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an de redaksje

De earste helte fan 2012, foar
de simmer, wie in drokke en
suksesfolle helte. De útstallings
lutsen in soad publyk en krigen
omtinken yn de media. Hiel
suksesfol wie de útstalling oer
de mennisten, in pear tûzen
minsken dienen mei oan de
aktiviteiten dy’t organisearre
wiene. Ynhâldik binne de trije
útstallings ek o sa wurdearre;
moai en yntym fûnen de besikers
it neiboude mennistetsjerkje.
Mei de dêropfolgjende útstalling
oer Aaipop wie de stúdzjeseal
fan Tresoar omtsjoend ta in
wier popfestivalterrein, in oare
sfear dy’t foar werkenning by
de Aaipopleafhawwers soarge.
It is moai te sjen dat by Tresoar
dy romte der is foar sa’n
grut ferskaat, fan in tsjerkje
nei in poppoadium. En fan
Studium-Generale-lêzings oant
fertelaktiviteiten foar bern.

Nij seizoen
Nei de simmer begjinne we fuort
goed mei de tredde edysje alwer
fan de Moanne fan it Fryske
boek. Dêroer mear yn dizze

Janny Bottema naam ôfskied fan Tresoar. (Foto Haye Bijlstra)

Letterhoeke en yn it festivalgidske
dat de Freonen by dit nûmer
derby krije. Ek de aktiviteiten
yn it ramt fan 10 jier Tresoar
rinne noch it hiele jier troch.
Tresoar pakt net ien kear grut
út, mar docht dat trochgeand
mei tal fan lytsere saken:
in aksje foar fêste klanten,
pipermuntsjes, in aktiviteit
foar toeristen, in konsert,
alve Tresoar-meiwurkers
hawwe yn in jubileumshirt
de Slachtemaraton rûn
ensafuorthinne. Der wurde
noch hieltyd nije plannen
betocht. De ôfsluter sil wêze
op 12-12-2012, mei in grutte
teebesite foar elkenien. Doel
is om in soarte fan iepen hûs

te hâlden fan 13.00 oant 21.00
oere dêr’t foar besikers fan alles
te dwaan en te sjen is, lykas
rûnliedings, workshops en
optredens fan fertellers, dichters
en muzikanten.

Ofskied
Yn maaie hat Tresoar ôfskied
nommen fan Janny Bottema,
ien fan de meiwurkers dy’t mei
it oernimmen fan de taken fan
It Fryske Boek meikommen is.
Janny is mei pensjoen gien. Se
hat in protte wurk dien foar
de Fryske taal en literatuer. By
har ôfskied yn Jonker Sikke
yn Jellum, dêr’t ek in soad
Fryske skriuwers wiene, is dêr
wiidweidich by stilstien.

an de redactie

De eerste helft van 2012, voor
de zomer, was een drukke en
succesvolle helft. De tentoonstellingen trokken veel publiek en
kregen aandacht in de media.
Heel succesvol was de tentoonstelling over de doopsgezinden,
een paar duizend mensen deden
mee aan de activiteiten die waren georganiseerd. Inhoudelijk
zijn de drie tentoonstellingen
ook erg gewaardeerd; mooi en
intiem vonden de bezoekers het
nagebouwde doopsgezindenkerkje. Met de daaropvolgende
tentoonstelling over Aaipop was
de studiezaal van Tresoar omgetoverd tot een echt popfestivalterrein, een andere sfeer die voor
herkenning bij de Aaipopliefhebbers zorgde. Het is mooi te zien
dat er bij Tresoar die ruimte is
voor zo’n grote verscheidenheid,
van een kerkje naar een poppodium. En van Studium-Generalelezingen tot vertelactiviteiten
voor kinderen.

Nieuw seizoen
Na de zomer beginnen we direct
goed met de derde editie alweer

De tentoonstelling Menno!, met het interieur van een
doopsgezinde kerk, trok veel belangstelling. (Foto Haye Bijlstra)

van de Moanne fan it Fryske
boek. Daarover meer in deze
Letterhoeke en in het festivalgidsje dat de Vrienden er bij
dit nummer bij krijgen. Ook de
activiteiten in het kader van 10
jaar Tresoar gaan nog het hele
jaar door. Tresoar pakt niet één
keer groot uit, maar doet dat
doorlopend met tal van kleinere
zaken: een actie voor vaste klanten, pepermuntjes, een activiteit
voor toeristen, een concert, elf
Tresoar-medewerkers hebben in
een jubileumshirt de Slachte
marathon gelopen enzovoort.
Er worden nog steeds nieuwe
plannen bedacht. De afsluiting
zal zijn op 12-12-2012 met, een
grote theevisite voor iedereen.
Doel is om een soort open huis

te houden van 13.00 tot 21.00
uur waar voor bezoekers van
alles te doen en te zien is, zoals
rondleidingen, workshops en optredens van vertellers, dichters
en muzikanten.

Afscheid
In mei heeft Tresoar afscheid
genomen van Janny Bottema,
één van de medewerkers die
met het overnemen van de
taken van It Fryske Boek is
meegekomen. Janny is met
pensioen gegaan. Ze heeft veel
werk gedaan voor de Friese taal
en literatuur. Bij haar afscheid
in Jonker Sikke in Jellum,
waar ook veel Friese schrijvers
waren, is daar uitgebreid bij
stilgestaan.
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Moanne fan it
Fryske boek

Tresoar organisearret alwer foar de tredde kear de Moanne fan it Fryske boek. It hiele jier
troch organisearret Tresoar allerhanne literêre aktiviteiten, mar yn de Moanne fan it Fryske
boek wurdt dêr nochris in skepke boppe op dien. Fan 14 septimber oant en mei 14 oktober
wurdt rûnom yn Fryslân ekstra omtinken jûn oan nije Fryske boeken en aktiviteiten dêr
omhinne. It tema dit jier is spanning.

|Wieke de Haan

De grutste aktiviteiten binne it
Frysk Boekefeest as iepening,
ekspedysje Laaksum, ferskate
optredens yn de biblioteken en
op oare plakken, de útrikking
fan de Fedde Schurerpriis en de
Obe Postmapriis, en as slot de
Reis-Aksje mei as hichtepunt
Skriuwkeunst yn Warkum.

Frysk Boekefeest
It Frysk Boekefeest op freed 14
septimber foarmet de start. In
koart program mei in teateract
dêr’t de boekoanbieding fan it
kadoboek yn ferwurke sit, wurdt
folge troch dielprograms troch
it hiele gebou hinne, mei ûnder
oare omtinken foar nije Fryske
boeken, in dichterspoadium,
ferskate foto-eksposysjes en
de film Starlight Countryside.
It is in oade oan de films
fan Johan Adolfs, de grutte
doarpsfilmer út de jierren
fyftich en sechstich fan de
foarige ieu. Adolfs filme
rûnom yn Nederlân en
makke allinnich al yn Fryslân
krapoan 200 doarpsfilms. In
part dêrfan sit yn de kolleksje
fan it Fries Film Archief. Tsjisse
Hettema, meiwurker fan Tresoar
en it Fries Film Archief, hat mei
help fan poëzij en soundtracks
bylden fan Johan Adolfs bewurke

ta in ferrassend nij gehiel. Op
dizze jûn is ek de iepening fan de
foto-útstalling Noorderlicht. En
de winner fan de Obe Postmapriis
wurdt bekend makke op dizze jûn.
De muzyk is fan Black Atlantic en
de presintaasje is yn hannen fan
Tet Rozendal. Belangstellenden
kinne har foar dit feest opjaan fia
ynfo@tresoar.nl.

Fedde Schurerpriis en
Obe Postmapriis
De Fedde Schurerpriis, foar
it bêste debút (of debút yn in
nij sjenre) út de jierren 2008
oant en mei 2010, wurdt freed
12 oktober yn Tresoar útrikt.
Ek de Obe Postmapriis, foar
de bêste oersetting út deselde
perioade, wurdt dan útrikt. Neist
dizze trijejierlikse provinsjale
prizen, kin it publyk út fiif
nominearren kieze foar de
Fedde Schurerpublykspriis.
Fia ynternet kin stimd wurde
(www.fedde2012.nl) op ien fan
de fiif boeken fan dizze list. Dat
kin noch oant en mei 10 oktober
2012. Folgje ek de tweets mei
#fedde 2012. De kânshawwers
binne Thys Wadman (mei De
oerwinnings fan Tido Houtsma),
Elske Kampen (mei Fan glês it
brekken), Hidde Boersma (mei Fol
túch de mist yn), Abe de Vries (mei

Identiteit & kowesturten) en Eeltsje
Hettinga (mei Gerben Rypma. De
keunstner fan it dûbele krús).

Reis-Aksje
Op snein 14 oktober, de lêste dei
fan de Moanne fan it Fryske boek,
is wer de jierlikse Reis-Aksje. Dat
hâldt yn dat minsken dy’t yn it
besit binne fan it kadoboek Bak de
hiele dei fergees reizgje kinne mei
bus en trein yn Fryslân en mei de
Arrivatrein ek noch yn Grinslân.
Boppedat dogge tal fan musea,
galeryen en restaurants mei oan
dizze aksje mei oanbiedings
op fertoan fan it kadoboek.
Foar in list fan dielnimmers
en de betingsten, sjoch op
www.moannefanitfryskeboek.nl

Skriuwkeunst yn Warkum
Yn Warkum is snein 14 oktober
in spesjaal Reis-Aksje program
opset: ‘Skriuwkeunst yn Warkum’.
De Arrivatrein út Ljouwert
bringt jo fergees nei Warkum
as jo reizgje op fertoan fan it
kadoboek Bak. De Arrivatrein giet
om 13.03 oere út Ljouwert wei
en is om 13.42 oere yn Warkum.
Dan stiet dêr in toeristetrein
klear dy’t dielnimmers oan it
program fergees fierder ferfiert
nei it sintrum fan Warkum foar
literêre en muzikale optredens
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Ekspedysje Laaksum
– Besiele plakken
|Bert Looper
In ympresje fan it Boekefeest fan ferline jier.

yn in keunstsinnige omjouwing.
Underweis sil Frâns Faber op
de lûkharmoanika spylje. Ek de
trein fan 14.03 oere út Ljouwert
wei slút oan by ‘Skriuwkeunst yn
Warkum’.
Yn Warkum is in ôfwikseljend
program mei Sietse de Vries,
Tryntsje van der Veer, Paul
van Dijk, Ferdinand de Jong,
Popke Popma en Mindert
Wijnstra yn ferskate ateliers
en galeryen. Leaver op eigen
manneboet yn Warkum
omstrune kin ek; ferskate oare
galeryen en ateliers binne
iepen. Gids en gasthear yn de

hiele reis is Douwe Kootstra,
ûnderweis muzyk fan Frâns
Faber. De ôfsluting is yn it
Jopie Huismanmuseum mei de
priisútrikking fan de sulveren
Twicht (gedicht op Twitter)
en Filmpriis foar it moaiste en
spannendste filmke oer it tema.
Foar wa’t dat wol, stiet der
neitiid foar € 22,50 in Reis-Aksje
menu klear (op eigen kosten) yn
restaurant ‘It pottebakkershûs’,
Merk 18. Reservearje fia
www.itpottebakkershus.nl of
belje 0515 541900. De toeristetrein
bringt jo nei iten wer nei stasjon
Warkum ta.

Mear ynformaasje
Ein augustus ferskynt in
festivalgidske dat de Freonen by
dizze Letterhoeke krije. It gidske
is ek te krijen by de boekhannel of
biblioteek by jo yn de buert. Dêr stiet
de aginda mei skriuwersoptredens
yn en ynformaasje oer de
Twichtwedstriid. It is in goed ding om
foaral geregeldwei op de webside
www.moannefanitfryskeboek.nl
te sjen. Soms komme der
noch aktiviteiten of oanfoljende
ynformaasje by. Op Twitter kinne jo
ûnder de hashtag #MfiFB12 tweets
fine, dy’t hjirmei te krijen ha.

Kadoboek en aksjeboek

De muzyk op it Boekefeest komt fan Black Atlantic.

Skriuwer-sjoernalist Sietse de Vries
hat foar de gelegenheid it kadoboek
skreaun. Syn misdiedroman Bak kinne
jo yn besit krije troch yn de Moanne
fan it Fryske boek foar € 10,00 oan
Fryske boeken te keapjen by de
boekhannel. Op side 10 yn dizze
Letterhoeke folget in priuwke fan
syn ferhaal. Fansels is der dit jier ek
wer in spesjaal aksjeboek foar bern.
By oankeap fan € 10,00 oan Fryske
berneboeken, wurdt it printeboek
Knipperke fan Lida Dijkstra te keap
oanbean foar € 3,95.

Laaksum is in ‘ikoanysk’ plak yn it Fryske lânskip en ... yn de Fryske ferbylding. Skilders, skriuwers, dichters, se litte har
allegear ynspirearje troch dizze bysûndere lokaasje oan de âlde Sudersee. Yn it ramt fan de Moanne fan it Fryske boek
organisearje Tresoar en De Culturele Onderneming op sneon 22 septimber in ekspedysje nei Laaksum. In prachtige tocht fan
Ljouwert fia Boalsert, Riis en it Reaklif nei Laaksum, dêr’t wy de sinne yn de see sakjen sjen sille om 19.34 oere. Underweis
binne der optredens fan bekende lanlike en Fryske dichters, skriuwers en muzikanten. De P.C. Hooftpriiswinner Tonnus
Oosterhoff, mar ek jong Frysk talint, de jonge ‘dichteres des vaderlands’ Joanne Hoekstra ensafuorthinne. Koartsein, gean
mei op ynspiraasjesafary, gean mei op ekspedysje Laaksum!

Tiid
12.30
Ynrin by Tresoar mei kofje en tee
13.00
Wolkom troch Bert Looper
13.05
Iepeningstaspraak troch Atte Jongstra
13.20
Optreden Ljoubjr
13.50
De bus giet fuort
14.30
Oankomst Boalsert Martinitsjerke
14.45
Iepening troch Hayo Apotheker
14.50	Taspraak Tonnus Oosterhoff
(P.C. Hooftpriis-winner 2012)
15.00
Sang fan Lucette van den Berg
15.10	Jonge dichters
- Joanne Hoekstra
(Jonge Dichter des Vaderlands 2012)
- Sannemaj Betten
- Geart Tigchelaar
15.45
De bus giet fuort
16.15	Oankomst yn Riis by de Teatertún
Optredens fan:
- Cornelis van der Wal
- Black Atlantic
Poadium Jong Talint
Momint foar in glêske
17.15
De bus giet fuort
17.30	Oankomst Reaklif mei wurden fan Atte Jongstra
18.00
Laaksum: sop en brea
18.45	Ofsluting mei
- Goaitsen van der Vliet
- Sytze Pruiksma
- Atte Jongstra
- Albert Bonnema en
Lucette van den Berg

De âlde sâltloads yn Laaksum.
Kaarten € 37,50 (ynklusyf iten en drinken en in taske foar
ûnderweis).
Yn de foarferkeap, oant 10 septimber, binne de kaarten
€ 32,50.
Kaarten bestelle: meitsje € 32,50 (oant 10 septimber)
of € 37,50 (nei 10 septimber) oer op rekkennûmer
12.75.94.264 fan Tresoar û.f.f. Laaksum
Mear ynformaasje: www.tresoar.nl of Hilda Top,
h.top@tresoar.nl, of 058-7890789
Parkearje kin foar Tresoar oer yn parkeargaraazje
Aldehoustertsjerkhôf.
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It kadoboek Bak fan
Sietse de Vries

It kadoboek Bak wurdt yn opdracht fan Tresoar útjûn troch de Friese Pers Boekerij, by de
gelegenheid fan de tredde Moanne fan it Fryske boek (14 septimber - 14 oktober 2012).
It boek krije jo der op ta as jo yn de Moanne fan it Fryske boek foar € 10,00 oan Fryske
boeken keapje by de boekhannel.

kunde en twa kear wyks nei de
kroech skoan troch te kommen.
Lokkich wie oars, mar der wiene
mominten dan miende er, hy hold
it sa noch wol in jier as wat út.

P

riuwend fan in grut glês Guinness beseach Sjerp Bak de
persoan tsjin him oer yn ’e spegel: in wat iensume man
fan fyftich jier yn in swart kolbert mei slytplakken,
it trochskinende hier in pear sintimeter oer de
earen. Al tweintich jier stedsferslachjouwer fan in regionale
krante, noch altyd gjin fêste relaasje, bern soe it wol noait
fan komme. Nee, echt opsjitte woe it net mei it minskelibben
dat him fan de oare kant taap oan him iepenbiere. Mar om’t
Sjerp Bak net de alderheechste easken oan it libben stelde en
it libben dat noait oan him dien hie, klage er net. In stikje
op ’e tiid klear sûnder al te folle taalflaters hie him noait
muoite koste, de frije tiid wie mei fyftich televyzjestjoerders,
aardich wat kunde en twa kear wyks nei de kroech skoan
troch te kommen. Lokkich wie oars, mar der wiene mominten
dan miende er, hy hold it sa noch wol in jier as wat út.
Nei’t er tsjin tolven twa glêzen Guinness ôfrekkene hie
– hy woe de kop derby ha as er wethâlder Geke Jensma
de oare moarns ûnderfreegje soe oer it gemeentlike
parkearbelied – fytste er sûnder al te folle entûsjasme oer
it Súdﬂiet werom nei it rychjeshûs yn Kammingabuorren.
It wie in mylde oktoberjûn, tusken it miggeljen troch
trof er krekt in droege rite. Mei it spegelbyld fan krektlyn
noch op it netﬂues wearzge de treasteleazens fan it eigen
ûnderkommen him noch mear as oars. De ûngesellige
keamers sûnder minsken, sûnder húsdieren, sûnder
blommen suver, hy griisde fan syn eigen smaak. In pear
stevige Ierske whiskeys lieken him de bêste manier ta om
de ôfstân tusken foardoar en sliepkeamer te oerbrêgjen,
mar hy wist dat it ynterview mei de wethâlder gjin houten
kop tastie. Foar syn tritichste hie in kater him noait
behindere om in politikus oan in yngeand fraachpetear te

Sietse de Vries hat it kadoboek dit jier skreaun. (Foto Jan Kalma)

In foarpriuwke út Bak:
Priuwend fan in grut glês
Guinness beseach Sjerp Bak de
persoan tsjin him oer yn ’e spegel:
in wat iensume man fan fyftich
jier yn in swart kolbert mei
slytplakken, it trochskinende hier
in pear sintimeter oer de earen. Al
tweintich jier stedsferslachjouwer
fan in regionale krante, noch
altyd gjin fêste relaasje, bern soe
it wol noait fan komme. Nee,

echt opsjitte woe it net mei it
minskelibben dat him fan de oare
kant taap oan him iepenbiere.
Mar om’t Sjerp Bak net de
alderheechste easken oan it libben
stelde en it libben dat noait oan
him dien hie, klage er net. In stikje
op ’e tiid klear sûnder al te folle
taalflaters hie him noait muoite
koste, de frije tiid wie mei fyftich
televyzjestjoerders, aardich wat

Nei’t er tsjin tolven twa glêzen
Guinness ôfrekkene hie – hy
woe de kop derby ha as er
wethâlder Geke Jensma de oare
moarns ûnderfreegje soe oer
it gemeentlike parkearbelied
– fytste er sûnder al te folle
entûsjasme oer it Súdﬂiet
werom nei it rychjeshûs yn
Kammingabuorren. It wie in
mylde oktoberjûn, tusken it
miggeljen troch trof er krekt in
droege rite. Mei it spegelbyld
fan krektlyn noch op it netﬂues
wearzge de treasteleazens fan it
eigen ûnderkommen him noch
mear as oars. De ûngesellige
keamers sûnder minsken, sûnder
húsdieren, sûnder blommen
suver, hy griisde fan syn eigen
smaak. In pear stevige Ierske
whiskeys lieken him de bêste
manier ta om de ôfstân tusken
foardoar en sliepkeamer te
oerbrêgjen, mar hy wist dat it
ynterview mei de wethâlder
gjin houten kop tastie. Foar syn
tritichste hie in kater him noait
behindere om in politikus oan in
yngeand fraachpetear te
ûnderwerpen; op syn fyftichste
wie dat oars.

Oer de skriuwer
Sietse de Vries (1955) is berne op De Tynje en
studearre oan de sosjale akademy yn Grins. Nei syn
ôfstudearjen kaam er as sjoernalist oan it wurk by
Frysk en Frij. Nei fjouwer jier ferruile er dat blêd foar
de kulturele redaksje fan de Ljouwerter Krante. De
speurdersroman De boargemaster (1998) wie syn
debút. In jier letter ferskynde de twadde plysjeroman,
De dea fan Nico Dekema. Yn 2000 kaam in
Nederlânsktalige detektive út (De spelbepaler). Kûgels
foar Kant folge yn 2002. It jier dêrnei ferskynde Homme
en it geheim fan pake, in berneboek en yn 2009 kaam
syn detektive Potstro Fongers út. Njonken it skriuwen
fan speurdersromans hâldt De Vries him ek dwaande
mei toaniel. Yn 2009 is syn stik De Tredde helte rûnom
yn de provinsje foar it fuotljocht brocht troch de groep
Probe.
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Jofelcultuurdag
|Uzi Hagaï

Op zondag 9 september
staat Tresoar in het teken
van de Joodse cultuur. Op
het programma staan niet
alleen verschillende lezingen
en documentaires, maar ook
een stadswandeling en zelfs
volksdansen.

Fotomanifestatie

Noorderlicht

Het woord ‘jofel’ komt van het Hebreeuwse jaffe dat mooi, goed in
orde, plezierig, leuk, aardig betekent. In het Jiddisch is het joffe en
(mogelijk naar analogie van sjofel) jofel geworden.

Programma van 10.30 - 18.30 uur
Er zijn tal van lezingen, over uiteenlopende thema’s. Zo vertelt professor Wout van Bekkum over Joods Berlijn en dr. Jochem Abbes over
Moses Mendelssohn, een Berlijnse filosoof uit de achttiende eeuw. De
arts Jacob de Leeuwe komt met zijn recente vertaling van de Talmoed
en Jacob Ben-Chaim geeft een antwoord op de vraag: Waarom vieren
wij het joodse nieuwjaar zes maanden te laat? Drs. Anne Groeneveld vertelt hoe ‘koosjer’ het Nieuw Testament is en striptekenaar
Ben Gershon verzorgt een pikante ‘strip-act’ met zijn ‘IdiJood’ strip.
Dr. Ronit Nikolsky vertelt over Mythen in de Bijbel. Denise Citroen
deelt met ons de impressies van haar recente initiatief ‘Open Joodse
Huizen’ in Amsterdam, en drs. Danielle Vos vertelt over de drie joodse
begraafplaatsen in de stad Groningen. Drs. Karin Daalderop mengt
tekst met kunst in haar lezing over de Kabbala, Kunst & Filosofie,
en drs. Henk Puts heeft het over de illustraties van El Lissitzky voor
het Pessach-liedje, ‘Chad Gadja’. Kunstenaar Joseph Semah zal zijn
cryptische titel: ‘Black on White in memory of the Destruction’ op
Jofel ontcijferen, en Iet Schabbing vertelt over haar bijzondere WIZOreis naar Israël kort geleden. De Amsterdamse fotograaf Ron Veeninga
vertelt over zijn bijzondere sociale kunstproject over gastarbeiders in
Dubai en Annette van der Steen sluit de dag af met Joodse ‘volksdansen voor dummies’.
Kijk voor het actuele programma op de website
http://sites.google.com/site/jofelcultuur
Deelname kan door € 10,- over te maken op bankrekeningnummer
12.75.94.264 van Tresoar te Leeuwarden o.v.v. ‘Jofelcultuurdag’

Waarom een Jofelcultuurdag?
Tresoar organiseert de Jofelcultuurdag om de Fuks-
collectie meer naar buiten te brengen. De Fuks-collectie
is sinds 1990 in het bezit van de Provinciale Bibliotheek,
nu Tresoar. Schenker Leo Fuks overleed in dat jaar op
81-jarige leeftijd. De in Polen geboren Fuks woonde sinds
1934 in Nederland. Uit dankbaarheid voor de hulp die de
Friese bevolking aan joodse Nederlanders heeft geschonken tijdens de Tweede Wereldoorlog, bepaalde Fuks in
1976 dat de door hem verzamelde collectie na zijn dood
aan Fryslân zou worden geschonken. Zijn collectie sluit

goed aan bij de Hebreeuwse werken die al in het bezit
waren van Tresoar, zoals de Hebreeuwse collectie uit de
voormalige universiteit van Franeker. De Fuks-collectie bestaat uit zo'n 3.000 banden waaronder oude Hebreeuwse
drukken van voor 1800, oude Jiddische drukken, een collectie 'Emancipatie der Joden in Nederland' uit 1796, een
wetenschappelijke handbibliotheek Hebreeuwse taal- en
letterkunde, tijdschriften en achttiende-eeuwse Hebreeuwse manuscripten. De collectie wordt actueel gehouden en
is uitgegroeid tot meer dan 5.000 werken. De aangekochte
werken zijn vooral in Europese talen.

(Foto Barnet Kansil)

|Annemieke Nijdam
De jaarlijkse fotomanifestatie Noorderlicht komt in september weer naar Fryslân. De hoofdlocatie van Noorderlicht is dit jaar Museum Belvédère in Heerenveen. In
Leeuwarden zijn een aantal nevenlocaties, waaronder
Tresoar.
Voor de fototentoonstelling in Tresoar wordt, voor de
tweede maal, met de fotografen van Het Blauwe Uur
samengewerkt. Het Blauwe uur is een platform voor
kunstfotografen dat de verbeeldende fotografie in de
schijnwerpers wil zetten. Op hun tentoonstelling ‘Blauwdruk’ in 2010 kwamen veel positieve reacties. Een goede
reden om ook voor deze editie van Noorderlicht weer met
Het Blauwe Uur te willen samenwerken. Het wordt een
expositie met nieuw werk, waarin te zien is dat de camera
niet alleen bedoeld is om de buitenwereld te observeren,
maar ook om dromen waar te maken. Meer informatie
over deze expositie is te vinden op www.hetblauweuur.nl.
Gastcurator van de tentoonstelling is Rommert Boonstra
(Groningen, 1942). Hij is beeldend kunstenaar, dichter
en publicist en één van de grondleggers van de geënsceneerde fotografie in Nederland. Zijn werk is geëxposeerd in diverse musea in binnen- en buitenland. Hij was

docent fotografie aan onder andere de Rijksacademie in
Amsterdam.
De tentoonstelling ‘Het 5e kwartier’ is te zien vanaf 3 september tot en met 24 november. De feestelijke opening
is op 14 september, tijdens het openingsfeest van de
Moanne fan it Fryske boek.

(Foto Rob Steenhorst)
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Nieuwe websites voor
genealogie
Met de lancering van
twee nieuwe websites
wordt het zoeken in de
familiegeschiedenis nog
makkelijker en interessanter.

|Johan Steendam

www.wiewaswie.nl
Een nieuw samenwerkingsverband van diverse Nederlandse
erfgoedinstellingen, waaronder
Tresoar, maakt het mogelijk om
met een paar klikken op de muis,
waar ook ter wereld, je familiegeschiedenis te reconstrueren. De
website bevat gegevens die door
vrijwilligers zijn overgetypt uit
de originele bronnen en gestructureerd zijn vastgelegd in databases. Hierbij moet worden gedacht
aan burgerlijke stand akten,
doop-, trouw- en begrafenisboeken, notariële archieven, maar
ook de Scheepssoldijboeken van
de VOC. In de toekomst zal het
aantal deelnemende instellingen

worden uitgebreid en nieuwe
bronnen worden toegevoegd. Het
raadplegen van deze gegevens
is gratis. De bezoeker kan ook

kiezen voor een abonnementsvorm, waarmee hij toegang krijgt
tot extra faciliteiten, zoals het
bekijken en downloaden van
scans van akten, maar ook het
(samen) bouwen van stambomen
en het delen van die resultaten
met andere geïnteresseerden.
De stamboom kan vervolgens
worden uitgebreid met filmpjes,
foto’s, verhalen en allerlei andere
egodocumenten. WieWasWie is
de vervanger van Genlias en de
Digitale Stamboom, landelijke
websites voor genealogisch onderzoek, die binnenkort zullen
verdwijnen. De gegevens van
beide websites worden nagenoeg helemaal verwerkt in de
nieuwe site www.wiewaswie.nl.
Overigens kunnen scans van de
akten van de Burgerlijke Stand
ook nog steeds gratis worden
gedownload en bekeken worden
op www.allefriezen.nl.

www.onsdna.nl
Iedere inwoner van Nederland
laat administratieve sporen achter. Je geboorte is geregistreerd
door de gemeente. Als je een huis
koopt, ligt dat vast in het Kadaster en in een akte bij de notaris.
De archiefinstellingen van Nederland bewaren deze documenten.
Sporen van ieders bestaan zijn terug te vinden in De Nederlandse
Archieven (DNA), te wachten om
gevonden te worden. Iedereen
heeft zijn eigen geschiedenis,

Mata Hari.

want niemand heeft hetzelfde
verhaal. De Nederlandse Archieven helpen het verhaal van jouw
familie, van het huis, de straat
en de buurt waar je woont of van
de stad waar je werd geboren te
ontdekken. Dat dna ligt in DNA!

Beleef de Nacht
van Tresoar!
|Annemieke Nijdam

Tresoar bestaat 10 jaar,
en dat vieren we het hele
jaar door met verschillende
De Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN)
heeft het initiatief genomen
om de (beginnende) archiefonderzoeker wegwijs te maken in
De Nederlandse Archieven. De
website www.onsdna.nl maakt
het iedereen makkelijker die
geïnteresseerd is in geschiedenis
en op zoek is naar sporen van
zijn of haar verleden. Door te
vertellen hoe archiefinstellingen
werken en wat ze zoal hebben.
En door het aanbieden van
wegwijzers, hulpmiddelen en
ingangen op de enorme rijkdom
aan collecties die De Nederlandse Archieven te bieden hebben.

activiteiten. Een van die
activiteiten is de Nacht van
Tresoar op 2 november. Een
bijzondere activiteit, voor een
belangrijke doelgroep: de
jeugd!

De Nacht van Tresoar is bedoeld
voor kinderen die ongeveer net zo
oud zijn als Tresoar: kinderen uit
groep 5/6 van de basisscholen in
Fryslân. Vóór de zomervakantie
heeft Tresoar alle Friese basisscholen benaderd met de vraag of
ze het komend schooljaar met hun
groepen 5 en 6 iets creatiefs willen
doen met de Canon van Friesland
(www.11en30.nu). De creativiteit
kan zich op allerlei manieren uiten.
Dat kan bijvoorbeeld in een mooie
dans, een spannend toneelstuk,
een standbeeld, een lipdub of een
lied. De enige voorwaarde is dat de
inzending moet zijn gebaseerd op
de vensters uit de Canon. Wat te
denken van Mata Hari, Abe Lenstra
of Grutte Pier, de Afsluitdijk, de koe
of de Universiteit van Franeker… mogelijkheden genoeg om de klassen te
inspireren.

Uit alle inzendingen zullen de vijf
mooiste worden gekozen. De groepen die die inzendingen hebben gemaakt, krijgen een uitnodiging voor
de Nacht van Tresoar. Het wordt een
bijzondere avond met muziek, toneel,
dans en verhalen. En dat doen we
zoveel mogelijk in het donker, het is
tenslotte de Nacht van Tresoar… !
Het wordt een avond waar de
groepen nog lang over zullen napraten. Na de zomervakantie volgt
meer informatie richting de Friese
basisscholen. Hou onze website
www.tresoar.nl in de gaten voor de
updates over de Nacht van Tresoar!

Wat: Nacht van Tresoar, voor
kinderen uit groep 5/6 van Friese
basisscholen
Waar: Tresoar
Wanneer: vrijdag 2 november
vanaf 19.30 uur
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Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen werken al jaren aan het project om de
Sonttolregisters te digitaliseren. De registers bevatten gegevens over scheepvaart door de
Sont waar de Deense koning tol over hief. Van 1,7 miljoen doorvaarten tussen 1497 en
1857 staan namen van schippers en hun woonplaats genoteerd, vertrekhaven, lading en
bestemming. De registers zijn een waardevolle bron voor onderzoek voor wetenschappers
en geïnteresseerde sneupers.

Speuren in

Sonttolregisters

Een tekening van het schip dat in 1771 in de Oostzee verging.

De kunstcollectie was een nalatenschap van
koopman en verzamelaar Gerrit Braamkamp.

|Hans Zijlstra

Uit de Sonttoldatabase blijkt dat
veel scheepsladingen uit bulkgoederen als balken, stenen en
graan bestonden. Dat is niet zo
verbazingwekkend. Tot de meer
bijzondere ladingen behoren
rijtuigen en drukwerk, zoals op
6 juli 1697 toen Albert Immessen
Goutkorn van Terschelling van
Amsterdam naar Dantzig voer
met acht atlassen. Een gezonken
schip met lading, omschreven
als ‘koopmanswaren’, maar in
werkelijkheid een ware kunstcollectie, trok mijn belangstelling,
nadat ik er een artikel over had
gelezen op internet. Omstreeks
2000 was een scheepswrak in
de Oostzee ontdekt en in 2006
is daar nader onderzoek naar
gedaan. Het bleek om een
achttiende-eeuws fluitschip te
gaan, dat uitstekend in tact was
gebleven in het brakke water.
Twee masten stonden nog overeind en prachtige houtsnijwerken als hoekmannen kwamen op
onderwaterbeelden naar voren.
Het ging om de Vrouw Maria die

op 9 oktober 1771 zonk, terwijl
zij uit Amsterdam via de Sont
op weg was naar Sint Petersburg. Uit het logboek van het
schip zou blijken dat het in een
storm een rots raakte en daarbij
het roer verspeelde. Ondanks
een poging het schip droog te
pompen, zonk ze korte tijd later.
De lading bestond uit een schat
aan schilderijen, bestemd voor
de Hermitage. Catharina II van
Rusland kocht op een veiling vele
schilderijen van de hand van Hollandse meesters.

Belangrijke lading
Mijn nieuwsgierigheid naar
dit Nederlandse ‘spookschip’
was gewekt en ik ging zoeken
in de database van de Sonttolregisters. Wie was de schipper
van de Vrouw Maria? Bij het
zoeken op de datum kwam ik
op twee mogelijke kandidaten
uit: Reymand Lourentz die op 23
september door de Sont kwam of
Tiert Syckes die op 2 oktober tol
in de Sont betaalde. Navraag bij

mensen van het project wees uit
dat het om Reymand (of Reynoud) Lourens uit Amsterdam
moest gaan. Bij het controleren
van de ladinglijst, zoals opgenomen in de tabel van de Sonttolregisters, bleek echter al gauw
dat de schilderijen vakkundig
geheim gehouden werden en
waarschijnlijk onder het kopje
‘koopmanswaren’ werden aangegeven. De lading was zeer divers,
want ook goederen als suiker,
indigo, papier, zout, kabeljauw,
katoen en hout worden vermeld.
Reynoud Lourens was een zeer
ervaren schipper op de route
Amsterdam-Sint Petersburg. Tussen 1766 en 1775 passeerde hij
regelmatig het Sonttol, dus ook
na zijn jammerlijke stranding
met de Vrouw Maria in de buurt
van de Åland-eilanden (nu de
territoriale wateren van Finland,
en in de achttiende eeuw van
Zweden). Zodra het incident
bekend werd in Sint Petersburg
stuurde het hoofd van het Collegium van Buitenlandse Zaken,

Nikita Panin, onmiddellijk een
brief aan het paleis in Zweden.
Het bevatte een verzoek aan de
Zweedse koning Gustav III, om
te helpen bij de redding van een
bijzonder belangrijke lading ‘Tal
van manden met schilderijen die
behoren tot de keizerin’.

Onderwatermonument
In de jaren daarna zijn er diverse vergeefse pogingen gedaan
om het schip te bergen, maar al
gauw raakte het in de vergetelheid. De Zweedse duiker Sunno
Larsen ontdekte in 2002 in de
archieven dat het om de Vrouw
Maria moest gaan. In het Natio
naal Archief in Kopenhagen
werd gevonden dat de kunstcollectie, gekocht in opdracht van
Catherina op 31 juli 1771 op een
veiling in Amsterdam, een nalatenschap was van de koopman
en verzamelaar Gerrit Braamkamp. In 2006 vonden de Russen
in het Rijksmuseum Amsterdam de namen van vier kopers
die als agent 28 schilderijen

kochten. Alleen al een drieluik
van Gerard Dou werd geschat
op een waarde 14.100 gulden.
Van de lijst van 28 schilderijen
in de ruimen van het schip zijn
er 21 bekend, waaronder werk
van Gerard ter Borch, Jan van
Goyen, Adrian van Ostade en
Paulus Potter, Gabriel Metsu en
Philips Wouwerman. Zou er nog
iets van de schilderijen over zijn
die op 41 meter diepte moeten
liggen? Volgens de documenten
werden de schilderijen verpakt
in hooi en dan in houten kratten gestopt die met was werden
dichtgesmeerd. De experts
betwijfelen of er nog iets van

over is, ondanks de voorbeelden
van bijvoorbeeld de Vasa in
Stockholm die in 1628 zonk en
toch goed geconserveerd naar
boven is gehaald. Rusland en
Finland steggelen nog over de
vraag wie de rechtmatige eigenaar van de kunstschatten is.
Een gezamenlijke redding van
het cultureel erfgoed lijkt tot de
mogelijkheden te behoren. De
vraag is dan wel of het schip op
het droge gehaald moet worden,
met de nodige problemen qua
conservering, of dat het onder
water moet worden gehouden
als een cultureel onderwater
monument.

Op http://sysrep.aalto.fi/vrouwmaria/ staan (in het Engels) teksten over
het schip en beelden van de situatie op de zeebodem. Meer informatie
over het schip is te vinden op Wikipedia, zoek op Vrouw Maria. Hans
Zijlstra is redacteur van De Sneuper en webmaster van de Historische
Vereniging Noordoost-Friesland (www.hvnf.nl). Tevens is hij lid van
de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy. Publiceert
over maritieme en kunsthistorische onderwerpen uit de regio en doet
onderzoek naar Jeronimus Cornelisz, onderkoopman op VOC-schip
Batavia. Hij werkt als marketingmanager bij een internationale uitgeverij
in Amsterdam en heeft een adviesburo.
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Mennisten
en einekoaien
De útstalling oer de mennisten, dy’t fan it maitiid yn Tresoar te sjen wie, brocht har histoarje
en leauwen breed yn byld. It sjen fan de útstalling makke my, as ûndersiker nei (eine)koaien,
nijsgjirrich nei de fraach oft mennisten ek (eine)koaien yn har besit hiene.

Doarpsgebiet Follegea op de kaart fan Schotanus út 1686.
Krekt bûten de gritenij Lemsterlân leit Sleat.

De wei yn Lemsterlân hat noch
altyd de namme ‘Kooiweg’.
(Foto Gerard Mast)

|Gerard Mast

Nei ûndersyk bin ik der achter
kommen dat de mennisten op
twa plakken yn Fryslân ek te
krijen hiene mei koaipleatsen
en op in oar plak hiene se ek
besit neist in fûgelkoai. As earste
kin neamd wurde de koaipleats
te Follegea. Dy koaipleats leit
hielendal op it fuottenein fan
Follegea ûnder de stêd Sleat. Yn
de folksmûle waard sprutsen
fan de Sleattemerkoai. Yn 1700
waard de koai oantsjut as ‘De koy
bij de Kleine Meyr bij Slooten’.
Yn 1728 blykt de koaipleats foar
de helte eigendom te wêzen fan
‘De Mennonite Armen te Sloten’.
Dat is yn 1778 noch hieltyd
sa. Sa wurde yn in Recesboek
fan 1764 de fâden neamd as
Peeke Goyes op Tsjerkgaast de
administraasje ‘van de halve
koy bij de kleyne Slootermeer’
net toane wol. De fâden binne
dan Lubbert Martens, Dedde
Sijbes en Cornelis Sijbrens. Oan
it eigendom fan de mennisten
fan de helte fan de koai komt
in ein yn 1787. ‘Sipke Doedes
mr. zeilmaker woonagtig te
Slooten in qualiteit als diacen
van de Doopsgezinden in
voorschreven stad verklaare
door deesen met approbatie
van alle de leden tot het corpus
dier gezindtheid behoorende
verkogt en in waren eigendom te
hebben overgedragen aan Jenne
Ruurds koopman woonende te
Slooten (…)’. As toponym is it
plak as ‘Sloterkooi’ noch op de
topografyske kaart fan Fryslân
werom te finen.
De twadde koaipleats leit yn
Ikkerwâld. Dy koaipleats is yn
1763 yn syn gehiel ferkocht troch
de eigeneresse ‘Ytje Keimpes
huisvrouw van Eemke Lammerts

De Koaipleats yn Ikkerwâld. (Foto Gerard Mast)

kooijker te Ackerwolde gesterkt
met deselve bekenne mitsdeesen
verkogt te hebben aan Oege
Tjallings en Hedman Tjeerds
huislieden in de Vallom en te
Ackerwolde respve als Diaconen
van de Mennonite Gemeente te
Damwolde’. Jierrenlang bliuwt
dy pleats yn hannen fan dy
gemeente en wurdt dy troch de
tsjerke ferhierd. De iene kear
omskreaun as ‘de mennonite
armestaat van Damwolde en
later als de ‘Doopsgezinde
gemeente van Dantumawoude’.
Yn 1863 waard troch de
mennistegemeente in nije pleats
delset. Dy pleats stiet der noch
altyd. It is ‘De Koaipleats’ fan
Andries Halbesma op it adres
Singel 10. De koai by dy pleats is
yn de droege simmer fan 1921
tichtsmiten, mar de pleats is no
bekend as ‘boerderijcamping

De Koaipleats’. It gehiel is gjin
eigendom mear fan de menniste
gemeente.
As lêste is der yn Kollumer
sweach noch in ferwizing nei
de mennisten mei mieden by
in einekoai, mar dan neamd
as oanlizzer. Yn 1756 wurdt
der op de Sweagermieden in
fûgelkoai mei beplanting en
fûgels ferkocht. De ferkeaper
is Gerrijt Freerks, mar de
oanlizzers oan de westkant
binne de ‘mennonijte armen’. Yn
1776 keapet Fokke Eskes 1½ mad
mieden ûnder Kollumersweach
en dan docht bliken wa’t de
ferkeapers binne: nammentlik
‘Uilke Sijtzes en Egbert Jelles
huislieden op den Westergeest in
qlt. als diakenen der Mennonijte
Gemeente van den dorpe
Collumerswaag’.
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Arbeitsbuch
De Tweede Wereldoorlogcollectie van Tresoar is
verrijkt met een Arbeitsbuch
Deutsches Reich met op
de voorkant de Duitse
adelaar en het hakenkruis.
Het document staat op
naam van Antonia van

geeft kijkje in
veelbewogen
leven

Een vooroorlogse foto voor de slagerij van
Meine van Dijk. V.l.n.r. Antonia met Franziska
op haar arm, een knecht en Meine van Dijk.

De aantekeningen in het Arbeitsbuch van
Antonia van Dijk-Andrzejewski.

|Otto Kuipers

Dijk-Andrzejewski. Ze
kreeg het op 28 juni 1939
van een ambtenaar van
het Arbeitsamt Bochum
uitgereikt. In het werkboek
noteerden werkgevers van
elke betrekking de naam van
het bedrijf, de functie en de
data van indiensttreding en
beëindiging. Aan de hand
van dit document is een
beeld van Antonia haar leven
te schetsen. Haar dochters
Franziska en Brigitte vullen
het verhaal aan.

Antonia is op 26 februari 1914
in Werne, tussen Bochum en
Dortmund, geboren. Haar vader
werkte in één van de vele kolenmijnen. In het Roergebied werkten ook veel buitenlanders, zoals
Age Schoolstra uit Akkrum. Hij
was als 23-jarige boerenknecht
in 1928 naar Duitsland vertrokken. Hij kreeg een verhouding,
en trouwde later, met Hedwig,
de drie jaar oudere zus van
Antonia. Door Age kon Antonia,
die op jonge leeftijd al droomde
van reizen, naar het buitenland.
Op 17-jarige leeftijd trok ze naar
Nederland en bood zich aan als
dienstmeid. Bij de ‘schoonouders’ van haar zus in Akkrum
kon ze eerst kost en inwoning
krijgen. ‘Echt leuk vond ze het er
niet,’ vertellen Franziska en Brigitte over hun moeder. ‘Ze was in
haar geboorteplaats gewend om
in het weekeinde te dansen en
te feesten. In Friesland ging het
er echter een stuk vormelijker
aan toe. Ze vond het maar niks
om met andere meisjes gearmd
door de straat te lopen en zich

op deze wijze aan te bieden aan
de plaatselijke jongens.’
Ze bleef er niet lang. In 1932 kon
ze aan de slag bij de joodse arts
Mozes Vromen in de Leeuwarder
Prins Hendrikstraat (nr. 10, nu advocatenkantoor Rotshuizen Geense). Hoewel ze nog geen aardappel
kon koken, werd ze als kokkin
aangenomen. De vrouw des huizes
leerde haar koken en verder deed
ze huishoudelijk werk en paste op
de kinderen. Op zolder had ze een
kamertje tot haar beschikking,
het meidenkamertje. Tegenover de
familie Vromen was de slagerij van
Meine van Dijk gehuisvest (nu Subway). Daar maakte ze kennis met
Jan, een broer van Meine. Jan was
een Leeuwarder oud-KNIL-militair
en twaalf jaar ouder dan Antonia.
Nadat ze, na het vertrek bij dokter
Vromen, bij verschillende stadsgenoten in dienstbetrekking was geweest, trouwden Antonia en Jan op
5 september 1934 in het Leeuwarder stadhuis. Ze vestigden zich in
de Anjelierstraat waar Antonia een
kruidenierswinkel begon. Jan werd

schilder. Dochter Franziska werd
op 14 maart 1936 geboren. Het huwelijk ging niet over rozen. Jan was
verslaafd aan alcohol en ruïneerde
daarmee de winkel. Moeder en
dochter keerden begin 1939 terug
naar Werne en trokken in bij haar
ouders. Antonia kreeg, zoals in het
Arbeitsbuch is vastgelegd, werk als
verkoopster bij een firma in het nabijgelegen Langendreer. Jan miste
al snel zijn gezin en reisde ook
naar Werne, waar hij als mijnwerker aan de slag kon.

Geallieerde bommenwerpers
Lang konden ze niet bij Antonia’s
ouders blijven, want er woonde
ook een aantal kostgangers bij hen
in. Ze vonden woonruimte aan
de Wiethofweg in Werne. In 1940
werd daar zoon Jan geboren die
echter vijf maanden later al overleed. Het werk in de mijn voldeed
Jan slecht en hij keerde illegaal
terug naar Nederland. Zo kon hij
ook op zoek gaan naar voedsel
voor het achterblijvende gezin.
Antonia ging er ook zelf op uit
om voedsel in te zamelen. Ze reed

op een fiets met cushionbanden,
gemaakt van dikke tuinslangen.
Dagen bleef ze weg, de nachten
doorbrengend in hooibergen. Toch
was dit een goede manier om aan
aardappelen, fruit en (ranzige)
boter te komen. Antonia’s moeder
werkte bij een boer waar ze bieten
rooide waarvan ze soms één van
achterover drukte en stroop van
maakte. Werne lag midden in
het Roergebied en was daarom
veelvuldig doelwit van de Geallieerde bommenwerpers. Dochter
Franziska weet zich één bombardement nog goed te herinneren. ‘Ik
speelde met Gerd Waldschmidt,
een buurjongen die een paar jaar
jonger was, op een berg op een
kleine kilometer van mijn huis aan
de Wiethofweg. Het was winter en
het had gesneeuwd. We beklommen de berg en gleden met de slee
weer naar beneden, steeds weer
opnieuw totdat …… het alarm
afging. Eerst het Voralarm, gevolgd
door het Vollalarm. Zo snel als we
konden renden we naar huis. De
slee zette ik voor het huis van de
buren neer en Gerd en ik sprintten

naar de ingang van de cokesberg
die dichtbij ons huis lag. Net bij
de ingang aangekomen vallen
twee bommen vlak bij ons neer,
één op de slee en één op de berg
cokes. Was ik vijf seconden later
geweest, dan had ik het niet na
kunnen vertellen. Nog altijd heb
ik het moeilijk als ik een sirene
hoor, of het nu om de testsirene op
maandagochtend of om die van de
politie, ambulance of brandweer
gaat, elke keer is het weer schrikken. Ik fietste eens in Achter de
Hoven toen ik een sirene hoorde.
Ik moest toen afstappen, mijn
gedachten gaan dan meteen terug
naar de oorlog.’

Het verleden is geweest
De aanhoudende bombardementen waren de aanleiding voor
evacuatie naar veiliger oorden.
Vrouwen en kinderen werden in
1943 op de trein gezet. Antonia
kwam met Franziska na een reis
van zo’n 800 kilometer terecht
in het stadje Deutsch Krone in
Westpreussen (nu Walcz in Polen).
Hoewel ze hier een stuk veiliger
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Jan en Antonia
in hun nieuwe
onderkomen aan
de Wiethofweg in
Werne.

Vooraan zitten
Antonia en Jan
met dochter
Franziska.
Achter staan
(v.l.n.r.) Antonia’s
moeder, haar
broer en zijn
vrouw. De foto
is gemaakt in
september
1940.

Antonia na de
oorlog aan het
werk op een
tuinderij in de
buurt van Balk.

Tresoar en
Nederlands
Klassiek Verbond
werken samen
Tresoar wil meer mensen bereiken en dat kan door bepaalde doelgroepen, zogenaamde
communities, aan te spreken. Kenmerkend voor communities is dat de leden van zo’n groep

In het gras ligt Franziska, rechts is Antonia met
haar vrienden de heer en mevrouw Niehaus, juni
1940 bij Dortmund.

waren voor bommen, en Antonia
hier haar derde kind kreeg, dat ze
Brigitte (Gita) Elizabeth noemde,
was het allesbehalve een leuke tijd.
‘Ons gezin was ingekwartierd bij
Frau Göbel. Die liet merken dat
we niet welkom waren en pikte de
voedselbonnen in waar wij recht
op hadden. Om in leven te blijven,
drukten we op zolder zo nu en
dan een suikerbiet achterover,’
vertelt Franziska. Na de capitulatie keerden ze eerst terug naar
Bochum. Ondanks dat ze niet de
goede papieren hadden, kwamen
ze Nederland in. Ze vestigden
zich weer in Leeuwarden, waar
Antonia haar rollen als moeder,
echtgenote, werkneemster (bij
V&D en de damesstoffenzaak Fa.
Covers) en lerares (ze was coupeuse en gaf naailes) vol overtuiging
invulde. Franziska en Brigitte
keerden tijdens vakanties bijna
jaarlijks terug naar Werne en
logeerden er bij hun grootouders.
Ze kregen tijdens die eerste bezoeken te zien en te horen welke
huizen met de grond gelijk waren
gemaakt en wie er waren omgekomen. De relatie van Antonia en

Jan was ook na de oorlog moeilijk.
Drank bleef de rode draad in zijn
leven en dat had grote gevolgen
voor het gezinsleven. Antonia, die
zowel lichamelijk als geestelijk
een sterke vrouw was, was de
motor binnen het gezin. Ze deed
er alles aan om de verslaving van
haar man te camoufleren en haar
kinderen een goede toekomst te
geven. Toen ze eenmaal de negentig was gepasseerd, was haar
grote wens om ook de honderd
te halen. Ze kwam een heel eind,
maar op 15 maart 2010 blies ze,
96 jaar oud, haar laatste adem uit.
Over het verleden had ze nooit
graag gepraat. ‘Dat is geweest’, zei
ze dan en maakte een wegwerpgebaar. En de oorlog? Die had ze uit
haar leven gebannen. Een nieuwe
toekomst opbouwen vond ze veel
belangrijker. Uit zelfbehoud had
ze nooit meer oorlogsfilms willen
zien en/of oorlogsboeken willen
lezen. Het enige wat er uit die tijd
nog resteert zijn enkele foto’s en
het Arbeitsbuch.
Met dank aan Alexander Tuinhout,
gemeente Boarnsterhim.

een sterke emotionele betrokkenheid hebben bij het thema dat hen bindt. Het Nederlands
Klassiek Verbond is zo’n doelgroep waar Tresoar meer samenwerking mee zoekt.

|Luc de Vries

Voor Tresoar is dit het eerste
exemplaar ven een Arbeitsbuch.
In de collectie van het Verzetsmuseum zitten ook een paar exemplaren. Dochter Franziska kreeg
het Arbeitsbuch na het overlijden
van haar moeder en zij vond het
beter dat het bij een archiefinstelling zou worden bewaard. Het Arbeitsbuch was een uitvloeisel van
één van de Nazi-wetten uit 1935.
Het ‘Gesetz über die Einführung
eines Arbeitsbuches’ bepaalde
dat iedereen die een dienstbetrekking had verplicht was een geldig,
door een arbeidsbureau uitgereikt
Arbeitsbuch te bezitten. Van elke
betrekking werden de gegevens
bijgehouden. De registratie zou
een zo economisch mogelijke
verdeling van arbeidskrachten
mogelijk moeten maken. Werknemers die niet in het bezit van het
document waren, riskeerden een
boete tot 150 Reichsmark of een
gevangenisstraf. Het document
werd gefaseerd ingevoerd, te
beginnen voor mijnwerkers en
metaalarbeiders. In 1938 waren
al ruim 22 miljoen exemplaren in
gebruik.

De Buma Bibliotheek is een onderdeel van Tresoar. Deze bibliotheek
bevat een collectie van zo’n 50.000
banden op het gebied van de Griekse
en Romeinse oudheid en wordt van
oudsher gebruikt door ‘professionals’
als studenten en promovendi. Tegenwoordig weten steeds meer ‘nietprofessionals’ de Buma Bibliotheek
te vinden, zoals scholieren, docenten
en algemeen geïnteresseerden zoals
bijvoorbeeld vakantiegangers naar
Italië en Griekenland. Dit is een zeer
gewaardeerde ontwikkeling die onder
andere te danken is aan de samenwerking met het Nederlands Klassiek
Verbond (NKV). Zowel de Buma
Bibliotheek als het NKV hebben tot
doel de verspreiding van informatie
en kennis over de Klassieke Oudheid. In deze gemeenschappelijke
doelstelling hebben de Buma en het
NKV elkaar gevonden en besloten
om daar verdere invulling aan te
geven. Al sinds jaar en dag organiseert de afdeling Fryslân van het
NKV lezingen in Tresoar waarbij de
Buma dan een ‘leeswijzer’ in de vorm

van een leestafel en/of bibliografie
verzorgt. In het digitale tijdperk is
dit echter te beperkt en zijn er meer
mogelijkheden.

Website NKV
De Buma Bibliotheek heeft in overleg
voor het NKV een eenvoudige, maar
zeer functionele website (www.nkv.nl)
laten bouwen. Voorwaarde daarbij
was dat de zoekfunctie van Tresoar
prominent op de homepage aanwezig moest zijn en dat de NKV-website
als communicatiekanaal door Tresoar
gebruikt mocht worden. Op deze
wijze bereikt de Buma Bibliotheek op
eenvoudige wijze 4.000 potentiële
leners. Andersom biedt het NKV haar
leden een extra service door toegang
te geven tot een enorme boekerij
juist op dat terrein waarin het NKV
en haar leden zo geïnteresseerd
zijn. Onderdeel van de samenwerking is ook het gezamenlijk optrekken van Tresoar en het NKV in de
landelijke Week van de Klassieken
(www.weekvandeklassieken.nl). Tresoar participeert al vanaf het begin af

aan in deze week en heeft het NKV
gevraagd om ook hierin samen te
werken. Zo komt meer menskracht
beschikbaar en wordt de naamsbekendheid van beiden onder een
grotere doelgroep verspreid.

Jeugddag
In het bereiken van een notoir lastige
doelgroep, de scholier, gaan Tresoar
en NKV ook samenwerken. Begin
2013 zal de jaarlijkse NKV-jeugddag
voor het eerst niet in het westen van
het land (Leiden, Amsterdam) afspelen, maar hier te Leeuwarden, met
Tresoar in de rol van gastheer. Dit
geeft de scholieren uit het noorden
nu eens de kans om aan de jeugddag deel te nemen. Aan de reistijden
kan het in ieder geval niet liggen. Al
met al biedt deze vorm van samenwerking met de ‘klassieke community’ tal van mogelijkheden voor beide
partijen, en een groter bereik van
potentiële gebruikers, c.q.leden dan
ieder afzonderlijk zou hebben weten
te bereiken. Een win-win-situatie
zogezegd.
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Vrijwilliger aan het woord: Lies Wybenga-van Aken

‘Een kijkje in de
geschiedenis’
Tresoar herbergt, zoals bekend, vele schatten. Veel
materiaal is ook al digitaal toegankelijk gemaakt voor het
publiek. Minder bekend is dat zich in de collectie een grote
verzameling portretten bevindt. Vrijwilliger Lies Wybenga
beschrijft deze portretten.

|Marijke de Boer
De portrettencollectie van Tresoar is
omvangrijk en divers. Het materiaal is
onder andere afkomstig van het Fries
Genootschap en het prentenkabinet
van het Fries Museum, maar ook
van particuliere verzamelaars zoals
schrijver Joost Hiddes Halbertsma
(1789-1869), fotograaf Charles Gombault (1880-1940) en antiquaar en
boekhandelaar Menno Victor Poldervaart (1917-1979). Ter gelegenheid
van het afscheid van Douwe Zeinstra
van de Provinciale Bibliotheek
verscheen er in 1995 een lijst van
deze collectie, alfabetisch op naam
van de geportretteerde, onder de titel
Van Aa tot Zeinstra e.v.: voorlopige
inventaris van een bonte verzameling portretten in de PBF. Het betreft
bijna 6.000 portretten van Friezen en

niet Friezen, nationaal en interna
tionaal bekende personen, van vòòr
onze jaartelling tot in onze tijd.

Immense klus
‘Mijn vrijwilligerswerk bij Tresoar
begon in 2009 maar pas vanaf 2011
ben ik uitsluitend bezig met het
beschrijven van de portretten,’ vertelt
Lies Wybenga. ‘Het is een immense
klus. Ik heb er ruim 1.500 beschreven en ben gevorderd tot de letter
E. De collectie bestaat uit verschillende typen gravures, tekeningen,
foto’s, krantenfoto’s of reproducties
hiervan. Van iedere geportretteerde
verzamel ik de meest relevante
gegevens en verwerk die in een
computerprogramma. Ook de maker
van het portret wordt, indien bekend,

vermeld. Soms is de kunstenaar
belangrijker dan de geportretteerde.
Het zijn voornamelijk afbeeldingen
van beroemde of in hun tijd bekende
mannen, zoals de Griekse wiskundige Archimedes, de Engelse bisschop Bonifatius, de Spaanse hertog
van Alva, de Nederlandse theoloog
en socioloog Willem Banning en de
schrijver Bertus Aafjes. De afgebeelde vrouwen danken dit meestal ofwel
aan hun adelijke afkomst of aan hun
partner of mannelijk familielid. Zo
liet de negentiende-eeuwse Friese
doopsgezinde predikant Arnold
Herman ten Cate zichzelf portretteren en werden tegelijkertijd Gesiene
en Jo ten Cate op de foto gezet.
Voorbeelden van vrouwen die op
eigen kracht bekendheid genoten zijn
de Franse actrice Sarah Bernhardt,
de Amerikaanse schrijfster Harriët
Beecher-Stowe en de Nederlandse
actrice Fie Carelsen.’

Provinciale Bibliotheek
Voordat Lies Wybenga als vrijwilliger
bij Tresoar aan de slag ging, werkte
ze jaren als bibliothecaris in het
westen van het land. In 1979 kwam
ze in Fryslân wonen. Begin jaren
negentig heeft ze via een uitzendbureau korte tijd in de Provinciale
Bibliotheek gewerkt, maar besloot
Cultuurwetenschappen te gaan

Lies Wybenga-van Aken met een portret van de actrice Annie van Ees. (Foto Haye Bijlstra)

studeren. ‘Daardoor kwam ik weer in
de PB terecht, maar nu als student.
Voor mijn scriptie over het Rijks
Athenaeum, de opvolger van de in
1811 opgeheven Franeker Universiteit, heb ik onder andere het archief
van het Rijks Athenaeum bestudeerd.
Mijn eerste taak als vrijwilliger was
het digitaal toegankelijk maken van
dit archief.’ Daarna is ze begonnen
met het beschrijven van de portrettencollectie. ‘Bij het beschrijven van
de portrettencollectie zijn dankzij het
internet veel gegevens eenvoudig te
achterhalen, ook al kan je niet alles
kritiekloos overnemen. Voor bekende
Nederlanders is er het Biografisch
Portaal van Nederland waarin veel
bestaande collecties en bestanden

zijn opgenomen en deze website
wordt steeds aangevuld. Daarnaast
maak ik ook gebruik van naslagwerken. De Friese Encyclopedie
en verschillende naamlijsten van
Friese predikanten bewijzen soms
goede diensten. Verder raadpleeg ik
regelmatig het Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars en de reeks
Persoonlijkheden in het Koninkrijk
der Nederlanden in woord en beeld.’

Leerzaam
‘Het is tijdrovend werk dat maar
langzaam vordert, mede doordat de
verleiding groot is te lang stil te staan
bij één portret. Niet ieder portret is
een aanwinst. Gravures verschenen
in grote oplagen en zijn, evenals

afbeeldingen van internationaal bekende personen, meestal aanwezig
op het internet. Toch bevat de collectie veel prenten die het beschrijven waard zijn en als aanvulling op
bestaande informatie kunnen worden
aangemerkt. Het opzoeken van de
gegevens ervaar ik als een interessante geschiedenisles. Het biedt
informatie over de geportretteerde en
de context waarbinnen die persoon
bekendheid heeft genoten. Niet
iedereen heeft de geschiedenisboeken gehaald, maar ook de korte kennismaking met die lange rij van eens
geleefde levens is heel leerzaam. Ik
doe dit werk met plezier. Werken bij
Tresoar is prettig en ik voel mij zeer
thuis in een bibliotheek.’
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De Freonen fan Tresoar hebben dit jaar in april een ‘zestiende-eeuwse
poster’ of een plano geschonken aan de bibliotheek. Dergelijke
posters zijn bijzonder zeldzaam, en dit exemplaar heeft een heel
speciale band met de geschiedenis van Fryslân en met andere
boeken die al in de collectie van Tresoar zaten.

Toelichting bij
geschenk van de Freonen

Links de blokken uit de Eeuwige handtcalendier van Metius uit 1627 en rechts de
blokken uit de Eeuwige handt-calendier van
de rovende drukker uit 1628.

|Arjen Dijkstra

Eind zestiende eeuw besloot Paus
Gregorius XIII tot een hervorming
van de kalender. Dat was nodig,
want de kalender liep uit de pas
met de stand van de zon en de
sterren. Zo was, bijvoorbeeld,
door de loop van de eeuwen het
begin van de lente (en van de
zomer, herfst en winter) tien
dagen opgeschoven. Daardoor viel
de eerste dag van het voorjaar destijds op 31 in plaats van 21 maart.
De hervorming hield in dat er
tien dagen werden overgeslagen
om de seizoenen weer te laten beginnen op of heel dichtbij de 21ste
van de maand. In de protestantse
Republiek der Verenigde Nederlanden werd deze hervorming
van de Rooms-Katholieke Paus
met de nodige argwaan bekeken.
Niet iedere provincie nam hem
direct over, Fryslân zou bijvoorbeeld pas in 1700 de verbetering
doorvoeren. Sommige orthodoxe
predikanten zagen in de tien

schrikkeldagen zelfs het werk van
de Duivel.

Pasen
De Alkmaarse ingenieur en burgemeester Adriaan Anthonisz. (15411620) zag dit anders. Hij vond de
hervorming een verbetering en
begreep vrij snel dat deze niet zou
worden teruggedraaid. Tegelijk
zag hij ook problemen die met
de invoering zouden kunnen ontstaan. Eén van de belangrijkste
was zonder twijfel het vinden van
de juiste datum voor Pasen. Dat
mag tegenwoordig een trivialiteit
lijken, voor de zestiende-eeuwer
was het van het grootste belang
dat hij kerkelijke feestdagen op
de juiste dagen vierde. Pasen
valt in het eerste weekend, na de
eerste volle maan in de lente. Het
berekenen van deze datum lijkt
geen al te grote opgave, maar is
verbazend lastig zeker wanneer
het voor tientallen jaren in het

vooruit moest worden gedaan.
Door de hervorming van Gregorius XIII veranderde de aard van
de berekening. Anthonisz. legde
in 1595 bondig uit wat deze hervorming precies inhield en hoe
de kalenderberekenaars hier rekening mee konden houden. Hij liet
dit drukken op een enkel blad,
een plano (ongeveer ter grote van
een A3 papier) en verfraaide dat
met drie houtsnedes en een tabel.
Het lijkt aannemelijk dat dit blad
in een grote oplage werd gedrukt
en verspreid raakte over de hele
Republiek. Van deze plano hebben de Freonen het enig bekende
exemplaar te bemachtigd.

Adriaan Metius
Kort nadat de plano is gedrukt,
werd een zoon van Anthonisz.
de eerste echte hoogleraar in de
wiskunde aan de universiteit te
Franeker. Dit was Adriaan Metius
(1571-1635), die zou uitgroeien tot

één van de beroemdste hoogleraren die de Friese universiteit ooit
heeft gehad. Toen zijn vader in
1620 overleed, erfde Metius diens
papieren, andere broers kregen
de instrumenten en de boeken.
Tussen de papieren die Metius
kreeg, moeten ook de houten
‘blokken’ hebben gezeten waar
de afbeeldingen van de plano in
waren gesneden en die daarop
waren afgedrukt in 1595. Metius
werkte de ideeën van zijn vader
verder uit en gaf in 1627 een
boekje uit waarin hij dat uiteen
zette: Eeuwighe handt-calendier. Ter
illustratie en ter verduidelijking
liet hij precies dezelfde ‘blokken’
opnieuw afdrukken, ditmaal te
Franeker! Het boekje van Adriaan
Metius was zo succesvol, dat er
binnen een jaar een ‘roofdruk’
van verscheen in Rotterdam. De
‘blokken’ die daarvoor gebruikt
zijn, wijken wel duidelijk af van de
Alkmaarse en dus ook van de Fra-

neker exemplaren. Het kon voor
de ‘rovende’ drukker dus uit om
alles opnieuw te laten maken.

Collectie compleet
Tresoar heeft van zowel het
Franeker boekje van Metius, als
van de Rotterdamse roofdruk
een exemplaar. Van beide boekjes
zijn maar enkele andere exemplaren bekend in de wereld. De
Freonen schonken afgelopen
voorjaar de plano van Anthonisz,
waarmee deze mini-collectie min
of meer compleet is. Deze plano
was begin jaren negentig in een
particuliere collectie opgedoken
en veroorzaakte destijds enige
opschudding onder historici die
bekend waren met het leven van
Anthonisz, maar de bewaarplaats
was de afgelopen jaren onbekend. Met de aankoop door de
Freonen is voorkomen dat het
stuk opnieuw in een particuliere
collectie verdween.

Adriaan Metius staat de laatste
jaren flink in de belangstelling
door onderzoek van Djoeke van
Netten, Piter van Tuinen, Goffe
Jensma en Arjen Dijkstra. Meer
informatie kan gevonden worden
in het proefschrift over Metius’
vriend en uitgever Willem Jansz.
Blaeu dat Van Netten in april 2012
succesvol aan de Rijksuniversiteit
Groningen verdedigde onder de
titel Koopman in Kennis. In het
najaar van 2012 verschijnt van de
hand van Van Tuinen, bij uitgeverij
Barkhuis de vertaling van de lijkrede op het leven Metius, met een
inleiding van Jensma en Dijkstra.
Deze laatste, ten slotte, besteedt
uitgebreid aandacht aan Metius
en de beoefening van de wiskunde te Franeker in zijn proefschrift
Between academics and idiots,
dat ook dit najaar verschijnt.
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Nieuwe aanwinsten

Oantinkens fan in Fryske pionier yn Kanada

Domela, een man vol tegenstrijdigheden
|Ids de Jong

Douwe Jensma.
|Jelle Krol
Fan syn omkesizzer Iefke Jensma krige Tresoar de prachtich
hânskreaune oantinkens fan Douwe Jensma (Hegebeintum,
20 novimber 1902 – Wolverhampton (GB), 7 desimber
1985). De memoires beslane goed 180 folskreaune siden yn
in grut skrift fan 20 by 30 sintimeter. Se binne foar fierwei it
grutste part (de siden 1 oant en mei 170) optekene yn 1974
en hawwe as titel krige: From one place to another. Se binne
opdroegen oan Elsie Philips, Douwe syn frou mei wa’t er op
16 jannewaris 1943 troude. De oantinkens binne skreaun
yn it Ingelsk en jouwe it ferhaal wer fan in boeresoan dy’t
yn 1928 nei Kanada emigrearre mei it doel om yn Kanada
boer te wurden. Mei it jild dat er oersparre as arbeider by
Kanadeeske boeren woe er in eigen spul opsette. Lang om
let soe er dêr yn de jierren tritich fan de foarige ieu ek yn
slagje, mar it wurk op syn eigen ‘homestead’ bedijde minder
as er hope hie. Yn de Twadde Wrâldoarloch sette er him as
soldaat yn om Europa te befrijen en doe’t er yn dy tiid yn
Ingelân stasjonearre wie, trof er syn oansteande breid. Nei
de oarloch gyng Elsie mei nei Kanada, nei it spultsje dat
Douwe Jensma opboud hie, tichte by Cecil Lake, British
Columbia, sa’n 700 kilometer noardwest fan Edmonton.
Doe’t bliken die dat Douwe en Elsie mei al har krewearjen

dochs net sa foarútbuorken as se hope hiene, stapten se
yn in winkel fan de Koöperaasje. Lang om let waard dat
wurk Douwe Jensma te swier en it echtpear, dat gjin bern
krige, besleat om nei Wolverhampton te gean, dêr’t Elsie
weikaam. As man dy’t alderlei putsjes by in sikehûs die en
as koster by tsjerke hat Jensma dêrnei oan syn pensjoen ta
trochwurke. Op in libbene wize fertelt Jensma syn ferhaal.
Dat er skriuwe koe, hied er ek al yn earder tiid bewiisd. Yn
De Stim fan Fryslân en yn it Fries Landbouwblad stiene
respektyflik yn 1935-1936 en fan 1947-1957 syn ‘Brieven
út Canada’. It moaie is, dat it skrift mei oantinkens dat
Tresoar no krigen hat, moai wat oanfollings op dy eardere
beskriuwings jout. Sa is no ek dúdlik wêrom’t er mei de rige
‘Brieven út Canada’ begûn. Yn syn Ingelsktalige memoires
skriuwt er nammentlik dat: ‘a cousin in Holland loaned me
five hundred [dollars]. […] In return she asked me to write
some articles for a Frisian paper about my experiences in
Canada. This I did later on, while she edited them and sent
them to the paper.’ Ut wat Jensma optekene hat, docht
bliken dat er it skrift in kear oan ien meijûn hat om der in
boek fan te meitsjen. De oantekeningen yn de marzje litte
sjen, dat ien der yndied mei oan it oertypen west hat. Ta in
útjefte is it by ús witten lykwols nea kommen. De lêste siden
fan it skrift jouwe yn koart bestek wer wat Elsie en Douwe
fan 1974-1985 meimakken. Folle mear as de beskriuwingen
op eardere siden binne dat min ofte mear plichtmjittige
opsommings oer it waar, de útstapkes en wa’t op besite
west hawwe. Dochs soe it grif noch wolris wat wêze om
it skrift fol mei aventoeren mei mûzen, katten, kij, elanden
en sels in bear fan dizze Kanadeeske pionier foar in breder
publyk tagonklik te meitsjen.

Douwe Jensma en syn frou Elsie Philips yn
1983 yn Wolverhampton.

In mei verscheen de biografie Ferdinand Domela Nieuwenhuis: een romantische revolutionair van Jan Willem
Stutje. In dit lijvige werk van 551 pagina’s wordt het roerige leven geschetst van Ferdinand Domela Nieuwenhuis
(1846-1919), de charismatische voorman van de Sociaal
Democratische Bond. Domela, afkomstig uit een welgesteld intellectueel milieu, studeerde theologie en vond zijn
eerste baan als predikant in Harlingen. Geleidelijk nam hij
meer en meer afstand van de kerk en na zijn aanstelling
als predikant elders in Nederland besloot hij de kerk te
verlaten en zijn leven te wijden aan het verbeteren van het
lot van de allerarmsten. Aanvankelijk was Domela tegen
het socialisme en vond hij dat het volk af moest blijven
van privébezit en sociale privileges, gaandeweg veranderde hij van mening. Hij werd van hervormer en parlementair denker revolutionair en anarchist. Van pacifist werd
hij antimilitarist en was hij geen principieel tegenstander
(meer) van geweld. Was Domela eerst voor het harmoniedenken, later veranderde dat in conflictdenken. Zijn leven
stond in het teken van strijd en hij maakte dan ook ruzie
met bijna iedereen, ook met strijdmakkers die een andere
tactiek voorstonden dan hij. Domela schroomde niet om
hatelijke, op de persoon gerichte aanvallen te plaatsen
in publicaties zoals het door hem zelf bekostigde blad
Recht voor Allen. Domela kon dit betalen omdat hij het
grootste deel van zijn leven financieel onafhankelijk was.
Pas aan het einde van zijn leven moest hij voor finan
ciële hulp aankloppen bij hem welgezinde personen. Zijn
belangrijkste meningsverschil met die andere charismatische voorman van het socialisme, de door hem verfoeide
Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), bestond daaruit dat
Domela vond dat de proletariërs zichzelf moesten verheffen en hun eigen lot moesten verbeteren, terwijl Troelstra
de arbeiders wilde leiden en voor de belangen van de
arbeiders in het parlement wilde opkomen. Domela heeft
moeten toezien hoe de SDB uiteenviel en Troelstra met
zijn SDAP uiteindelijk succesvoller uit de strijd kwam. In
zijn privéleven was Domela conservatief, niet-feministisch
en een onverbeterlijk antisemiet, iets waar hij ook openlijk
uiting aan gaf. Verder kende Domela veel tegenslag, hij
verloor drie echtgenotes aan kraamvrouwenkoorts, zijn
vierde echtgenote was ziekelijk. Hij moest drie van zijn
kinderen ten grave dragen. Hij heeft in Nederland acht
maanden en in Duitsland korte tijd gevangen gezeten en

was in België tot ongewenst persoon verklaard. Stutje
geeft een goed beeld van deze principiële, invloedrijke,
maar ambivalente persoonlijkheid. Hij schrijft dat Domela
meer van de mensheid dan van mensen leek te houden. Ondanks zijn vele contacten met socialistische en
anarchistische voormannen in binnen- en buitenland (hij
correspondeerde onder andere met Marx, Engels en Kropotkin) en vriendschappelijke omgang met schrijvers als
Frederik van Eeden en Multatuli, de laatste een verklaard
niet-socialist, had hij weinig echte vrienden.Tegen het
einde van zijn leven heeft hij nog wel mogen ervaren hoe
geliefd hij was bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse
bevolking. Ook tijdens zijn ziekbed kreeg hij vele aanhankelijkheidsbetuigingen. Na zijn overlijden in 1919 liepen
meer dan 12.000 mensen mee in de rouwstoet.
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Op vrijdag 5 oktober zal de jaarlijkse excursie voor de Vrienden/
Freonen plaatsvinden, een excursie in een nieuwe formule.
Op het programma staat een busreis door Fryslân. Het thema
van de dag is ‘Landgoed’. De bus komt langs interessante en
historische plaatsen waar diverse activiteiten zullen zijn, zoals
een korte lezing, muziek en een rondleiding.

Programma:

De excursie voert langs De Mieden.

9.00 Vertrek uit Leeuwarden
9.30	In Oranjewoud een korte introductie op het thema door historica Rita
Mulder-Radetzky en koffie met gebak
11.30	Bezoek aan De Overtuin (tegenover Lyndensteyn) in Beetsterzwaag
12.30 Lunch in het Witte Huis in Olterterp
14.00	Bezoek Veenklooster met een lezing van Els van der Laan
(deskundige op het gebied van landschap en historische identiteit),
thee en een muzikaal intermezzo van Bennie Huisman
16.00	Busrit door De Mieden: de nieuwe natuur- en landschapsinrichting
van de Mieden van Staatsbosbeheer, met toelichting van geograaf
Jacob van der Vaart
17.30 Terug in Leeuwarden
De prijs van de excursie is € 50,00. Opgeven kan bij Hilda Top van Tresoar,
mail naar h.top@tresoar.nl of bel naar 058-7890791. Later ontvangt u bericht
over de betaling en de excursiedetails. Als er minder dan 45 deelnemers zijn,
gaat de excursie niet door. De excursie staat ook open voor mensen die geen
Vriend/Freon van Tresoar zijn; zij betalen € 10,00 extra.

Boekenmarkt
Op zaterdag 27 oktober wordt de jaarlijkse boekenmarkt van de Freonen
gehouden. Vanwege het 10-jarig bestaan van Tresoar pakken we dit jaar
extra groot uit. De boekenmarkt is in de studiezaal van Tresoar met ongeveer
100 meter boeken. Nieuw dit jaar is de boekenveiling. Een aantal kostbare
antiquarische boeken en atlassen wordt geveild door Johan Raven. Een
catalogus zal later dit jaar op de site van Tresoar gepubliceerd worden. Kijk
voor begintijd en voorwaarden van boekenmarkt en veiling op www.tresoar.nl.

Lêzing
Op tiisdei 20 novimber hâldt Peter Karstkarel foar de Freonen fan Tresoar in
lêzing oer ‘Jugendstil en de Amsterdamse School in Friesland’. Syn ferhaal
is basearre op syn boek Sierlijk bouwen. Yn ferbân mei de beskikbere
romte is it perfoarst nedich om yn it foar jo komst troch te jaan. Dat kin by
ynfo@tresoar.nl of 058-7890789 (freegje nei it sekretariaat).
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Aktiviteiten | Activiteiten
septimber | september
9
9
11
14
22

Jofelcultuurdag, Tresoar, 10.30-18.30 uur.
Tresoar by !UIT Ljouwert, middeis yn de Prinsetún.
Lezing Jennifer Peersmann ‘Van Sinaï naar Sion:
Jeruzalem als Eden’, Tresoar, 19.30 uur.
Begjin fan de Moanne fan it Fryske boek, Boekefeest,
Tresoar, 20.30 oere.
Ekspedysje Laaksum, 12.30 oere.

oktober
5
9
9
12
14
16
27

Excursie Freonen Tresoar.
Film Johannes Doedes de Jong, Tresoar, 20.00 oere.
De Moanne live, Tresoar, 20.00 oere.
Utrikking Fedde Schurer- en Obe Postmapriis, Tresoar,
16.00 oere.
Ofsluting fan de Moanne fan it Fryske boek, reisaksje
en Skriuwkeunst yn Warkum.
Lezing Rabbijn Van Dijk ‘Ongelooflijke, Maar Waar
Gebeurde Verhalen’, Tresoar, 19.30 uur.
Boekenmarkt Vrienden Tresoar.

novimber | november
20

20

Lêzing Peter Karstkarel ‘Jugendstil en de Amsterdamse
School in Friesland’ foar de Freonen fan Tresoar, 20.00
oere.
Lezing Ronnie Naftaniël ‘De onderscheidene
kenmerken van de Israëlische samenleving’, Tresoar,
19.30 uur.

desimber | december
11

De Moanne live, Tresoar, 20.00 oere.

Sjoch foar it folsleine oarsjoch fan aktiviteiten yn de Moanne fan
it Fryske boek op www.moannefanitfryskeboek.nl

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

