zowel	
het	dag-	als	het	avondprogramma.	
Tresoar	leent	op	de	dag	van	het	
congres	eenmalig	enkele	bijzon-
dere	stukken	uit,	waaronder	het	
geschenk	van	de	Freonen,	die	in	
een	vitrine	te	zien	zijn.	

Media
Rond	de	vierhonderdste	sterfdag	
van	David	Gorlaeus	zal	in	krant,	
op	radio,	televisie	en	internet	
aandacht	worden	gevraagd	voor	
zijn	leven	en	werk.	Zo	worden	
er	citaten	uit	het	werk	van	de	
jonge	filosoof	getwitterd	in	
het	Nederlands	en	in	het	Frysk	
via	@Gorlaeus.	Ook	worden	er	
korte	filmpjes	en	foto’s	online	
gezet	die	delen	uit	het	leven	van	
Gorlaeus	belichten.	Op	zondag	
29	april	zendt	Omrop	Frylân	op	
televisie	een	documentaire	uit	
onder	de	titel	‘David	Gorlaeus.	
Fries	wonderkind	in	de	filoso-
fie’.	Daarin	wordt	een	antwoord	
gegeven	op	de	vraag	hoe	een	zo	
jonge	filosoof	aan	zulke	veelom-
vattende	ideeën	is	gekomen.	

David Gorlaeus, 
een filosofisch wonderkind
De Freonen fan Tresoar wisten vorig jaar een zeldzaam, 

maar belangrijk boek van de zeventiende-eeuwse Friese 

filosoof David Gorlaeus te bemachtigen. Dit jaar is het precies 

vierhonderd jaar geleden dat deze filosoof overleed en daarbij 

zal uitgebreid worden stil gestaan in verschillende media.
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David Gorlaeus, 
een filosofisch wonderkind Deel I Wetenschappelijk Congres, 10.00 uur – 17.00 uur 

10.00	 Begroeting	en	inleiding	
10.15	 	Gerben	Wierda:	Een	Trilogie;	Van	Goorle,		Martena		

en	Harinxma	
10.45	 Wiebe	Bergsma:	De	familie	Van	Goorle	en	de	Friese	kerk	in		
	 het	begin	van	de	zeventiende	eeuw	
11.15	 Pauze
11.45	 	Klaas	van	Berkel:	Gorlaeus	en	Beeckman:	twee	vroege	

	Nederlandse	atomisten	die	elkaar	vooral	niet	kenden
12.30	 Lunch	in	het	Dorpshuis
14.00	 Han	van	Ruler:	Substantiële	entiteiten	zonder	vorm:		
	 Gorlaeus’	worsteling	met	Aristoteles
14.30	 Christoph	Lüthy:	Gorlaeus	en	de	geschiedenis	van	het		
	 atomisme
15.00	 Pauze
15.30	 Aza	Goudriaan:	Gorlaeus	en	de	Arminiaanse	kwestie
16.00	 Theo	Verbeek:	Gorlaeus	en	de	Querelle	d’Utrecht
17.00	 Borrel	in	het	Dorpshuis

Deel II Avondprogramma, 19.30 uur – 21.00 uur
19.30	 Theo	Jellema	(orgel)	Introitus
19:40	 Begroeting	door	dominee	Mirjam	Hulzebos	en	wethouder		
	 Agda	Wachter
19.50	 Arjen	Dijkstra:	David	van	Goorle	in	Koarnjum,	Friesland	
	 en	de	Wereld
20.10	 Louis	Andriessen:	Gorlaeus-Aria	uit	De materie,		
	 geïntroduceerd	door	de	componist
20.25	 Christoph	Lüthy:	aanbieding	van	het	boek	David Gorlaeus  
 (1591-1612). An Enigmatic Figure in the History of Philosophy  
 and Science	(Amsterdam	UP)
20.30	 Toespraak	gedeputeerde		Jannewietske	de	Vries	
20.40	 Toespraak	directeur	Instituten	KNAW	Theo	Mulder
20.50	 Theo	Jellema	(orgel):	Afsluiting/exodus

Aansluitend	vindt	voor	belangstellenden	de	première	plaats	van	een	
documentaire	over	David	van	Goorle	(Omrop	Fryslân).

Wat: congres over David Gorlaeus

Waar: Hervormde kerk, Koarnjum 

Wanneer: vrijdag 27 april. Deelname kan na opgave via afb.dijkstra@gmail.com. De kosten zijn 25 euro voor het 

dagprogramma (deel 1), het avondprogramma (deel 2) is gratis toegankelijk (opgave via afb.dijkstra@gmail.com)

Grafsteen van David Gorlaeus.

Boek van David Gorlaeus dat de 
Freonen aan Tresoar schonken.
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Lezing   

    Carolijn Visser
De populaire reisboekenauteur Carolijn Visser is donderdag 

10 mei te gast bij Tresoar. Zij geeft een lezing over haar 

nieuwste boek Argentijnse avonden, een familieverhaal over de 

geschiedenis van de Hollandse consul Ida van Mastrigt, dat de 

lezer de halve wereld over voert.

Het boek
Ida’s	vader	Rinus	stapt	in	de	crisisjaren	van	de	vorige	eeuw	op	de	fiets	
om	zijn	geluk	te	beproeven	in	Nederlands-Indië.	Hij	bouwt	daar	een	
bestaan	 op	 met	 zijn	 Rotterdamse	 verloofde,	 maar	 wordt	 vervolgens	
door	 de	 Japanners	 geïnterneerd.	 Na	 de	 oorlog	 vindt	 hij	 zijn	 vrouw	
terug	aan	de	zijde	van	een	andere	man.	Ida	en	haar	zusje	worden	op	
de	boot	terug	gezet,	en	gaan	bij	hun	grootouders	wonen.	Daarna	wil	
Rinus	een	nieuw	leven	opbouwen	in	Argentinië	en	de	meisje	moeten	
mee.	 Ida	 is	 dan	 10	 jaar.	 In	 de	 Hollandse	 kolonie	 van	 Tres	 Arroyos,	
vijfhonderd	 kilometer	 ten	 zuiden	 van	 Buenos	 Aires,	 worden	 zij	
liefdevol	opgenomen	door	de	gereformeerde	 nazaten	van	Hollandse	
en	Friese	volksverhuizers.	Ida	trouwt	met	één	van	hen,	wordt	boerin,	
brengt	vier	kinderen	groot	en	vervult	daarnaast	de	functie	van	consul.	
Zestig	jaar	later	ontvangt	zij	in	die	functie	de	Koninklijke	familie	die	
zij	met	trots	 langs	de	Hollandse	school,	kerk	en	coöperatie	van	Tres	
Arroyos	mag	rondleiden.	

De auteur
Carolijn	Visser	(1956)	reist	al	jaren	de	wereld	rond.	Zo	trok	ze	onder	andere	naar	China,	Midden-Amerika,	
Vietnam,	Estland	en	Tibet.	Op	een	 treffende	wijze	vertelt	 zij	over	het	 land	en	haar	ontmoetingen	met	
mensen	die	zich	vaak	onder	barre	omstandigheden	staande	weten	te	houden.	In	1982	debuteerde	ze	met	
het	boek	Grijs China	en	publiceerde	daarna	talloze	reisverhalen	als	Buigend bamboe, Hoge bomen in Hanoï, Uit 
het moeras, Tibetaanse perziken en Miss Concordia. Vrouwen in den vreemde.	

Wat: lezing Carolijn Visser

Waar: Tresoar 

Wanneer: donderdag 10 mei om 19.30 uur. De entree is € 5,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel 

Selexyz De Tille in Leeuwarden
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Tresoar	organisearret	tongersdei	10	maaie	in	literêre	
reis	 mei	 in	 Switserske	 postbus.	 Under	 lieding	 fan	
Tineke	Steenmeijer-Wielenga	en	Piet	Hagen	giet	de	
reis	troch	it	noarden	fan	Fryslân	plakken	bylâns	dy’t	
foar	Piter	Jelles	Troelstra	en	syn	frou	Sjoukje	Bokma-
de	Boer	 (skriuwersnamme	Nynke	fan	Hichtum)	fan	

grutte	betsjutting	west	hawwe.	Tineke	Steenmeijer-
Wielenga	is	grut	kenner	fan	Nynke	fan	Hichtum.	Se	
skreau	ûnder	oare	it	boek	De oare helte (1997)	/	Eigen 
waarde	 (2000)	oer	har.	Fan	Piet	Hagen	 ferskynde	yn	
2010	 oer	 Piter	 Jelles	 Troelstra	 de	 mânske	 biografy	
Politicus uit hartstocht.

Yn it spoar fan Piter Jelles Troelstra 
en Nynke fan Hichtum 

It programma: 
10.00 oere   ynrin by Tresoar mei kofje en tee 
10.15 oere   koarte ynlieding fan Piet Hagen oer Piter Jelles Troelstra; nei syn stânbyld 
10.45 oere   troch Ljouwert, Bitgummole en Stiens nei restaurant 
12.15 oere   lunsj yn Holwert
13.15 oere   nei Nes yn Dongeradiel 
13.30 oere   besichtiging pastory yn Nes en koarte ynlieding troch Tineke Steenmeijer-Wielenga oer  
     Nynke fan Hichtum 
15.00 oere   fia Burgum mei praatsje oer Piter Jelles en Tytsjerksteradiel nei de Grutte Wielen: tee
16.30 oere   fia de Hege Brêge werom nei Tresoar 
17.00 oere   oankomst by Tresoar

Kosten (alles ynklusyf) € 45,00. Opjefte foar 20 
april (ynfo@tresoar.nl of 058-7890789) en troch 
it oermeitsjen fan it jild op rekken 12.75.94.264 
(Rabo) fan Tresoar û.f.f. Busreis 10 maaie 2012. 
(by te min opjefte wurdt it jild weromstoart)

Piter Jelles Troelstra en Sjoukje Bokma-de Boer.

Lezing   

    Carolijn Visser

|	Jelle	Krol



Gearwurking Tresoar 
mei Connexxion

Sa op it earste each ha Tresoar 

en busferfierder Connexxion 

net safolle oerienkomsten, mar 

eins lizze har motiven ticht by 

inoar. Tresoar wol wat betsjutte 

foar de Fryske mienskip en 

soargje foar kultueroerdracht, 

benammen wat it ûntsluten 

fan de mânske kolleksjes en 

ynformaasjenetwurken oangiet. 

It berikken fan publyk is dêrby 

belangryk.

|	Wieke	de	Haan

Publyksberik is ek hiel wichtich 
foar Connexxion: minsken fan A 
nei B bringe, op in sa oangenaam 
mooglike wize. De ferfierder wol de 
reizgers it gefoel jaan dat se de tiid 
yn ’e bus noflik trochbringe. Dat kin 
as der wat bysûnders te rêden is, 
troch bygelyks televyzjeskermen op 

te hingjen dêr’t ynformaasje op komt 
yn de foarm fan gedichten, filmkes 
en koart nijs. In oare aktiviteit kin 
wêze dat der flits-optredens plakfine 
yn de bussen, fersoarge troch 
dichters, foardragers, ferhalefertellers 
of toanielspilers. Tresoar kin yn 
dizze aktiviteiten fasilitearje lykas al 
besteande gearwurkingsferbannen 
yn oare projekten as Kulturele 
Haadstêd 2018, digitale Aginda 
Fryslân, Ferhalen fan Fryslân en 
Fryslân Ferbynt. Ek kin Tresoar mei 
kultuertoerisme, of ‘roots’toerisme 
ynspylje op de ekonomyske 
ûntjouwing fan Fryslân. In 
histoaryske reis troch it Fryslân fan 
de foarfaars, spilet yn dizze plannen 
in foarname rol. De literêre gedichte-
app DichterBy is hjir ek in foarbyld 
fan; ferstevigjen fan de posysje fan 
de Fryske taal en it stimulearjen fan 
de Fryske literatuer.

Ferbinings
Tresoar wol graach ferbinings lizze 
tusken ferskate groepen yn ’e 

maatskippij. Ferbiningen tusken 
groepen dy’t net fuortdaliks foar de 
hân lizze, lykas mei Connexxion, 
kinne liede ta spannende en 
ferrassende ûntjouwings. Beide 
partijen sjogge it as in útdaging 
om mei elkoar te wurkjen: inoar 
fersterkje troch it busferfier yn 
Fryslân oantrekliker, kultureler en 
Frysker te meitsjen. Tresoar wol 
graach nei de minsken ta komme 
om sjen te litten wat sy de boargers 
te bieden hat. Connexxion hat al in 
goede gearwurking mei Tresoar yn 
de foarm fan de jierlikse Reisaksje. 
Op de lanlike Gedichtedei yn 
jannewaris ha beide partijen 
sjen litten wat soks opsmite kin. 
Tresoar hie tsien jongeren frege 
om twa gedichten foar te dragen 
yn tritich ritten yn de Ljouwerter 
stedsbussen. Connexxion hat 
dêrmei Fryske kultuer yn de bussen 
helle, wylst Tresoar in foarskot 
naam op it nije beliedsplan om 
jong Frysk talint yn te setten by har 
aktiviteiten.

Op de lanlike Gedichtedei wurken Tresoar en Connexxion al gear.
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Tijdens de tentoonstelling met de gereconstrueerde 
Franeker universiteitsbibliotheek in 1601, die vorig 
jaar in Tresoar was, kon het publiek niet alleen de 
boeken zien, maar ook aan een boek voelen. Er 
was een zogenaamde foliant opgesteld dat men 
ter hand kon nemen om te ervaren hoe zwaar zo’n 
boek is. Hieraan was verbonden een prijsvraag om 
het gewicht te schatten. Uit de ruim 180 ingeleverde 
schattingen zijn twee prijswinnaars getrokken, die 
het gewicht van 2798 gram het dichtst benader-
den. Carolien Roos uit Assen en Richard Deden uit 
 Leeuwarden ontvingen elk een exemplaar van het 
boek De Academiebibliotheek te Franeker anno 
1601, geschreven door Jacob van Sluis. 

Gewicht 
van een 
foliant

Richard Deden met zijn prijs.
(Foto Haye Bijlstra)

Twa	flaters	yn	Letterhoeke	nûmer	3	fan	2011	

By fersin is op side 9 in âlde en net korrekte transkripsje opnommen fan it deafûnis fan Sicke Frericxzoon. Dy transkripsje 
stie ek op de webside fan Tresoar. Tanksij de help fan dr. Oebele Vries koe ien en oar ferbettere wurde. Sjoch foar de goede 
transkripsje: http://jong.tresoar.nl/bronnen by de boarne út it tiidrek 1500-1600: Het vonnis tegen Sikke Freerks (1531). 
By it artikel oer it ûndersyk fan Tsjerk Veenstra nei J.B. Schepers is in ferkeard portret ôfprinte op side 24. It portret is 
net fan J.B. Schepers, mar ien fan J.A. Schepers, de heit fan de dichter en skriuwer. Sybren van der Vlugt makke ús wat 
dat oanbelanget yndachtich op Grouster Almenak, útjûn fan T.B. Hoekema (1974), dêr’t op 72 en 73 wiidweidich op it 
tastânkommen fan it portret fan J.A. Schepers yngien wurdt.



|	Luc	de	Vries

Het onderzoek stelt de deelnemende 
instellingen in staat de sterke en 
zwakke punten van de eigen dienst-
verlening te traceren (diagnose), zo-
dat, waar nodig, verbeteracties kun-
nen worden uitgevoerd. Ook kunnen 
de eigen resultaten gespiegeld wor-
den aan de resultaten van de andere 
deelnemers van het onderzoek. Het 
onderzoek bestaat uit een aantal on-
derdelen zoals internet, fysiek bezoek, 
schriftelijk en telefonisch contact, pro-
ductinformatie en algemene Vragen. 
De kwaliteitsmonitor is uitgevoerd 
in opdracht van Branchevereniging 
Archiefinstellingen Nederland (Brain) 
door Evidens-onderzoekdiensten en 
Bureau Boud. 

Tresoar Alle	instellingen	
Nederland

2011 2007 2011 2009

Algehele	
tevredenheid 8,0 8,1 7,7 7,8

Internetsite
tevredenheid 8,1 8,3 7,7 7,6
Studiezaal	
tevredenheid 7,8 7,7

Schriftelijk/email-	
contact	tevredenheid

snelheid
	inhoud

8,0
8,1

8,4	
8,5

7,9
7,8	

7,9
7,7

Telefonisch	contact	
tevredenheid

bereikbaarheid
afhandeling

8,2
8,2	

8,2
8,5

8,0
8,5	

7,8
8,1

Productinformatie
Tevredenheid

	eigen	instelling
andere	instelling

7,6
7,3	

7,6
7,2	

7,5
7,1	

7,5
7,1	

Tresoar heeft voor de derde keer meegedaan aan de landelijke Kwaliteitsmonitor Dienstverlening 

Archieven. Het doel van dit terugkerende onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin de 

verschillende aspecten van de dienstverlening worden gewaardeerd en welk belang daaraan wordt 

gehecht. Tresoar zit bij de top van de Nederlandse archieven wat betreft klanttevredenheid.

Tevredenheidsonderzoek
Uit de beantwoording blijkt dat 
vooral genealogen de monitor heb-
ben ingevuld, maar in de Tresoar-
enquêtes is ook duidelijk te zien dat 
niet-genealogen gereageerd hebben. 
In totaal zijn er 566 bruikbare vragen-
lijsten van Tresoar-gebruikers ingele-
verd, waarmee Tresoar op de derde 
plaats (van de 38 instellingen) staat 
wat de response betreft. In totaal zijn 
er door de gebruikers van de instel-
lingen 6058 bruikbare vragenlijsten 
ingeleverd. De resultaten van Tresoar 
zijn goed te noemen. Over de gehele 
linie is de trend bij Tresoar weliswaar 
lichtdalend, in overeenstemming met 
de landelijke trend. De onderzoekers 

constateerden dat de hoogte van de 
algehele waardering vooral positief 
wordt beïnvloed door punten zoals het 
personeel in de studiezaal, de telefo-
nische dienstverlening, de afhandeling 
van reacties en de waardering voor 
de website. Aspecten waar Tresoar 
zowel in absolute zin goed op scoort 
als ook in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. Aspecten die de algehele 
waardering negatief hebben beïnvloed, 
hebben vooral te maken met de infor-
matievoorziening en zijn gerelateerd 
aan het zoekproces. Het gaat hier om 
de productinformatie, de vindbaar-
heid van informatie op studiezaal en 
website, het navigeren en zoeken 
op de website, de actualiteit van de 
website en het kunnen kenbaar maken 
van wensen en klachten. Hierop heeft 
Tresoar net als alle instellingen een 
lagere score. 

Studiezaal Tresoar
Uit het onderzoek blijkt dat de 
geënqueteerden steeds vaker 
en langer de website bezoeken 
van de eigen instelling, terwijl het 
studiezaalbezoek afneemt. Bij Tresoar 
neemt het totaal aantal bezoekers 
van de studiezaal daarentegen nog 
steeds toe. De reden hiervoor ligt 
zeer waarschijnlijk in het feit dat 
Tresoar in vergelijking met de meeste 
archiefdiensten een multifunctionele 

Dienstverlening Tresoar scoort   goed
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studiezaal kent. De studiezaal heeft 
een veel bredere functie gekregen 
en fungeert ook als studieplek voor 
studenten van HBO en VWO die 
elkaar daar ook kunnen ontmoeten. 
Ook zien de onderzoekers dat er 
een groeiende behoefte is aan een 
breder informatieaanbod dan alleen 
genealogische bronnen. Ook hier 
onderscheidt Tresoar zich van de 
meeste archiefdiensten met een breder 
aanbod van producten, diensten en 
informatie. 

Kwaliteit van producten
Uit de gegeven cijfers blijkt dat de 
geboden kwaliteit gewaardeerd 
wordt. In de monitor wordt ook ruimte 
geboden om in eigen bewoordingen 
suggesties te doen of opmerkingen te 
maken over hoe de kwaliteit ervaren 
wordt. Het merendeel van de reacties 
is ook hier positief. De reacties heb-
ben betrekking op medewerkers, 
aangeboden informatie en de mate 
waarin informatie-bestanden digitaal 
beschikbaar en toegankelijk zijn. Waar 
in 2007 nog opmerkingen waren over 
lacunes in de kennis bij de mede-
werkers en slechte vindbaarheid van 
informatie op de studiezaal, worden 
die in de monitor van 2011 niet meer 
genoemd. Wel wordt er in de monitor 
van 2011 veel meer nadruk gelegd op 
de bruikbaarheid van bestanden. Hoe 

moet je zoeken in een bestand, wat 
kan je vinden in het bestand en wat 
zou je ermee kunnen doen, zijn zo van 
de vragen die gebruikers stellen en de 
suggestie wordt ook gedaan om meer 
werk te maken van informatie over de 
aangeboden informatiebestanden. Er 
wordt, kortom, gevraagd om product-
informatie.

Aanbevelingen en conclusie
In het rapport doen de onderzoekers 
diverse aanbevelingen. De meeste 
prioriteit verdient de het verzorgen 
van productinformatie, gevolgd 
door het gemak waarmee gezocht 
kan worden en de vormgeving van 
de website. Aan de laatste twee 
aanbevelingen hopen we tegemoet 
te komen met de totaal vernieuwde 
website die momenteel wordt ont-
wikkeld. Ten aanzien van de eerste 
aanbeveling geldt dat Tresoar zijn 

producten en diensten zal moeten 
voorzien van een goede handleiding. 
Tresoar scoort goed en zit bij de top 
van de Nederlandse archieven wat 
betreft klanttevredenheid. Maar be-
langrijker is misschien wel dat Tresoar 
in staat is de klanttevredenheid op 
een stabiel niveau te houden en een 
grote mate van betrokkenheid kent 
van de gebruikers. Hiervan getuigen 
de 566 enquêtes die zijn ingeleverd 
en de vele pagina’s opmerkingen en 
reacties van gebruikers. 

Dienstverlening Tresoar scoort   goed



|	Marijke	de	Boer

‘Benammen út ‘e korrespondinsje 
dy’t Tuinman hie mei E.G. Hughes fan 
toanielútjouwerij Jongeneel út Gouda 
leare wy him wat better kennen,’ fertelt 
Douwe Zeinstra (1940). ‘Hy freget 
de útjouwer om nije toanielstikken 
om yn it Frysk oer te setten en jout 
yn dy brieven, soms ferneatigjend, 
kommentaar op stikken dy’t er 
tastjoerd krigen hat.’ Ek kiest Tuinman 
derfoar om net standert-Frysk te 
brûken. Hy skriuwt deroer: Standaard-
Fries schrijf ik opzettelijk niet. Liever 
doe ik het zo, dat de spelers zeggen: 
Wat bekken die teksten van u goed… 
En sa skriuwt er yn guon fan syn 
oersettingen mei klam: Wâldpykfryske 
oersetting. ‘Guon oersettingen binne 
letter útjûn troch Tabe Beintema en 
de Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel. 
By oare stikken is it net ta in offisjele 
útjefte kommen en binne foar 
toanielútfieringen kopyen fan Tuinman 
syn typwurk brûkt. Dy stikken wiene 
foar it grutste part oant no ta net yn 

it besit fan Tresoar en betsjutte dus 
in moaie oanfolling fan de kolleksje. 
Ta de samling hearden ek in grut tal 
Nederlânske toanielstikken of yn it 
Nederlânsk oersette stikken, dy’t 
Tuinman brûkte foar syn oersettingen 
yn it Frysk.’ 

Persoanlik
Douwe Zeinstra hat sels ek niget oan 
it Frysk, mar syn grutste belangstelling 
giet út nei skiednis. Op de HBS yn 
Boalsert begûn dy ynteresse en de kar 

foar de stúdzje skiednis yn Grins wie 
gau makke. Yn 1968 kaam er by de 
Provinsjale Biblioteek oan it wurk, de 
foarrinner fan Tresoar. As wittenskiplik 
assistint hâlde er him dwaande mei it 
systematysk yndielen fan boeken op 
it mêd fan skiednis yn it algemien en 
dy fan Fryslân yn it bysûnder. Letter 
kaam dêr ek wurk oer de Fryske taal 
by en de oanskaf fan nije publikaasjes 
op it mêd fan Fryske taal en skiednis. 
Yn 1995 koe er mei in geunstige 
regeling út it wurk wei, mar lang hat 
er net thús sitten. ‘Se fregen my al 
foardat ik der by de PB út gie oft ik 
frijwilliger wurde woe, dat binnen in 
healjier wie ik werom om as frijwilliger 
by it Ryksargyf oan de slach te gean. 
It wurk leit my wol en salang’t ik noch 
wat bydrage kin, doch ik dat graach.’ 
Tal fan skinkingen dy’t Tresoar yn de 
rin fan de jierren binnen krigen hat, 
hat Douwe Zeinstra beskreaun. ‘Myn 
earste klus wie it katalogisearjen fan 
almenakjes, dy’t al binnenbrocht 

Frijwilliger oan it wurd: Douwe Zeinstra

‘ Ik wol noch graach 
wat bydrage’

Okkerjiers krige Tresoar fan de bekende akteur Peter Tuinman in grut tal troch 

syn heit Anne Tuinman yn it Frysk oersette toanielstikken. Frijwilliger Douwe 

Zeinstra ynventarisearre it materiaal en kaam in tal nijsgjirrichheden op it spoar.

Douwe Zeinstra ynventarisearre it wurk 
fan Anne Tuinman. (Foto Haye Bijlstra)
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wiene yn de tiid dat ik noch regulier 
oan it wurk wie, mar dat lizzen bleaun 
wie om’t net ien it oan tiid hie.’ 

Anne Tuinman
Hy kaam it wurk fan Anne Tuinman op 
it spoar doe’t er wat oan it sneupen 
wie, op syk nei in folgjende klus. ‘Ik ha 
alles fan Tuinman troch de hannen hân 
en krekt om’t de korrespondinsje der 
ek by siet, krige ik wat mear ynsjoch 
oer it ta stân kommen en de motiven. 
Mei persoanlike opmerkingen lit er 
wat fan himsels sjen. Sa skriuwt er 
ris kear: Waarom ik die ‘Kampioen’ 
uiteindelijk toch maar heb genomen? 
Och, Van Wijngaarden heeft er 
hartroerend zijn best op gedaan. En 
deugd moet beloond worden. Anne 
Tuinman wie wol wat in apart man. 
Foarsafier’t ik wit, hat er net sels op 
it toaniel stien. Hy wie o sa grutsk op 
syn soan Peter. Yn ien fan syn lêste 
brieven oan Hughes fertelt er oer 
Peter: In Dokter Frost heeft mijn zoon 
toen hij 16 was, de pseudo gespeeld. 
Toen het doek viel, zag ik nog net, 
dat de regisseur het toneel kwam 
opstormen en hem om de hals viel. 
Dat zijn voor een vader onvergetelijke 
momenten. Yn syn brief oan Peter 
skriuwt Hughes: Het herlezen hiervan 
bracht bij ons beiden de herinnering 
terug aan een bijzonder prettige relatie 
met een geestig en intelligent man … 
En zo wisten wij van zijn liefde voor: 
toneel, de Friese taal, boeken, vertalen 
en kaatsen …’

Oanwinst
Tuinman syn oersettingen binne 
frijwat spile, hy wie in bekende 
namme, mar net alles is útjûn. ‘Hy 
die it tinkt my foaral om’t er der sels 
aardichheid oan hie. Benammen nei 

syn pensjoen yn 1969 krige er de 
guit en komt de produksje hielendal 
op gong. Yn dy jierren skriuwt er syn 
namme meastentiids op syn Frysk, as 
Anne Túnman. Hy pielde al betiid mei 
toaniel. By de samling wiene in pear 
humoristyske stikjes yn it Nederlânsk, 
dêr’t fan ien by oanjûn stiet, dat it yn 
eigen doarp De Rottefalle spile is. Dat 
moat dus op syn lêst yn 1940 west 
hawwe; de stavering is lykwols yn 
beide stikjes dy fan 1947. Ik tink dat er 
se letter of mooglik opnij úttypt hat. Yn 
1956 komme by De Terp syn earste 
Fryske toanieloersettingen út: Spul 
om dokter en Aksters om it hiem. It is 
net altyd mei wissichheid nei te gean, 
wannear’t in stik publisearre is, om’t 
– krekt as de measte toanielútjouwers 
- Tuinman yn syn stikken net it jier fan 
ferskinen oanjout. De útfiering fan it 
typwurk, it jier fan ferskinen fan de 
stikken dy’t hy brûkt hat om út oer te 
setten, de data fan de opfiering en yn 
it lêst it brûken fan de Steatestavering 
meitsje it mooglik út ’en rûgens in stik 
te datearjen. Ek de korrespondinsje 
mei útjouwerij Jongeneel – bewarre 
omdat dy yn 1995 de brieven oan 
Peter Tuinman stjoerd hat en omdat 
de lêste dêrfan kopyen oan Tresoar 
skonken hat - kin dêrfoar in oanwizing 
jaan. Yn de jierren 1970-1983 tel ik 
no 46 eigen útjeften fan Tuinman; in 
pear dêrfan hat er letter noch in nije 
fersy fan makke en in pear binne 
yn it Nederlânsk. Dat komt del op 
sa’n 40 nije yn it Frysk oersetten 
stikken yn dy perioade. Net allinnich 
de stikken dêr’t Tresoar hielendal 
neat fan hie, bestjutte in oanwinst, 
ek de stikken dêr’t letter in offisjele 
útjefte fan kommen is by De Terp of 
St.U.F.T. likegoed. Dêr wurdt dúdlik 
út, dat Tuinman foar toanielstikken 

Anne Tuinman
Hy is yn 1905 berne yn 
Bûtenpost. Hy learde foar 
skoalmaster en kaam yn 
1924 oan ’e skoalle fan De 
Rottefalle oan it wurk. Yn 1940 
is er beneamd ta haad fan de 
iepenbiere skoalle fan Twizel. Fan 
1949 oant 1969 wie er haad fan 
de Allerhofskoalle yn Oerterp. 
Dêrwei ferhuze er nei Drachten, 
dêr’t syn frou Albertha Sjoukje 
Bloembergen al yn 1970 stoar. 
Mei har hie er twa bern krigen: 
in dochter en in soan (Peter). 
Syn lêste libbensjierren brocht 
er troch yn in fersoargingshûs yn 
Hoogeveen, dêr’t syn dochter 
wenne. Yn dat plak is er ferstoarn 
op 26 novimber 1984.

dy’t oarspronklik yn it Ingelsk, Dútsk 
of Frânsk ferskynd binne, altyd de 
Nederlânske oersetting brûkt hat om 
te ferfryskjen. Ek al sitte by de samling 
in pear stikken dy’t in bedriuw misse, 
dochs is de samling-Tuinman yn 
ferskate opsichten in oanwinst foar 
Tresoar om wiis mei te wêzen.’



Nieuwe aanwinsten

Cliché
|	Ids	de	Jong

In februari heeft Tresoar een kleine schenking 
gekregen, een cliché (een drukvorm die ge-
bruikt wordt voor het drukken van illustraties) 
van een prent van de internationaal gelauwer-
de cartoonist Cork. Cork is de artiestennaam 
van Cor Hoekstra (1931-1996). De nagelaten 
collectie cartoons van Cork worden bewaard 
bij Tresoar en zijn te bekijken in de digicollec-
tie. De afdruk van deze cliché is daarin terug 
te vinden met het signatuur F016. Hoewel er 
in het verleden veel clichés werden gebruikt 
om prenten van Cork af te drukken, zijn er 
maar weinig bewaard gebleven. Dit cliché is 
een schenking van Harry Stalknecht van de 
Kringloopwinkel Kampen.

Hollânsktalige sonnetten  
fan Tjitte Piebenga 
|	Thys	van	der	Veen

Tresoar hat lêsten in útsûnderlik bondeltsje neffens foarm en 
ynhâld fan de dichter Tjitte Piebenga oan de kolleksje tafoegje kin-
nen. De doe 22-jierrige dichter joech syn behindige Hollânsktalige 
bondeltsje de titel Sonnetten van de smalle waan mei. It is skreaun 
fan april oant juny 1957 en ferskynd yn Rondom Mariënburg, it 
blêd fan de eardere kweekskoalle Achter de Hoven. Dêrneist hat 
de dichter it sels ek útjûn yn in bondele en yllustrearre oplage fan 
tsien eksimplaren. Tresoar hat nûmer fiif krigen. Njonken de fiif 
sonnetten befettet it bondeltsje in motto nei de Surinaamske au-
teur en fersetsman Albert Helman en in kolofon. Nijsgjirrich binne 
de mei balpinne kleure ynplakte yllustraasjes fan 4 by 4 sintimeter, 
dy’t in oanfolling op de sonnetten foarmje. Tsjin de efterkant fan 
de lêste side mei it fers ‘daarom’ is in papier plakt dêr’t de tekst 
dy’t op de oanplakte kant stiet noch dúdlik lêsber is. De ûnder-
streke wurden ‘Zij hielden koers’, dy’t ferwize nei de besettingstiid, 
springe fuortendaliks yn ’t each. Tafal of opset? Sonnetten van de 
smalle waan einiget mei de regels ‘omdat u trachtte daar te lopen 
/ waar ik allang niet meer kon staan’. 
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Tresoar heeft een boek ontvangen 
dat van palmbladeren is gemaakt. 
Het is geschonken door familie van 
de vorig jaar overleden Leo Jagers-
ma. Hij kocht het boek bij een veiling 
van De Tille voor 90 euro. Het boek 
dateert uit de negentiende eeuw 
en is afkomstig van Oost-Java. Het 
boek van 30 bij 50 centimeter is als 
een soort luxaflex te lezen. De blade-
ren zijn aan beide kanten beschreven 
en kunnen worden omgedraaid. De 
tekens zijn in het blad gekrast. De 
inhoud van de Javaanse tekst is on-
bekend, maar kan uit verschillende 

thema’s bestaan zoals godsdienst, 
epische verhalen, geneeskunde 

en astrologie. Het geschikt 
maken van palmbladen of 

lontar om op te schrijven, 

is een langdurig proces. De bladeren 
worden gedroogd, vervolgens met 
water geweekt om chlorofyl te verwij-
deren, daarna gereinigd met een bor-
stel van kokos, om vuil te verwijderen 
en opnieuw gedroogd. Dan worden 
de bladeren gestoomd boven kokend 
water gemengd met andere bladeren 
zodat ze een geelrode kleur krijgen. 
De bladeren worden gestapeld en 
ieder palmblad wordt samengebon-
den. Daarna wordt het gedurende 
zes maanden bewaard voordat ze 
klaar zijn voor inscripties. De bladen 
worden gegraveerd met een speciaal 
apparaat van ijzer, met de punt aan-
gescherpt in een driehoekige vorm. 
Na het graveren worden de inscrip-
ties ingewreven met natte houtskool, 
schoongemaakt en gedroogd. 

|	Jelle	Krol

Fan byldzjend keunstner Gerrit de Wilde út Makkum hat Tresoar ferline jier 
it argyf krigen. Oer De Wilde is lêsten de biografy De wilde weg ferskynd, 
skreaun troch Bert de Turck. By de presintaasje dêrfan yn Tresoar wie 
ek wurk fan de keunstner te sjen. De Wilde brûkt as byldzjend keunstner 
gauris foarwerpen dy’t alle dagen brûkt wurde. Troch de wize dêr’t hy se 
op bewurket, feroarje se en krije se in oare wearde. Hy stiet model foar 
de keunstners dy’t yn de jierren santich en tachtich fan de foarige ieu 
as keunstner in bestean opbouwe koene sûnder lykwols wrâldferneamd 
te wurden. De Wilde ûnderhâlde skriftlike kontakten mei gâns oare 
keunstners. De wjerslach dêrfan is werom te finen yn de wiidweidige 
korrespondinsjes dy’t syn argyf befetsje, ûnder oare mei Gerrit Terpstra. 
It wurk is tige oarspronklik en past yn gjin inkelde streaming, is 
monumintaal fan útstrieling, mar dochs altyd lyts fan formaat. Der sit yn 
dat wurk ek in soad humor, krekt as ek yn de brieven. Hieltyd boartet de 
keunstner mei earnstige tema’s en mei dilemma’s dêr’t minsken, sa’t it 
liket, yn finzen sitte. De rige ‘Tijd’ dy’t te besjen wie yn Tresoar, is wat dat 
oangiet eksimplarysk. It ferline, it no en de takomst wurde mei help fan 
boeken útbylde, mei hieltyd op de side lofts fan it (sabeare) boek it ferline, 
de side dy’t omheech stiet it no en rjochts de side mei de takomst. 

Keunstner Gerrit de Wilde

Palmbladboek
|	Tjeerd	de	Jong		



Jiergearkomste
De Vrienden van Tresoar houden de jaarvergadering 
op donderdag 26 april om 20.00 uur. Het bestuur is 
verheugd dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter 
is geslaagd. Jannie van der Kloet wordt tijdens de 
vergadering benoemd. Daarnaast nemen we afscheid van 
de bestuursleden Joop Koopmans en Robert Wielinga, 
die er beiden twee volle termijnen op hebben zitten. Tot 
slot zal de kascontrolecommissie haar bevindingen kort 
rapporteren. 

Het bestuur heeft de hand weten te leggen op een 
spectaculair zestiende-eeuws cadeau. Het betreft een 
uniek drukwerk, uit de kringen rond de Franeker hoogleraar 
in de wiskunde Adriaan Metius. Tijdens de jaarvergadering 
zal een uitgebreide toelichting bij dit cadeau worden 
gegeven. Na de pauze houdt Tsjerk Veenstra een lezing 
over J.B. Schepers. Meer over dit onderwerp is te lezen in 
Letterhoeke (nummer 3 van vorig jaar). 

Ekstra aktiviteit
Op freed 25 maaie om 14.00 oere is der foar Freonen foar 
de twadde kear de mooglikheid om Tresoar fan in oare 
kant te besjen. 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. 

Freonen
Tresoar heeft op dit moment bijna duizend Vrienden die 
lid zijn van onze stichting. Dit is een grote toename ten 
opzichte van vorig jaar, toen het ledental rond de 700 
schommelde. De toename komt voornamelijk omdat ruim 
300 leden van het It Fryske Boek aan het bestand konden 
worden toegevoegd. Voor de 1000ste Freon heeft de 
stichting een bijzonder cadeau klaar liggen. 

Werf een nieuwe Vriend en ontvang een geschenk
De Vrienden van Tresoar hebben in 2010 een bijzonder boekwerkje aan Tresoar geschonken: Voyage pittoresque dans La 
Frise, une des sept Provinces-Unies, geschreven door P.J. Gauthier-Stirum (1784-1851), die als jong ambtenaar in 1810-
1813 in Sneek werkte nadat Frankrijk onder keizer Napoleon Nederland had ingelijfd. Gauthier droeg Fryslân een warm 
hart toe: hij vond er zijn bruid en schreef een boekje over zijn bevindingen, geïllustreerd met prachtige tekeningen. Het 
geschenk was zo bijzonder dat een uitgever het heeft laten vertalen en heeft uitgegeven als Pittoreske reis door Friesland, 
een van de Zeven Verenigde Provinciën (2011). Vrienden van Tresoar die een nieuwe Vriend weten te werven, krijgen dit 
mooie en interessante boekje als bedankje. Mocht u geen belangstelling hebben voor het boekje van Gauthier, dan kunt u 
ook kiezen voor It Heiteleaze Bern (2010), een uitgave met gedichten, teksten en foto’s gemaakt naar aanleiding van een 
Oudfriese rechtstekst uit de Middeleeuwen. Wilt u iemand Vriend van Tresoar maken en een geschenk ontvangen? Stuur 
dan een briefje met uw naam en de naam van de nieuwe Vriend naar Tresoar, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden. U mag 
de gegevens per mail versturen naar info@tresoar.nl.

Nijs fan de Stifting 
Freonen fan Tresoar 

Ex libris 
De Freonen fan Tresoar skreaunen foarich jier in wedstriid út om in nij ex libris te ûntwerpen. 
Dat ex libris soe tenei brûkt wurde yn de boekegeskinken dy’t de Freonen oan Tresoar 
jouwe. Op de oprop is spitigernôch mar ien ynstjoering kommen. In moaie ynstjoering, 
útfierd yn in Jugendstil-achtige sfear, mei in dúdlike omskriuwing derby. In protte eleminten 
dy’t mei Tresoar en de Freonen te krijen hawwe sitte deryn. Mei mar ien ynstjoering hat de 
sjuery lykwols gjin kar. It bestjoer fan de Freonen hat dêrom besletten op in letter momint de 
oprop op ’e nij ûnder it publyk út te setten. 

Mefrou Moes-de Vos út Warns 
stjoerde dit ûntwerp yn foar de  

ex libris-ûntwerpwedstriid.
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maart
31	 Studiedag	van	de	Doopsgezinde	Historische	Kring	en	

Tresoar,	Tresoar.

april
4	 De	Moanne-live,	Tresoar,	20.00	oere.

5	 Iepening	útstalling	25	jier	Aaipop,	Tresoar,	20.00	oere.

10	 Boekpresentatie	Pittoreske	reis	langs	de	dode	steden	

van	de	Zuiderzee,	Tresoar.

12	 Jûn	yn	it	ramt	fan	25	jier	Aaipop	mei	muzyk	fan	Gurbe	

Douwstra	en	poëzy	fan	Beart	Oosterhaven,	Tresoar,	

20.00	oere.

14	&	15	 Museumweekend

17	t/m	26		 Week	van	de	Klassieken

19	 Jûn	yn	it	ramt	fan	25	jier	Aaipop	oer	literêre	

lietteksten,	mei	Hein	Jaap	Hilarides,	Goaitsen	van	der	

Vliet,	Nyk	de	Vries	en	Souldada,	Tresoar,	20.00	oere.

21	 Nacht	van	de	Filosofie,	Tresoar,	19.30	uur.

24	 Fulgentius,	Freud	of	Frazer:	lezing	door	dr	P.S.	

Gerbrandy,	Tresoar,	19.30	uur.

26	 Jiergearkomste	Freonen	Tresoar,	Tresoar,	20.00	oere.

26		 Jûn	yn	it	ramt	fan	25	jier	Aaipop	mei	Gerrit	Breteler,	

Tresoar,	20.00	oere.

27	 Congres	over	David	Gorlaeus,	Koarnjum.

maaie	|	mei	
10	 Troelstra-bustocht,	start	Tresoar.

10	 Lezing	Carolijn	Visser,	Tresoar,	19.30	uur.

22	 Lezing	van	dr.	Patrick	Gouw	over	Sporthelden	uit	de	

Romeinse	Keizertijd,	Tresoar,	19.30	uur.

25	 Tresoar	ûntfangt	de	Freonen	fan	Tresoar	foar	in	

rûnlieding,	14.00	oere.
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Meer info? > www.tresoar.nl > agenda
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