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ean en kommen
Ofskie

De nije direkteur
As nije direkteur fan Tresoar
hat it Algemien Bestjoer mei
yngong fan 1 jannewaris 2007
beneamd de hear drs. Bert
Looper (1957). Hy is no noch
direkteur fan it Histoarysk
Sintrum Oerisel. Nei syn stúdzje
Skiednis oan de Ryksuniversiteit
Grins (midsieuske skiednis)
hat er de Argyfskoalle folge.
Dêrnei wie er direkteur fan it
Stedsargyf Zutphen, direkteur
fan it gemeente-argyf Den
Bosch en direkteur fan de
Sintrale Argyfseleksjetsjinst
yn Winschoten. Sûnt 2000 is
er direkteur fan it Historisch
Centrum Overijssel, de fúzjeorganisaasje fan it Ryksargyf
Oerisel en it Stedsargyf fan
Zwolle. De nije direkteur is
Frysktalich; hy wie yn syn
studintetiid foarsitter fan Bernlef
en hat ek bestjoerslid west fan
de Fryske Akademy. It bestjoer
en de seleksjekommisje binne
fan betinken dat mei Looper
Tresoar in direkteur krijt dy’t
trochbouwe kin op it fûnemint
dat syn foargonger Douwe de
Vries lein hat.

Douwe de Vries naam op 31
maart ôfskie as direkteur
fan Tresoar. De dei wie tige
slagge. Der wie in soad flecht
op ’e koai mei goed 400
gasten fan bûten. Oan de
ein fan it programma kaam
Kommissaris fan de Keninginne,
Ed Nijpels, mei in keninklike
ûnderskieding as ferrassing.
De meiwurkers fan Tresoar
hawwe foar dy gelegenheid in
boek makke mei de titel Nei
bûten ta, afscheidsbundel voor
Douwe P. de Vries. Yn it boek
wurdt in oersjoch fan De Vries
syn karriêre jûn en wurde
persoanlike oantinkens ophelle.
By de resepsje fan Tresoar binne
noch in tal eksimplaren te keap.

koe. Dêrom is besletten de
kursusfolder apart mei te
stjoeren.
Alles komt wer op gong, mar
net alles bliuwt sa’t it wie. De
iepeningstiden fan Tresoar
wurde beheind. Tenei is de
stúdzjeseal op woansdeitejûn
ticht. Dat beslút is nommen
omdat it tal besikers al lange tiid
oan de lege kant wie. Tresoar sil
him mei de frijkommen oeren
rjochtsje op it fergrutsjen fan
de bekendheid fan Tresoar yn
Fryslân. De kontakten mei de
biblioteken sille oanhelle wurde.
De redaksje fan Letterhoeke hat
fersterking fan bûten krigen.
Marijke de Boer is oanlutsen as
einredakteur.

Op 23 juny naam Tresoar ôfskie
fan Bram van der Burg. Sûnt
1975 wie er boekbiner by de
Provinsjale Biblioteek en fan
de fúzje ôf wie er restaurator
by Tresoar. Hy gong nei 31 jier
wurkjen mei pinsjoen.

Aktiviteiten en feroarings
Yn septimber sette alle
aktiviteiten fan Tresoar wer út
ein. In soad wurdt oankundige
yn dit nûmer fan Letterhoeke. De
kursussen begjinne ek wer. Dat
binne sa’n soad dat de redaksje
it net allegear meinimme

Bert Looper

aan en komen
Afscheid

De nieuwe directeur
Als nieuwe directeur van Tresoar
heeft het Algemeen Bestuur
per 1 januari 2007 de heer drs.
Bert Looper benoemd (1957).
Hij is nu nog directeur van het
Historisch Centrum Overijssel.
Na zijn studie Geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen
(middeleeuwse geschiedenis)
heeft hij de Archiefschool gevolgd. Daarna was hij directeur
van het Stadsarchief Zutphen,
directeur van het gemeentearchief Den Bosch en directeur van
de Centrale Archiefselectiedienst
in Winschoten. Sinds 2000 is
hij directeur van het Historisch
Centrum Overijssel, de fusieorganisatie van het Rijksarchief
Overijssel en het Stadsarchief van
Zwolle. De nieuwe directeur is
Friestalig; hij was in zijn studententijd voorzitter van Bernlef en
is ook bestuurslid van de Fryske
Akademy geweest. Het bestuur
en de selectiecommissie zijn van
mening dat Tresoar met Looper
een directeur krijgt die kan doorbouwen op het fundament dat
zijn voorganger Douwe de Vries
gelegd heeft.

Douwe de Vries nam op 31 maart
afscheid als directeur van Tresoar. De dag was erg geslaagd. Er
was veel belangstelling met ruim
400 gasten uit het hele land. Aan
het eind van het programma
kwam Commissaris van de Koningin, Ed Nijpels, als verrassing
met een koninklijke onderscheiding. De medewerkers van
Tresoar hebben voor die gelegenheid een boek gemaakt met de
titel Nei bûten ta, afscheidsbundel
voor Douwe P. de Vries. In het boek
wordt een overzicht van de loopbaan van De Vries gegeven en
daarnaast worden er persoonlijke
herinneringen opgehaald. Bij de
receptie van Tresoar zijn nog een
aantal exemplaren te koop.
Op 23 juni nam Tresoar afscheid
van Bram van der Burg. Sinds
1975 was hij boekbinder bij de
Provinciale Bibliotheek en vanaf
de fusie was hij restaurator bij
Tresoar. Van der Burg ging na 31
jaar werken met pensioen.

Activiteiten en veranderingen
In september beginnen alle activiteiten van Tresoar weer. Veel
daarover wordt in dit nummer
van Letterhoeke aangekondigd. De
cursussen beginnen ook weer.
Dat zijn er zoveel, dat de redactie
het niet allemaal kon opnemen.

Daarom is besloten de cursusfolder apart mee te zenden.
Alles komt weer op gang, maar
niet alles blijft hetzelfde. De
openingstijden van Tresoar
worden beperkt. In het vervolg is
de studiezaal op woensdagavond
gesloten. Dat besluit is genomen
omdat het aantal bezoekers al
lange tijd aan de lage kant was.
Tresoar zal zich met de vrijgekomen uren richten op het
vergroten van de bekendheid van
Tresoar in Fryslân. De contacten
met de bibliotheken zullen worden aangehaald.
De redactie van Letterhoeke heeft
versterking van buiten gekregen.
Marijke de Boer is aangetrokken
als eindredacteur.
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Expositie: Elisabeth Menalda en het kunstboekbinden

In de ban van het boek
|Haye Bijlstra

Elisabeth Menalda was de belangrijkste Nederlandse kunstboekbindster in de twintigste
eeuw. In de tentoonstelling ‘In
de ban van het boek, Elisabeth
Menalda en het kunstboekbinden’ staat haar werk en leven
centraal. De expositie is nog
tot 28 oktober 2006 in Tresoar
te zien. Naast boekbanden van
Menalda worden boekbanden
getoond van een aantal andere kunstboekbindsters uit de
periode 1900 tot nu. Er is ook
een geïllustreerde brochure verschenen over Elisabeth Menalda
haar leven en werk, geschreven
door Alida Beekhuis en Jan
Storm van Leeuwen.

Zelf je brood verdienen
Elisabeth Menalda is op 12 april
1895 in Leeuwarden geboren, als
derde dochter uit het gezin van
Cornelis Benjamin Menalda, griffier van de Provinciale Staten van
Fryslân, en Alida Adriana Holleman. Het gezin Menalda stond
midden in het culturele leven
van Leeuwarden. Kunstenaars en
artiesten waren geregelde gasten
in het gezin. Vader Menalda vond
dat zijn dochters allemaal een
vak moesten leren, zodat zij later
zelf hun brood zouden kunnen
verdienen. Na haar opleiding aan
de middelbare school ging Elisabeth daarom naar de Industrieen Huishoudschool voor meisjes
in Leeuwarden. In 1913 haalde ze
de LO-akte Slöjd, een handenarbeidmethode afkomstig uit Zwe-

den, gevolgd door de opleiding
Meubelmaken aan de Ambachtsschool en in 1916 een cursus
binnenhuisarchitectuur aan de
Quellinusschool in Amsterdam.
Handwerk lag haar beter dan de
binnenhuisarchitectuur en zo
kwam ze via het weven uiteindelijk bij het handboekbinden
terecht. In 1918 begon zij aan de
vijfjarige handboekbindopleiding aan de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor meisjes te
Amsterdam, waar Johan B. Smits
haar grote leermeester en inspirator was. In Engeland volgde ze
daarna nog een opleiding aan de
Central School of Arts and Crafts
waar de beroemde binder Douglas Cockerell haar leraar was.
Praktijkervaring deed zij op in de
boekbinderij van Lisakowsky in
Wenen. In 1924 vond ze, dat ze
voldoende ervaring had om een
eigen atelier als kunstboekbindster in Amsterdam te beginnen.
Tot ongeveer 1975 heeft zij haar
beroep uitgeoefend en zeer veel
boeken voorzien van haar boekbandontwerpen.

Inspirator
Elisabeth Menalda hield van,
zoals zij het noemde, ‘eerlijk
boekbinden’. Zo vond zij dat de
bindingen van touw of band op
de rug moesten liggen en dat die
noodzakelijke constructie deel
moest uitmaken van het uiterlijk
van het boek. Belangrijke inspiratiebronnen voor haar waren
Johan B. Smits, de ontwerpen

van de Wiener Werkstätte en
de kunststroming De nieuwe
zakelijkheid. Dat leidde ertoe
dat ze met eenvoudige abstracte
zelfgemaakte stempels geometrische figuren in haar sobere
bandontwerpen verwerkte. Als
inspirator voor jonge boekbinders heeft ze zowel direct als
indirect een rol van betekenis
gespeeld. Zo publiceerde zij al
in 1928 het artikel ‘Die moderne
niederländische Einbandkunst’,
in het Jahrbuch der Einbandkunst.
In 1934 verscheen ook het boek
Zelf boekbinden. Door de jaren
heen volgden nog vele artikelen in allerlei vaktijdschriften.
In 1985 schreef zij haar laatste
grote artikel met als titel ‘Mijn
loopbaan als Handboekbindster’
in het tijdschrift Boek en Band.
Veel van haar leerlingen stond
zij praktisch bij door het lenen
of zelfs schenken van materiaal,
stempels en banden. Tot op hoge
leeftijd heeft zij zich zeer betrokken gevoeld bij het kunstboekbindersvak. Elisabeth Menalda
overleed op 18 april 1997 op
102-jarige leeftijd.

Banden in Tresoar
Tresoar heeft zeker twee door
Elisabeth Menalda ontworpen
en gebonden boekbanden in de
collectie. Ter gelegenheid van
zijn afscheid als kamerlid werd
Pieter Jelles Troelstra in 1925
een tweetal grote handgebonden
boeken aangeboden. Het boek
dat door Menalda als bindster

Aan Pieter Jelles Troelstra, herinnering aan uw
afscheid van de Nederlandsche arbeidersbeweging,
wat men er van gezegd heeft. Boekband,
waarschijnlijk gemaakt door Elisabeth Menalda, van
zwart geitenleer voorzien van een geëmailleerde
plaquette door Jan Eisenloeffel.

gesigneerd is, bevat de oorkonde
die aangeboden werd door de
Amsterdamse afdelingen van de
SDAP aan Troelstra. Dit boek is
gebonden in een zwarte geitenleren band. Langs de ribben op
de rug en langs de kneep is een
lijnstempeling in goud aangebracht. Op het voorplat prijkt
een medaillon gemaakt door de
beroemde sierkunstenaar Jan Eisenloeffel. De andere band heeft
als titel Aan Pieter Jelles Troelstra,
herinnering aan uw afscheid van de
Nederlandsche arbeidersbeweging,
wat men er van gezegd heeft. Het is
een verzameling krantenknipsels
van de dagen rond zijn afscheid
van de actieve politiek. De
boekband is eveneens van zwart
geitenleer gemaakt en heeft aan
de voorzijde als enige versiering
een veelkleurig geëmailleerde
plaquette, ook weer vervaardigd
door Jan Eisenloeffel. Hoewel de
band niet gesigneerd is, heeft Elisabeth Menalda, naar alle waarschijnlijkheid, deze band ook
vervaardigd. In 1935 gaf de VVV
in Leeuwarden het gedenkboek
Leeuwarden 1435-1935 uit. Elisabeth
Menalda heeft toen een aantal
exemplaren van dit boek luxe
ingebonden. Tresoar bezit één
exemplaar dat door haar gebonden is in oranjebruin geitenleer.
De titel is in goud gestempeld
met de speciaal voor haar door
Johan B. Smits ontworpen letters.
Zij heeft heel haar werkzame
leven met deze letters de titels
op de boeken gestempeld. Na het

sluiten van haar boekbindpraktijk heeft zij de letters ondergebracht bij Museum Meermanno
in Den Haag.

Leeuwarden 1435-1935, boekband
gemaakt door Elisabeth Menalda
in oranjebruin geitenleer met
goudstempeling.

Band in zwart geitenleer met
goudstempeling, met op het
voorplat een medaillon gemaakt
door Jan Eisenloeffel. Bevat
oorkonde aangeboden door de
Amsterdamse afdelingen van de
SDAP aan Pieter Jelles Troelstra bij
zijn afscheid als kamerlid in 1925.
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Jubileumviering 130 jaar
Dit jaar bestaat de Buma Bibliotheek 130 jaar. Tresoar wil in het
jubileumjaar extra aandacht vestigen op de Buma Bibliotheek en
op de belangrijke rol van Lieuwe Annes Buma voor Fryslân.
|Hans Laagland

De Buma Bibliotheek is opgericht in 1876 uit een legaat van
de Friese classicus Lieuwe Annes
Buma. Hij wilde graag een bibliotheek in Fryslân voor de Griekse
en Latijnse taal- en letterkunde
die zowel voor wetenschappelijke
gebruikers als voor geïnteresseerden toegankelijk is. Daarbij
was het zijn wens om vooral
nieuwe boeken en publicaties
aan te schaffen. Jaarlijks worden
er nu ongeveer 400 werken
aangeschaft. De Buma Bibliotheek is de enige bibliotheek
in Nederland op het gebied van
de klassieke oudheid met een
wetenschappelijke collectie die
ook voor een algemeen publiek
toegankelijk is. Door zijn legaat
heeft Buma er voor gezorgd dat
de klassieke oudheid op wetenschappelijk niveau in Fryslân
bestudeerd kan worden.

Activiteiten
Plaatsing van informatiepaneel
Bij de begraafplaats in Smallebrugge waar Buma begraven ligt, wordt
in samenwerking met de gemeente Wymbritseradiel een informatiepaneel geplaatst. Buma heeft in zijn testament opgedragen tot de oprichting van een stichting. Deze Buma Stichting verstrekt studiebeurzen en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze
begraafplaats ‘ten eeuwigen dage’. Op de begraafplaats staat ook
een monumentale klokkenstoel, die in 2005 op initiatief van Wijbrand
Buma (een ver familielid van Buma) ingrijpend gerestaureerd is.

Verbondsdag 23 september
Op 23 september vindt de Verbondsdag van het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) plaats in Tresoar. Op de jaarlijkse Verbondsdag
zijn lezingen en excursies. De Verbondsdag staat in het teken van
de klassieke oudheid in Fryslân, vroeger en nu, op het gebied van
boek- en bibliotheekwezen en archeologie. Kijk voor het programma
en deelname op de site van Tresoar (www.tresoar.nl) en klik daarna bij
agenda op 23 september.

Buma Bibliotheek

Het familiegraf van Buma met op de achtergrond de klokkenstoel in Smallebrugge.

Letterhoeke | 2006 | Nr. 2 | 10

Familieleed in de
virtuele schatkamer
|Neeltje van der Weide en Frank Bosmans

‘Kynsch, myn dochter, dye teghen
myn wille getrout heft Frans
Sysma, myn knecht, ende daer ick
niet an twyfele met hem in haer
lichaem gesondicht hadde aleer sy
hem troude …’.
Een tekst uit een middeleeuws
erotisch boekwerkje? Welnee,
het gaat om een zinsnede uit
het testament van Syds Tjaarda.
Hij, een rijke edelman in het
laatmiddeleeuwse Fryslân, was
getrouwd met ‘myn lieve wyf’
Moed. Ze kregen acht kinderen.
Ze worden allen genoemd in het
testament. Kynsch springt eruit,
zij werd onterfd.

Syds Tjaarda
Syds Tjaarda is eind vijftiende
eeuw geboren in Rinsumageest.
Hij vertegenwoordigde de Friese
hoofdelingen en keerde zich
tegen de centraliseringspolitiek
die Karel V voorstond. Hij overleed op 13 december 1546. Hij
schreef het testament in 1540.
Het is, voor zover bekend, het

langste testament uit Fryslân van
vóór 1550. Aangezien hij alles tot
in detail vast wilde leggen waren
er twee geitenvellen nodig. Die
hadden een speciale bewerking
ondergaan, onderandere met
kalk, waardoor het perkament,
zoals het dan werd genoemd, beschrijfbaar werd. De twee vellen
werden aan elkaar geplakt. Aan
de achterzijde van het origineel
is in het bovenste vel duidelijk
de nek van een geit herkenbaar.
De gaten tonen de zwakke plek
in het perkament, namelijk daar
waar de ruggengraat zich had bevonden. Het formaat is 106 x 67
centimeter. Uit een later afschrift
weten we dat het origineel met
blauw garen dichtgenaaid is
geweest, zodat de hoofdtekst
gesloten bleef. De inkepingen
aan de beide zijkanten getuigen
daar nog van. Alleen de afsluitende, openbare alinea werd niet
mee dichtgenaaid. Deze alinea is
ook iets lichter van kleur. Na het
overlijden van Tjaarda zal het
testament zijn geopend.

De inhoud
Inhoudelijk is het testament van
grote waarde. Het geeft inzicht
in de familieverhoudingen
(ook in genealogisch opzicht),
maar eveneens in maatschappelijke aspecten als armenzorg en
onderwijs. Wat het laatste punt
betreft, Syds had zelf gestudeerd
en wilde graag dat ook zijn
zoons een universitaire studie
zouden volgen. Om te waarborgen dat ze dat ook zouden
gaan doen, schreef hij een soort
prijsvraag uit met als hoofdprijs
het zogenaamde ‘vorendeel’. Het
vorendeel was de kernbezitting
uit de familiegoederen. Bij de
familie Tjaarda ging het, hoe kan
het ook anders, om Tjaardastate.
Het zou toevallen aan degene die
uiteindelijk de ‘geleerdste’ zou
worden. In het testament werd
zelfs vastgelegd wie als scheidsrechters dienst zouden doen om
dat te bepalen. Wie uiteindelijk
de hoofdprijs heeft gekregen, is
niet bekend.

foto’s van de website http://schatkamer.tresoar.nl/schat

Virtuele Schatkist
In de donkere depots van Tresoar liggen ontelbare schatten opgeslagen. Ze worden goed bewaard,
maar zijn daardoor niet altijd bekend bij de belangstellende. Om deze kostbare schatten voor u toegankelijk te maken, worden de meest bijzondere gepresenteerd in de virtuele schatkamer. Ze zullen
zoals het testament van Syds Tjaarda beschreven worden. Via internet gaan onze depotdeuren open.
Welke schatten worden in de schatkamer opgenomen? Ze moeten in elk geval bijzonder zijn. Het bijzondere van het voorwerp kan gelegen zijn in de ouderdom ervan, in de schoonheid of in de uniciteit.
Maar ook schatten die ontroeren, een heel bijzonder verhaal vertellen of die juist heel alledaags zijn.
Ze zijn door Ids de Jong, Otto Kuipers, Lysbert Bonnema en Neeltje van der Weide beschreven. Aan
de hand van de virtuele presentatie van al deze schatten wordt getracht een indruk geven van de
breedte van de collectie van Tresoar.
De schatkamer is zo ingericht dat u op verschillende manieren door de bijzonderheden kunt ‘bladeren’. In de bovenste balk kunt u een keuze maken uit ‘periode’, ‘thema’ en ‘vorm’. Ook hebben wij
een keuzemogelijkheid ‘speciaal’ aangemaakt. Als u voor deze optie kiest, krijgt u onder andere de
oudste, de duurste en de meest bloedige schat gepresenteerd. De verschillende schatten worden per
thema gepresenteerd. In totaal zijn dat er veertien. U kunt bijvoorbeeld zoeken op het thema oorlog &
vrede, arbeid & beroep, ik & mijn familie, misdaad & straf etc. Naast deze thema’s zijn de objecten ook
chronologisch ingedeeld. U kunt ze bekijken uit de periode van 50 voor Christus tot en met het heden,
in totaal tien perioden. Via de optie ‘vorm’ zoekt u handschriften, voorwerpen, foto’s etc.
De schatten zijn beschreven in het Nederlands, het Fries en het Engels. Momenteel bevat de site al
meer dan 100 ‘stukken met een verhaal’, 80 stukken staan klaar om te worden beschreven.
Kijk op http://schatkamer.tresoar.nl/schat/.
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Levend dammen
|Haye Bijlstra

Woensdag 11 oktober staat Tresoar in
het teken van het dammen. Op die dag
wordt de catalogus van de Bosma-collectie gepresenteerd met de inventaris
van het archief van de Provinciale Friese
Dambond. Geert Bosma, afkomstig uit
Zwaagwesteinde, was vooral bekend als
verzamelaar van damboeken. Al lang voor
zijn overlijden in 2005 had hij notarieel
vast laten leggen, dat hij zijn collectie
damboeken en -tijdschriften, aantekeningen en andere documenten over de damsport wilde schenken aan de Provinsjale
Biblioteek. Het was zijn wens om de
collectie beschikbaar en toegankelijk te
maken voor een breed publiek. Voor het
eerst is op die dag de digitale tentoonstelling en de webpresentatie van de Bosmacollectie te zien.
Bij deze gelegenheid wordt een levend
damspel gehouden. Op een groot dambord van tien bij tien meter spelen de
bekende dammers Tjalling Goedemoed
en Tjalling van der Bosch. Als damschijven fungeren twintig Friese prominenten
en twintig basisschoolleerlingen. Om de
(onvermijdelijke) remise tegen te gaan,
wordt het zogenaamde killerdammen
gespeeld. Meindert Talma zal voorlezen
uit zijn boek Dammen met ome Hajo.

Materiaal uit de damcollectie Geert Bosma

Wat: presentatie damcollectie en levend dammen
Waar: Tresoar
Wanneer: woensdag 11 oktober om 19.30 uur

Samenwerking met
de Justitiebibliotheek
De rechtencollectie van Tresoar is onlangs flink uitgebreid door samen te gaan werken
met de Justitiebibliotheek in Leeuwarden. Beide instituten bezitten rijke bibliotheken op het gebied van de rechtswetenschappen. Door meer gebruik te maken van de
wederzijdse collecties en diensten, kunnen ze efficiënter werken en meer bezoekers en
doelgroepen van dienst zijn.
|Amarens Hibma
Naast de eigen medewerkers van de
rechterlijke macht en het Openbaar
Ministerie mogen nu ook externe
bezoekers, zoals onderzoekers en
(master)studenten, in de Justitiebibliotheek materiaal raadplegen.
Ze moeten in het bezit zijn van een
geldige Tresoar-lenerspas en van
tevoren een afspraak maken via Tresoar. Via een speciale zoekmachine,
de zogeheten Aquabrowser, is te
zien wat voor materiaal er op beide
locaties aanwezig is. Als bezoekers
er bij Tresoar niet uitkomen, mogen
ze doorverwezen worden naar de
bibliotheek van Justitie. Dit is een
verantwoorde manier om de rechtencollectie op te waarderen en meer
informatie beschikbaar te stellen.
Samen hebben Tresoar en Justitie
de inwoners van Fryslân heel veel te
bieden. Ook de maatschappelijke rol
van de Rechtbank en het Gerechtshof komt zo concreet tot uitdrukking.
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Friese genealogische contactdag
|Theo Kuipers

Op de contactdag op 4 november
2006 is er een genealogische
markt. Doel is vraag en aanbod
op het gebied van familieonderzoek en streekgeschiedenis
samen te brengen. De dag is niet
alleen geschikt voor beginnende
genealogen die op weg kunnen
worden geholpen, maar ook
ervaren stamboomonderzoekers
worden op de hoogte gehouden
van de nieuwe ontwikkelingen.
Diverse organisaties op het
gebied van genealogie, heraldiek
en historie presenteren zich.
Ook de resultaten van onderzoek
door familieverenigingen en individuele genealogen zijn te zien.

Aktiviteiten
Rembrandt: Wytse Tjoelker
houdt een lezing over de familie
Van Uylenburgh (om 12.00 en
15.00 uur). Rembrandt trouwde
in 1634 met de Friese Saskia
van Uylenburgh. De originele
huwelijksakte is te zien en er is
een bibliofiele tentoonstelling
van boeken en artikelen over
Rembrandt en zijn Friese schoonfamilie ingericht.
Erfelijkheidsonderzoek: Jelleke
Dokter houdt een lezing over
erfelijksonderzoek naar de ziekte
van Huntington (om 11.00 en
13.30 uur). Genealogie staat de

Wedstrijd paleografie

Drukte op een vorige contactdag

laatste decennia steeds meer
in de belangstelling van wetenschappers die onderzoek doen
naar erfelijke ziekten en overdraagbare eigenschappen.
Onderzoek in kerkarchieven:
Otto Kuipers geeft een workshop
over de veelsoortige inhoud en gebruiksmogelijkheden van kerkarchieven (11.00 en 13.30 uur).

Veel hedendaagse handschriften
zijn al met moeite te ontcijferen,
laat staan hoe het zit met handschriften van enkele honderden
jaren geleden. Toch krijgen
archiefgebruikers vroeg of laat
allemaal te maken met paleografie, het kunnen lezen en begrijpen van oude handschriften. Om
deze vaardigheid te stimuleren,
organiseren wij een wedstrijd
paleografie. Vanaf zaterdag 16
september is er een voorronde
via de site van Tresoar
(www.tresoar.nl). Op de startpagina wordt u verwezen naar één
of meerdere teksten die u moet
transcriberen (overschrijven/overtypen). Deze transcriptie stuurt u
naar Tresoar. De beste inzenders
worden uitgenodigd voor de
finale. Deze wordt gehouden op
de genealogische contactdag om
12.00 uur. Archiefmedewerkers
zijn uitgesloten van deelname.

Wat: Friese genealogische contactdag
Waar: Tresoar
Wanneer: zaterdag 4 november tussen 10.00 en 16.00 uur

By de útjefte fan de nije literatuerskiednis Zolang de wind van de wolken waait, is yn april en maaie in
reistoer hâlden foar it literatuerleavjend publyk bûten Fryslân. Yn de moannen oktober en novimber sil
de Reistoer ek yn Fryslân hâlden wurde. Der is omtinken foar de Fryske literatuerskiednis en der binne
optreden fan dichters en muzikanten. De jûnen binne yn acht biblioteken yn Fryslân. Sjoch hjirûnder
foar de plakken dêr’t de Reistoer delkomt. De jûnen begjinne alle kearen om 20.00 oere.
Plak

Datum

Skriuwer

Dichter

Muzyk

It Hearrenfean
Surhústerfean
Koudum
Snits
Ljouwert, Tresoar
Frjentsjer
Boalsert
Beetstersweach

mo 2 okt
ti 3 okt
ti 17 okt
to 19 okt
ti 31 okt
to 2 nov
wo 8 nov
to 9 nov

Greet Andringa
Koos Tiemersma
Jetske Bilker
Marga Claus
Margryt Poortstra
Willem Schoorstra
Lida Dykstra
Mindert Wijnstra

Elmar Kuiper
Anne Feddema
Arjan Hut
Cornelis van der Wal
Klaas Bruinsma
Janneke Spoelstra
Tsead Bruinja
Albertina Soepboer

Piter Wilkens
Ernst Langhout en Johan Keus
Piter Wilkens
Ernst Langhout en Johan Keus
Jannie Geertsma en toetsenist
Nanne Kalma en Ankie van der Meer
Piter Wilkens
Nanne Kalma en Ankie van der Meer

Letterhoeke | 2006 | Nr. 2 | 16

De Friese roots van
Hanneke Ridder
Genealogie en jongeren lijkt een moeilijke combinatie. Hanneke Ridder
uit Roden, nu 16 jaar, ontdekte hoe leuk het is om je eigen familie eens
nader te onderzoeken. Ze won eerder dit jaar de prijsvraag voor jongeren
uitgeschreven door de Nederlandse Genealogische Vereniging, ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan.
|Martha Kist

Hanneke Ridder zit op het gymnasium in Groningen. Ze stamt
uit een echte eilander familie,
de familie Ridder uit Hollum
op Ameland. Ze was al bezig
met een geschiedeniswerkstuk over haar familie, toen ze
besloot aan de prijsvraag mee
te doen. Ze maakte een cd-rom
met interviews en filmfragmenten, die verwijzen naar een
boekje waarin ze enkele onderwerpen verder uitwerkte.

Ameland
Hanneke bezoekt haar grootouders op Ameland regelmatig.
‘Ze vertellen altijd veel verhalen
over vroeger, waar ze hebben gewoond en ook over de
Tweede Wereldoorlog.’ Voor het
verzamelen van het materiaal
heeft ze verschillende bronnen
gebruikt. ‘Om de stamboom uit
te zoeken heb ik gekeken op
de site van Tresoar. Het zoeken

ging heel erg gemakkelijk.
Verder ben ik een weekend naar
Ameland geweest. Ik heb toen
mijn grootouders geïnterviewd
en we zijn bij een aantal musea
langs geweest. Op de fotosite
van Tresoar kon ik een goed
beeld krijgen van hoe Ameland
er vroeger uit heeft gezien.’

Ridderweg
Hanneke vertelt het verhaal
van haar familie en probeert
antwoord te geven op de vraag
waarom er een weg in Hollum naar de familie Ridder is
vernoemd. Ze laat de stamlijn
beginnen met Marten Seijes
Ridder (1853-1936), boer en

Foto op dvd van Hanneke Ridder

voerman. Hij vervoerde met zijn
ferdek (het Friese woord voor
kapwagen), personen van en
naar de veerboot. Hij woonde
op een boerderij aan de Heerenweg te Hollum, nu Ridderweg
genaamd. Zoon Jitze Marten
Ridder (1896-1980) volgde zijn
vader op als boer en voerman.
In 1923 werd de eerste bus
op Ameland ingevoerd. Jitze
wilde met zijn tijd meegaan en
kocht in 1925 een T-Ford. Toen
eind jaren vijftig de straten op
Ameland werden hernummerd,
werd een deel van de oude Heerenweg omgedoopt tot ‘Ridderweg’ omdat er erg veel Ridders
woonden in dit buurtschap, dat
oorspronkelijk naar voorvader
Seije ‘Seyes-uut’ werd genoemd.
Jitzes zoon, Gerrit Jacob Ridder
(geboren 1929), ging verder in
het personenvervoer. Hij was de
sturende kracht achter de HABO
(Hollumer Autobus Onderne-

Bus van de Hollumer Autobus Onderneming, foto op dvd van Hanneke Ridder

ming), die in 1967 werd overgenomen door de NOF (Noord-Oost
Friesche Autobusonderneming).
Zijn zoon Gert-Jan Ridder, de
vader van Hanneke, koos voor
een bestaan in de IT-wereld op
de vaste wal in Roden.

De smaak te pakken
Hanneke beschrijft haar voorouders in de grotere samenhang
van de geschiedenis van Ameland. Thematische onderwerpen
als landbouw, personenvervoer
en transport komen aan de

orde. Maar ook het reddingwezen wordt genoemd. Overgrootvader Jitze Ridder was vele jaren
verbonden aan de reddingsboot.
Van hem zijn nog foto’s te zien
in het Reddingbootmuseum in
Hollum. ‘Er is een verhaal dat
mijn overgrootvader een heel
beroemd paard had, Witvoet.
Als de bel van de reddingsboot
ging, dan sprong het paard al
over het hek om mee te doen. Ik
weet niet of het verhaal waar is.’
Hanneke wil meer aan genealogie gaan doen. ‘Ik vond het heel

Botte Ney in de tijd van de mobilisatie op Ameland, foto op dvd van Hanneke Ridder

erg leuk om te doen, om alle
gegevens bij elkaar te brengen
in één verhaal. Bij mijn ouders
lag wat en bij mijn grootouders.
Nu is het één geheel. Als ik
klaar ben met school wil ik de
familie van mijn moeder ook
gaan uitzoeken. Zij komt hier
uit Roden.’
De cd-rom en het boekje getiteld Vijf generaties Ridder van
Hanneke de Ridder liggen
ter inzage in de bibliotheek
van Tresoar.
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Der wie ris in âld wyfke
De orizjinele tekeningen fan it bekende formulemearke Der wie ris in âld

wyfke / Er was eens een oud vrouwtje binne dit jier troch Tresoar oankocht. It binne tekeningen dy’t Tjeerd Bottema makke hat foar in lettere
útjefte fan it ferneamde troch Nynke fan Hichtum neifertelde ferhaal.
|Thys van der Veen

De fyftjin tekeningen fan Tjeerd
Bottema (1884-1978) besteane
út elk fjouwer ferskillende
modellen: de definitive sketsen
op transparante fellen yn read,
swart en blau. De tuskenlizzende
sketsen op transparante fellen,
foar it blau en it read, en de
basisskets op papier yn swart
en wyt. Bottema of de printer
hawwe de sketsen fan sa’n 26 by
19 sintimeter fan oantekeningen
foar it printsjen foarsjoen. De
fertelling is yn in Fryske en
Nederlânske edysje útkommen
yn 1956 by Laverman yn
Drachten. Neist de tekeningen
is ek de Nederlânske útjefte
fan 1977 fan útjouwerij Lykele
Jansma oankocht.

Ferhaaltypen
Yn Nederlân is it ferhaaltype
hiem fan de frou dy’t in baarch
keapet en de jonge dy’t net nei
skoalle ta wol. Oare farianten
ferhelje fan in par dy’t mar net
út ’e beam falle wol (Dútsklân)
of fan de mûs dy’t de tsiis fan
in pear âlde minsken op yt
(Flaanderen). Der bestiet yn
Fryslân in lange rige fan útjeften
fan it teltsje fan it âld wyfke, út
ein settend mei de tredde útjefte
fan De Lapekoer fen Gabe Skroor fan

Joast Hiddes Halbertsma yn 1834.
Er was eens een oud, oud wiefke,
de fariant yn it Nederlânsk mei
Stedsfryske eleminten fan it
Amelân (1894) foar de samling
fan de folkskundige Gerrit Jan
Boekenoogen (1868-1930) is ien
fan mear as sechstich farianten
yn Nederlân dêr’t ek Der wie ris in
âld wyfke diel fan út makket.

Van der Velde en Laverman
Yn 1908 ferskynde by
útjouwerij R. van der Velde in
printeboekútfiering fan Nynke
fan Hichtum mei kleurde en
swart-wytplaten, tagelyk yn it
Frysk en it Nederlânsk Der wier
ris in âld wyfke en Er was eens
een oud vrouwtje. De fraach wie
sa grut dat yn 1932 by Van der
Velde in twadde jefte útkomme
koe. De yllustraasjes dêr’t Tjeerd
Bottema foar ret hie, woe er
net wer brûke, doe’t Van der
Velde yn 1954 kontakt socht mei
Bottema oer in nije útjefte. Syn
âlde tekeningen út om ende by
1904 en út 1906 yn opdracht
fan de firma Senefelder makke
foar in printeboekje by in Frysk
folksrymke dêr’t Nynke fan
Hichtum de tekst fan fersoargje
soe, foldogge him net mear.
De orizjinele tekeningen en

klisjees binne fuortrekke en de
printen neitekenje, sa’t Van der
Velde útstelt, kin gjin sprake
fan wêze. Bottema is ree de
printen op ’e nij en yn in oare
styl te tekenjen. De tekst fan
Nynke fan Hichtum hat er syn
betinkingen oer. Rym, kadâns
en ritme kinne wol better. De
tekst út syn jonge jierren en
fan syn heit leard, foldocht
him it bêste. Der moat fan dit
âlde bernerymke wat moais te
meitsjen wêze, seit Bottema
yn in brief oan Van der Velde.
De gearwurking rint lykwols
op neat út en Bottema siket in
oare útjouwer. Mei útjouwerij
Laverman ferrinne de kontakten
better. Yn 1956 ferskynt dan
de nije útjefte fan Der wie ris
in âld wyfke / Er was eens een oud
vrouwtje mei pintekeningen
en in justjes oanpaste tekst.
Yn it skriuwerskontrakt lit
Bottema fêstlizze, dat er
it eigendomsrjocht op de
tekeningen hâldt en dy nei
it klisearjen fan de útjouwer
werom krije sil. It binne dy
pintekeningen, dy’t no fia it
feilinghûs oankocht binne.
Opmerklik is dat in jier letter
by Van der Velde de ferzje fan
Fan Hichtum ferskynt mei

printen fan de yllustrator Piet
Nienhuis. Yn lettere jierren sille
de útjeften fan Fan Hichtum
en Bottema ferskinen bliuwe,
sawol Nederlânsk- as Frysktalich.
Nochris in twadde Frysktalige
printinge yn in oplage fan goed
2000 eksimplaren ferskynt
by Laverman yn 1960 en oant
yn 1968 ta is der noch fraach
nei. Fierdere printingen fan
Bottema en fan Fan Hichtum
folgje yn 1975, (De Terp, mei
twa printingen!), 1977 (Lykele
Jansma, De Terp), 1978 (Lykele
Jansma), 1986 en 2000 (Afûk) en
2002 (Niesje Wolters).

Oarstalige útjeften
Mei it útkommen fan de twadde
printinge yn 1960 ferskine
tagelyk yn in oplage fan elk
trijehûndert eksimplaren in
Platdútske (Dar war ins Mal en
Ollske) en in Sealterlânske útjefte
(Deer waas iensen ’n oold Wieu),
dêr’t respektivelik Wilhelmine
Siefkes en Hermann Janssen
foar soargen. Dat Ollske un de
Bigge út 1999 is de werútjefte
yn it Platdútsk fan de printinge
fan 1960, mar no yn in lyts
formaat (12 by 10 sintimeter)
mei bylkjende yllustraasjes
fan Holger Fischer. Fan de

útjefte fan in oersetting yn it
Noardfrysk wurdt ôfsjoen. Soks
hie grif te krijen mei it feit dat
in útjefte fan Laverman út 1958
yn it Mooringer dialekt tige min
ferkocht wie. Dat gie doe om Fon
en ülj Wüset, en Poonekaag en en
Swin, in oersetting fan it yn 1954
by Laverman ferskynde fan Dam
Jaarsma bewurke mearke Fan in
âld wyfke, in pankoek en in baerch.
Där was insen en ülj Wüset (Der wie
ris in âld wyfke) bliuwt ynearsten
foar wat it is. Lang om let komt
yn 1985 by Lykele Jansma dochs
noch in kombinearre oersetting
fan de printinge fan 1908 út yn it
Noardfrysk en it Dútsk: Deer wus
iinjsen en üülj Wüset / Es war einmal
eine alte Frau, tagelyk mei in

útjefte yn de taal fan it Eilân Sylt
Diar wiar jens en ual Wüf. Bottema
docht ûnderwilens alle war syn
teltsje yn it Ingelsk en Dútsk
útjûn te krijen. De Kanadeeske
útjouwer Woudstra toant gjin
ynteresse en de oersetting fan
Bottema’s dochter, dy’t al foar in
Dútske oersetting ret hie, smyt
ek neat op. Oer in Frânske útjefte
wurdt dan mar net mear praat.
It fersyk fan útjouwerij Ploegsma
yn 1968 foar it opnimmen fan
in fragmint fan sa’n seishûndert
wurden út Er was eens een oud
vrouwtje foar in blomlêzing
foar jonge bern komt ek neat
fan telâne. It soe it hiele teltsje
omfetsje en dêr wol Ploegsma
net oan.
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Aukje Holtrop over Nynke van
Hichtum en Pieter Jelles Troelstra
Nynke van Hichtum is beroemd geworden door haar kinderboek Afke’s
Tiental, het verhaal van een Fries
landarbeidersgezin. Ondanks schrijnende armoede heerst in het grote
gezin van Afke en Marten een sfeer
van saamhorigheid, liefde en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar.
Het boek kwam in 1903 uit en werd
direct een groot succes. Van Hichtum
schreef in haar lange leven (ze leefde
van 1860 tot 1939) veel kinderboeken,
ze vertaalde en bewerkte verhalen uit
de wereldliteratuur, verzamelde talloze
sprookjes en volksverhalen en werd
dankzij haar honderden recensies
van en essays over kinderliteratuur
een autoriteit en een van de meest
geliefde kinderboekenschrijvers in
Nederland. In haar privéleven was ze
minder gelukkig. Ze had een slechte
gezondheid en haar huwelijk met
de grote SDAP-leider Pieter Jelles

Troelstra, haar grote liefde, strandde
na bijna twintig jaar.
Aukje Holtrop promoveerde in 2005
op een biografie van Nynke van
Hichtum. Ze is journalist en publiceerde, net als Nynke van Hichtum,
veel over (o.a.) kinderliteratuur. Ze
werkte bij Trouw en het weekblad
Vrij Nederland (‘De blauw geruite
kiel’) en was hoofdredacteur van de
jongerenkrant Primeur. Tegenwoordig
is ze freelance journalist voor onder
meer de VPRO-radio en verschillende
tv-programma’s.
Toegang: Freonen fan Tresoar gratis,
leden Vereniging VU-Windesheim
€ 3,50 en anderen € 5,50.
Kaarten reserveren op telefoonnummer 058 – 7890789.
Organisatie: VU-Podium in samenwerking met Tresoar.

Wat: lezing Aukje Holtrop over Nynke van Hichtum
Waar: Tresoar
Wanneer: woensdag 27 september om 19.30 uur

Lêzing Douwe Draaisma
en útstalling ‘Tsjin it ferjitten’
Douwe Draaisma iepenet de fotoútstalling ‘Tsjin it ferjitten’ yn Tresoar.
De útstalling makket diel út fan de
manifestaasje ‘Noorderlicht’ dy’t yn
septimber yn Ljouwert te sjen is.
Douwe Draaisma is heechlearaar
skiednis fan de psychology oan
de Ryksuniversiteit fan Grins en
spesjalist op it mêd fan it ûnthâld. In
samling tige lêsbere artikels op dat
fakgebiet ferskynde yn 2001 ûnder
de titel Waarom het leven sneller
gaat als je ouder wordt. Over het
autobiografische geheugen.
De foto’s fan de útstalling binne
ynspirearre troch gedichten. Alve
Fryske dichters krigen foar it
projekt de opdracht om in gedicht
te skriuwen oer in plak dat laden
is mei persoanlike oantinkens. It
kin in kanaal wêze, dêr’t de dichter
as bern swommen hat, in hûs, in
tsjerkepaad, útsjoch op in toer yn
de fierte, in suvelfabryk dy’t ferdwûn

is of in spoarline. It giet dêrby net
sa bot om pittoreske of markante
plakken, mar earder om ûnbestimde
of ûnopfallende objekten dy’t troch it
yn it sin bringen in eigen betsjutting
krigen ha. It kin in oantinken wêze út
de jeugd, mar likegoed in barren út
it lettere libben dat in plak ynkleure
hat mei in eigen ûnderfining. De
alve dielnimmende dichters binne:
Pier Boorsma, Eppie Dam, Tsjêbbe
Hettinga, Arjan Hut, Elmar Kuiper,
Remco Kuiper, Aggie van der Meer,
Margryt Poortstra, Janneke Spoelstra,
Abe de Vries en Matty de Vries.
Fjouwer jonge Fryske fotografen
krigen dêrnei de opdracht it gedicht
te fisualisearjen. Dy fotografen
waarden útkeazen troch Rob Nypels.
Hy is fotograaf en dosint oan de
Academie Minerva yn Grins. Nypels
makke ûnder oare de foto’s foar
de publikaasje Eksistinsje (2002)
dy’t it FLMD útbrocht by it ôfskied

Wat: lêzing Douwe Draaisma
Wêr: Tresoar
Wannear: freed 8 septimber om 16.00 oere

fan it âlde gebou. De opdracht oan
de fotografen wie om it gedicht
as in ‘persoanlike optyk’ wurkje te
litten en dy yn in ‘fotografyske blik’
oer te setten. De gedichten wurde
publisearre yn it septimbernûmer
fan it tydskrift De Moanne/Trotwaer.
De dielnimmende fotografen binne:
Ida Buijs, Susanne Sikkema, Jason
Stuurhaan en Wynolt Visser.
‘Tsjin it ferjitten’ is in produksje fan
Keunstwurk yn gearwurking mei
Tresoar en it tydskrift De Moanne/
Trotwaer. De útstalling is te besjen fan
11 septimber oant en mei 28 oktober.
By it fers ‘Slingertou’ fan Remco Kuiper hat
fotograaf Jason Stuurhaan dizze foto makke.
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Nieuwe archivalia: Het archief van de LIJEMPF en andere aanwinsten
|Barteld de Vries en Annemieke Nijdam

Tresoar heeft onlangs de archieven van het zuivelconcern
LIJEMPF verworven. De naam
LIJEMPF staat voor Leeuwarder
IJs- en Melkproductenfabriek, destijds de belangrijkste particuliere
zuivelorganisatie in Fryslân. Het
bedrijf werd in 1912 in Leeuwarden opgericht op initiatief van de
Groninger industrieel J.E. Scholten. Hij was in Groningen bekend
vanwege de oprichting van de
aardappelmeel-, strokarton- en
de suikerindustrie. Meteen bij
de stichting behoorden acht
fabrieken tot het concern, in de
hoogtijdagen waren dat er wel
negentien, terwijl men ook een
kantoor in Londen had. Behalve
in Fryslân waren er Lijempf-fabrieken in Groningen, Overijssel,
Gelderland en Noord-Holland.
De Lijempf heeft vanaf het begin
veel producten geëxporteerd.
De aanwezige archieven dateren
grofweg van vóór 1990. Hiertoe behoren stukken van het
hoofdkantoor in Leeuwarden en
van diverse opgeheven fabrieken.
Daarnaast zijn stukken aanwezig
van de personeelsvereniging, een
muziekkorps, een toneelvereniging en van de ondernemingsraad. Behalve archiefmateriaal
bevat het geheel ook foto’s,
boeken, drukwerken, reclamefolders en films. De omvang van het
hele archief is ongeveer 54 meter.
Het materiaal moet nog worden
geordend en beschreven en is
daarom nog niet beschikbaar
voor het publiek.
Een greep uit de overige archieven die in de afgelopen periode
zijn toegevoegd aan de collectie:

Vereniging Friese Gemeenten.
Onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, behartigt
de belangen van de 31 gemeenten in Fryslân. Aanvulling op al
eerder overgebracht archief, over
de periode 1970-1996.
Doopsgezinde Ring Akkrum.
Overlegorgaan van een aantal
Doopsgezinde Gemeenten, waar
gezamenlijke belangen worden
besproken. Een klein gedeelte
van het archief van de Ring was
al aanwezig bij het voormalige
Ryksargyf. Het archief is nu
gecompleteerd en opnieuw beschreven. Het is inmiddels op de
studiezaal beschikbaar.
Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Stiens. Deze vereniging heeft bestaan van 1937 tot
2006. De notulenboeken over
deze periode zijn overgedragen
aan Tresoar.
SDAP-afdeling Stiens. Het notulenboek van deze afdeling over
de periode 1933-1937 is overgedragen aan Tresoar.
Verder heeft Tresoar een aantal
kleinere genealogische aanwinsten ontvangen. Daarbij zat

een klein familiedossier van de
familie Pasma (onder andere correspondentie met betrekking tot
de familieboekjes Pasma en Geerligs) en een aantekeningenboek
uit de familie Nijdam. Dit boek
bevat onder andere zakelijke
aantekeningen van Klaas Sybrens
Nijdam en diens zoon Ruurd
Klazes Nijdam over hun boerenbedrijf in Flansum (bij Raard),
vanaf circa 1810.
Een aantal nieuwe inventarissen
is gereedgekomen, waaronder
die van het archief van de
Fa. Nooitgedagt & Zn. te IJlst
over de periode 1865-1998
en van de Maatschappij ter
Bevordering van de Schilderen Tekenkunst in Friesland
(1850-1994). Vermeldenswaard
zijn ook de toegangen op twee
kleine archiefjes betreffende de
Tweede Wereldoorlog, te weten
het archief van de Stichting
‘17 September 1944’ en de
collectie gespreksverslagen en
correspondentie van P.V.J. van
Rossem ten behoeve van zijn
boek Tietjerksteradeel 1940/1945
(Burgum 1995).

Zuivelfabriek N.V. Lijempf in Augustinusga, ca. 1940

It argyf fan it Roomsk Frysk Boun
|Thys van der Veen

Ek nij is de ynventaris fan it
argyf fan it Roomsk Frysk Boun.
It Roomsk Frysk Boun, oprjochte
yn 1917, hat him fan it begjin ôf
oan sterk makke foar de posysje
fan it Frysk yn de katolike
earetsjinst. It wiene benammen
de jierlikse simmerkampen foar
de jongerein yn Gaasterlân, dy’t
it Boun yn de fyftiger jierren
fan de foarige ieu ta grutte
bloei brochten. Oare grutte
manifestaasjes dy’t troch it Boun
op tou set waarden, wienen de
jierlikse toochdagen foar de
Fryske katoliken en geregelde
beafearten nei Boalsert, dêr’t
it byld fan Us Leaf Frouwe fan
Sânwâlden te finen is. Yn de nije
statuten dy’t yn 1952 fan krêft
waarden, binne de doelstellings
fan it Boun sa formulearre:
a. It bifoarderjen fan de kennisse
en de bioefening fan de
Fryske tael- en letterkunde op
Katholike grounslach;
b. de Katholike Friezen yn
selsstannich organisatoarysk
forbân meiwurkje to litten
oan de Fryske biweging;
c. it selsstannich fieren fan of
it meidwaen oan aksjes, dy’t
de geastlike en maetskiplike
foarmen fan it Fryske folk
en it bihâld fan syn tael- en
folkseigen ta doel hawwe,
ien en oar yn safier’t dat
bart yn oerienstimming mei
de Katholike begjinsels
en opfettings.
Nei de sechstiger jierren wie der
sprake fan in stadich tebekrinnen
fan de belangstelling foar it
wurk fan it Boun, in lot dat hiel

Boerd oanbean troch it
Roomsk Frysk Boun oan de
biskop fan Grins foar de Fryske
Katolikedei yn Riis, 1956

Oankomst fan mgr. Nierman, biskop fan Grins op ’e Fryske Katolikedei yn Riis, 1956
(Foto: Leeuwarder Courant)

wat tsjerklike en maatskiplike
ynstellings trof. Op 17 maart 1997
stimde de ledegearkomste mei
it bestjoersfoarstel yn it Boun op
te heffen. Yn april 1998 waard de
offisjele opheffing in feit. Yn in
lêste rûnskriuwen oan de leden
fan it Boun waarden de leden
oproppen om har oan te sluten
by it Kristlik Frysk Selskip, dêr’t
it Boun yn de lêste jierren fan
syn bestean al nauwe betrekkings
mei ûnderhâlden hie.

It argyf fan it Roomsk Frysk
Boun is yn twa etappes by it
eardere Ryksargyf ynkommen. It
wichtichste part waard yn 1986
oerdroegen. Nei’t it Boun yn 1998
opheven wie, folge in jier letter
it lêste part. Yn de kolleksje fan
it eardere FLMD wie ien doaze
mei stikken út de begjinjierren
fan it Roomsk Frysk Boun. Troch
de fúzje binne de argiven no
gearfoege en beskreaun yn in
nije ynventaris.
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Willem Wilman
‘De Hear hat syn hân op him lein’
|Thys van der Veen

It is dit jier hûndert jier lyn dat
Willem Wilman berne waard. Yn
ortodokse rûnten witte âldere
tsjerkegongers dizze dûmny
noch yn it sin te bringen en
fan syn ûngewoan dwaan en
litten, ûnder oare it dragen fan
in rabinehoed, te ferheljen. Yn
’e kontreien dêr’t er opgroeide
en dêr’t er op ’e kânsel stie, die
Wilman, dy’t troch it libben gean
woe as ‘Sinte Wilman’, fan him
sprekken. It argyf fan Willem
Wilman berêst yn it depot fan
Tresoar en omfettet hânskriften,
dokuminten, korrespondinsje
en in samling kranteknipsels oer
man en wurk.
De boeresoan Willem Wilman
wie him al ier bewust fan in
skieding tusken de tsjerken.
As jonkje fertelde pake fan
heitekant him dat de herfoarme
dûmny Bokma de Boer, de heit
fan de ferneamde skriuwster
Nynke fan Hichtum, by syn
ôfskie sein hie dat ‘straks de
bruizende golven der orthodoxie
komen’. De âlde Wilman hie
in hoartsje âlderling west yn
’e tsjerke fan Nes en moat in
beskate posysje yn dy lytse
mienskip ynnommen ha. It wie
in lange man mei in wyt burdsje,
foar in boer wat heareftich,
sneins mei in fynwollen jaske
en in grutte wite bûsdoek mei
swarte stippen yn ’e bûse. De

begripe dat de lytse Willem
roppen wie ta tsjinst yn de Hear.
Ta dat besef wie er al moai jong
kommen. Yn ’e tredde persoan
skriuwt er, op lettere leeftyd al,
yn in diktaatkahier oer himsels.
‘De Hear hat syn hân op him lein
(...) en him oansteld as arbeider
yn de wyngaerd.’ Grutte wurden
wit Wilman, wylst er tagelyk
betinkt ‘dat op dizze wrâld,
hwert alles troch de sûnde
oanfretten is, ek gjin folmakke
frommens fûn wurdt.’

Willem Wilman mei rabinehoed

jonge Willem Wilman moat
it uterlik fan pake goed yn
him opnommen hawwe, fan ’e
dûmny nammers ek. Letter soe
er sels dûmny wêze en ’e hannen
net mear iepenhelje by it wrede
boerewurk. Dat wie in ding dat
er him sa jong as er wie yn ’e
holle set hie.

It âlde skaai
Willem wie from fan hûs út, it
foarâlderlik skaai telde dûmnys
en beppe fan memmekant
lies him foar út stichtlike
lektuer, wylst pake mei him
oer de bibel en de tsjerke prate.
Ut de neilitten biografyske
oantekeningen moat men

Willem Wilman waard yn
Wierum yn 1906 berne yn
boerefermidden en is grut
wurden yn it doarp dêr’t ‘in soun
piëtisme libbe, net altyd like
soun dat moat erby sein wurde.’
It minsklik tekoart sjocht er te
Wierum, dat fiskersdoarpke efter
de hege seedyk. Skreaun yn in
regelmjittich hânskrift rymket
er spotsk:
De Wierumers binne tige swier op
’e hân
Hja psalmje yn tsjerke en preekje
op ’t lân
Mar mei in slokje en dronken gat
Jouwe hja net om God en gebot.
Oer syn jeugd ferhellet er dat
er nea nei de skoalle mei de
bibel west hat, ‘de iepenbiere
skoalle fielde op it doarp hast as
de herfoarmde skoalle en derby

kaem dat de âlde ûndermaster,
hwermei syn âlders tige befreone
wiene, eartiids syn mem ek noch
yn ’e klasse hawn hie. Boppedat
gongen hja ien ûre yn ’e wike
ûnder skoaltiid nei fraechlearen
by de herfoarmde dûmny.’
Tsjerklike rjochting en in tige
persoanlik hanneljen bieten
inoar net sa’t it liket. By syn
âlden net en ek net by himsels.
Fierders lei koartswyl nammers
altyd njonken earnst. De
limmerik Aldwâlde yllustrearret
dat aardich.
In âlderling fan Aldwâlde
Hâlde him prinsipiëel by it âlde,
Mar seach in famke
Sa’n derten lamke,
Dan koe er him by syn âlde net
hâlde.

Dûmny
It wie net fanselssprekkend
dat Wilman dûmny wurde soe,
syn foarlân lei op de hurde
kluten en yn it ierdappeldollen.
Petearen op it lân oer de
sneinske preek en foarming

op de knapeferiening hâlden
in dream yn om de ferheven
posysje fan dûmny te berikken.
Op it doarp waard de predikant
op in fuotstik set, guon
húshâldings hiene in apart
kistke mei sigaren foar dûmny
en de gong ‘nei it bûthûs lyk
as heit en pake om even oer de
groppe te hing(j)en, lit stean dat
hy nei ’t húskestal gie boppe de
jarrekolk. Soks wie net te tinken
by sa’n heechsteand man.’ Yn
’e tritiger jierren slagget it
Wilman en lear ta teolooch oan
’e Grinzer universiteit, nei’t er
yn Doetinchem op ‘Ruimzicht’
op kostskoalle west hie. Hy
is dan al sa’n fiifentweintich
jier. Tidens syn stúdzje
komt ’t Ien en oar oer Fryske
bigraffenisbrûkmen út. Opmerklik
is dat oan Willem Wilman de
strideraasje yn ’e tweintiger
jierren tusken it Kristlik Frysk
Selskip en it Gereformeard
Selskip foarbygien wêze moat.
Fierders hâlde A.M. Wybenga fan
Nijewier him doe dwaande mei
in Fryske psalmberiming. Yn

’e tiid dat Wilman yn Aldskoat
dûmny wie, hie er kunde krigen
oan Fedde Schurer. It is min
te sizzen dat Wilman troch
Schurer beynfloede is, hoewol’t
guon fersen fan Wilman
oerflakkich tinken dogge oan dy
fan Schurer.

Neilitten wurk
Sint(e) Wilman, ferstoarn yn
1974, moat in eigensinnich man
west hawwe dy’t de deugden en
mear noch de ûndeugden fan
it omsittend laach mei namme
en tanamme beneamd hat. In
man besiele fan it Wurd. Syn
dichtsjen moat sa ek besjoen
wurde. It neilitten wurk lit
net in grut tal fersen sjen en
dolt net djip, meast is it poëzij
mei in religieuze ynslach. De
titels jouwe soks al oan: De
sillichmakker, De tsjerketsjinst,
Marijke fan Magdala, Twa soannen
hie in heit. Postúm is by A.J.
Osinga yn 1978 de bondel
Sinneljocht yn ’t tsjuster ferskynd,
yn 1979 folge der in twadde
printinge fan.
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Inthie Jansz,
de profeet uit Oosterzee
Inthie Jansz was een ouderling van de kerkelijke gemeente te Oosterzee en Echten.
Op de avond van 8 december 1622 onderweg naar huis kreeg hij een visioen en de
oproep om deze te verkondigen. Met tegenzin gaf Inthie hieraan gehoor en verkondigde hij de schokkende taferelen die hem geopenbaard waren.
|Jacob van Sluis

Het visioen verscheen al snel
als vlugschrift, ‘ghedruckt tot
Leeuwaerden in ’t Jaer 1623’,
te koop voor een hele of halve
cent. Maar tot op de dag van
vandaag geldt: hoe eenvoudiger
het drukwerk is, des te sneller
verdwijnt het bij het oud
papier. Dat verklaart waarom
er slechts één exemplaar van
het oorspronkelijke pamflet
bewaard is gebleven, dit voorjaar
aan Tresoar geschonken door
de Vrienden van Tresoar. Het

Detail afgedrukt op de voorzijde van het ten
geschenke gekregen vlugschrift uit 1623

omvat slechts vier pagina’s,
is inmiddels gedigitaliseerd
en kan nu wereldwijd worden
geraadpleegd. Kijk op:
http://schatkamer.tresoar.nl/
intje_jansz/

O wee op de Heere-wech
Het was een schokkende boodschap. Inthie Jansz was een
brave ouderling bij Oosterzee,
die op die bewuste avond bij een
dorpsgenote op huisbezoek was
geweest. Ze hadden gesproken
over de jammerlijke tijden: het
gebrek aan goede zeden en de
overmaat aan oorlog, het was de
tijd van de 80-jarige oorlog in ons
land en van de 30-jarige oorlog
in Duitsland. Terug naar huis,
letterlijk ‘Comende op de Heerewech’, kreeg Inthie een visioen.
Drie personen spreken hem aan,
met een driewerf ‘O wee!’ – dit
drievoudig weegeroep lijkt te
zijn ontleend aan Openbaring
8:13, zoals er meer taalgebruik
en meer beelden ontleend zijn

aan de bijbel. De eerste van de
drie figuren schittert als de zon,
de tweede is de Dood en de derde
is een krijgsman met een bloedig
zwaard. Ze heffen hun arm op en
laten dan Inthie daaronder een
vergezicht zien, steeds weer naar
andere windstreken, met schokkende taferelen in drie rechtstreeks benoemde landstreken:
‘Brabandt ende Vlaenderlandt,
Frieslandt en Duytslandt’. Het
is moeilijk om deze visoenen te
duiden naar plaats en gebeurtenis. En het is evenmin duidelijk welke morele boodschap
uitgedragen wordt, want die is te
algemeen vervat: ‘soo sy haer en
niet bekeeren van haer zondich
leven’ heet het maar liefst drie
maal, zonder in detail te treden.
De verdere verwerking van het
visioen wordt weergegeven zoals
het genre het voorschrijft. Inthie
is volkomen verward, ligt bij
thuiskomst te woelen in bed
en neemt zich voor erover te
zwijgen en het te vergeten. Maar

dan wordt hij geslagen door
een engel in een lichtschijnsel,
waardoor hij aan de rechterzijde
verlamd raakt en blind aan het
rechteroog. Gelijk Jona wordt hij
dus van hogerhand opgedragen
om te preken. Hardhandig, alsof
hij met een kinnebak door God
tot de orde wordt geroepen.

Voldoende vaag om
voort te leven
Het zal duidelijk zijn: het visioen
is geschreven in de passende
tale Kanaäns. Inthie heeft zijn
verhaal, al dan niet uit vrije wil,
goed gepresenteerd. Dit geldt
niet alleen voor de stijl, zowel
qua beelden als qua taalgebruik,
maar ook voor de worsteling
met zijn profetische opdracht.
Zoals gezegd, de oproep richt
zich op een zondig leven en
beoogt een bekering. Drie maal
wordt dit gezegd: ‘soo sy haer en
niet bekeeren van haer zondich
leven’. Welke zonden worden er
concreet bedoeld en welke boete-

De nagetekende windwijzer op de kerk van Oosterzee, met de initialen I. I.
die op Inthie Jansz zouden kunnen duiden

doening wordt er gevraagd? Het
opmerkelijke is dat Inthie niet in
detail treedt. Het meest vergaand
is de volgende uitspraak: ‘Godt
de Heere en can de verachtinghe
van sijn Heyligh Woordt, ende
de verdruckinghe der Armen
niet langher verdraghen.’ Het
zijn onstuimige tijden en er
is aanleiding genoeg om naar
concrete voorvallen te verwijzen:
een oorlogshandeling, een afgodendienst, specifieke zonden of
met name genoemde personen
of plaatsen. Maar Inthie bezwijkt
niet voor de verleiding om concreet te worden. Daarmee bleef
de oude profeet van Oosterzee actueel voor komende generaties.
Had Inthie meer rechtstreeks
geschreven en concrete misstanden aangegeven, dan was zijn

profetie blijven steken in het jaar
1622 en was hijzelf niet meer
dan een lokale boeteprediker.
Maar in zijn onbestemdheid en
met zijn gevoel voor stijl handhaafde hij een klassiek-bijbelse
allure. Zulks is opmerkelijk voor
een ouderling uit het onbeduidende Oosterzee, over wie verder
helemaal niets bekend is. Het visioen was krachtig en onbestemd
genoeg om nog lang voort te
leven. Op de website met de digitale versie van het oorspronkelijke pamflet is een artikel uit 1952
toegevoegd, geschreven door S.J.
van der Molen. Daarin wordt
verhaald van latere uitgaven en
van latere duidingen, tot in de
twintigste eeuw toe! De profeet
van Oosterzee behield onverminderd zijn zeggingskracht.
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Meiwurker oan it wurd: Tineke Neyman

Functie:

coördinator erfgoededucatie

Hoofdtaak:

alle vormen van onderwijs in contact brengen
met instellingen die zich bezig houden met
cultureel erfgoed en andersom

‘Ik ben een soort makelaar’
|Marijke de Boer

Tineke Neyman is sinds een jaar
coördinator erfgoededucatie
bij Tresoar. Wat houdt dat in de
praktijk in? Ze heeft contacten
gelegd tussen bijvoorbeeld de
Jenaplanschool in Rottevalle
en de historische vereniging
Smelne’s Erfskip. ‘De vereniging
kwam bij me met de vraag hoe ze
de jeugd konden bereiken en ik
wist van de Jenaplanschool dat
ze projectmatig werken en wel
iets met erfgoed wilden doen.
Uiteindelijk heeft een aantal kinderen alle kerken in de gemeente
bezocht en zelf een glas-in-loodraam ontworpen.’

Nieuw
De functie coördinator erfgoededucatie is door de provincie in
het leven geroepen en ondergebracht bij Tresoar. Doel van
de coördinator is twee types
instellingen met elkaar in contact brengen, namelijk instellingen die zich bezighouden met
cultureel erfgoed, zoals musea

en historische verenigingen, en
onderwijsinstellingen. ‘Ik ben
eigenlijk een soort makelaar, een
schakel tussen beide partijen,
alleen heb ik geen commerciële
motieven natuurlijk,’ vertelt
Tineke Neyman. Haar functie
is nieuw. ‘In andere provincies zijn soortgelijke functies
ondergebracht in zogenaamde
erfgoedhuizen. Voordeel van zo’n
constructie is dat je meerdere
collega’s hebt. Hier is mijn functie dus echt een eenmansbaan,
hoewel ik hier binnen Tresoar gelukkig wel mensen heb met wie
ik van gedachten kan wisselen
over mijn werk.’
Het afgelopen jaar is ze vooral bezig geweest om haar eigen functie onder de aandacht te brengen
van de mensen waarvoor ze veel
zou kunnen betekenen. Het
rijk en de provincie vinden het
belangrijk dat kinderen van alle
leeftijden in contact komen met
cultureel erfgoed. Het is zelfs een

verplicht onderdeel van het lesprogramma. ‘Maar het onderwijs
komt daar zelf vaak niet aan toe,
de druk is al zo groot, ze moeten
al zoveel en hebben al zo weinig
tijd. Aan de andere kant zijn er
bijvoorbeeld historische verenigingen die graag iets met jongeren zouden willen doen, maar
niet weten hoe ze dat moeten
aanpakken. Ze willen de jeugd
bereiken, want de jeugd heeft de
toekomst. De jeugd moet weten
wat erfgoed is, er respect voor
krijgen en moeite willen doen
om het te behouden. Dan kom
ik dus in beeld. Ik kan beide
partijen met elkaar in contact
brengen en ideeën aanreiken.’

Kleuters
Voor de allerjongsten in het
basisonderwijs heeft Tineke
Neyman een draaiboek ‘archeologie voor kleuters’ gemaakt. ‘Ik
merkte in contacten met scholen
dat er vooral behoefte was aan
materiaal voor kleuters. Niet

veel culturele instellingen hebben aandacht voor de groepen
1 en 2. In dat draaiboek komen
begrippen aan de orde als ‘oud
en nieuw’ en ‘vroeger en nu’. Ze
beginnen met het graven naar
dingen in de zandbak en kunnen, als de school dat wil, het
project afsluiten met een bezoek

aan een museum. Dat draaiboek
is naar alle scholen gestuurd.
Ze kunnen het zo meenemen in
hun onderwijsprogramma.’
Alles wat Tineke Neyman interesseert, kan ze combineren
in deze functie. Ze studeerde
kunst- architectuurgeschiedenis

én mediëvistiek in Groningen. Ze
werkte in het onderwijs en is al
jaren freelance verhalenvertelster
en geeft daar ook workshops in.
‘Ik vertel vaak volksverhalen. Die
zijn ook een vorm van erfgoed,
immaterieel erfgoed weliswaar.
Erfgoed hoeft dus helemaal niet
ingewikkeld te zijn, een volksverhaal geeft ons ook inzichten
over hoe het vroeger was. Zo
simpel kan het zijn.’ De functie
is in eerste instantie voor vier
jaar ingesteld. ‘Het afgelopen
jaar ben ik vooral bezig geweest
mijn functie bekend te maken bij
het basisonderwijs. De komende
jaren wil ik me richten op het
vmbo en daarna het hoger onderwijs. Waarschijnlijk heb ik aan
het einde van de rit net het hele
onderwijsveld kunnen wijzen op
de mogelijkheden van erfgoededucatie. Ik kan zaken aanstippen,
niet uitdiepen. Hopelijk gaat het
werk daarna verder, in wat voor
vorm dan ook. Want het is zo
leuk, leerzaam en waardevol.’
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Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar / Nieuws van de Stichting Vrienden van Tresoar
Bestjoer
Yn 2005 moast de freoneferiening
fan Tresoar de fuotten ûnder it
gat krije en dat is klear kommen
ûnder lieding fan foarsitter Tsjêbbe
Hettinga fan Kimswert. Wy binne
him der tankber foar. Hy hat no
syn bestjoerslidmaatskip dellein
en Sytse ten Hoeve fan Nijlân is
him as foarsitter opfolge. Yn de
fakatuere is beneamd Piet F. Visser
fan Kollum. Hy is foarsitter fan de
Stichting Freonen fan de Fryske
Argiven en troch him hoopje wy
de bân mei dizze foar Tresoar sa
wichtige organisaasje te fersterkjen.
In regelmjittige ‘klant’ fan Tresoar is
mefrou Aly Osinga út Ljouwert. Wy
hawwe har ek ree fûn lid te wurden
fan ús bestjoer.

Freonetal
Der binne no 713 Freonen fan Tresoar
dy’t Letterhoeke fergees tastjoerd
krije. Der sille wol wat ôffalle, dy’t har
bydrage net betelle ha oer 2005. Wy
moatte dus likernôch 300 freonen
winne om op tûzen te kommen.
Helpe jimme dat doel te berikken?

Aktiviteiten
De aktiviteiten fan Tresoar wurde yn
Letterhoeke neamd en der is fergees
oan mei te dwaan troch de Freonen.
Fanwegen te hege kosten kinne
net foar alle aktiviteiten útnoegings
ferstjoerd wurde. Slaan acht op
oankundigings yn Letterhoeke. Wy
neame no al data om fêst te lizzen yn
it bûsboekje.

Portret fan Abe de Vries,
29 septimber
Lykas bekend hat Tresoar in moaie
kolleksje skriuwersportretten, mei
dêrûnder portretten fan alle GysbertJapicxpriiswinners. Op 29 septimber
de middeis om 16.30 oere wurdt it
nijste eksimplaar oan de kolleksje

tafoege. Tresoar hat Dinie Boogaart
fan Nijegea opdracht jûn om in
portret te meitsjen fan Abe de Vries,
de Gysbert-Japicxpriiswinner fan
2005. It wurk fan Boogaart hat in
fitale útstrieling mei sterke kleureen ljochtkontrasten. It wurdt in
portret op royale grutte dat in moaie
oanwinst foarmet op de portrettekolleksje fan Tresoar. By de presintaasje
sille twa minsken it wurd dwaan:
Jetske Bilker, skriuwster en lange tiid
redaksjelid fan Farsk, en Rients Kooistra, publisist, keunsthistoarikus en
keunstkritikus by it Friesch Dagblad.
Foar mear ynformaasje oer de skilder
sjoch www.dinieboogaart.nl.

Excursie 20 oktober
De excursie van de Vrienden op vrijdag 20 oktober heeft Amsterdam als
doel. Bezocht worden twee instituten
met bibliotheken: het Persmuseum
en het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis. ´s Middags
zal de Bibliotheca Philosophica
Hermetica van Joost Ritman kunnen
worden bezichtigd. De kosten (inclusief lunch) bedragen € 45. U kunt
zich (voor 8 september) als deelnemer opgeven door overmaking van
dit bedrag op bankrekeningnummer.
335479553. Geef uw naam en adres
duidelijk op, ook bij internetbankieren. Er is plaats voor 35 deelnemers,
die voorafgaande aan de excursie
daarover bericht ontvangen. Er
worden geen uitnodigingen meer
verzonden.

Boekenmarkt 14 oktober
Het bestuur van de Vrienden van
Tresoar/Freonen fan Tresoar heeft
in overleg met Tresoar besloten een
boekenmarkt te organiseren voor
de Vrienden/Freonen. Deze jaarlijks
terugkerende vriendendienst zal
worden gehouden in het najaar. Het
gaat hier om boeken uit het bezit

van Tresoar die om uiteenlopende
redenen uit de collectie worden genomen en worden afgestoten. Omdat
zich onder de Vrienden/Freonen tal
van boekliefhebbers bevinden, is het
passend hen – voor een vriendenprijsje – de eerste keus daaruit te
laten maken.
De opbrengst van de boeken is voor
de Vriendenvereniging en komt daarmee indirect ten goede aan Tresoar.
De boeken worden gesorteerd in de
prijsklassen van € 1,00 - 2,00 - 5,00
- 10,00 en overigen. Per klant mogen
maximaal vijf exemplaren worden gekocht. Er wordt contant en ter plekke
betaald. Koopgerechtigd zijn Vrienden van Tresoar/Freonen fan Tresoar.
Daartoe worden ook gerekend zij die
ter plaatse Vriend/Freon worden.
De boekenmarkt vindt plaats op
zaterdag 14 oktober van 10.00-12.00
uur in de Gysbert Japicx-seal van
Tresoar.
Voor de boekenmarkt zoekt het
bestuur van de Vrienden/Freonen
enkele vrijwilligers die een paar dagen voor en tijdens de boekenmarkt
hand- en spandiensten verrichten. U
kunt zich opgeven bij Johan Raven,
secretaris van de Vrienden van
Tresoar/Freonen fan Tresoar, telefoon
058-2574050, e-mail
johanraven@hetnet.nl.

Programma 2006 – 2007
- 17 april 2007: jiergearkomste mei
presintaasjes fan audiofisueel materiaal út de kolleksje fan Tresoar en
oanbieding fan in geskink
- 26 april 2007: omtinken foar
Theun de Vries
- 6 oktober 2007: ekskurzje
- 13 novimber 2007: lêzing (ûnderwerp wurdt noch fêststeld)
- 1 novimber 2007: boekeferkeap
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Aktiviteiten | Activiteiten
septimber | september
8

Iepening fan de útstalling ‘Tsjin it ferjitten’,
16.00 oere. Gastsprekker is Douwe Draaisma,
heechlearaar skiednis fan de psychology yn Grins.

20

Lezing ‘Kunstboekbinden en Elisabeth Menalda’
van dhr. J. Storm van Leeuwen, 20.00 uur.

23

Jaarvergadering van het Ned. Klassiek Verbond,
gewijd aan het 130-jarig bestaan van
de Buma Bibliotheek, 11.00 uur.

27

Lezing van Aukje Holtrop over Nynke van Hichtum,
19.30 uur. Voor Freonen fan Tresoar is de toegang
gratis, leden van de Vereniging VU-Windesheim
betalen € 3,50 en anderen € 5,50.

29

Presintaasje fan it portret fan Abe de Vries, winner
Gysbert Japicxpriis 2005, makke troch Dinie
Boogaart, 16.30 oere. Sprekkers: Jetske Bilker
en Rients Kooistra.

oktober | oktober
11

Manifestatie over dammen in de studiezaal van
Tresoar. Presentatie van een collectie boeken over
de damsport, 19.00 uur. Studiezaal gesloten.

14

Boekenmarkt in Tresoar, van 10.00-12.00 uur

20

Excursie van de Freonen fan Tresoar naar het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
het Persmuseum en Bibliotheca Philosophica
Hermetica van Joost Ritman in Amsterdam.

31

Literêre jûn yn Tresoar yn it ramt fan de ‘Reistoer
Fryske auteurs’, 20.00 oere. Mei Margryt Poortstra
(proaza), Klaas Bruinsma (poëzij: Homêros),
Jannie Geertsma (sang), Pieter Jelle van der Laan
(keyboard) en in ynlieding troch Teake Oppewal.
Tagong € 2,50, Freonen fan Tresoar fergees.

novimber | november
4

15, 22, 29

Genealogische Contactdag in Tresoar,
10.00 – 16.00 uur.
Op deze dag beperkte dienstverlening op
de Studiezaal.
Studium Generale-lezingen over Sigmund Freud,
20.00 uur. Toegang € 5.- per avond.
Kaartverkoop bij boekhandel De Tille.

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

