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Het rijk geïllustreerde boek dat bij de manifestatie ‘Nieuwkomers in Fryslân’  (144 pag.) is 
verschenen, is te koop voor € 15,--. Voor Vrienden/Freonen kost het bij Tresoar € 12,50.
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Hoe’t de foarleafde foar de 
TT-races fan Otto Kuipers, 
meiwurker fan Tresoar, laat hat 
ta opmerklike fynsten yn de 
skatkeamers fan Tresoar.

Yn april wurdt de nije Fryske 
literatuerskiednis oanbean, dy’t 
makke is ûnder de wjokken 
fan Tresoar. De presintaasje fan 
it boek kriget bûten Fryslân 
ek omtinken en wol troch 
optredens fan skriuwers by 
in soad biblioteken yn in tal 
grutte Nederlânske stêden en 
plakken.
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Op 31 maart neemt Douwe de 
Vries afscheid als directeur van 
Tresoar. In dit nummer van Let-
terhoeke past een korte beschou-
wing over zijn loopbaan.
Douwe werd geboren op 26 
maart 1942 te Warns. Hij door-
liep de ULO en de Kweekschool, 
maar hij wist al tijdens de oplei-
ding dat het beroep van onder-
wijzer hem niet trok. Hij besloot 
zijn toekomst in het archiefwe-
zen te zoeken. 

Orde op zaken
In 1966 begon hij als volontair bij 
het Rijksarchief in Leeuwarden, 
dat in de Kanselarij was geves-
tigd. ’s Zaterdags volgde hij de 
lessen aan de Rijksarchiefschool 
in Den Haag. Op 1 december 
1967 werd hij aangesteld als 
adjunct-archivaris. Een van de 
eerste klussen was het opstel-
len van een overzicht van alle 
archieven die op dat moment 
deel uitmaakten van de collectie. 
Omdat het beheer en de admini-
stratie van de collectie jarenlang 
was verwaarloosd, was het niet 
gemakkelijk om alle gegevens 
bijeen te krijgen. Er volgde een 
langdurig proces van saneren en 
orde op zaken stellen. 

In 1974 werd Douwe de Vries 
hoofd van de afdeling Externe 
Dienstverlening. In deze functie 
besteedde hij veel energie aan 
het verbeteren van de toegangen 
op de collectie en het vereen-
voudigen van onderzoek, onder 
andere door introductie van 
kopieën van bronnen in zelfbe-
diening. 

Verhuizing
In 1976 verhuisde het Rijksar-
chief naar de Boterhoek. Ter 
gelegenheid van de opening 
richtte hij de tentoonstelling 
‘400 jaar op en om de boerderij’ 
in. Het nieuwe gebouw bood veel 
kansen om de dienstverlening op 
moderne leest te schoeien, en dit 
resulteerde in steeds stijgende 
bezoekerscijfers voor de studie-
zaal. Tussen de bedrijven door 
werkte Douwe de Vries aan de 
inventarisatie van het bedrijfs- 
en familiearchief Kingma. De 
Kingma’s waren van oorsprong 
grootschippers, maar stichtten 
later nogal wat bedrijven in Mak-
kum. Die waren meestal met de 
scheepsbouw verwant, maar er 
was ook een dakpannenfabriek 
en een olieslagerij. Het was in 
archivistisch opzicht een inge-
wikkelde klus, die in 1989 werd 
afgesloten met de publicatie van 
de inventaris. 

Stichting Vrienden
Heel opmerkelijk was de oprich-
ting van de Stichting Vrienden 

van de Archieven in Fryslân. Met 
die Stichting werd het vrijwilli-
gerswerk op een unieke wijze ge-
organiseerd. In de loop der jaren 
werd door tientallen vrijwilligers 
een zeer groot aantal indexen op 
doop-, trouw- en begraafboeken 
en andere bronnen voor stam-
boomonderzoek vervaardigd. 
Mede door dit omvangrijke werk 
werd het stamboomonderzoek in 
Fryslân enorm versimpeld. 

Rijksarchivaris
In 1966 liep Fryslân binnen 
de Rijksarchiefdienst in veel 
opzichten achter. In 1990 had het 
Ryksargyf al jarenlang de hoog-
ste ‘productie’. De Vries heeft 
een belangrijke bijdrage aan die 
inhaalslag geleverd. 
In 1984 studeerde Douwe de 
Vries af als jurist en in 1986 
slaagde hij voor het examen ho-
ger archiefambtenaar. Daarmee 
was aan alle formele eisen voor 
een volgende stap in de carrière 
voldaan: in 1990 volgde hij Jaap 
Rinzema op als Rijksarchivaris in 
Fryslân. 
Bij zijn aantreden was het team 
al geruime tijd geconcentreerd 
op de introductie van Archeion, 
een computersysteem waarin 
de vindplaatsadministratie van 
de collectie werd gekoppeld 
aan de bezoekers- en aanvraag-
administratie. Hierdoor werd 
het belangrijkste bedrijfsproces 
ingrijpend versimpeld. Archeion 
trad in 1991 in werking en zou 

ij het vertrek van 
Douwe de Vries



jaren draaien zonder noemens-
waardige problemen. 

Verandering
Niet alleen het Ryksargyf kreeg 
in 1990 een nieuwe directeur, 
ook bij de landelijke Rijksarchief-
dienst was met de komst van 
Eric Ketelaar een nieuw tijdperk 
begonnen. Er zat verandering in 
de lucht. Enkele thema’s zouden 
in de volgende jaren met nadruk 
op de agenda staan. Dat waren 
de automatisering, de bedrijfs-
voering van de rijksarchieven, 
het publieksbereik van archieven 
en de relatie met het ministerie. 
In 1994 werd het Ryksargyf deel-
nemer aan het project Verzelf-
standiging Rijksarchiefdienst. 
Om een duidelijk inzicht in de 
kosten en baten van een archief 
te krijgen moesten er onderne-
mingsplannen worden opgesteld, 
waarin veel meer dan voorheen 
de input van mensuren en finan-
ciën werden gerelateerd aan de 
afzonderlijk onderdelen van de 
output. In 1996 werd de Rijksar-
chiefdienst verzelfstandigd. Er 
kwam een directieteam waarin 
enkele rijksarchivarissen ‘uit de 
provincie’ participeerden, naast 
de Algemene Rijksarchivaris Eric 
Ketelaar. Douwe de Vries ver-
vulde deze functie van 1997 tot 
1999. Daarmee waren vele lange 
dagen en dienstreizen gemoeid. 
In de jaren ’90 begon het Ryksar-
gyf de aandacht van het publiek 
te trekken met projecten die 

buiten het tot dan gebruikelijke 
aanbod behoorden. De inhoude-
lijke aanleiding werd gevonden 
in de collectie, een bijzondere 
aanwinst of de afronding van 
een belangrijk archief. Het resul-
teerde over de jaren 1995-2003 
in enkele grote manifestaties, 
zoals ‘Drie eeuwen Joods leven in 
Friesland’, ‘Verborgen Verleden 
belicht’, ‘Fryslân 500’, rond de 
Roblesatlassen en rond Simmer 
2000. Hoogtepunt was de ‘Nas-
saumanifestatie’, waarbij op 28 
januari 2003 tijdens een congres 
de inventaris van de stadhouder-
lijke archieven werd aangeboden 
aan kroonprins Willem Alexan-
der en prinses Máxima. 

Fusie
In 1997 besloot het Ministerie de 
rijksarchieven te laten opgaan in 
Regionale Historische Centra. Na 
jaren van overleg en onderzoek 
werd gekoerst op een fusie van 
de Provinsjale en Buma Biblio-
teek, het Frysk Letterkundich 
Museum en Dokumintaasje-
sintrum en het Ryksargyf. Op 1 
september 2002 ontstond zo het 
nieuwe instituut dat de naam 
Tresoar verkreeg; Douwe de Vries 
werd benoemd als directeur. 
Daarna begon de opbouw van 
de nieuwe organisatie, met 
een plaatsingsprocedure voor 
het personeel en het op elkaar 
afstemmen van computersyste-
men en het inrichten van een 
passende huisvesting aan de 

Boterhoek. De integratie van de 
collecties en de zoeksystemen 
verliep soepel. 
Er kwamen drie grote systemen 
voor de collectie. De boeken met 
hun titelbeschrijvingen kwa-
men in PICA. De archieven met 
hun inventarissen in MAIS en 
de foto- en prentencollectie in 
Atlantis. Daarnaast was er een 
eigen applicatie voor de genealo-
gische databases. Ook kwam er 
een website waarin het publiek 
in alle systemen kon zoeken. Op 
12 mei 2003 kon de dienstverle-
ning van Tresoar in de studiezaal 
geruisloos van start gaan. 
In oktober 2004 was het fusiepro-
ces zover gevorderd dat Tresoar 
een opmerkelijke openingsma-
nifestatie kon houden, met een 
grote toeloop van belangstel-
lenden. Terugblikkend kan men 
zeggen dat de totstandkoming 
van Tresoar opmerkelijk snel en 
soepel verlopen is. De Vries heeft 
aan dit proces op voortvarende 
wijze leiding gegeven. 
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AV-project Tresoar

|Frank Bosmans 

De drie deelprojecten:
1. de voortzetting van de regu-
liere taak zoals het voormalig 
FLMD die al had: het verzamelen 
en ontsluiten van AV-materiaal 
op het gebied van de Friese taal- 
en letterkunde;
2. onderzoek naar het archief 
van Omrop Fryslân en een 
gedeeltelijke ontsluiting van dit 
archief;
3. ontsluiting van AV-materiaal, 
reeds in ons bezit of nog te ver-
werven, dat cultuur of geschiede-
nis van Fryslân documenteert.

In elk van deze gevallen wordt 
onder ontsluiten verstaan zowel 
het beschrijven van het materiaal 

als het digitaal ter beschikking 
stellen aan het publiek, bij voor-
keur via de website van Tresoar.

Friese taal- en letterkunde
Het voormalig FLMD was reeds in 
het bezit van een grote verzame-
ling geluids- en filmopnamen 
(waaronder radio- en tv-opna-
men). Tresoar ziet het als zijn 
taak om deze verzameling te 
blijven aanvullen, onder andere 
met materiaal uit het archief van 
Omrop Fryslân. Veel van het ma-
teriaal is of wordt gedigitaliseerd 
en aan het publiek aangeboden. 
Het streven is om bij zoveel 
mogelijk bio- en bibliografieën 
van Friese schrijvers geluids- en 

filmfragmenten aan te bieden. 
Zie hiervoor onze website:  
www.tresoar.nl/skriuwers.php
Daarnaast is op de website  
www.operaesjefers.nl de collectie 
opnamen voor Operaesje Fers be-
schikbaar, totaal ongeveer 2600 
gesproken gedichten.

Omrop Fryslân
In het eerste jaar van het project 
is een pilot uitgevoerd samen 
met de omroep. In deze pilot is 
een onderzoek gedaan naar de 
staat van het archief: soorten 
dragers (tape, lakplaten, ver-
schillende typen videobanden), 
aanwezige opnamen en beschrij-
vingen. Daarnaast is een selectie 

Tresoar heeft voor een periode van 4 jaar (2005 - 2008) van de Provincie Fryslân 

een extra bijdrage van € 100.000 per jaar gekregen voor het project AV-materiaal. 

AV staat hier voor audiovisueel, waarbij het in dit project gaat om geluid en 

bewegend beeld (film en video). Het totale project bestaat uit drie deelprojecten. 



uit het archief gedigitaliseerd, 
zowel radio- als tv-uitzendingen, 
zie: www2.tresoar.nl/omropfr

In deze pilot zijn met name bij 
het radiomateriaal al verrassende 
vondsten gedaan. In de woorden 
van Tsjisse Hettema, die het on-
derzoek heeft uitgevoerd: 

“Mar wat op my it meast yndruk 
makke hat, binne de âlde opna-

mes fan de lakplaten út de jier-
ren ’40 en ’50, dêr’t de stimmen 
fan ferstoarne Fryske skriuwers 
en dichters op beharke wurde 
kinne en dêr’t de opnames noch 
ûnbekend fan wiene oant no ta.
Bygelyks in ynterview út 1958 
mei de noch jonge Anne Wad-
man dy’t krekt syn debút makke 
hie mei syn roman Fioele en faem. 
In boek dat de lettere skriuwer 
Trinus Riemersma noch altyd as 

de oanset beskôget fan syn eigen 
skriuwerskip. 
Of in foar ús ûnbekend ynter-
view út 1979 fan in rekalsitrante 
Wadman, dêr’t syn earste sin is: 
‘Ik haw neat te melden’.”

De pilot wordt de komende jaren 
voortgezet als een gezamenlijk 
project met Omrop Fryslân om 
het archief deels te digitaliseren 
en publiek te maken.
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In het verzamelen en conserve-
ren van historisch en kwetsbaar 
materiaal is het Fries Filmarchief 
(FFA) gespecialiseerd. Tresoar 
ziet het vooral als zijn taak dit 
materiaal via de website aan het 
publiek aan te bieden. In afstem-
ming met het FFA hopen we tot 
een gezamenlijke presentatie te 
komen.
In dit genre zijn de zogenaamde 

Adolfs-films zeer boeiend; dit 
zijn filmpjes in de jaren ’50 en 
’60 opgenomen, met de uitslui-
tende bedoeling om het leven in 
een bepaalde plaats ten behoeve 
van de eigen bewoners vast te 
leggen. Een kleine verzameling 
van deze films zijn door ons 
reeds gedigitaliseerd en via de 
website te bekijken: 
www2.tresoar.nl/avp

Het nieuwsprogramma Hjoed en Fedde 
Schurer aan het woord over de afsluiting 
van de Lauwerszee, begin jaren ‘60.

Historisch documentatie- 
materiaal Fryslân
Vanuit historisch oogpunt is er 
veel vooral film- en in mindere 
mate geluidsmateriaal in de 
provincie in omloop, bij zowel 
particulieren als bedrijven. In 
de collectie van Tresoar bevindt 
zich ook reeds het een en ander 
op dit gebied, zoals materiaal 
afkomstig van FRS, CAF en PEB. 



It boek is rynsk yllustrearre en hielendal yn kleur printe. It oantal siden berint krapoan �00 en de winkelpriis leit tusken 
de 35 en �0 euro. It boek ferskynt ûnder de wjokken fan Tresoar. Teake Oppewal hat it projekt koördinearre. De Pro-
vinsje Fryslân en it  ‘Produksjefûns’ hawwe de útjefte mooglik makke troch in subsydzje ta te kennen.

Literêre toernee
Nei oanlieding fan it ferskinen fan Zolang de wind van de wolken waait hat Tresoar yn de moanne april in literêre toer-
nee op priemmen set by in oantal kollega-biblioteken del. It doel is om it literatuerleavjend publyk bûten Fryslân yn de 
kunde te bringen mei Fryske skriuwers en dichters. Alle kearen binne der in oare dichter en skriuwer útnoege om op 
te treden. Der sil ek omtinken jûn wurde oan de Fryske literatuerskiednis. De optredens binne op de folgjende data yn 
april, meast jûns, allinne de earste en de lêste kear de middeis: 2 Grins, 6 Dimter, 13 Almere, 1� Haarlim, 20 Utert, 2� 
Amsterdam, 27 Arnhim, 30 Eindhoven.
De presintaasje is yn hannen fan Gryt van Duinen of fan Aly van der Mark en de toernee wurdt organisearre troch 
Wieke de Haan.

Nije literatuerskiednis

1. Het perk uitgezet – Teake Oppewal
2 . Literatuur van recht en vrijheid. Geschreven Fries tot 1540 – Oebele Vries
3. Literatuur voor liefhebbers. Van 1540 tot 1822 – Philippus Breuker
4.  Meer literatuur voor meer mensen. Van 1822 tot 1915 – Tineke Steenmeijer-Wielenga
5. In de vaart der volkeren. Van 1915 tot en met 1945 – Jelle Krol
6 . ‘De binding verbroken’. Van 1945 tot eind jaren zestig – Babs Gezelle Meerburg
7. De bezem door de verzen. De poëzie vanaf 1967 – Harmen Wind
8. Experiment versus psychologie. Het proza na de jaren zestig – Jabik Veenbaas
9. Van steen des aanstoots tot boegbeeld. Toneel, kleinkunst, film vanaf 1860 – Bouke Oldenhof
10. Literatuur voor jonge lezers. Van 1846 tot nu – Jant van der Weg-Laverman

|Teake Oppewal

Mei de skiednisboeken fan Jan Piebenga (1939,1957²) en Klaes Dykstra (1977) en Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof 
(1997) hiene de Friezen sels al wol in oersjoch fan de Frysk-literêre tradysje. Zolang de wind... is it earste boek dat dy 
literêre tradysje ek foar de Medelanders dy’t gjin Frysk lêze kinne yn al syn fasetten sjen lit. It boek is skreaun troch 
tsien ûnderskate auteurs, dy’t allegear in haadstik foar har rekken nommen hawwe. Om in yndruk te jaan fan wat der 
yn stiet, folget hjir de ynhâldsopjefte fan de haadstikken en de oanbelangjende auteur:

Begjin april ferskynt by útjouwerij Bert Bakker yn 

Amsterdam in nij boek oer de skiednis fan de Fryske 

literatuer mei as titel Zolang de wind van de wolken 

waait. Geschiedenis van de Friese literatuur. De titel is 

ûntliend oan de âldfryske ‘ivichheidsformule’. 
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Obe Postma oan Sybrigje Rinia Blokhuis-
Sieperda

|Tineke Steenmeijer-Wielenga

Sawol yn de kolleksje fan de eardere 
Provinsjale Biblioteek as yn dy fan it 
Ryksargyf en dy fan it Frysk Letter-
kundich Museum en Dokumintaas-
jesintrum berêste op Tresoar brieven 
fan en/of oan de Fryske dichter en 
wittenskipsman dr. Obe Postma 
(1�6�-1963). Dat Postma sels wol 
wist, hoe wichtich brieven wêze 

Brieven fan en 
oan Obe Postma

kinne foar de skiedskriuwing, bewiist 
wol it feit, dat er noch by syn libben 
de grutte samling brieven dy’t er yn 
de rin fan de jierren fan syn freon 
prof. dr. Tjitse de Boer krigen hie 
oan de PB oerdroegen hat, lykas er 
de brieven fan prof. dr. H.A. Lorentz  
ôfstie oan de Universiteitsbibliotheek 
yn Leien.

Foar de biograaf is net allinne de 
korrespondinsje mei grutte gelearden 
nijsgjirrich, mar ek de briefkerij mei 
famylje, freonen, kollega’s, learlingen, 
útjouwers en gean sa mar troch.

Yn it ramt fan syn ûndersyk hat prof. 
dr. Philippus Breuker yn de jierren 
tachtich noch ris  in oprop dien om 
brieven dy’t noch fersille leine by par-
tikulieren te efterheljen. Sa is njon-
kelytsen al hiel wat byinoar brocht. 
Dochs bart it út en troch noch, dat 
der in oant no ta net bekende brief 
foar it ljocht komt. Sa fertelde de 
âldomkesizzer dy’t foar de famylje 
it earste eksimplaar yn ûntfangst 
naam, my by de oanbieding fan de 
nije edysje fan de Samle fersen dat 
der by it oprêden fan de papieren 
fan in beppesizzer fan in suster fan 
Postma noch in brief fûn wie. Mei’t 
de dichter dêryn skreau wat hysels 
syn bêste fersen achte, like it de hear 
Elgersma wol in nijsgjirrige brief ta. 
Dat wie ik folslein mei him iens, doe’t 
ik de brief yn fotokopy lêze kinnen 
hie. Tresoar is der wiis mei, dat de 
famylje dizze dichtersbrief oan ús 
ynstitút skonken hat. Ut it bygeande 
fragmint docht foldwaande bliken, 
dat dit in oanwinst is dy’t de muoite 
wurdich is.



Beste Siep,
 Ik meen dat je ook voor Friese versen wel belangstelling hebt en dan ook speciaal voor de mijne. Daarom 
heb ik gedacht dat een exemplaar van mijn verzamelde gedichten wel in je smaak zou vallen. Deze “samle fersen” 
zijn nu juist bij gelegenheid van de Friese boekenweek uitgekomen. Ik kan op deze manier ook nog enigszins rece-
proceren de bundeltjes “faersen” die ik bij verschillende gelegenheden van jou mocht ontvangen.

Dit zijn 2 delen die bij elkaar zijn ingebonden. Ik had het eigenlijk in 2 aparte boeken willen hebben, maar het gaat 
zo ook wel. Het prentje op de band heeft het gebrek dat de donkere kant van de toren verdwijnt in de donkere band 
van het boek. Anders is het, dunkt me, wel goed: de verzen zijn ook voor een groot deel geïnspireerd door het Friese 
dorp.
Misschien is het niet kwaad dat ik je even een wenk geef betreffende de m.i. beste verzen. Anders ben je afgemat 
voor je daar aan toe bent. Ik vind de beste voorkomend in de 2e bundel “De ljochte Ierde” en daar speciaal het 2e 
deel van. Ik noem dan vooral “Ofskie” p 50, “Mienskip” p 51, “Winterjoun” p 54, “Joun” p 55, “Foarjier” p 56.

In de bundel “Dagen” p. 82, 83, 85, 95 en in de bundel “It scil bistean” de Kwatrijnen.
Natuurlijk is het wel mogelijk dat je zelf andere gedichten mooier vindt; ik heb dat ook met anderen gehad dat zij 
iets anders uitzochten dan ik zelf. Misschien interesseert het je nog dan het gedicht op p. 92, 2e deel gewijd is aan 
den vader van Herre Rinia: Tjeerd Herres. Verder op p. 142 2e deel aan Harm Kreulen een oud-leerling, die naar 
Indië gegaan is en daar gestorven.
Deze laatste bundel heeft bij de mensen het meeste succes gehad, hoewel ik dus de 2e beter vind. Waarschijnlijk 
kwam dit hier door dat er iets meer in voorkomt over zogenaamd grote dingen als geloof, het menselijk bestaan 
enz. Zodat deze verzen dus iets meer “inhoud” hebben dan de oudere. 
Wij hopen natuurlijk, Siep, dat jullie deze “in gezondheid zult ontvangen.” Wat ons hier aangaat, wij beiden zijn 
wel gezond. (...)
 
 Ontvang ten slotte onze hartelijke groeten!
 
 Je oom O. Postma

|Jelle Yntema

By it leechromjen fan it hûs fan 
ien fan de leden fan de Fryske 
Krite ‘It Pompeblêd’ te Bussum 
is it folsleine tal jiergongen fan 
it moanneblêd De Tsjerne fûn. 
It binne de jiergongen 1 (1946) 
oant en mei 23 (1968). Alle 
jiergongen telle 12 nûmers. Spi-
tigernôch ûntbrekke de nûmers 

Wa kin ik der in deugd mei dwaan?

1 en 4 fan jiergong 9 (1964) en 
nûmer 10 fan jrg. 22 (1967). Oan 
it doedestiids goed oanskreaune 
literaire tydskrift waard yn ’e rin 
fan de jierren wurk oanlevere 
troch Anne Wadman, Douwe 
A. Tamminga, Freark Dam, E.B. 
Folkertsma, Fedde Schurer, Durk 
van der Ploeg en ûnderskate oare 

bekende skriuwers en dichters.
Tagelyk waarden my twa fol-
sleine jiergongen (1946, 1947) fan 
it wykblêd      besoarge.
Wa’t ynteressearre is, kin kon-
takt sykje mei Jelle Yntema (035-
6910691, j.yntema@wanadoo.nl)

Leeuwarden 1 Nov. ’49
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Op 10 maart is het project 
‘Nieuwkomers in Fryslân’ van 
start gegaan. 
Deze manifestatie is gewijd aan 
de verschillende groepen im-
migranten (nieuwkomers) die 
zich in de loop der tijd hebben 
gevestigd in de provincie Fryslân.
Tresoar wil dit actuele thema 
benaderen vanuit een historisch 
perspectief. Daarbij gaat het over 

vreemde en eigen cultuur, inbur-
geren en aanpassen. 
De manifestatie kent de volgende 
onderdelen:

Documentaire 
Omrop Fryslân zond op zondag 
19 februari om 13.30 uur via 
Nederland 1 een documentaire 
uit over de Italianen die zich in 
Fryslân vestigden. 

Boek 
Bij de Friese Pers Boekerij ver-
scheen het boek Friesland, wees 
zacht voor mij, geschreven door 
Maaike Vriesema en Annelies 
van der Goot. Het boek vertelt 
het verhaal van de komst van 
een aantal groepen immigranten 
die zich hier hebben gevestigd, 
zoals de hannekemaaiers uit 
Duitsland, Italiaanse schoor-

Nieuwkomers in Fryslân:      
Een historische en culturele manifestatie over immigranten

Foto van demonstratie in Oosterwolde tegen de invoering van de Zelfzorg in 1956. Uit privécollectie van de heer J. Pattiapon



steenvegers, Turkse gastarbeiders 
en Molukse oud-KNIL- militairen 
met hun gezinnen etc. Het boek 
is royaal geïllustreerd en telt 144 
pagina’s. De prijs is € 15,-

Tentoonstelling
In de tentoonstellingszaal 
van Tresoar wordt het thema 
uitgewerkt in de vorm van een 
twaalfde stad die in Fryslân moet 
worden aangelegd. In de stad zijn 
een paar huizen gebouwd waarin 
met behulp van interviews ken-
merkende voorwerpen of sym-
bolen een beeld wordt gegeven 
van de leefwereld van een aantal 
groepen nieuwkomers. De bezoe-
kers moeten zich aan de hand 
van de verschillende beelden en 
ervaringen in de tentoonstelling 
gaan afvragen hoe zij in deze 
stad passen. De tentoonstelling is 
te zien tot 31 mei 2006.

Educatief project 
De scholen in Fryslân worden 
uitgenodigd de tentoonstelling 
te bezoeken. Als voorbereiding 
op een bezoek is een theatraal 
spel ontwikkeld door de oplei-
ding theater van De Friese Poort. 
De leerlingen worden meegeno-
men naar de ‘Twaalfde stad’ van 
de tentoonstelling. De mensen 
die hier wonen verschillen in 
achtergrond, taal, gewoontes en 
gebruiken. Dit leidt niet alleen 
tot lachwekkende situaties en 
misverstanden, maar soms ook 
tot spanningen. De leerlingen 
worden actief bij het spel betrok-
ken en moeten oplossingen 
bedenken. 

Congres
Op vrijdag 12 mei wordt in 
samenwerking met de Rijksuni-

versiteit Groningen en de Fryske Akademy een symposium georgani-
seerd dat zal plaatsvinden in It Aljemint, het congrescentrum van de 
Fryske Akademy. Dit multidisciplinair opgezette congres is bedoeld 
voor beleidsmakers, politici, wetenschappers, vertegenwoordigers van 
organisaties en andere belangstellenden. 
Als inleiders zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines 
uitgenodigd, zoals antropologie, sociologie, psychologie, godsdienst-
wetenschap en geschiedenis. 

Als dagvoorzitter treedt op dr. Marjo Buitelaar (RuG), inleiders zijn:
 

Drs. Astrid Starkenburg Tussen twee culturen of tussen  
 de oren?  Ethnische en religi- 
 euze identiteit van Marokkaan- 
 se jongens in Nederland.

Drs. Egbert Boneschansker Migranten in Fryslân: 
 It ’s a tough job.

Dr. Baukje Prins Toen de Amboneesjes kwamen… 
 Post-koloniale verhoudingen op  
 het Friese platteland.

Prof. dr. Halleh Ghorashi Integratie gaat via het hart en  
 niet via de regels. 

Dr. Geertje Mak Verhalen en hun ruis. Enkele  
 eigenzinnige kanttekeningen  
 bij het gebruik van oral history  
 in de naoorlogse  migratie-
 geschiedenis. 

Drs. Maaike Elfring-Witkam Nieuwkomers aan het woord.  
 Onderzoek naar gemeentelijk  
 inburgeringsbeleid en de visie  
 van de ‘nieuwe burgers’ daarop. 

Prof. dr. J.P. van den Oudenhoven  Immigrantenkwesties: 
 een blik in de toekomst.
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|Hans Laagland

Makkum, 30 juni 1868. Het is een 
mooie ochtend in juni. Buiten schijnt 
de zon. Binnen in een statige kamer 
met verschillende geschilderde 
landschappen aan de muur zitten 
twee heren aan een bureau. Achter in 
de kamer hebben nog eens twee gasten 
plaatsgenomen in een bescheiden 
zithoek. Het bureau is statig en 
uitgevoerd in eikenhout. Midden op 
het bureau, tussen beide mannen in, 
ligt een document, dat precies oplicht 
door de stralen van de zon door het 
enige raam van de kamer.
- Weet je zeker dat het zo goed is?
De ander knikt langzaam.
- We zouden het natuurlijk nog altijd 
kunnen wijzigen, als je zou willen?
- Nee hoor, Idse, dat is nergens voor 
nodig.
- De verschillende bepalingen zijn 
naar tevredenheid? Ook … het 
legaat? Je bent je bewust van de 
verantwoordelijkheid die dat met zich 
meebrengt?
De nadruk in de laatste twee zinnen is 
onontkoombaar.
 - Je hoeft natuurlijk nu niet te 
tekenen, je kunt er nog over nadenken 
en er later weer op terugkomen.

De ander reikt naar het document, 
trekt het naar zich toe, en slaat het 
open op de laatste bladzijde. Hij 
ondertekent het document met zijn 
naam, L.A. Buma. Vervolgens slaat 
hij het dicht en schuift het testament 
terug naar notaris Idse Johannes 
Verwer tegenover hem. Buma 
glimlacht:
- Het is uitstekend zo. 

De Buma Bibliotheek 
bestaat dit jaar 130 jaar. De 
Buma Bibliotheek is een 
informatiecentrum voor de 
klassieke oudheid, met als 
zwaartepunt een uitgebreide 
boekencollectie op het gebied 
van de Griekse en Latijnse 

De Buma Bibliotheek bestaat dit jaar 130 jaar

‘ … en de naam zal dragen 

van Buma Bibliotheek’ 

taal- en letterkunde. Daarnaast 
is er ook aandacht voor werken 
van vroegchristelijke schrijvers 
en voor de geschiedenis en 
filosofie van de Griekse en 
Romeinse oudheid. Binnen 
Tresoar is de Buma Bibliotheek 
een zelfstandige collectie. De 
collectie is uniek in Nederland: 
met meer dan 50.000 titels heeft 
de Buma Bibliotheek de grootste 
collectie op het vakgebied van 
de Griekse en Latijnse taalkunde 
in Nederland. Daarnaast is de 
collectie ook voor een algemeen 
publiek toegankelijk en ook dat 
maakt dat de Buma Bibliotheek 
een bijzondere positie heeft in 
Nederland.

Detail uit het testament van Buma. Het testament vormt het hart van de Buma Bibliotheek



Buma en de Buma 
Bibliotheek
Lieuwe Annes Buma 
wordt geboren op 
19 november 1796 te 
Woudsend in een zeer 
bemiddelde familie. In 
1812 gaat hij klassieke 
talen studeren, eerst in 
Groningen, daarna in 
Leiden. Zijn hoogleraar 
D. Wyttenbach moet onder de 
indruk van de Friese student zijn 
geweest, en het verhaal gaat dat 
Wyttenbach hem zelfs als zijn 
opvolger heeft gezien. In 1816 
behaalde Buma de doctorstitel 
met een proefschrift over de 
tragedie Electra van Sophocles. 
Na zijn studie vertrekt hij voor 
een jaar naar Parijs om verder 
te studeren, en in 1817 meldt 
Buma zich in Leiden voor een 
studie Rechten. Deze studie heeft 
hij echter nooit afgemaakt. In 
de jaren daarna heeft hij zich 
teruggetrokken in zijn ouderlijk 
huis te Makkum om zich met 
zijn verschillende studies bezig 
te houden. Op gezette tijden 

kwam bij Buma thuis een kring 
van notabelen bijeen. Het is 
bekend dat hij met Joost Hiddes 
Halbertsma correspondeerde. Er 
zijn in de collectie van Tresoar 
drie brieven van Buma, gericht 
aan Halbertsma.
Op 2 mei 1876 komt Buma te 
overlijden. De provincie Fryslân 
wordt op de hoogte gesteld 
van het legaat van Buma van 
een bedrag van 100.000 gulden 
(omgerekend naar nu ongeveer 
1.000.000 euro) waarvan een 
bibliotheek gesticht moet worden 
voor de ‘Grieksche en Romeinsche 
taal- en letterkunde, die gevestigd 

zal zijn te Leeuwarden, en de 
naam zal dragen van Buma 
Bibliotheek […]. Bij voorkeur 
zullen worden aangekocht 
nieuwe uitkomende werken 
en tijdschriften enzovoorts’. 
Het legaat wordt geaccepteerd 
en in 1876 wordt dan de Buma 
Bibliotheek opgericht door de 
Staten van Fryslân. Dat laatste 
(‘nieuwe uitkomende werken’) 
heeft Buma erg belangrijk 
gevonden omdat hij zijn eigen 
boekencollectie niet als basis 
voor de Buma Bibliotheek 
heeft nagelaten. De provincie 
Fryslân koopt bij de veiling van 

De - soms zelfs woeste - aantekeningen van Buma in de tekst en marge van zijn eigen proefschrift 
laten zien dat Buma op latere leeftijd het niet eens was met zijn eigen onderzoek. 
(Foto: Erik en Petra Hesmerg) 

Detail uit het testament van Buma. Het testament vormt het hart van de Buma Bibliotheek
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de boekencollectie van Buma 
de ongeveer 1000 boeken met 
betrekking tot de klassieke 
oudheid op en deze vormen het 
beginpunt van de bibliotheek. 

Schatten van de Buma 
Bibliotheek
Door zijn relatief jonge leeftijd 
en door de bepaling bij het legaat 
dat ‘nieuwe uitkomende werken’ 
moeten worden aangeschaft, 
bezit de Buma Bibliotheek weinig 
‘spectaculaire’ handschriften 
of zeer zeldzame boekuitgaven. 
Bijzonder is wel het afschrift 
van de lang verloren gewaande 
scholia (geleerde aantekeningen 
in de marge of tussen de tekst van 
een manuscript van een tekst uit 
de oudheid) op de komedie Aves 
van de Griekse komediedichter 
Aristophanes (450 – 380 v. Chr.). 
Deze scholia zijn afgeschreven 
van een manuscript van de 
Aves dat in Turijn bewaard 
werd. Het manuscript zelf is 
in 1904 verloren gegaan in een 
brand die de bibliotheek van 
Turijn verwoest heeft. Via een 
belangrijke schenking van dr. O. 
Bachmann is dit afschrift in de 
collectie van de Buma Bibliotheek 
terechtgekomen.

De Buma Bibliotheek heeft 
misschien niet echt veel schatten, 
zoals hierboven bedoeld, echter 
de grootste schat van de Buma 
Bibliotheek is de bibliotheek zelf: 
de Buma Bibliotheek is een echte 
gebruikersbibliotheek. Iedereen 
kan de bibliotheek binnenlopen 
op zoek naar informatie over 
de klassieke oudheid. Dat kan 

zijn een bezoeker die meer wil 
weten over, bijvoorbeeld, de 
uitbarsting van de Vesuvius, tot 
en met onderzoekers aan de 
verschillende universiteiten in 
Nederland die bezig zijn met 
(promotie)onderzoek. Daarnaast 
is de collectie voor het overgrote 
deel uitleenbaar met in begrip 
van verschillende naslagwerken. 
Ook heeft de Buma Bibliotheek 
een abonnement op de digitale 
bibliografie (L’Année Philologique 
Online) waarmee men met enkele 
muisklikken een volledige up-
to-date database van publicaties 
met betrekking op de klassieke 
oudheid, kan doorzoeken. 
Hiermee beschikt de Buma 
Bibliotheek over een modern 
en erg gebruikersvriendelijk 
medium voor het zoeken naar 
informatie over de klassieke 
oudheid. 

130 jaar Buma Bibliotheek
Het 130-jarig bestaan van de 
Buma Bibliotheek zal niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Op 
zaterdag 23 september vindt de 
Verbondsdag van het Nederlands 
Klassiek Verbond (NKV) plaats 
in de Buma Bibliotheek. De 
Verbondsdag is een culturele 
dag die eenmaal per jaar wordt 
georganiseerd en die toegespitst 
is op de klassieke oudheid, 
meestal met een ochtenddeel 
met lezingen, en een middagdeel 
met excursies (in dit geval, in en 
rond Leeuwarden). Het NKV is 
een vereniging voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de antieke 
cultuur. De Verbondsdag staat in 
principe alleen open voor leden 

van het NKV. In verband met het 
130-jarig bestaan van de Buma 
Bibliotheek wordt hierop een 
uitzondering gemaakt en kunnen 
ook niet-leden deelnemen aan 
deze dag. Voor meer informatie 
over de NKV Verbondsdag kunt 
u contact opnemen met Hans 
Laagland: 058-7890726 en 
h.laagland@tresoar.nl
Verder bekijken we de 
mogelijkheid van het plaatsen 
van een informatiepaneel over 
Buma bij het familiegraf van 
Buma in Smallebrugge. Dit 
familiegraf dat voorzien is van 
een monumentale klokkenstoel, 
is in 2005 ingrijpend gerenoveerd. 
Met de plaatsing van een 
informatiebord wil Tresoar de 
niet geringe betekenis van Lieuwe 
Annes Buma voor Fryslân nog 
eens extra onder de aandacht 
brengen.

- Heeft u ook informatie over Griekse 
theaters? 
Het is 16 februari 2006. Een bezoeker 
is zojuist de grote studiezaal van 
Tresoar binnengekomen en stelt zijn 
vraag aan de centrale balie in de 
studiezaal.

- Het is voor school, ziet u. Ik ga 
een werkstuk schrijven over Griekse 
theaters, en daar zoek ik nu 
informatie over.

- Dan kun je het beste de trap op 
gaan, rechtsaf en daar opnieuw 
vragen. Daar is de Buma Bibliotheek. 
Bij de Buma Bibliotheek kun je terecht 
voor informatie over de klassieke 
oudheid.
En dat nu al 130 jaar. 



|Luc de Vries

Slijtage
De Friese kranten zijn één van 
de meest geraadpleegde bronnen 
van Tresoar. Ze worden gebruikt 
om iets op te zoeken over de fa-
milie, over de eigen omgeving, of 
gewoon om zomaar te lezen over 
vroeger. Veelvuldig gebruik van 
kranten leidt al snel tot slijtage, 
kranten zijn nu eenmaal niet 
gemaakt van het sterkste papier. 
Om gebruiksslijtage te voor-
komen zijn de belangrijkste 
kranten al in de jaren zeventig 
op microfilm gezet. Lezers kon-
den in het vervolg de kranten 
raadplegen en afdrukken laten 
maken via microfilmreaders. 
Dit was een hele verbetering: de 
originele bron leed geen schade 
meer, en de lezers konden naar 
hartelust bladeren op meerdere 

Digitalisering 
Leeuwarder Courant

apparaten tegelijkertijd.
Maar nu, een kwart eeuw later, 
komen we tot het besef dat het 
eigenlijk maar behelpen is met 
die microfilmreaders. Het zoeken 
en vinden van informatie is las-
tig en de dure apparatuur blijkt 
ook aan slijtage onderhevig. Tijd 
voor iets nieuws dus. 

Digitalisering
In nauwe samenwerking met de 
Noordelijke Dagblad Combinatie 
is het project Digitalisering Leeu-
warder Courant opgestart. Hierbij 
zullen ongeveer 800.000 kranten-
pagina’s van de Leeuwarder Cou-
rant worden gedigitaliseerd die 
zijn geschreven sinds de oprich-
ting van de krant. De Leeuwarder 
Courant werd opgericht in 1752 
en is hiermee de oudste onder 

dezelfde naam opererende krant 
van Nederland.
Het project behelst om te begin-
nen het digitaliseren van alle pa-
gina’s, zodat images (afbeeldin-
gen) ontstaan van de pagina’s die 
op een computerscherm kunnen 
worden opgeroepen. Bovendien 
wordt het geheel ook omgezet 
in een zogenaamd PDF-format. 
Daardoor kan men in de jaargan-
gen zoeken op trefwoord. 
Het hele project zal ongeveer 
een jaar in beslag nemen. Het 
resultaat van het project is dat 
een digitale kopie van de Leeu-
warder Courant gemaakt is die 
nagenoeg niet van origineel is 
te onderscheiden. Deze digi-
tale Leeuwarder Courant kan met 
behulp van de computer worden 
geraadpleegd en doorzocht. 
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Almanakken
Een almanak is volgens Van Dale 
een ‘kalenderboekje, boekje met 
tijdrekenkundige en astrono-
mische opgaven voor een jaar, 
vergezeld van andere praktische 
mededelingen en vaak letter-
kundig mengelwerk’. In de loop 
van de zestiende eeuw werden in 
verschillende Hollandse steden 
almanakken gedrukt. De eerste 
Friese almanak werd rond 1627 
in Leeuwarden uitgegeven. In 
de periode tot 1700 waren er 
daarnaast veel locale almanak-
ken in omloop; praktisch elke 
Friese stad en menig dorp van 
betekenis gaf een eigen almanak 
uit. Het kalendergedeelte van 
deze boekjes werd door Leeuwar-
der drukkers vervaardigd en was 
bijna altijd hetzelfde. Plaatselijke  
landmeters of schoolmeesters 
verzorgden de rest van de uit-
gave.
De almanakken van Jan Rienstra 
zijn zogenaamde schrijf- of kan-
tooralmanakken. Er zaten vanaf 
1775 altijd blanco dagagenda’s 
in, bedoeld voor aantekeningen. 
Daarnaast bevatten de alma-
nakken uit Rienstra’s tijd veel 

informatie die we ook in de ou-
dere almanakken tegenkomen. 
Allereerst uiteraard een kalender 
met daarop de belangrijkste 
heiligendagen, maanstanden 
en marktdagen door het hele 
land. Ook de getijden en eclipsen 
werden vermeld. Daarnaast dien-
den almanakken als een soort 
adresboek; van allerlei officiële 
instanties en besturen werden 
de ambtsdragers opgesomd zoals 
van Gedeputeerde Staten, de 
raadsheren en advocaten bij het 
Hof en de Raden ter Admiraliteit. 
Verder treffen we lijsten aan van 
de professoren aan de Franeker 
Academie, van alle predikanten 
in F ryslân en van alle steden en 
grietenijen en hun bestuurders. 
Ten slotte werd de dienstrege-
ling van trekschuiten en van de 
veerdiensten vanuit Leeuwarden 
op Amsterdam en andere plaat-
sen en de vertrektijden van de 
postdiensten naar verschillende 
steden in fryslân en daarbuiten 
vermeld.

Loopbaan
‘De 10 Februari 1769 ben ik voor 
mij selfs begonnen te werken.’ 

Deze aantekening maakt Jan 
Rienstra op het schutblad van 
zijn almanak in het jaar 1769. Hij 
was misschien wel de belang-
rijkste zilversmid van zijn tijd in 
Sneek en bleef tot in de negen-
tiende eeuw actief.
Jan werd op 8 mei 1745 te Sneek 
gedoopt als zoon van Eelkjen 
Ypesdr Braunius en Pyter Jans 
Rienstra, uurwerkmaker. Vader 
Pyter was geboren in Rien en 
noemde zich naar zijn plaats 
van herkomst ‘Rienstra’. Zoon 
Jan gebruikte deze achternaam 
ook en bevestigde die bij de 
naamsaanneming van 1811 voor 
zijn kinderen en kleinkinderen.
In 1771 werd hij meester zilver-
smid. In datzelfde jaar trouwde 
hij met een meisje uit Sneek, 
Imke Ysbrants Bouma of Buma. 
Samen kregen ze vijf kinderen, 
van wie de oudste, Petrus, zijn 
vader in het bedrijf zou opvol-
gen. Imke overleed al in 1784 
op de leeftijd van 33 jaar. Bijna 
drie jaar later hertrouwde Jan 
Rienstra met de eveneens uit 
Sneek afkomstige Akke Jur-
jens Nijland. Dit huwelijk bleef 
kinderloos. Rienstra zou ook zijn 

De almanak als 
bedrijfsarchief 
Misschien heeft u er thuis ook wel een liggen, De vanouds vermaarde Erve C. Stich-
ter’s Enkhuizer Almanak, in 2006 al weer toe aan zijn 411e jaargang. Ook Tresoar 
bewaart van oudsher een rijke collectie almanakken. Dit artikel gaat in op een heel bij-
zondere selectie uit dat bezit, de almanakken van de Sneker zilver-smid Jan Rienstra 
(1745-1832).



tweede vrouw overleven; zij stierf 
in 1803 op 60-jarige leeftijd.
Jan Rienstra was een belangrijk 
man in Sneek. Hij bekleedde 
functies als die van burgerser-
geant en gemeenteraadslid 
(1816-1831). Op 19 februari 1832 
overleed hij in zijn woonplaats 
op de hoge leeftijd van 86 jaar.
Over de huizen waar hij woonde, 
is het een en ander bekend. Bij 
de invoering van het kadaster 
in 1832 bezat hij twee huizen, 
waarvan een gelegen was aan het 
Scharn (nu Grootzand). Dit lag 
vlakbij het monumentale pand 
Kleinzand 1 (op de hoek met 
de Gedempte Poortzijlen) waar 
Rienstra’s oudste zoon Petrus, 
die in 1798 de meesterproef had 
afgelegd, vanaf circa 1810 werk-
zaam was. Zelf woonde hij aan 
het Schaapmarktplein (in het 
meest rechtse huis van het pand 
waar nu modezaak ‘The Sting’ 
gevestigd is, voorheen V&D). Vol-
gens de speciecohieren had het 
gezin Rienstra hier in 1781 zijn 
intrek genomen. Hij zou er tot 
zijn dood in 1832 blijven wonen.
Wanneer Jan Rienstra met zijn 
werk als zilversmid is gestopt, 
is niet met zekerheid te zeggen. 
De serie almanakken waarin hij 
zijn bedrijfsadministratie heeft 
bijgehouden, loopt in elk geval 
door tot het jaar 1822. Rienstra 
was toen al 77 jaar.

Zilverwerk
Er zijn van Jan Rienstra behoorlijk 
veel werkstukken bewaard geble-
ven. Deels bevinden die zich in 
particulier bezit. Daarnaast bezit 
het Fries Museum een aantal 
voorwerpen, evenals de Ottema 
Kingma Stichting (twee lepels, 
online te bezichtigen op www.
oks.nl). 
De grootste Rienstra-collectie 
wordt in de afdeling Sneker Oud-

heidkamer van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek bewaard en 
kan online (www.friesscheepvaartmuseum.nl) geraadpleegd worden. 
Hiertoe behoren verschillende soorten lepels (zoals saus- of stiplepels 
en geboortelepels), vorken, maar ook minder alledaagse dingen, zoals 
drie grote collectebekkens, waarmee op het stadhuis van Sneek voor 
de armen werd gecollecteerd. Twee daarvan dateren van 1779; het 
oudste is al van 1769, het jaar waarin Rienstra als zelfstandig zilver-
smid begon te werken. 
Andere topstukken in het Scheepvaartmuseum zijn twee zilveren kan-
delaars, in 1786 vervaardigd voor Eefje Stevens Bleeker, echtgenote 
van de welgestelde Sneker koopman Teunis ten Cate. Hoeveel ze heb-
ben gekost is onbekend, want Rienstra’s almanak over dit jaar is niet 
bewaard gebleven. De kandelaars bestaan uit onversierde, aan elkaar 
gesoldeerde stukken glad zilver waarop gegoten versierselen zijn ge-

Almanak met aantekeningen van Rienstra

soldeerd. De pootjes bestaan uit bloemvormige ornamenten, gegoten 
in rococo of Lodewijk XV-stijl. De overige versieringen, medaillons, 
guirlandes, strikjes, linten en ramskoppen, zijn in de strakkere Lode-
wijk XVI-stijl uitgevoerd.
In 1807 maakte Jan Rienstra samen met zijn zoon Eelke een zilveren 
tasbeugel. Ook nu weer ontbreekt de almanak over dat jaar, evenals 
die van 1808. In dat jaar maakte Rienstra in opdracht van het stads-
bestuur drie zilveren sleutels aan een zilveren schakelketting voor 50 
guldens en twee stuivers. Het waren de sleutels van de stadspoorten 
van Sneek, die tijdens het bezoek van koning Lodewijk Napoleon 
aangeboden zouden worden. Het bezoek ging echter niet door en zo 
bleven de sleutels voor Sneek bewaard.
Rienstra is ook bekend als vervaardiger van liturgisch zilverwerk, 
zoals een avondmaalsstel bestaande uit twee bekers en een schaal 
voor de N.H. gemeente Beverwijk in Noord-Holland (gedateerd 1780, 
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kosten 275 caroli guldens) en een 
avondmaalsbeker voor de N.H. 
gemeente Oppenhuizen (geda-
teerd 1790).

Aantekeningen
De almanakken van Jan Rienstra 
geven een uniek beeld van het 
werk van deze zilversmid. Hij 
heeft een groot deel van zijn 
bedrijfsadministratie in de al-
manakken opgetekend. Vermeld 
worden de prijzen waarvoor 
hij materialen, lood en zilver 
inkocht. Verder vermeldt hij wat 
hij maakte, voor welke prijs en 
naam van de opdrachtgever of 
koper. Jan Rienstra onderhield 
uitgebreide handelscontacten. 
Hij verkocht niet alleen aan 
particulieren in practisch heel 
Fryslân, maar ook aan collega-
zilversmeden, met name in de 
Zuidwesthoek. De almanakken 
vormen een unieke bron voor de 
onderzoekers naar Fries zilver 
uit de late gildeperiode en de 
productie daarvan. Rienstra 
vermeldt gegevens die bij gebrek 
aan andere bronnen uniek in 
hun soort zijn.
Ook op ander gebied vormen de 
boekjes een interessante bron. 
Rienstra beschreef niet veel 
dingen uit zijn dagelijks leven, 
maar af en toe vinden we een 
enkele aantekening. In de eerste 
plaats betreft het gegevens over 
zijn eigen familie, geboorten en 
overlijdens. Maar ook een dief-
stal, de rekening en plattegrond 
van de verbouwing van zijn huis 
zijn waardevolle gegevens. Uit 
de almanak van 1785 kunnen 
we opmaken dat Rienstra aan 
de zijde van de patriotten stond. 
Hij geeft een uitgebreid over-
zicht van de hoge kosten die het 
onderhoud van de stadhouder-
lijke familie voor Fryslân met 
zich meebracht.

Schets voor kandelaar in almanak van Rienstra

Leeuwarder uitgaven
Rienstra kocht almanakken van 
Leeuwarder uitgevers, die alleen 
voor Leeuwarden een overzicht 
van ambtsdragers en veerdien-
sten gaven. Omdat hij informa-
tie over zijn woonplaats Sneek 
wilde hebben, liet hij achter in 
de almanak een katern inbinden 
met de namen van de Sneker 
bestuurders, het rooster van de 
stadswacht en andere informatie 
over de stad.
Rienstra begon zijn bedrijfsad-
ministratie in 1769 in de Friesch 
comptoir almanach, gedrukt door 
Wigerus Wigeri te Leeuwarden. 
Het is een almanak zonder 
dagagenda. De kalender voorin is 
in tweekleurendruk uitgevoerd. 
Ook in de jaren 1770, 1773 en 
1774 heeft Rienstra zijn gegevens 
in een Friesch comptoir almanach 
bijgehouden. 
Met ingang van 1775 kocht 
Rienstra een andere almanak 
uit de drukkerij van Wigeri, het 
Friesch koopmans comptoir- en schry-
falmanach na den nieuwen styl. Ook 
in de jaren 1776, 1780 tot en met 
1782 en 1784 kocht hij jaarlijks 
deze almanak. Deze almanak 
had een blanco dagagenda 
bedoeld voor aantekeningen. In 
het daarop volgende jaar 1785 
stapte Rienstra over op de Friesch 
comptoir (en gedenk-)almanach van 
de Leeuwarder drukker Johannes 
Seydel. Ook over de jaren 1787, 
1788, 1790 hield hij zijn gegevens 
bij in deze almanak. 
De komst van de Fransen naar 
ons land in 1795 had grote 
invloed op politiek, bestuur, 
maatschappij en wetgeving; 
het was de tijd van de Bataafse 
Republiek. In de almanaktitels 
zien we deze omwenteling 
weerspiegeld: Rienstra kocht in 
de jaren 1797, 1803, 1804 en 1805 
een Bataafsch comptoir almanach of 



Kandelaars vervaardigd voor Eefje Stevens Bleeker uit het Fries Scheepvaartmuseum
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gen voor.
In een paar almanakken vinden 
we kleine tekeningen, ont-
werpschetsen voor theebussen, 
familiewapens en spiegelmo-
nogrammen. Deze schetsen 
werden gemaakt op een apart 
katern achterin de almanakjes. 
De bladen waren bestreken met 
kaolien of chinaklei, een uiterst 
fijne zuiver witte porceleinaarde. 
Vervolgens konden de tekenin-
gen met potlood of zilverstift 
aangebracht worden.

Collectie
Tresoar heeft met deze alma-
nakjes een unieke collectie in 
bezit. Dankzij de fusie tussen het 
Ryksargyf, de Provinciale Biblio-
theek en het FLMD hebben wij de 
omvang van Rienstra’s bedrijfsar-
chief kunnen vaststellen en alle 
almanakjes in één beschrijving 
kunnen onderbrengen. Het 
grootste deel van de almanakjes 
was destijds in de collectie van 
het Ryksargyf aanwezig. Onlangs 
hebben wij nog een aanzienlijk 
aantal almanakken kunnen iden-
tificeren. Via ontdubbeling van 
de collectie van het Fries Genoot-
schap en de bibliotheek van het 
Fries Museum zijn deze almanak-
ken een aantal jaren geleden 
onderdeel van de collectie van de 
Provinsjale Biblioteek geworden. 

Het betreft negentiende-eeuwse 
almanakken uit de collectie van 
de steenrijke Bremer verzame-
laar Ludwig Roselius die tussen 
de beide wereldoorlogen een 
geweldige kunstverzameling 
opbouwde. Een collectie juweel-
tjes in zakformaat om trots op 
te zijn!

Dit is het eerste artikel in een 
tweeluik over almanakken van 
Friese zilversmeden in de collec-
tie van Tresoar. In het volgende 
artikel staat de Leeuwarder 
zilversmid Hermanus Smeding 
(1755-1844) centraal.

Literatuurverwijzingen
Voor de genealogie van de familie 

Rienstra zie de website van Jan 

Rienstra, http://home.hccnet.nl/

j.rienstra/ onder de knop Genealogie 

Rienstra.

Peter Schoen, ‘De archiefschat van 

Peter Schoen’, Archievenblad (april 

2005) 3.

Sytse ten Hoeve, ‘Zilveren kandelaars, 

fraaie museumaanwinsten’, Sneeker 

Nieuwsblad 26 nov. 1992.

Jeroen Salman, Een handdruk van de 

tijd. De almanak en het dagelijks leven 

in de Nederlanden 1500-1700  (Zwolle: 

Waanders, 1997).

tydwyzer, gedrukt door Seydel. In 
deze zakboekjes was standaard 
opgenomen de indeling van 
de ‘troupes behorende tot de 
nationale armée’ en de ‘coloni-
ale armée’. Achter ingebonden 
vinden we twee keer een katern 
over Sneek.
Dan volgt er een hiaat. In 1813, 
ten tijde van het Koninkrijk 
Holland, kocht Jan Rienstra een 
Vriesch departementaal kantoor 
almanak, of tydwyzer, gedrukt 
door D. van der Sluis te Leeuwar-
den. Tot de standaardinformatie 
in deze almanak behoort een 
overzicht van de belastingen in 
het Franse Keizerrijk, die op 1 
januari 1811 in het voormalige 
Holland waren ingevoerd.
Ten slotte zijn er nog twee 
almanakken van na de Franse 
periode uit het bezit van Rienstra 
bewaard gebleven. Die van 1819 
draagt de titel Vriesch kantoor 
almanak, of tydwyzer en is gedrukt 
door de weduwe C.L. van Altena 
te Leeuwarden. De laatste alma-
nak uit 1822 ten slotte draagt de 
bekende titel Provinciaal alma-
nak van Vriesland, gedrukt door 
de weduwe Altena en eveneens 
voorzien van een apart katern 
betreffende Sneek.

Schetsen
De almanakken zijn gebonden 
in eenvoudige perkamenten 
bandjes. Soms is daarvoor groen 
geverfd perkament gebruikt 
waaraan een bindlint is beves-
tigd. Het merendeel van de ban-
den is gestempeld met het mees-
terteken van Rienstra, I R, op de 
voorkant van de band. Rienstra 
heeft de meeste van zijn aante-
keningen in inkt gemaakt in een 
vrij klein handschrift, soms ook 
weer doorgehaald, waardoor ze 
tamelijk moeilijk leesbaar zijn. 
Ook komen potloodaantekenin-



Nieuwe archivalia: CAF
|Sjoerd de Haan

In 1896 werd in Leeuwarden de 
Coöperatieve Vereeniging tot aan-
koop van Landbouwbenoodigd-
heden opgericht. Ze zou onder de 
naam CAF  spoedig grote bekend-
heid krijgen in agrarisch Fryslân. 
Blijkens haar statuten stelde ze 
zich ten doel ‘voor gemeenschap-
pelijke rekening veevoeder, kunst-
meststoffen, zaaizaden en andere 
landbouwbenoodigdheden aan te 
kopen’. Deze doelstelling is door 
de jaren heen vrijwel onveranderd 
gebleven. Het succes van de CAF is 
vooral te danken geweest aan een 
goed gestroomlijnd verkoopap-
paraat met veel verkooppunten, 
waardoor de aanvoerlijnen kort 
waren. Duizenden boeren zijn 
door de jaren heen lid van de 
vereniging geweest en hebben van 
haar diensten gebruik gemaakt.
Vanaf omstreeks 1964 begon 

het aantal leden van de CAF een 
gestage daling te vertonen en dat 
was een onomkeerbaar proces. 
Door de schaalvergroting in de 
landbouw en door allerlei over-
heidsmaatregelen - men denke 
aan de milieuwetgeving - zagen 
veel boeren zich genoodzaakt hun 
bedrijf te beëindigen. Het gevolg 
was dat de markt in de aan- en 
verkoopsector inkromp. Voor een 
zelfstandige CAF was er op den 
duur geen plaats meer. In 1990 
werd besloten een fusie aan te 
gaan met drie zustercoöperaties: 
Algemeen Belang in Musselka-
naal, ACECO in Groningen en CLM 
in Meppel. De nieuwe organisatie 
kreeg de naam ACM: Aan- en 
verkoopcoöperatie Meppel. Zo 
verdween de naam CAF in haar 
vijfennegentigste boekjaar defini-
tief uit Fryslân.

De laatste silo van de CAF wordt opgeblazen, 1992

De archieven van de CAF en van 
de onder haar ressorterende 
rayons en afdelingen werden in 
een paar etappes bij het Ryksar-
gyf/Tresoar in bewaring gegeven. 
In 1991 en 1994 arriveerden de 
bewaard gebleven archieven van 
een aantal afdelingen. In 2005 
werd het archief van de CAF zelve 
in bewaring genomen. Ook daarin 
bleken zich nog archieven van 
enkele afdelingen te bevinden. 
Daarom werd besloten om een 
nieuwe inventaris te maken, 
waarin de bestaande inventaris op 
de al aanwezige afdelingsarchie-
ven werd geïntegreerd. De nieuwe 
inventaris is onlangs voltooid. De 
archieven zullen voor onze bezoe-
kers beschikbaar komen zodra ze 
zijn herverpakt en geëtiketteerd.
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|Otto Kuipers

Sulveren jubileum
Foar it sulveren jubileum woe ik 
wat dwaan. De oanlieding wie 
gau fûn. De programmaboekjes, 
dy’t alle jierren wer publisearre 
wurde, noasken my net. Dat moast 
better kinne, dat ik sette my op 
it gearstallen fan in alternatyf 
boekje. As meiwurker fan it 
Ryksargyf koe ik yn it skoft maklik 
oerstekke nei de PB. Ik begûn mei 
it trochnimmen fan de Leeuwarder 
Courant en Het Nieuwsblad 

van Friesland (de Hepkema). De 
tradysje dat de races (hast) altiten 
de lêste sneon fan juny holden 
wurde en waarden, makke it finen 
fan stikken oangeande de TT-
races maklik. Oars is it dreech 
sykjen, want artikels oangeande 
de motorsport binne, hoe grut ek, 
nea beskreaun yn ’e katalogus fan 
Tresoar. Sport, seker motorsport, 
is gjin spearpunt by Tresoar as it 
giet om it sammeljen en ûntsluten 
fan materiaal. De NDC Online as 

digitale tagong ta de Leeuwarder 
Courant en oare regionale kranten 
yn Noard Nederlân hat, yn alle 
gefallen fan 1997 ôf, in ein makke 
oan dy ûnrjochtfeardigens. Allinnich 
al foar it jier 199� smyt it sykjen 
op it wurd ‘Motorsport’ yn de 
Ljouwerter Krante 117 treffers op! 
Wat de âldere jiergongen fan de 
Ljouwerter oanbelanget sjoch ik út 
nei it digitalisearjen fan de folsleine 
searje lêgers. Dat sil grif wer in 
soad nije ynformaasje opsmite.

Tink om ’e bocht

Doe’t ik op 24 juny 1995 nei ôfrin fan de TT-races yn Assen nei hûs ta gie, geniete ik noch nei 

fan de races dy’t ik sjoen hie mei as hichtepunt de 500 cc-race dêr’t de Australiër Doohan en de 

beide Spanjaarden Crivillé en Puig mei in ûnderling ferskil fan minder as 0.6 sekonde oer de 

finish gien wienen. Ik hie dy deis foar de 24e kear de TT besocht - de TT is in fenomeen dêr’t je 

fan byhâlde hoe faak je der west hawwe. 

Hendrik van der Veen yn 1927 mei omstanners.



Tsien Friezen
Ut myn ûndersyk yn de ferfilme 
kranten die bliken dat mear as tsien 
Friezen foar de oarloch meidien 
hawwe oan de TT-races, dy’t yn 1925 
foar it earst holden binne.
Twa riders libben doe noch, Hendrik 
van der Veen (190�-2002) yn Haren 
en Sijbren Postma (1915) oan de 
Spanjertsleane yn Ljouwert, op 
rinôfstân fan Tresoar. De lange 
petearen, dy’t ik mei beiden hân haw, 
smieten in skat oan ynformaasje op. 
Van der Veen fertelde oer syn TT 
fan 1927 as hie er ’m juster ferriden. 
It hie in bysûndere race west mei 
mar twa dielnimmers. Doe’t de oare 
útfoel ried Van der Veen, dy’t doe 
yn Drachten wenne, werom nei 
de pits om der mei op te hâlden. 
Syn begelieders oertsjûgen him 
om fierder te riden om sa dochs it 
prizejild yn ’e wacht te slepen. En sa 
barde it: Van der Veen stiet yn alle 
neislachwurken te boek as de winner 
fan de 750 cc race fan de TT fan 
Assen op 25 juny 1927.

Boekje
It alternative boekje wie krekt foar 
myn 25ste TT klear en ferskynde yn 
in oplaach fan twa eksimplaren, ien 
foar myn broer Johannes, mei wa’t ik 
al dy jierren tegearre nei Assen west 
hie en noch altiten gean, en de oare 
foar mysels.

Undersyk
Foar it ûndersyk hie ik ferskate 
boarnen ta myn foldwaan. 
Yn it foarste plak binne dat 
motortydskriften, dêr’t Motor, dat 
sûnt 1913 ferskynt, it wichtichste fan 
is. In folsleine searje kin rieplachte 
wurde op de redaksje fan it tydskrift 
yn Amsterdam. Boppedat is it 
ferfilme en by de KB yn te sjen.
Sûnt in pear jier is it argyf fan de TT-
organisaasje ûnderbrocht by it Drents 
Archief. It is in ryk argyf, hoewol’t 
der ek in soad hiaten yn sitte. De 

ynventaris fan it argyf is min, mar 
dat hat ek wer in foardiel. It is faak in 
ferrassing wat je op tafel krije.
Tresoar bewarret in skat oan 
ynformaasje oer motorsport. Ik haw 
de kranten al neamd. Sykjend op 
‘motorsport’ as trefwurd ûnder ‘alle 
woorden’ ferskine der fjouwer titels 
op it skerm. De iennige titel dy’t 
allinnich motorsport oanbelanget is it 
boek fan Jan Dassen mei de titel Jan 
de Vries wereldkampioen 1971, yn 
datselde jier ferskynd.
In oare nijsgjirrige fynst dy’t der 
sa útkomt is it tydskrift Friesland: 
algemeen weekblad, ter bevordering 
van het vreemdelingenverkeer 
en gewijd aan ijs- en watersport, 
kaatssport, motorsport enz. Tresoar 
bewarret fan de earste jiergong 
1921 in tal eksimplaren. Alle nûmers 
hawwe in pear siden ûnder de kop 
Onze Motorsport. Dat moatte je 
rom sjen. It gie ek om auto’s, diken, 
ferkearsregels, motortechnyk, 
tochten en folle net genôch. Yn 
ien fan ’e nûmers stiet in ferslach 
fan de motorsportwedstriden yn 
Boalsert op 30 augustus 1921. 
Snelheidswedstriden wiene yn 
dy dagen noch ferbean; der wie 
in wimpeltocht, ‘ringsteken voor 
dames op duo, in zijspan of auto’ én 
‘langzaamrijden voor solo-rijders’.

Picarta levert fansels folle mear titels 
op. En sykjend fia de Aquabrowser 
op bygelyks www.biblionet-fryslan.nl 
is ek in soad te finen. By de 
iepenbiere biblioteken wurdt 
katalogisearre op de kombinearre 
trefwurden auto & motorsport. It 
neidiel dêrfan is dat it resultaatskerm 
bot fersmoarge wurdt mei titels oer 
auto- en kartracen.

Gjin motorrider
Der wurdt faak raar opsjoen as ik 
fertel dat ik sels net in motorrider 
bin, ik haw sels gjin motorrydbewiis. 
Jou my mar it gemak fan in 

auto. Boppedat is in motorrider 
meastentiids ek in techneut en dat 
lêste bin ik perfoarst net. Ik kin net 
útlizze wat it ferskil is tusken in 
twatakt en in fjouwertakt. Us heit, 
dy’t yn ’e fyftiger jierren al nei de 
TT-races ta gie, wie, krekt as myn 
broer no, wol ien dy’t graach mei in 
motorblok ompielde. It sit dus wol yn 
’e famylje.

TT yn ’e Fryske literatuer
Guon ûndersikers witte fan myn 
ûndersyk en hawwe my yn ’e rin 
fan ’e tiid al op benammen in 
soad krantestikken wiisd of my 
oare ynformaasje jûn. Sa waard ik 
lêstendeis wiisd op it boek De froulju 
fan de fetweider (1939), dêr’t Douwe 
Kiestra in besite fan in fereale steltsje 
oan de TT-races yn beskriuwt.
Yn it boek Tink om ’e bocht (19�7) 
fan Harm Lodewijk spilet de TT 
in wichtige rol. Jelte Venema fan 
Frjentsjer skreau him yn foar de race. 
En hokker haadrol soe er spylje yn 
de wedstryd? It gefjocht mei de 
Ingelskman Stanley bleau oant de 
lêste bocht ta spannend. Doe koe 
Jelte de bocht net mear hâlde en ried 
sa by de striepakken op en belâne yn 
it sikehûs.

Hendrik van der Veen yn 1927 mei omstanners.
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|Geesje Dam, Otto Kuipers, 

  Johan Steendam

Nergens ter wereld wordt zoveel 
onbezoldigde arbeid verricht als 
in ons land. Volgens de laatste 
statistieken besteden rond de 5,3 
miljoen volwassen Nederlanders 
gemiddeld vier tot vijf uur per 
week aan vrijwilligerswerk. 
Ook voor Tresoar is er een 
gemêleerde, enthousiaste groep 
van circa tachtig personen actief 
als vrijwilliger. Al naargelang de 
aard van de door hen verrichte 
werkzaamheden kunnen drie 
categorieën vrijwilligerswerk 
worden onderscheiden. 
Ze worden hieronder kort 
toegelicht.

Catalogiseerwerkzaamheden
Bij het verwerken van de 
bibliotheektitels (boeken, 
tijdschriften, cd’s, video’s, dvd’s, 
brieven etc.) binnen Tresoar zijn 
op dit moment vier vrijwilligers 
actief.
Naast titels die aangekocht 
worden voor de 
bibliotheekcollectie, ontvangt 
Tresoar geregeld schenkingen. 
Bij grote schenkingen is controle 
op aanwezigheid in de collectie 
niet altijd vooraf mogelijk, dat 
wil zeggen voordat de schenking 

Vrijwilligerswerk 
bij Tresoar

in huis wordt gehaald. Eén van 
de vrijwilligers verricht deze 
controle door het raadplegen 
van de online catalogus. Titels 
die niet aanwezig blijken te zijn 
worden door de collectievormer, 
die verantwoordelijk is voor 
de collectievorming van 
het betreffende vakgebied, 
vervolgens bekeken voor opname 
in de collectie.

De andere vrijwilligers 
verrichten ondersteunende 
catalogiseerwerkzaamheden, 
veelal in projectvorm. De 
genealogiecollectie (titels over 
stamboomonderzoek, heraldiek 
etc.) die zich bevindt in de 
open opstelling wordt op dit 
moment beschreven in het 
landelijke catalogiseersysteem, 
de GGC (Gemeenschappelijk 
Geautomatiseerde Catalogus). 
De titels die in dit landelijke 
systeem worden verwerkt, komen 
voor het publiek beschikbaar 
in de online publiekscatalogus 
van Tresoar en in de landelijke 
publiekscatalogus, de NCC 
(Nederlandse Centrale 
Catalogus).
Tegelijkertijd worden deze 

genealogietitels omgenummerd, 
zodat in de open opstelling 
alle titels qua systematiek 
op dezelfde wijze geordend 
worden. Met het invoeren van 
de genealogiecollectie zijn alle 
bibliotheekcollecties van de drie 
gefuseerde instellingen straks 
opgenomen in één catalogus.
Andere projecten, waarmee 
vrijwilligers zich bezighouden, 
zijn het beschrijven van de 
brievencollectie van E.B. 
Folkertsma en de invoer 
van oude Friese drukken 
(voornamelijk zeventiende-
eeuws) in de STCN (Short Title 
Catalogue Netherlands). De 
STCN is een bibliografie voor 
gedrukte werken verschenen in 
de Noordelijke Nederlanden tot 
1801.
Daarnaast worden diverse andere 
catalogiseerwerkzaamheden 
gedaan en ook wordt een 
bijdrage geleverd aan het 
bestellen van titels. 

De informanten
Ruim tien jaar geleden 
verscheen op de studiezaal van 
het voormalige Ryksargyf de 
zogenaamde informant. De 



aanleiding was de constatering 
dat voor de beginnende 
genealogische onderzoeker 
de drempel soms te hoog was. 
Meer aandacht, vooral dus in de 
beginfase van het onderzoek, 
zou dit knelpunt op kunnen 
lossen. Aldus werd gestart met 
een proef.
In de nieuwsbrief De Oanbring 
verscheen in het eerste nummer 
van 1994 een mededeling waarin 
de plannen werden uiteengezet. 
Er zouden ervaren onderzoekers 
worden benaderd met de vraag 
of zij beginners met raad en 
daad terzijde wilden staan. Zo 
geschiedde, de proef slaagde 
en inmiddels is de informant, 
zoals de vrijwilliger wordt 
aangeduid, niet meer van de 
studiezaal weg te denken. Ze 
leveren een belangrijke bijdrage 
aan de dienstverlening aan de 
genealoog. Op dit moment zijn er 
acht informanten actief, die op 
vaste tijdstippen, volgens rooster 
op de studiezaal aanwezig zijn.

Digitaliseringprojecten
Stamboomonderzoek, ook 
wel genealogie genaamd, is 
sinds de opkomst van de com-

puter en internet aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Wie nu iets 
van zijn voorouders te weten 
wil komen, kan al met een 
paar muisklikken de nodige 
informatie vinden. Veel van 
deze gegevens dienen echter 
eerst handmatig in de computer 
te worden ingevoerd. 
Bij Tresoar wordt dit werk vooral 
gedaan door eigen vrijwilligers, 
aangestuurd door medewerkers 
van Tresoar. Hierbij wordt 
eendrachtig samengewerkt met 
vrijwilligers van de stichting 
Freonen fan de Argiven yn 
Fryslân (FAF). Archieven die op 
deze wijze al voor een groot 
deel digitaal ontsloten zijn, 
zijn bijvoorbeeld de burgerlijke 
stand, notariële repertoires 
– zoals hypotheekakten – en 
registers met betrekking tot de 
grondboekhouding. Deze laatste 
gegevens zijn raadpleegbaar via 
www.hisgis.nl. Een betrekkelijk 
nieuw digitaliseringsproject 
is het scannen en beschrijven 
van statisch beeldmateriaal 
ten behoeve van het 
Friesfotoarchief. 
De gegevens worden door 
vrijwilligers zowel thuis als 

op Tresoar overgetypt uit 
de originele bronnen en 
gestructureerd vastgelegd in 
een database. Alvorens tot 
daadwerkelijke plaatsing over te 
gaan volgt nog een controleslag. 
De werkzaamheden vergen van 
de circa zeventig betrokken 
vrijwilligers nauwkeurigheid 
en doorzettingsvermogen. Het 
totaalbestand dat op deze wijze 
ontsloten is en via internet 
raadpleegbaar is, bedraagt bijna 
4.000.000 records en groeit nog 
steeds. Zo is in februari van dit 
jaar de eenmiljoenste akte uit 
de notariële akten op internet 
geplaatst en zijn in november 
van 2005 ongeveer 500.000 
records kerkelijke doopregisters 
uit de periode voor 1811, het 
jaar dat de burgerlijke stand 
werd ingevoerd, toegevoegd. 
De motivatie en betrokkenheid 
is groot, het verloop onder de 
mensen is klein. Mede dankzij 
de inzet van vrijwilligers is 
de familiegeschiedenis voor 
de amateur-genealoog en 
andere geïnteresseerden thuis, 
vanachter de computer en 
waar ook ter wereld, binnen 
handbereik. 

Met de klok mee: Jelte Hoogma, Wim Pasveer, Johannes van der Meer, 
Thijs de Jong en Wiesje Koning
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 studiezaal

 bezoekers    34.770
 Uitgeleende boeken    20.863
 Aangevraagde archivalia   20.139

 website

 Bezoekers     501.227
 Zoekvragen    19.013.603

 Inlichtingen

 Beantwoorde e-mails   2663
 Beantwoorde vragen (Aladin)  485
 Uitgeleend via
 andere bibliotheken   4428
  

Dienstverlening
De studiezaal was 2400 uur geopend, waarvan bijna 600 buiten 
kantooruren. 
In 2005 begon een heroverweging van de ruime openingstijden. 
Buiten kantoortijden zijn er vaak weinig bezoekers terwijl er altijd 
een minimale bezetting van drie medewerkers moet zijn. Daarom 
wordt gedacht aan inkrimping. Het is de bedoeling de vrijkomende 
middelen aan te wenden voor het vergroten van de aanwezigheid van 

Tresoar in de provincie. In 2006 
worden hier definitieve besluiten 
over genomen. 
Tresoar deed in 2005 mee aan 
het publieksonderzoek dat DIVA 
(de landelijke archiefkoepel) 
verricht onder archieven. 
Een belangrijke uitkomst is 
dat de klanten van Tresoar 
zeer tevreden zijn over de 
dienstverlening via de website. 
Nieuw is dat er een groeiende 
groep klanten is die vrijwel 
nooit een studiezaal bezoekt, en 
die zich tevreden stelt met de 
informatie op de website. Voor 
hen is voortdurende uitbreiding 
van het aanbod van groot belang. 
 
Nederlandstalig handboek
Een werkgroep presentatiebeleid 
maakte een studiereis 
naar enkele archieven en 
letterkundige musea. Deze reis 
paste in een bezinning op de 
museale functie van Tresoar. 
De werkgroep constateerde 
dat Tresoar zich duidelijker 
kan profileren als letterkundig 
museum. Aan concretisering van 

De omzet van  Tresoar in 2005

Net als bij een bedrijf zijn ook voor Tresoar de omzetcijfers van groot belang. Met de cijfers 

over het publieksbereik, in welke vorm ook, wordt het nut van een culturele instelling in hoge 

mate aangetoond. Wat de omzet betreft, ging het Tresoar in 2005 voor de wind zoals blijkt uit 

het onderstaande overzicht. 



De omzet van  Tresoar in 2005
dit voornemen wordt gewerkt, 
onder andere door aanpassing 
van de organisatie en de wijze 
waarop Tresoar aan de weg 
timmert. 
De activiteiten op het terrein 
van de Friese literatuur werden 
enigszins getemperd omdat de 
betrokken medewerkers in de 
loop van het jaar meer en meer 
in beslag werden genomen 
door de productie van het 
Nederlandstalige handboek 
Zolang de wind van de wolken waait 
van de geschiedenis van de Friese 
literatuur. Dit werk naderde 
aan het einde van 2005 zijn 
voltooiing en zal in 2006 worden 
gepresenteerd. 
Op de website werd het aanbod 
op dit terrein uitgebreid met de 
plaatsing van alle gedichten van 
Operaesje Fers. 

Lezingen
In november werd een 
lezingencyclus over Einstein 
gehouden. De belangstelling 
voor deze lezingen was enorm; 
de kaarten waren in korte 

tijd uitverkocht. Tresoar 
organiseert deze lezingen in 
samenwerking met boekhandel 
De Tille en de Leeuwarder 
Courant. Ook de universiteit van 
Groningen neemt nu deel aan 
de organisatie. De werkgroep 
noemt zich inmiddels Studium 
Generale Fryslân.

Tentoonstellingen en 
onderwijs
Er werden twee grote 
tentoonstellingen gehouden. 
In het voorjaar werd de 
tentoonstelling ‘In alle Staten’ 
gehouden, gewijd aan de 
vele staten en stinzen in 
Fryslân. Bijzonder was dat 
er in samenwerking met 
de theateropleiding van de 
Friese Poort een werkles in 
Dekemastate in Jelsum werd 
gehouden waarbij acteurs een 
detectivespel opvoerden. De 
Stichting Landschapsbeheer 
Friesland organiseerde bij deze 
tentoonstelling een congres over 
stinzenplanten. 
In de zomermaanden werd 

een tentoonstelling over de 
aardewerkfabriek van Tichelaar 
in Makkum gehouden. Deze 
tentoonstelling was onderdeel 
van een veel groter project 
waaraan ook het Fries Museum, 
het Princessehof, het Fries 
Scheepvaartmuseum en het 
Hannemahuis deelnamen. 
Ook met het onderwijs had 
Tresoar uitgebreide contacten. 
Steeds meer scholen weten 
Tresoar te vinden en in te 
schakelen bij lesprojecten. De 
omzet op educatief terrein 
was dan ook zeer groot: van 
het basisonderwijs bezochten 
ruim 1000 leerlingen Tresoar, 
van het voortgezet onderwijs 
waren dat er 1250 leerlingen 
en van het HBO 420. Daarnaast 
is Tresoar ook betrokken bij de 
ontwikkeling van lesmateriaal. 

Met Cedin, de Friese  
onderwijsbegeleidingsdienst, 
werd een lesboek met een 
educatieve website over de 
veranderende woonomgeving 
in dorp en stad geproduceerd. 
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Op tiisdei 11 april wurdt de 
jiergearkomste holden. It 
programma begjint mei de 
besichtiging fan de útstalling 
Nieuwkomers in Fryslân.
Twads wurdt troch de Freonen 
in geskink oan Tresoar oanbean. 
It giet om de unike earste 
printinge fan de âlderling 
Inthie Jansz. fan Eastersee út 
1623 oangeande in fisioen. Jacob 
van Sluis sil in taljochting jaan 
op it nijsgjirrige geskrift.
Dan fertelt Frank Bosmans 
oer it projekt Digitalisering 
Leeuwarder Courant 1752 
– 2005. De jûn wurdt ôfsletten 
mei in ynlieding fan Uzi Hagaï 
oer de Fuksbibliotheek en 
Joodse archieven in Tresoar.

Ekskurzje
Op 20 oktober is de ekskurzje, 
dy’t net fierder mear oankundige 
wurde sil.
It reisdoel is Amsterdam, dêr’t 
it Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis en 
it Persmuseum besocht wurde 
sille en faaks de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica fan 
Joost Ritman. De kosten binne 

€ 45,--. Oanmelding troch 
dit bedrach oer te meitsjen 
op rekken 335479553 (foar 1 
septimber) ûnder fermelding 
fan ‘ekskurzje’. Tink der om dat 
namme en adres dúdlik oanjûn 

Nijs fan de Freonen

binne, ek by ynternet bankiere.
Der kinne likernôch 50 minsken 
mei en der moatte op syn minst 
25 dielnimmers wêze. Dy’t har 
opjûn hawwe krije berjocht en it 
definitive programma.



Kolofon	|	Colofon

Letterhoeke	
ferskynt trijeris jiers en is in útjefte 
fan Tresoar

Letterhoeke verschijnt driemaal per 
jaar en is een uitgave van Tresoar

Boterhoek 1
Postbus 2637
�901 AC Ljouwert/Leeuwarden
T (05�) 7�907�9
F (05�) 7�90777
E info@tresoar.nl
I  www.tresoar.nl

Redaksje/Redactie:
Jelle Krol, Lourens Oldersma, Thys 
van der Veen en Siem van der 
Woude (Tresoar) Sytse ten Hoeve 
en Tineke Steenmeijer-Wielenga 
(Vrienden/Freonen) 

Foto’s:	
John van Geffen en Andrys 
Stienstra

Produksje/Productie:	
CasTel Media
Foarmjouwing/Vormgeving: 
Eldad Groenman en Harmen Heida

Letterhoeke
wurdt fergees tastjoerd oan de 
Freonen
wordt gratis toegezonden aan de 
Vrienden
Abonneminten / Abonnementen 
€15,- Losse nûmers / Losse 
nummers € 5,-

© Tresoar en de auteurs 2005

It lêste nijs (ek oer oanwinsten) fine jo op: 
Het laatste nieuws (ook over aanwinsten) vindt u op:

www.tresoar.nl 
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april | april

De hele maand tournee van Zolang de wind van de 
wolken waait, zie pag. 9

Museumwykein yn Tresoar.
Speciale aandacht voor het Oera Linda-boek, o.a. 
door de presentatie van de moderne facsimilé-
uitgave van het manuscript, verzorgd door Goffe 
Jensma

Foarjiersgearkomste fan de Freonen / 
Voorjaarsbijeenkomst van de Vrienden

Literaire avond gewijd aan Zolang de wind van de 
wolken waait in de Gysbert Japicx-seal, Tresoar

14e Provinsjale Skriuwdei yn kultureel sintrum De 
Cirkel op It Hearrenfean

Literêre jûn fersoarge troch in kursusgroep fan 
Tsjêbbe Hettinga, ûnder oare mei presintaasje fan 
it nijste nûmer fan Hjir. Plak: ’t Kommissiehuys, 
Nijegea. Begjin 20.00 oere. Tagong fergees

maaie | mei

Bevrijdingsfestival op de Groene Weg. Tresoar 
houdt uitverkoop van de oude winkelvoorraad 
boeken en kaarten

Congres over Nieuwkomers in Fryslân, It Aljemint, 
Fryske Akademy

Lezing van het Nederlands Klassiek Verbond, 
Dr. J.J.L. Smolenaars: Beeldvorming van Rome in 
literatuur en film.

Presentatie van het boek Jus Hodiernum, een 
collegedictaat van professor Jacobus Voorda (1698-
1768), uitgegeven door Margaret Hewett

juny | juni

Priisútrikking fan de Slauerhoff-poëzijpriis 2006 
yn it gebou fan Tryater Organisaasje: Stifting 
Betinking J.J. Slauerhoff en Tresoar

septimber | september

Lêzing fan Aukje Holtrop oer Nynke van Hichtum.
Organisaasje: VU-Podium en Tresoar. Tagong € 5,50
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