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Drusius was de eerste 
hoogleraar Oosterse talen aan 
de universiteit van Franeker. 
Er is nu een proefschrift 
over hem verschenen. Het 
boek biedt niet alleen een 
biografie van Drusius, maar 
ook een overzicht van de wijze 
waarop hij werkte en van zijn 
bevindingen.

4 Ald en nij | Oud en nieuw 

6 Waardevol handschrift L. A. Buma ontdekt
 |Hans Laagland

8 Bert Looper is ûnderwizer  

en ûndernimmer tagelyk
 |Marijke de Boer

11 Portret fan Abe de Vries  

 en Provinsjale Skriuwdei
 |Teake Oppewal

12 Zoeken en ontdekken met de Aquabrowser
 |Frank Bosmans

14 List âld FLMD-argiven
 |Thys van der Veen

16 De almanak als bedrijfsarchief 
 |Martha Kist

18 Ruim 40.000 foto’s in archief
 |Alexander Tuinhout en Johan Steendam

19 Literêre jûn mei Koos Tiemersma

 |Teake Oppewal

20 Wat kunnen we leren uit de  

Burgerlijke Stand van Fryslân?
 |Frank Bosmans

22 Een proefschrift over Johannes Drusius
 |Jacob van Sluis

24 Denk Vooruit! Nieuwe archieven  

en nieuwe toegangen  
 |Annemieke Nijdam en Barteld de Vries

26 Nije oanwinsten
 |Jelle Krol

27 Op ’e nij romte yn de Skriuwersarke
 |Jelle Krol

28 Undersiker oan it wurd: Douwe Drijver

 |Marijke de Boer

30 Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar

31 Kolofon | Colofon

32 Aktiviteiten | Activiteiten

Douwe Drijver docht ûndersyk 
nei fleantugen dy’t yn de 
Twadde Wrâldoarloch yn 
Fryslân delstoart binne. Hy 
siket út wa’t dêrby omkommen 
binne en hat gjin rêst oant er 
famyljeleden fûn hat. 

De Aquabrowser is een 
onderdeel van de website 
van Tresoar die het zoeken 
en vinden van informatie 
gemakkelijk maakt. Voordeel 
van de zoekschil is dat in een 
groot aantal bronnen tegelijk 
wordt gezocht.
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Foar jo leit it lêste nûmer fan 
2006. It jier rint hast nei de ein 
en wy binne drok dwaande mei 
takom jier. Der stiet al in soad 
op priemmen en guon dingen 
sille feroarje. Yn it foarste plak 
is dat it feit dat in oarenien it 
roer yn hannen nimme sil. Bert 
Looper begjint yn jannewaris 
as nije direkteur fan Tresoar. 
Jo kinne yn dit nûmer in 
fraachpetear mei him lêze.
 
Plannen
Fierder binne wy dwaande mei 
in manifestaasje oer Theun 
de Vries, in skriuwer mei in 
grut en wichtich oeuvre. Op 
26 april 2007 is it hûndert 
jier  lyn dat er yn Feanwâlden 
berne waard. Dy dei wurdt yn 
Tresoar in útstalling iepene 
dêr’t benammen syn jierren 
yn Fryslân beljochte wurde 

en aspekten fan syn wurk 
dy’t mei it Frysk en Fryslân te 
krijen hawwe. Tresoar wurket 
by dit projekt gear mei it 
Theun de Vries Genoatskip, 
dat in tal literêre aktiviteiten 
organisearret yn de moannen 
dat de útstalling rint.

Nei de simmer sil in protte 
omtinken jûn wurde oan de 
histoaryske kaartekolleksje 
fan Tresoar en de keunst fan 
it meitsjen fan kaarten. De 
oanlieding is it ferskinen fan 
in atlas mei oarspronklike 
ôfbyldings fan de kaarten fan it 
grutgrûnbesit fan Johan Vegelin 
van Claerbergen (1690-1773) 
dy’t sawat de hiele gemeente 
Skarsterlân yn eigendom hie. 
Troch syn wurk is de hiele 
gemeente yn it begjin fan de 
achttjinde ieu yn kaart brocht.

Parkeare
De lêste twa jier is omraak 
groeven en boud oan in 
ûndergrûnse parkeargaraazje op 
it Aldehoustertsjerkhôf, flak foar 
de ruten fan Tresoar. Dat joech 
ús ynearsten in nijsgjirrige 
kûle, mar letter die bliken dat 
it ek foar oerlêst soarge. Der 
wie net folle parkearromte en 
besikers namen in soad sân en 
smoargens mei it gebou yn. It 
liket der op dat dat ûngemak 
no foarby is. De parkearkelder 
is noch yn 2006 iepengien 
en dêrmei is Tresoar in stik 
makliker te berikken.

De redaksje winsket ta beslút 
alle Freonen in soad nocht ta by 
it lêzen fan dit nûmer 
en foar 2007: folle lok en seine! 

ld en nij



ud en nieuw

Voor u ligt het laatste nummer 
van 2006. Het jaar loopt bijna ten 
einde en we zijn druk bezig met 
volgend jaar. Er staat al veel op 
stapel en sommige dingen zullen 
veranderen. In de eerste plaats 
is dat het feit dat iemand anders 
het roer in handen zal nemen. 
Bert Looper begint in januari als 
nieuwe directeur van Tresoar. U 
kunt in dit nummer een inter-
view met hem lezen. 

 

Plannen
Verder zijn we bezig met een 
manifestatie over Theun de Vries, 
een schrijver met een groot en 
belangrijk oeuvre. Op 26 april 
2007 is het honderd jaar geleden 
dat hij in Veenwouden werd 
geboren. Op die dag wordt in Tre-
soar een tentoonstelling geopend 
waarin vooral zijn jaren in Frys-
lân worden belicht en aspekten 
van zijn werk die met het Fries 

en Fryslân te 
maken hebben. 
Tresoar werkt bij 
dit project samen 
met het Theun de 
Vries Genoatskip, 
dat een aantal 
literaire activitei-
ten organiseert in 
de maanden dat 
de tentoonstel-
ling loopt.

Na de zomer zal 
er veel aandacht 
worden besteed 
aan de histori-
sche kaartencol-
lectie van Tresoar 
en de kunst van 
het maken van 

kaarten. De aanleiding is het 
verschijnen van een atlas met 
oorspronkelijke afbeeldingen van 
de kaarten van het grootgrond-
bezit van Johan Vegelin van 
Claerbergen (1690-1773) die bijna 
de hele gemeente Skarsterlân in 
eigendom had. Door zijn werk 
is de hele gemeente in het begin 
van de achttiende eeuw in kaart 
gebracht.

Parkeren
De laatste twee jaar is flink 
gegraven en gebouwd aan een 
ondergrondse parkeergarage op 
het Oldehoofsterkerkhof, vlak 
voor de ramen van Tresoar. Dat 
was aanvankelijk een  interes-
sante kuil, maar later bleek het 
ook voor overlast te zorgen. Er 
was weinig parkeerruimte en 
bezoekers namen veel zand en 
vuil mee het gebouw in. Het lijkt 
erop dat dat ongemak nu voorbij 
is. De parkeerkelder is nog in 
2006 geopend en daarmee is 
Tresoar een stuk gemakkelijker 
te bereiken.

De redactie wenst tot besluit alle 
Vrienden veel leesplezier toe en 
voor 2007: gelukkig nieuwjaar!

Theun de Vries
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Waardevol handschrift 
L. A. Buma ontdekt
|Hans Laagland

Dr. Jacob van Sluis (vakreferent 
Oude kostbare werken) ont-
dekte het schriftje in de zomer 
van 2006 in de handschriften-
collectie van de Buma Biblio-
theek tijdens het maken van 
een inventaris van de hand-
schriften uit de collectie van 
de voormalige Provinciale en 
Buma Bibliotheek. Vermoedelijk 
is in het verleden het bestaan 
van het handschrift al bekend 
geweest. De biografische infor-
matie die het handschrift over 
Buma geeft, is ons al bekend. 
Het handschrift zelf moet uit 
het oog verloren zijn geraakt 
totdat het deze zomer terugge-
vonden is.

Handschrift
Het is een eenvoudig schriftje 
en bevat in totaal elf bladzijdes. 
Hoewel het niet spectaculair 
oogt, is het van grote waarde 
voor Tresoar, Buma Bibliotheek. 
Er is maar weinig bekend over 
L.A. Buma (1796-1876), de naam-
gever van de Buma Bibliotheek. 

Over de persoonlijkheid van 
Buma weten we zo goed als niets. 
Er is ook weinig handgeschre-
ven materiaal van Buma zelf 
bewaard gebleven. Zo vinden we 
het handschrift van Buma terug 
in zijn eigen proefschrift en in 
een Grieks-Latijn woordenboek. 
Daarnaast bezit Tresoar drie 
brieven van Buma aan Joost Hid-
des Halbertsma uit de brievencol-
lectie van Halbertsma. Een vierde 
en een vijfde brief van Buma 
(gericht aan Jacob Geel, biblio-
thecaris en hoogleraar in Leiden) 
en een zesde brief (gericht aan 
P.H. Tydeman, rector van de 
Latijnse school in Tiel) liggen in 
de collectie van de Universiteits-
bibliotheek in Leiden. Daar is nu 
dit handschrift bijgekomen. Het 
handschrift bevat een redevoe-
ring die Buma in 1812 op zestien-
jarige leeftijd heeft uitgesproken 
in de Latijnse school in Kampen. 
De redevoering is opgesteld in 
het Latijn. Onderwerp van de 
rede is Gnaeus Pompeius. Buma 
schrijft zelf dat hij op het idee 

is gekomen voor dit onderwerp 
naar aanleiding van een uiteen-
zetting van een medeleerling 
over Julius Caesar. Pompeius was 
de politiek tegenstander van Ju-
lius Caesar en leefde van 106 tot 
48 voor Christus. Hij speelde een 
grote rol in de woelige periode 
van de crises en ondergang van 
de Romeinse Republiek totdat hij 
werd vermoord. Caesar benoem-
de zich vervolgens tot alleenheer-
ser over het Romeinse Rijk totdat 
hijzelf werd vermoord in 44 voor 
Christus.

Getalenteerd
Wat brengt dit handschrift ons 
aan informatie over Buma? Het 
vertelt ons dat Buma een deel 
van zijn gymnasiumtijd heeft 
doorgebracht in Kampen. Hij 
schrijft aan het slot van zijn 
rede dat hij slechts een korte tijd 
(breve temporis spatium) in Kam-
pen is geweest en dat zijn verblijf 
tot veel plezier van hem was. Hij 
heeft zijn gymnasiumperiode 
op zestienjarige leeftijd in 1812 

Gevonden: waardevol handschrift. Een dun schriftje. Op het eerste gezicht niets bij-

zonders, maar de eerste bladzijde laat direct zien dat dit niet zomaar een schriftje is. 

Het is een handschrift van L.A. Buma waar een extra verhaal aan vast blijkt te zitten. 

En handschriften van Buma zijn een schaars goed in de collectie van Tresoar.



afgesloten met deze rede en is 
in datzelfde jaar Klassieke Talen 
gaan studeren in Groningen. Het 
feit dat Buma was uitgekozen om 
een rede te houden, geeft aan 
dat Buma een getalenteerde leer-
ling was. Het was gebruikelijk in 
die tijd dat een leerling aan het 
einde van zijn schoolperiode een 
rede hield. Daarmee kon de leer-
ling een proeve van bekwaam-
heid voor familie en genodigden 
afleggen, zowel van zijn kennis 
als van zijn retorische vaardighe-
den. Een dergelijke redevoering 
gold ter eigen ere en tot glorie 
van de school. Als blijk van dank 
verkreeg de scheidende leerling 
van de schoolleiding dan vaak 
een prijsboek. 

Lesmateriaal
Nadere bestudering van het 
handschrift bracht een interes-
sant detail aan het licht over 
Buma dat, zover ik kon nagaan, 
nog niet bekend was. Het blijkt 
dat de tekst van de redevoe-
ring van Buma gebruikt is voor 
lesmateriaal. Met een kleine 
aantekening rechtsboven aan de 
pagina geeft Buma (bijna trots) 
aan dat zijn lofrede op Pompeius 
vertaald is in het Nederlands en 
is opgenomen in een leerboek 
met opstellen. Het blijkt te gaan 
om een boek waarin opstellen in 
het Nederlands zijn verzameld 
als materiaal om de vertaalvaar-
digheid van het Nederlands naar 
het Latijn te oefenen. Het gaat 

om het lesboek H. Weytingh, 
Themata, of Opstellen ter vertaling in 
het Latijn, volgens de regels der syn-
taxis gerangschikt en in vijf klassen 
verdeeld: ten dienste der jeugd, zoo 
wel bij het openbaar als huisselijk 
onderwijs, Zwolle 1825. In het 
boek zelf wordt nergens melding 
gemaakt van Buma als auteur, of 
van enig andere auteur. De tekst 
van Buma is niet per ongeluk in 
het lesboek terecht gekomen: 
de samensteller, H. Weytingh, 
was rector van de Latijnse school 
waar Buma tot 1812 leerling was.

Met de vondst van dit hand-
schrift is weer een klein stukje 
geschiedenis van Buma en daar-
mee ook de Buma Bibliotheek 
terug in de collectie van Tresoar. 
Daarmee is ook een interessant 
detail over Buma boven water ge-
komen (de redevoering als lesma-
teriaal) dat eens te meer aangeeft 
dat Buma goed gepositioneerd 
was in de wereld van onderzoek 
en onderwijs met betrekking 
tot de klassieke oudheid. Wie 
geïnteresseerd is geraakt, het 
handschrift en de leermethode 
is op afspraak in te zien op de 
Buma Bibliotheek. (Met dank aan 
Jacob van Sluis voor informatie 
over de Latijnse scholen.)

Het titelblad van het handschrift van Buma geeft ons de informatie wanneer en waar Buma 
deze rede heeft gehouden, en daarmee dus ook biografische informatie over Buma zelf

Het handschrift van Buma met op de 
achtergrond het lesboek waarin de lofrede 
van Buma op Pompeius is opgenomen
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Bert Looper is ûnderwizer 
en ûndernimmer tagelyk

‘Erfgoed is de basis’, seit Bert 
Looper (1957). ‘Want skiednis 
spilet in rol by alles wat maat- 
skiplik relevant is. Dêrby giet it 
der net allinne om dat wy reflek-
tearje kinne op it ferline, mar 
dat wy ek sjogge nei de betsjut-
ting fan skiednis op kwestjes dy’t 
hjoeddedei spylje. Skiednis heart 
thús yn ús deistich libben. Foar 
my is skiednis net in ding foar 
it antikwariaat, wat je oppoetse 
en yn de fitrine sette.’ Hy sjocht 
it as syn taak om de kolleksjes sa 
tagonklik mooglik te meitsjen 
foar elkenien. Dat docht er ûn-
der oare troch lêzingen te hâlden 
en it materiaal op oantreklike 
wize te presintearjen. ‘Je moatte 
it de minsken oanbiede’ is it 
biedwurd fan de skiedend direk-
teur fan it Historisch Centrum 
Overijssel (HCO) yn Swolle.

Geunstich
Neffens Bert Looper is der op ’t 
heden in geunstich klimaat foar 
ynstituten as it HCO en Tresoar. 

‘Ik wol minsken sjen litte wat it bewarjen fan kultureel erfgoed ynhâlde kin’ 

|Marijke de Boer

Bert Looper is mei yngong fan 2007 de nije direkteur fan 

Tresoar. Wa is hy, wat fynt er belangryk en wat binne syn 

driuwfearren? Kom yn de kunde mei in ambisjeus man 

dy’t entûsjast oer syn fak fertelt. In man mei in missy:  

in ynstelling as Tresoar moat in moetingsplak wêze.



skiednis. Op de legere skoalle op 
De Gerdyk hie er twa masters 
dy’t beskiedend west ha foar de 
ynfolling fan syn letter libben. 
‘Yn de tredde klasse hienen 
wy master Gerben Brouwer, de 
dichter. Ik sjoch him noch foar 
my, mei sa’n dikke bolknak yn 
de mûle. Hy lies in protte foar, 
ek histoaryske ferhalen. Letter 
yn de fyfde klasse hienen wy 
master Gosse Sierksma. Om bar 
naam er woansdeitemiddeis in 
groepke jonges of famkes mei 
op ’e fyts nei in museum of in 

‘Wy ha de tiid mei, op in soad 
gebieten is der omtinken foar 
skiednis. Sa is lêsten de Canon 
van de Nederlandse Geschiedenis 
útkaam en op televyzje wurdt it 
skiednisprogramma Andere Tij-
den goed besjoen. It belang fan 
skiednis wurdt op it stuit troch 
de maatskippij en de polityk 
erkend as krêft. Ek de gewoane 
man sjocht it belang fan skied-
nis. Wy moatte ynspylje op dat 
ferlet, op dy honger nei kennis 
en ynformaasje. Mar skiednis is 
mear as allinne feiten. It is ek 
emoasje. Sa kaam in widdo út 
Assen skoftenlang ien kear yn de 
wike del. Se  woe yn it befolkings-
register sjen en dat moast iepen 
lizze op de side dêr’t har famylje 
beskreaun stie. It gie har net om 
de ynformaasje dy’t der stie. Se 
woe op dy wize by har neisten 
wêze. Dat hie wearde foar har.’ 

Jong
Al op jonge leeftyd krige Bert 
Looper belangstelling foar 

Bert Looper skreau yn 
syn studintetiid geregeld 
histoaryske stikken. Dit is 

in artikel oer Redbad yn de  
Lustrumalmanak fan it 50e 
Krystkongres fan de Fryske 

studinteferienings

atelier fan in keunstner. Dat hat 
djippe yndruk op my makke. 
Sierksma hie in protte boeken 
dy’t er oan de bern útdielde. Ik 
ha no noch boeken fan him yn 
de kast te stean. Letter is er kon-
servator wurden fan it Dracht-
ster museum.’ Fan thús krige de 
jonge Looper alle frijheid, mar 
bot stimulearre waard er net. ‘Us 
heit wie ûndernimmer. Hy hie in 
eigen fytsesaak. Ik wit noch dat 
ik him ris in kear safier krigen ha 
dat er my meinaam nei it Ryks-
argyf yn Ljouwert. Dy trep yn de 
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Transparant
It transparant meitsjen fan 
erfgoed is in reade tried yn de 
karriêre fan Bert Looper. ‘Yn Zut-
phen is yn myn tiid in midsieusk 
gasthûs oankocht en dêr ha wy 
in publyksromte fan makke.’ Yn 
Swolle is koartlyn in nij stik oan 
it besteande ynstitút oanboud. 
Dy oanbou bestiet foar in grut 
part út glês en is dêrtroch iepen. 
‘Ik fyn it belangryk dat je as 
ynstitút in iepen útstrieling 
hawwe. Dat de minsken útnoege 
wurde om binnen te kommen. 
Sjochst dat it sa wurket want 
de besikersoantallen binne nei 
de ferbouwing fan it HCO flink 
omheech gien. Dy iepenheid wol 
ik ek by Tresoar ta spearpunt 
meitsje. In sletten gebou hat in 
hege drompel om nei binnen 
te gean.’ In  ynstitút as Tresoar 
moat ek fysyk oanwêzich wêze 
yn de mienskip, fynt Looper. 
‘Op it stuit is der in diskusje 
geande oft wy alle ynformaasje 
op it ynternet sette moatte. It is 
goed dat minsken digitaal thús 
ynformaasje fine kinne, mar ik 
tink ek dat je in plak ha moatte 
dêr’t de minsken elkoar fysyk 
moetsje kinne. It giet derom in 
balâns tusken beide te finen. Dat 
jildt ek foar Tresoar. Nei bûten ta 
is it belangryk dat it ynstitút in 
gesicht hat. Ik fyn it belangryk 
om minsken te moetsjen, it kon-
takt moat sintraal stean. Ik sjoch 

stúdzjeseal stiet my noch helder 
foar eagen. Se ha doe âlde kaar-
ten fan de gemeente Opsterlân 
foar my út it depot helle, want 
dêr wie ik as lyts jonkje al benijd 
nei.’ Nei it Drachtster Lyseum is 
er nei Grins gien om skiednis te 
studearjen. ‘Ik ha myn spesjali-
searre yn midsieuske skiednis. 
Dat mysterieuze luts my, dy pe-
rioade hat wat geheimsinnichs.’  
Nei de Argyfskoalle waard er 
direkteur fan it Stedsargyf yn 
Zutphen, doe direkteur fan it 
gemeente-argyf Den Bosch en 
dêrnei direkteur fan de Sintrale 
Argyfseleksjetsjinst yn Winscho-
ten. Sûnt 2000 is er direkteur fan 
it Historisch Centrum Overijssel 
yn Swolle. By Tresoar begjint er 
oan syn fyfde baan as direkteur 
fan in ynstelling dy’t ek argyf 
is. It is frij ûngebrûklik yn de 
argyfwrâld om sa faak fan plak te 
feroarjen. Foar Bert Looper is it 
in natuerlik ritme. ‘Ik sjoch wat 
ik yn sa’n organisaasje ynbringe 
kin, wat myn bydrage wêze kin. 
Ik stel mysels doelen en as dy 
berikt binne, is myn wurk klear. 
Gelokkich hâldt myn frou fan 
ferhúzjen,’ laket er. Yn de rin fan 
2007 sil er mei syn frou en trije 
bern op syk nei in hûs yn Ljou-
wert. ‘Ik fyn it belangryk om yn 
de maatskippij te stean. It heart 
by myn funksje dat je in publyk 
figuer binne en ik mei graach 
sichtber wêze.’

mysels as ien dy’t ferbiningen 
lizze kin.’

Produkt
De fraach hoe’t je minsken 
belûke kinne by de kolleksje is 
in oare reade tried yn it wurk 
fan Bert Looper. ‘Dat sil ek in 
belangryk aspekt yn myn nije 
funksje by Tresoar wurde. Hoe 
kinne wy it ynstitút noch mear 
delsette yn de provinsje. Ik wol 
der nei stribje dat Tresoar bin-
nen in pear jier by elkenien op 
’e lippen leit. Ut ûndersyk hat 
bliken dien dat in fjirde fan de 
Nederlanners ynteresse hat yn 
skiednis. Dy groep moatte wy 
binnen sjen te heljen en dêr 
moatte wy foarmen foar betinke 
hoe’t wy se boeie kinne. Mar 
dat jildt fansels likegoed foar 
minsken dy’t niget hawwe oan 
literatuer en oare foarmen fan 
kultuer. Ek dy sille wy ynhelje 
moatte. Erfgoed is geweldich 
materiaal. De ûnderwizer yn my 
wol de ferhalen dêroer fertelle, 
minsken ynformearje oer wat-
foar skatten se yn de kolleksjes 
fine kinne. Tagelyk bin ik ek 
ûndernimmer. Ik ha in produkt 
te ferkeapjen, lykas ús heit. Ik 
sjoch him noch moarns en jûns 
mei úthingbuorden en fytsen 
sjouwen om syn guod oan te 
priizgjen.’ 



Portret fan Abe de Vries

It portret fan Gysbert-Japicxpriiswinner Abe 
de Vries waard yn septimber oanbean. It 
skilderij is makke troch Dinie Boogaart yn 
opdracht fan Tresoar. It portret is skildere yn 
oaljeferve op in doek fan 70 by �0 sintimeter. 
Foarôfgeand oan de presintaasje fertelde 
skriuwster Jetske Bilker ien en oar oer de 
dichter en keunstkritikus Rients Kooistra fan 
it Friesch Dagblad gong yn op it wurk fan de 
skilder. Yn 2005 kende de Provinsje Fryslân de 
Gysbert Japicxpriis ta oan Abe de Vries foar 
syn dichtbondel In waarm wek altyd.  
Dinie Boogaart wurket as selsstannich skilder 
yn Nijegea (Smellingerlân) en hat in grut 
oeuvre opboud yn in kleurrike en ekspres-
sive styl. Mear fan har wurk is te sjen op 
www.dinieboogaart.nl It skilderij wurdt ta-
foege oan de portrettekolleksje fan Tresoar. It 
skilderij koe makke wurde mei finansjele stipe 
fan de Stifting FLMD. De portrettegalerij yn 
de Gysbert Japixseal fan Tresoar bestiet út in 
ferskaat oan skriuwersportretten, makke troch 
foaroansteande Fryske byldzjende keunstners, 
ûnder wa Sjoerd de Vries, Pieter Pander, Koos 
van Keulen, Douwe Elias en Gerrit Wyngaarden. 

| Teake Oppewal

Op snein 1� maart 2007 wurdt fan 
10.00 oere ôf yn Tresoar wer de 
Provinsjale Skriuwdei hâlden. De 
Skriuwdei is der foar elk dy’t ynte-
ressearre is yn kursussen kreatyf 
skriuwen. Op dy dei krije minsken 
de kâns om op in maklike wize út te 
finen hoe’t dat no giet, sa’n skriuw- 

Provinsjale Skriuwdei  
yn Tresoar

kursus. De wichtichste dosinten 
dy’t op dat mêd yn Fryslân aktyf 
binne – sawol Frysk as Nederlânsk 
–  sille dêr in workshop fersoargje. 
Foar de mear betûfte kursisten 
wurde in tal gastdosinten útnoege. 
Dizze skriuwdei is de fjirtjinde dy’t 
yn Fryslân hâlden wurdt. Oer it 

generaal komme der in lytse hûndert 
minsken. As jo op ’e hichte hâlden 
wurde wolle, kinne jo jo oanmelde 
foar de omstjoerlist fan Tresoar. 
Skilje mei (05�) 7�9 0 7�9 of stjoer 
in e-mail nei ynfo@tresoar.nl. It fol-
sleine programma komt meidertiid 
op www.skriuwdei.nl.

Portret fan Abe de Vries troch Dinie Boogaart
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Zoeken en  
ontdekken met  
de Aquabrowser

|Frank Bosmans

Toegang tot de Aquabrowser wordt 
verkregen via de zoekfunctie links 
bovenaan op de startpagina van 
de website (figuur 1; daarnaast kan 
ook de link http://zoek.tresoar.nl 
worden gebruikt.

Figuur 1: Zoeken met de  
Aquabrowser op de web-
site

De grote kracht van de Aquabrow-
ser is dat een groot aantal bronnen 
tegelijk doorzocht wordt:

• Bibliotheekcatalogus
• Archiefinventarissen
• Beeldbank
• Website
• Friese Toneel Catalogus
• Krantenbank

‘Search, discover, refine’ is het motto van de Aquabrowser Library (ABL), de zoekschil die 

sinds enkele maanden in gebruik is op de website van Tresoar. Wat zijn de mogelijkheden 

van deze nieuwe technologie?

• Bibliotheek Rechtbank
• (nu nog beperkt aantal)  
 Burgerlijke Stand bestanden
• Publiekwijzer

Het scherm van de Aquabrowser, 
met het resultaat van een zoekop-
dracht is afgebeeld in de volgende 
figuur:

Figuur 2: Resultatenlijst

Resultaten uit verschillende bron-
nen worden door elkaar getoond. 
Door middel van de lijst rechts, de 
zogenaamde verfijningslijst, kunnen 
de zoekresultaten worden beperkt 
tot één bron.

Door middel van de woordenwolk 
links worden ‘associaties’ van 
de zoekterm gegeven, woorden 
die samen met de zoekterm in de 
bestanden voorkomen. In figuur 2 
zien we onder andere de woorden 

‘psalm’ en ‘foto’ als associaties van 
de zoekterm ‘schurer’.

Door het gelijktijdig doorzoeken van 
vele bronnen en door de associ-
aties zijn verrassende en onver-
wachte resultaten mogelijk. Naar 
ons idee wordt de zeer uitgebreide 
en diverse collectie van Tresoar op 
deze wijze beter toegankelijk. Aan 
de gebruiker is het nu om op ont-
dekkingstocht te gaan. We houden 
ons aanbevolen voor verrassende 
ontdekkingen en vooral verras-
sende dwarsverbanden in onze 
collectie. In ieder geval heeft één 
van de medewerkers van Tresoar 
via de Aquabrowser ontdekt dat 
een vermoedelijke voorvader van 
hem een moordenaar was.



Materiaal uit de damcollectie Geert Bosma

Figuur 1: Zoeken met de Aquabrowser op de website van Tresoar

Figuur 2: Resultatenlijst
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|Thys van der Veen

Yn ’e depots fan Tresoar binne, 
lykas bekend wêze mei, de argi-
ven út it besit fan it Frysk Let-
terkundich Museum en Doku-
mintaasjesintrum ûnderbrocht. 
In grut part fan dy argiven wie 
al digitaal oan te freegjen en yn 
te sjen fia de algemiene katalo-
gus, in oar part moast noch yn 
kaart brocht wurde. De ôfrûne 
tiid is in oersjoch makke fan de 
argiven dêr’t de ynhâld noch net 
digitaal beskikber fan wie. It 
giet om in saneamde grepelist: 
de (rûge) ynhâld per nûmere ar-
gyfdoaze. It materiaal lit in grut 
ferskaat sjen oan ûnderwerpen, 
foto’s en in lyts tal objekten. 
Dy is no yn syn gehiel troch te 
sykjen, sadat dúdlik wurdt wat 
in rykdom Tresoar yn ’e hûs hat. 
Ta yllustraasje samar in greep 
út mear as 1374 doazen dêr’t no 
de grepelist fan foarleit. 

Nijsgjirrich
Fan de skriuwster Ypk fan der 
Fear hat Tresoar de ferskillende 
ferzjes, oantekens en notysjes 
fan har manuskripten yn besit 
en fan de taalkundige Douwe 
Fokkema it materiaal oer it Skier-
muontseagersk. De muzikolooch 
J.L. de Jong Lsn hat in grutte 

mannichte muzyknotaasjes en 
manuskripten oer yn it bysûnder 
oargels en oargelbou neilitten.
Nijsgjirrich, mar sûnder folle 
gearhing en sadwaande slim nei 
te kommen, is it wurk fan Aure-
lius Hotze Theodorus Jorritsma 
(Rely Jorritsma) mei deiboekef-
tige oantekeningen, dichterlike 
ynfallen, sitaten en yllustrearre 
kahiers mei proaza en poëzij. 
Ut dat wurk komt jin in man 
temjitte dy’t syn gefoelens en 
yndrukken út in lange rige jier-
ren oan it papier tabetroud hat. 
In sitaat:
  
‘sa’n dichter, ja, ho   
 moast men dermei oan 
 hy siet yn ’t kâlde keamerke  
 en skreau in stikje foar de  
 krante.

In gedicht dat nimmen lêze soe
 for Krysttiid
 op ‘Klein Jagtlust’ yn ’t  
 Wâld.’
 
(Jorritsma siet yn ’e hjerst fan 
1950 yn Oranjewâld by te kom-
men fan swakke senuwen.)

Fierder is der ek it manu-
skript fan Sjouke de Zee oer 

List âld FLMD-argiven

Yllustraasje út Hwet foarby giet (1940), teken- en pinnekeunst fan Sjouke de Zee

Amearika en de moetingen 
mei emigrearre Friezen. De 
oarlochsdeiboeknotysjes yn 
trije skoalskriften, datearre 10 
maaie 1940 oant ein 1945, fan 
Tsjipke Postma fan Feanwâlden 
litte har as in trein lêze. Hy wie 
skûtsjeskipper, winkelman en 
korrespondint fan in tal kran-
ten en blêden. Op 1 jannewaris 
1942 skriuwt er:  ‘Aardappelen 
die op de bon gekocht worden, 
zijn uiterst slecht. Boter lijkt op 
kaarsvet. De menschen verma-
geren zichtbaar, Schrijver dezes 
is alreeds 25 pond afgevallen.’ 
Kurieus binne de foarwerpen 
dy’t Sjoerd Meinesz yn syn 
jonge jierren meinommen hat 
fan syn Amearikareis: stiennen 
en in fan hout makke boekje. 
Boppedat komt út hiel wat 
doazen it âlde Fryslân yn foto’s 
ús temjitte. Alsa in rike boarne 
oan materiaal om te ûndersyk-
jen. Foar alle dúdlikheid, it hjir 
presintearre materiaal fan dy 
argiven is foar it grutste part al 
wol yn te sjen. De stúdzjeseal-
meiwurkers wolle jo fansels 
graach fierder helpe.





Letterhoeke   |  2006  |  Nr. 3 |  16 

|Martha Kist

Vooraanstaand burger
Hermanus Smeding was precies 
tien jaar jonger dan zijn Sneker 
collega Jan Rienstra. Smeding 
werd in 1755 gedoopt te Leeuwar-
den als zoon van Ritske Doekes 
Smeding, koopman, en Ybeltje 
Borgrink. Op 14 april 1778 werd 
hij als meester tot het gilde van 
zilversmeden toegelaten. Zijn 
meesterwerk was een achtkan-
tige kelk. Nog in datzelfde jaar 
nam hij een leerling aan. Drie 
jaar later kwam er een tweede 
leerling in zijn bedrijf. De jonge 
meester maakte ook in maat-
schappelijk opzicht een begin 
met zijn carrière: in 1781 werd 
hij benoemd in de schutterij 
(de burgerwacht) van de stad 
Leeuwarden als vaandrig van het 
Keimpema-espel  (één van de vier 
kwartieren van de stad, genoemd 
naar de Keimpemastins in de 
Grote Kerkstraat) en een jaar 
later tot hopman. Zijn naam en 

de vermelding van deze functies 
vinden we terug op een zilveren 
band met inscriptie die is aange-
bracht op de voorzittershamer 
van het gezelschap ‘De Vriend-
schap’ te Leeuwarden (1731-1881). 
Hij huwde in 1781 te Wirdum 
met Gerritje Koumans. Het 
echtpaar kreeg twee kinderen, 
dochter Ybeltje en zoon Pieter, 
die zich Koumans Smeding zou 
noemen. Na het overlijden van 
Gerritje hertrouwde Herma-
nus in 1801 met Helena Aletta 
Siderius, dochter van Gabinus 
Siderius, advocaat en notaris te 
Leeuwarden. Als vooraanstaand 
Leeuwarder burger werd Herma-
nus Smeding in 1783 benoemd 
tot voogd van het Nieuwe Stads 
Weeshuis, een functie die men 
vier jaar lang mocht vervullen. 
Verschillende leden van zijn 
familie, waaronder zijn vader, 
hadden deze functie al eerder 
bekleed en ook zijn zoon Pieter 

zou later voogd van het Weeshuis 
worden. In de almanak over 1786 
schreef  Smeding in de regel bij 
de maandag ‘in ’t Weeshuis te 
roken geweest’. Hermanus Sme-
ding overleed op 7 januari 1844, 
op de hoge leeftijd van 89 jaar, 
wat op zich verbazingwekkend 
is, want het beroep van zilver-
smid was door het gebruik van 
onder andere kwik en andere 
zware metalen niet goed voor de 
gezondheid.

Zilverwerk
Smeding was zowel goud- als 
zilversmid. Van 1785 tot 1786 en 
van 1792 tot 1793 was hij keur-
meester van het gilde. Hij teken-
de ook de gilderekening van 1794 
nog. Het zilversmedengilde bezat 
gezamenlijk een zogenaamde 
krets- of lavuurmolen, die werd 
gebruikt om vijlsel, dat bij de 
bewerking van goud en zilver 
overbleef, terug te winnen. Op 30 

De almanak als  
bedrijfsarchief
In het eerste nummer van Letterhoeke van 2006 is aandacht besteed 

aan de Sneker zilversmid Jan Rienstra en de almanakken waarin hij zijn 

bedrijfsadministratie bijhield. Tresoar heeft ook een collectie almanakken 

van Rienstra’s tijdgenoot, de Leeuwarder zilversmid Hermanus Smeding, 

met daarin waardevolle aantekeningen over zijn werk.



december 1799 ondertekenden 
de gildebroeders, waaronder 
Smeding, een overeenkomst met 
betrekking tot de lavuurmolen. 
Er was een apart genootschap 
binnen het gilde aangesteld om 
toezicht te houden op het 

gebruik van deze lavuurmolen 
en van 1801 tot 1802 en van 
1808 tot 1809 was Smeding als 
voorzitter verantwoordelijk voor 
het gebruik ervan. Ook vinden 
we Smeding vermeld als goud-
smid in het zogenaamde Franse 
Stamboek, een lijst van goudsme-

den die in 1812 werd opgemaakt. 
Er is opvallend weinig werk van 
Hermanus Smeding bekend. Zijn 
meesterteken, zoals vermeld op 
het gildebord, waren de hoofdlet-
ters HS, maar in het standaard-
werk van Voet staat vermeld dat 
er geen werk van Smeding met 
dit merk is aangetroffen. Bij de 
inschrijving in het Franse Stam-
boek in 1812 wordt Smedings 
merk omschreven als de hoofd-
letters HS en een zittende kat in 
een ruit die op zijn punt staat. 
Hermanus’ oudst bekende werk 
was zijn meesterproef, een acht-
kantige kelk met filigreinwerk, 
maar waar het bewaard wordt, 
is mij niet bekend. Wel weten we 
dat de beker in 1877 tentoonge-
steld is op de grote Historische 
Tentoonstelling in het Stadhou-
derlijk Paleis te Leeuwarden. 
Verder vermeldt Voet als werk 
van Smeding drie stadssleutels 
van Bolsward, gedateerd 1807-

1809, die in de Oudheidkamer 
van Bolsward bewaard worden, 
een gouden boekbeslag, geda-
teerd 1768 (jaartal waarschijnlijk 
foutief, want van voor zijn mees-
terproef), die zich in het Fries 
Museum bevindt, en als derde en 
laatste werkstuk een garenwin-
der, ongedateerd. Dit voorwerp 
is afgebeeld in de catalogus van 
Fries zilver in het Fries Museum 
uit 1985. Hij heeft een benen 
klos en is een bruikleen van de 
Ottema Kingma Stichting.

Almanakken
Tresoar bezit negen almanakken 
die door Smeding zijn beschre-
ven. Drie dateren uit het begin 
van zijn loopbaan, namelijk uit 
1783, 1784 en 1786. De overige 
dateren uit 1801 en 1802, 1806 en 
1808, 1815 en 1816. Op de oudste 
almanak na zijn ze allemaal 
afkomstig uit de collectie van de 
Bremer verzamelaar Roselius, 

Stadssleutels, Oudheidkamer Bolsward 
(foto: J. Keuvelaar)

Een bladzijde uit de almanak over 1786 In het wapen staan de letters SPQL en die 
staan voor Senaat en Volk van Leeuwarden
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die ook vele almanakken van 
Rienstra in zijn bezit had. Zes 
exemplaren zijn ingebonden in 
naturel perkament, drie hebben 
een groene band; op de achter-
kant van de almanak uit 1786 
staat vermeld: K[eimpema] E[spel] 
H. SMEDING HOPM[an], op het 
exemplaar uit 1806 ‘KAPITEIN H. 
SMEDING’ en op de derde, een 
band uit 1810, in goud ‘H. SME-
DING KAPITEIN’ met daarboven 
een prachtig gekroond wapen 
met de letters SPQL (Senaat 
en Volk van Leeuwarden). De 
almanakken zijn alle Leeuwarder 
uitgaven en de titels komen alle 
overeen met almanakken die 

we ook in de verzameling van 
Rienstra hebben aangetroffen, te 
beginnen met het Friesch Koop-
mans Comptoir, in de patriot-
tentijd de Bataafsch Comptoir 
Almanak en na de terugkeer van 
de Oranjes de Vriesch Kantoor 
Almanak. In sommige gevallen 
zijn de bindlinten nog aanwezig, 
in een enkel geval ook nog de 
schrijfnaald. De aantekeningen 
in de almanakken zijn zowel met 
inkt als met potlood gemaakt. 
Als we de aantekeningen van 
Rienstra met die van Smeding 
vergelijken, valt het volgende 
op. Net als Rienstra gebruikte 
Hermanus Smeding de almanak 

in de eerste plaats voor zakelijke 
aantekeningen, met name op 
de schutbladen. Juist omdat er 
maar zo weinig werk van hem 
bekend is, kunnen deze bedrijfs-
gegevens nieuw licht werpen 
op zijn betekenis als zilversmid. 
Bijzonder is dat Smeding in 
de almanak over het jaar 1786 
als het ware een agenda heeft 
bijgehouden. Hij vermeldt bij 
wie hij is wezen eten en met wie 
hij heeft zitten roken. Zodoende 
geeft deze almanak een schat 
aan informatie over het sociale 
leven van een welgestelde Leeu-
warder burger van vlak voor de 
Bataafse Revolutie.

Ruim 40.000 foto’s in archief 

Gezicht op de Boterstraat te Bolsward vanaf de Grote Kampen, 1974. Foto: Tonnie Siemonsma

Tresoar beschikt over een grote 
en groeiende collectie beeldma-
teriaal. Dat materiaal bestaat 
vooral uit foto’s, (glas)negatieven, 
dia’s, prentbriefkaarten en 
tekeningen. Een aanzienlijk 
deel van dit waardevolle Friese 
visuele erfgoed is door de inzet 
van medewerkers en vrijwil-
ligers op internet toegankelijk 
gemaakt voor een breed publiek. 
De digitale beeldbank - het Fries 
Fotoarchief - bevat niet alleen 
materiaal uit de eigen collectie. 
Ook gemeenten, de provincie en 
particulieren hebben foto’s aan 
de beeldbank toegevoegd. Van 
Tonnie Siemonsma kregen we 
dit jaar ruim 260 afbeeldingen 
van de stad Bolsward. Onlangs 
hebben ook de gemeenten Boarn-

sterhim en Menaldumadeel 
in nauwe samenwerking met 
Tresoar hun fotocollecties gedigi-
taliseerd en beschreven. De bijna 
twaalfhonderd afbeeldingen 
uit die gemeentelijke collecties 

| Alexander Tuinhout en Johan Steendam

zijn met andere aanvullingen in 
november tijdens een feestelijke 
presentatie virtueel beschikbaar 
gesteld. Er zijn nu ruim 40.000 
‘plaatjes’ in het archief. Kijk op 
www.friesfotoarchief.nl.



Bysûndere literêre jûn 
mei Koos Tiemersma

Ernst Langhout spilet en sjongt 
al sûnt 1978 yn ferskate folk-
bands. Ein jierren tachtich gie 
er solo fierder as folktrûbadoer, 
earst yn it Ingelsk, letter ek yn 
it Frysk. Hy makke ferskate toer-
nees, ûnder oare Sjonger en dichter 
mei Wilco Berga yn 1998. 

Johan Keus studearre gitaar oan 
it konservatoarium yn Grins 
en fielt him thús yn allerhanne 
stilen en sjenres, wêrûnder jazz 
yn it duo ‘Sail Away’. Yn 2004 en 
2005 produsearren Ernst Lang-
hout en Johan Keus tegearre twa 
cd’s Dylan yn it Frysk mei oerset-
tingen fan Harmen Wind.

Hylke Tromp is âld-learaar 
Nederlânsk oan de RSM ‘Magister 
Alvinus’ yn Snits. Hy is bekend 
wurden om syn wurk as literêr 
kritikus foar Omrop Fryslân. In 
stikmennich fan syn kritiken 
binne yn 1998 bondele ûnder 
de titel Spikers & Koppen. Hy is ek 
dosint by de kursussen kreatyf 
skriuwen fan Tresoar.

Koos Tiemersma is ûnderwizer 
yn Kollumersweach. Hy wie ear-
der sjonger en skriuwer by de 
groep Skift. Yn 2002 ferskynde 
syn debútroman De ljedder, dy’t 
der tige goed ynfoel by de lêzers 
en de measte kritisy. Fryslân hie 
der yn ien klap in grut skriuwer 
by. Tiemersma is in orizjineel 
skriuwer, it plezier oan it 
fertellen spat fan syn siden ôf. 
Foar syn debút krige er yn 2004 
de Rink van der Velde-priis. 
Letter folgen noch De mjitte, 
dat de dreamen en de delgong 
beskriuwt fan in famylje yn in 
folksbuert yn Frjentsjer, en yn 
2006 It liet fan de ibis, dat fer- 
wiist nei de saak Vaatstra.

|Teake Oppewal

Wa ken se net, de topfilms dy’t 
folge wurde troch in twadde 
edysje? Neam se mar op: Home 
Alone 2, Rocky 2 en gean sa mar 
troch. Fryslân docht no ek mei: 
Tiemersma, Langhout & Keus 
bringe Persilwyt & Tovaread 2. 
En sa’t dat heart by in twadde 
edysje, alle highlights fan 
Persilwyt & Tovaread 1 komme 
werom. Sa ha se Bob Dylan ree 
fûn om mei te dwaan, Roy Orbi-
son is wer fan de partij, mar ek 
John Lennon lit witte hoe wiis 
er is mei it Boekewikegeskink 
dat Tiemersma oer him skreau. 
Dat wurdt wer genietsjen foar 
elk dy’t in waarm gefoel kriget 
by ‘the sixties’, mei fragminten 
út De Mjitte en út Mind Games, 
it boekewikegeskink fan 2007. 
Tresoar hat literêr kritikus 
Hylke Tromp frege om in earste 
reaksje te jaan op it boekewike-
geskink, en koördinator litera- 
tuerbefoardering Teake Oppe-
wal sil in fraachpetear ha mei 
de optredende artysten.

Wat: literêre jûn 

Waar: Tresoar

Wanneer: tiisdei 27 febrewaris 2007 om 20.00 oere

Gezicht op de Boterstraat te Bolsward vanaf de Grote Kampen, 1974. Foto: Tonnie Siemonsma
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|Frank Bosmans

In de periode 1�11 tot en met 1922 
zijn er in Fryslân 257.355 huwelijken 
gesloten. In die tijd stijgt het aantal 
per jaar afgesloten huwelijken gelei-
delijk van 1�99 in 1�13 tot 3165 in 
1922. Een interessant beeld ontstaat 

Wat kunnen we leren uit de Burgerlijke Stand van Fryslân?

De huwelijken 

wanneer we de spreiding van de huwe-
lijken over een kalenderjaar grafisch 
weergeven. De nog lang in Fryslân 
bestaande gewoonte om op of rond 
12 mei te trouwen, komt hier overtui-
gend naar voren. Tevens blijkt dat deze 

gewoonte op de Waddeneilanden niet 
bestond. Het verschil is zeer opvallend 
en weerspiegelt een geheel andere 
economische grondslag voor de Wad-
deneilanden dan voor het ‘vaste land’.

Op de website van Tresoar staan de gedigitaliseerde indexgegevens op de Burgerlijke Stand 

vanaf 1811. In totaal gaat het om de gegevens van ruim 1,8 miljoen akten. Dit is een zeer 

waardevolle en veel geraadpleegde bron voor genealogen. Door de grote hoeveelheid gegevens, 

die een periode van circa honderd jaar bestrijken, kunnen er ook conclusies uit getrokken worden 

over demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. In een serie van drie korte artikelen 

komen achtereenvolgens de huwelijken, overlijdens en geboorten aan de orde.



Leeftijd
Van 110.133 huwelijken is van beide 
partners de leeftijd bij trouwen be-
kend en ingevoerd. (Er loopt nog een 
groot project voor het aanvullen van 

Uit de grafiek blijkt dat de man 
gemiddeld twee jaar ouder is dan de 
vrouw. Er wordt toch een substanti-
eel aantal huwelijken gesloten waar-
bij het leeftijdsverschil veel groter 
is en ook waarbij de vrouw ouder is 
dan de man. De twee huwelijken met 
het grootste leeftijdsverschil zijn:

Huwelijksakte Achtkarspelen:
Man: Geert Auwerts van der Heide, 
oud 22 jaar, geboren te  Rottevalle
Vrouw: Tjiemkjen Hylkes Henstra, 
oud 73 jaar, geboren te Drogeham
Datum: 7 oktober 1�21, akte nr. 2�

Huwelijksakte Ooststellingwerf:
Man: Jan Brouwer, oud 7� jaar, 
geboren te Oosterwolde
Vrouw: Jantje Stobbe, oud 22 jaar, 
geboren te Haulerwijk
Datum: � augustus 1��2, akte nr. 61

Goed zichtbaar is ook dat grote 
leeftijdsverschillen in de loop van de 
tijd afnemen. Dat is een gevolg van 
minder sterfte tussen de 20 en 50 
en van de verbetering in de sociaal-
economische omstandigheden. Maar 
niet alleen het leeftijdsverschil neemt 
af, ook daalt in de loop der jaren de 

de overige 1�7.000 huwelijken met 
onder andere de leeftijden.) In onder-
staande grafiek is het leeftijdverschil 
tussen bruid en bruidegom zichtbaar 

gemaakt, waarbij de gegevens in drie 
perioden zijn ingedeeld:

gemiddelde huwelijkse leeftijd. Dit 
blijkt uit het hoger worden van de 
top van de klokvormige curve (meer 
huwelijken met een klein leeftijdsver-
schil) en uit het lager worden van de 
flanken (minder huwelijken met een 
groot leeftijdsverschil).
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Peter Korteweg (1969) 
promoveerde in oktober op 
een proefschrift over Drusius. 
In De nieuwtestamentische 
commentaren van Johannes 
Drusius (1550-1616) gaat hij in op 
het leven en werk van van de 
eerste hoogleraar Oosterse talen 
aan de universiteit van Franeker. 
Tresoar herbergt vele boeken en 
handschriften van Drusius. 

Johannes van den Driessche werd 
op 28 juni 1550 te Oudenaarde 
in Vlaanderen geboren. Eenmaal 
student te Leuven nam hij een 
Latijnse vorm van zijn naam aan: 
Drusius. Toen zijn vader in 1567 
tot het reformatorische geloof 
overging en als balling naar 
Londen uitweek, volgde zijn zoon 
hem in geloof en in ballingschap; 
de moeder bleef rooms-katholiek 
en is in de Zuidelijke Nederlan-
den achtergebleven. Drusius zette 
zijn studie voort te Londen en in 
Oxford. In 1577 werd hij benoemd 
tot professor in de Oosterse talen 
aan de universiteit van Leiden. Hij 
nam in 1584 ontslag omdat hij 
ontevreden was over zijn karige 
salaris. Nog voor de officiële 
opening van de Franeker uni-
versiteit op 29 juli 1585 werd hij 
daar aangesteld. Die aanstelling 
duurde tot aan zijn overlijden op 
12 februari 1616. Van de Oosterse 
talen was Hebreeuws veruit het 
belangrijkst. Dit was immers de 

taal van het Oude Testament en 
daarmee de taal waarmee God in 
het paradijs Adam had aangespro-
ken. Het werkterrein van Drusius 
lag daarmee dicht bij de theolo-
gie, al viel zijn leeropdracht niet 
binnen de theologische faculteit, 
maar binnen de letterenfaculteit. 

Commentaren op de bijbel
Vanuit beide faculteiten, en dus 
vanuit verschillende vakgebieden 
kon in die tijd de bijbel besproken 
en becommentarieerd worden. 
Het ‘echte’ commentaar was 
theologisch: geschreven vanuit de 
leer was het dogmatisch opgezet, 
bedoeld om de tekst vanuit het 
dogma toe te lichten en om de 
leer aan de hand van de bijbel-
tekst te ‘bewijzen’. Het spreekt 
voor zich dat dit soort com-
mentaar een grote impuls had 
gekregen vanuit de reformatie. 
De protestanten wensten terug te 
keren tot de zuivere leer zoals in 
de bijbel geopenbaard, ontdaan 
van allerlei Roomse interpreta-
ties. Terug naar de bijbel gold als 
uitgangspunt, maar dat uitgangs-
punt zelf moest echter – enigszins 
tegenstrijdig – wel aan de hand 
van de bijbel toegelicht worden 
om de ware protestantse leer te 
kunnen verdedigen. Tegenover dit 
theologisch commentaar stond 
een taalkundig commentaar, 
dat niet op de leer maar op de 
woorden van de bijbel gericht 

was. Woorden werden verklaard 
en vergeleken aan de hand van 
andere semitische talen of in het 
geval van het Nieuwe Testament 
met de woordbetekenis bij klas-
sieke Griekse auteurs. De geestelij-
ke achtergrond van dit genre was 
niet de reformatie, maar het hu-
manisme: talen werden gewaar-
deerd en bestudeerd vanuit hun 
eigen waarde. De beide soorten 
van commentaar behandelen dus 
dezelfde tekst – de bijbel – maar 
vanuit een verschillend vakgebied 
(theologie of taalkunde), vanuit 
een verschillende traditie (refor-
matie of humanisme) en met een 
verschillend doel (verklaring van 
de leer of van de woordbeteke-
nis). De onuitgesproken afspraak 
was dat de taalkundige wijze van 
commentariëren zich verre hield 
van theologische uitspraken. 
Wel namen de betere theologen 

kennis van de resultaten van de 
taalkundige wijze van commen-
tariëren en werden theologiestu-
denten geconfronteerd met deze 
methode. Drusius’ werkzaam-
heden betreffen de taalkundige 
wijze van commentariëren, met 
een voorkeur voor de boeken van 

Een proefschrift over 
Johannes Drusius  



het Nieuwe Testament. Daarmee 
doceerde hij bij wijze van spreken 
een bijvak voor de toekomstige 
predikanten. De samenwerking 
met de collega-hoogleraren 
theologie verliep lange tijd goed, 
maar uiteindelijk kwam Drusius 
onvermijdelijk in conflict met 
zijn collega, de geharnaste pole-
micus Sibrandus Lubbertus. Door 
het onverwachte overlijden van 
Drusius werd een hoogoplopende 
polemiek voorkomen en daarmee 
is hem ongetwijfeld veel leed 
bespaard gebleven.

Krabbels in de marge
Het boek biedt niet alleen een bio-
grafie van Drusius, maar ook een 
overzicht van de wijze waarop 
hij werkte en van zijn bevindin-
gen. Drusius benutte rabbijnse 
bronnen, correspondeerde met 
andere grootheden in zijn vak als 
Casaubon, Beza, Scaliger en hij 
voegde zich in zijn werkwijze in 
de traditie van Erasmus. Het boek 
maakt nieuwsgierig. Bijvoorbeeld 
naar de vele aantekeningen van 
Drusius, die hij schreef in de 
marge van zijn eigen boeken, 
nu bewaard in Tresoar. Wie 
eenmaal het hoogst persoonlijke 
handschrift van Drusius heeft 
aanschouwd, pas leesbaar na 
intensieve gewenning, wordt nog 
nieuwsgieriger naar deze coryfee 
uit de beginperiode van de Frane-
ker universiteit.

Eigenhandig geschreven aantekeningen van Drusius in zijn eigen 
exemplaar van zijn Historia Ruth (Franeker 1586)
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Denk vooruit! Via televisie en 
internet geeft de overheid via 
de campagne ‘Denk vooruit!’ 
informatie over wat te doen 
bij rampen. Met de slogan 
‘Rampen vallen niet te plannen. 
Voorbereidingen wel’ roept ze de 
burgers op zich voor te bereiden 
op een mogelijke ramp.

Na de Tweede Wereldoorlog was 
het de organisatie Bescherming 
Bevolking (BB) die mensen 
probeerde voor te bereiden op 
mogelijke (oorlogs)rampen. 
De ervaringen tijdens de 
bezettingstijd hadden geleerd dat 
de burgerbevolking in hoge mate 
bij de moderne oorlogsvoering 
betrokken kon worden. Deze 
reden, met daarnaast de angst bij 
burgers voor een aanval van de 

DENK VOORUIT!  
Nieuwe archieven en nieuwe toegangen

| Annemieke Nijdam en Barteld de Vries

BB onder leiding van een 
Provinciaal Commandant BB 
(PCBB). Het archief van het 
Provinciaal Commando BB van 
Friesland over de periode 1952-
1981 is onlangs overgebracht 
naar Tresoar en daar beschikbaar 
voor het publiek. 

In de afgelopen periode 
heeft Tresoar meer archieven 
verworven. Hier een greep uit die 
nieuwe aanwinsten.

Anne Noordenbos
Twa bysûndere oanwinsten 
binne de Frysktalige ferslaggen 
dy’t Anne Noordenbos, in 
freon fan de bekende Fryske 
foardrager Sjouke de Zee makke. 
De iene giet oer syn aktiviteiten 
by de simmerkampen fan 

Sovjet-Unie, gaven een basis voor 
de oprichting van de organisatie 
Bescherming Bevolking. De 
taken van de BB waren enerzijds 
het voorkomen van onnodige 
burgerslachtoffers, bijvoorbeeld 
door voorlichting te geven, en 
anderzijds het beteugelen van 
de directe gevolgen van het 
oorlogsgeweld. In 1986 werd 
de organisatie opgeheven. De 
(regionale) brandweer werd toen 
de kern van de hulpverlening 
in vredes- en oorlogstijd. 
Er was dus geen aparte 
rampenbestrijdingsorganisatie 
meer nodig voor de gevolgen van 
oorlogsgeweld. Op provinciaal 
niveau was de Commissaris der 
Koningin de verantwoordelijke 
bestuurder. Hij werd bijgestaan 
door een Provinciaal Commando 

Sjoerd Nijboer sels mei wiif en bern foar harren auto, 1928



de Fryske Minnisten yn de 
perioade 1924-1929. It boek 
befettet oantekens fan himsels, 
in soad foto’s, programma’s, 
gedichten ensafuorthinne. De 
measte byienkomsten wienen 
yn Giethoorn. It oare boek is in 
ferslach fan de reis fan fjouwer 
moannen dy’t Noordenbos 
yn 1928 mei Sjouke de Zee en 
Johannes Gorter nei Amearika 
makke. Hy skriuwt oer de 
besites oan Fryske emigranten 
en byienkomsten fan Friezen 
yn de Feriene Steaten. Dit 
ferslach, ek foarsjoen fan foto’s 
en kranteartikels, foarmet in 
oanfolling op dat fan De Zee, 
dat yn syn persoanlik argyf 
oanwêzich is (Sjoch Tagong 
334-07). Sa binne der foto’s 
fan emigranten dy’t misse yn 
de samling fan De Zee. Anne 
Noordenbos hat oer dizze reis ek 
in pear kranteartikels skreaun. 
Neiteam fan him yn de Feriene 
Steaten hawwe de twa boeken 
oan Tresoar oerdroegen.

Stichting ETIF (1946-1986)
ETIF is de afkorting voor Econo-
misch Technologisch Instituut 
voor Friesland. De Stichting 
ETIF werd opgericht in 1946 
door het provinciebestuur en 
de Kamer van Koophandel. Ze 
deed onderzoek op economisch, 
technologisch en sociaal gebied 
met als doel de bevordering van 
de welvaart en de maatschappe-
lijke ordening in Fryslân. Verder 

gaf de stichting voorlichting en 
werkte mee aan de voorberei-
ding en uitvoering van diverse 
maatregelen op dit gebied. In 
de loop van de jaren ’70 werd de 
relatie met het provinciale be-
stuur steeds sterker. Uiteindelijk 
werd de ETIF in 1986 opgeheven 
en werden haar taken door de 
provincie overgenomen. 

Stichting Industrialisatieraad 
Friese Kernen (1959-1981)
Deze organisatie had tot doel 
om bekendheid te geven aan de 
mogelijkheden tot vestiging van 
industrie in een aantal Friese ge-
meenten en plaatsen, namelijk. 
Achtkarspelen, Dokkum, Harlin-
gen, Heerenveen, Leeuwarden, 
Lemsterland, Ooststellingwerf, 
Sneek, Smallingerland, Tietjerk-
steradeel en Weststellingwerf. 
Deze plaatsen en gemeenten wa-
ren in 1959 door de minister van 
Economische Zaken aangewezen 
als ‘ontwikkelingsgebieden’ en 
zij waren alle in de Industriali-
satieraad vertegenwoordigd. De 
Industrialisatieraad probeerde 
haar doel te bereiken door onder 
meer excursies voor de pers en 
diverse beurzen en tentoonstel-
lingen te organiseren. Na verloop 
van tijd ontstonden er andere 
organisaties, zoals het Indu-
strialisatiebureau Noorden des 
Lands (IBN) en de Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij 
(NOM), die zich ook op dit terrein 
begaven. Ook werden de grotere 
gemeenten steeds actiever op dit 
werkterrein. Om die reden werd 
besloten om de raad in 1982 op 
te heffen. 

Stichting Fryslân 500  
(1996-1999)
In 1998 vierde Fryslân haar 
500-jarig bestaan als provincie 
met diverse festiviteiten. In 1996 

werd de stichting ‘Fryslân 500’ 
opgericht, met als doel de viering 
te coördineren en te stimuleren 
en verschillende activiteiten tot 
stand te brengen. De stichting 
was zelfstandig, maar had een 
nauwe band met de provincie 
Fryslân. In 1999 werd de stichting 
opgeheven. Het archief werd toen 
overgedragen aan de afdeling 
Archief en Bibliotheek van de 
provincie, die zorgde voor de 
bewerking van het materiaal en 
de overdracht aan Tresoar.

Nieuwe toegangen
Van een aantal archieven die al 
eerder in de collectie zijn opge-
nomen, zijn inventarissen be-
schikbaar gekomen. Bijvoorbeeld 
van de familie Van Slooten en 
hun bedrijven (18e eeuw-1992) 
en van de familie Calkoen-Vege-
lin van Claerbergen (1574-1983). 
Verder zijn kleinere archieven 
beschreven, zoals It Boun ‘De 
Blauwe Seilbokse’ (1937-2000), 
de Christelijke Kruideniersbond 
(1948-1998) en uitgeverij en 
boekhandel Van der Velde. Ook 
zijn toegangen beschikbaar 
gekomen op de archieven van 
Sjoerd van der Schaaf  en Sjoerd 
Wendelaar Bonga.
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It kofferke fan  
Yme Schuitmaker
De bekendste toanielskriuwer en 
revueman fan de earste helte fan 
de tweintichste ieu, wie grif Yme 

Schuitmaker. ‘Schuit’ dy’t yn it 
begjin fan syn skriuwerskarriêre 
oansleat by it wurk fan grutte 
skriuwers as  Heijermans, Ibsen 
en Shaw, boude syn wurk benam-
men op kontrast en konflikt. 
Drankmisbrûk, sosjale ellinde en 
houliksleed binne weromkom-
mende tema’s yn syn wurk. Hy 
trede ek sels geregeldwei op. 
Yn 1925 makke er in toernee 
troch Amearika, net allinne as 
toanielman, mar benammen ek 
as foardrager en as sprekker. Fia 
Roel Oostra, de bekende âld-di-
rekteur fan De Lawei, koe Tresoar 
in kofferke fol mei persoanlik 
materiaal fan Schuitmaker krije. 
It befettet boeken dy’t fan him 
west hawwe, foto’s fan him, mar 
ek lp’s mei syn foardrachten, 
skriuwark, bonkaarten en sels 
syn rydbewiis.

R.R. van der Leest
De skriuwer R.R. (R.) van der 
Leest traktearre syn lêzers dit jier 

noch op de publikaasje Tajefte, 
ek al hie er earder ôfskied fan de 
Fryske letteren nommen. Hy hat 
Tresoar fergulde mei bysûnder 
hânskriftlik wurk dêr’t er be-
nammen op de boarnen foar syn 
boeken yngiet. Foar ûndersikers 
fan syn wurk befetsje dy hân- en 
typoskripten ûnmisbere ynfor-
maasje. Yn ien fan de lêste stik-
ken dy’t er skonk, jout Van der 
Leest oan dat er eins altyd films 
skriuwe wollen hie. ‘Gjin sena-
rio’s, mar films yn romanfoarm.’ 
Hy jout ek oan dat er noch in 
diel yn de rige fan syn Nier en 
Dynte-boeken skriuwe wollen 
hie, in soarte fan grizelroman yn 
de trant fan Polanski syn film The 
Fearless Vampire Killers (1966). De 
titel hie er al betocht: Noardlike 
nachten. Spitigernôch is dat diel 
der net kommen. Mar salang’t de 
skriuwer der noch is, is der .... 
Yn alle gefallen besit Tresoar yn 
de skinking fan Van der Leest in 
rike boarne foar ûndersikers.

Piter Terpstra
Fan de dit jier ferstoarne skriu-
wer en sjoernalist Piter Terpstra 
hat Tresoar nêst oar wurk gâns 
hânskriftlik materiaal krigen dat 
beskôge wurde kin as foarwurk 
foar syn memoires. Sa’t grif yn 
brede rûnte bekend wie, wurke 
Terpstra al moai wat jierren oan 
it optekenjen fan syn oantinkens. 
It brede fjild fan syn ynteresse, 
syn reizen, syn sjoernalistyk 
wurk, syn dielnimmen oan it 
literêre libben, syn kontakten 
mei minsken as bygelyks Havank 
en Wadman meitsje dy troch 
him notearre oantinkens grif 

nijsgjirrich. De famylje hat dy 
memoires yn hannen jûn fan de 
Kristlik Fryske Folksbiblioteek 
om te kommen ta in útjefte. It 
mânske manuskript wurdt op 
dit stuit redigearre en de hope is 
dat it yn de rin fan de tiid útjûn 
wurde kin.

De prûk fan Siger Stap
Ut Austraalje wei krige Tresoar 
in wûnderlik pakje. Dêryn sieten 
foto’s medaljes en ... in prûk. Fa-
mylje fan ‘Friesland’s bekendste 
humorist’, sa’t Si(e)ger yn 1938 
noch oantsjut waard, hie it ús 
tastjoerd. As foardrager hat Stap 
(1878-1943), dy’t skearbaas wie yn 
Berltsum, yndertiid as ien fan de 
earsten syn lûd op de plaat yn it 
Frysk fêstlein. Dy âlde 78-toeren 
platen binne op Tresoar te be-
harkjen. Stap hat mear as 2.500 
kear mei syn deklamaasjes 

en sjongerij it toaniel op west. It 
duo Stap-Hemmen, hjir op de  
foto mei de prûk, ‘in hun keurige 
duetten’ fersoargen jûnfoljende 
programma’s mei ‘fijne Friese 
humor’, sa’t in foaroarlochske 
krante-advertinsje oanjout.

Nije oanwinsten

It duo Hemmen (lofts) en Stap  
(rjochts; mei de prûk op).



| Jelle Krol

Takom jier sil de arke dy’t earder 
taheard hat oan de ferneamde 
Fryske skriuwer Rink van der 
Velde (1932-2001) wer beskikber 
wêze foar in Fryske skriuwer of 
dichter dy’t yn alle rêst wurkje 
wol. De arke leit yn in petgat oan 
de Drachtster Heawei tusken De 
Wylgen en De Feanhoop. De peri-
oaden dêr’t it om giet binne:

moandei 16 april oant en mei 
freed 25 maaie 2007 

moandei 11 juny oant en mei 
freed 20 july 2007 

moandei 6 augustus oant en 
mei freed 14 septimber 2007

It doel is dat de arke brûkt wurdt 
as plak dêr’t de skriuwers en 

dichters alle gelegenheid krije 
om oan har oeuvre te wurkjen. It 
is dus perfoarst net as ‘simmer-
húske’ bedoeld. Ofsjoen fan de 
kosten foar iten, drinken, tille- 
foan ensafuorthinne is it 
ferbliuw yn de arke fergees. 
De skriuwer/dichter tekenet 
in hierkontrakt, mar de hier 
wurdt betelle troch de Stifting 
Frysk Letterkundich Museum 
en Dokumintaasjesintrum út it 
‘Tamminga-Piebenga-Fûns’, wylst 
it ûnderhâld fan de arke en de 
fêste lêsten dêrfoar bekostige 
wurde troch datselde fûns en 
It Fryske Gea. Yn 2006 ha Sikke 
Doting, Hylke Tromp en Gjalt 
de Groot fan de Skriuwersarke 
gebrûk makke. De skriuwers/
dichters dy’t foar takom jier 
belangstelling hawwe, kinne har 

oant 1 febrewaris 2007 skriftlik 
oppenearje by Meindert Bylsma, 
skriuwer fan de Stifting Frysk 
Letterkundich Museum en 
Dokumintaasjesintrum, Buor-
ren 3, 8821 LN Kimswert. Dêrby 
is it fan belang dat sein wurdt 
wat de skriuwer/dichter fan 
doel is om yn dy tiid te dwaan 
en moat dúdlik oanjûn wurde 
om hokker perioade oft it giet. 
In kommisje út it bestjoer fan 
de Stifting FLMD makket de kar 
hokker skriuwers/dichters fan de 
arke gebrûk meitsje kinne. It leit 
yn de bedoeling om ek yn 2008 
de arke wer trije kear seis wiken 
beskikber te stellen.  Wa’t takom 
jier bûten de boat falt, kriget let-
ter faaks plak yn de arke.

Op ’e nij romte yn  
de Skriuwersarke 

Sikke Doting ûntbleate de namme fan it Skriuwersarkje earder dit jier
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Undersiker oan it wurd: Douwe Drijver

|Marijke de Boer

Douwe Drijver (53) neamt himsels 
dokumintalist. Dochst him 
der gjin plezier mei om mei in 
skeppe yn de grûn nei resten fan 
delstoarte fleantugen te sykjen. 
Hy siket yn argiven en besiket sa 
de nammen fan de fermisten bop-
pe wetter te krijen en út te sykjen 
wat der bard is. As jonkje hie er 
al niget oan skiednis. ‘Op myn 
ulo-eksamen hie ik twa tsienen; 
foar skiednis en ierdrykskunde,’ 
fertelt Douwe Drijver. ‘Doe’t ik 
trije jier lyn myn baan kwytrekke, 
moast ik nei in alternatyf sykje 
om myn dagen mei te foljen.’ Hy 
hoegde der net lang oer nei te 
tinken, want sammeljen en skied-
nis sit him yn it bloed. As in echte 
Liwwadder sammelt er ek alles 
fan de fuotbalklubs Cambuur en 
Blauw-Wit. Syn fassinaasje foar 
de Twadde Wrâldoarloch is goed 
tritich jier lyn begûn. Doe’t er 
yn 1970 slagge foar de ulo hat er 

himsels it boek Luchtoorlog in Zuid-
West Friesland fan Jan van der Veer 
kado dien. ‘Dat hat de ynspiraas-
jeboarne west foar myn lettere 
ûndersyk. Der sieten wite plakken 
yn dat boek, saken dy’t doe net 
opheldere wurde koenen om’t 
de argiven noch net tagonklik 
wienen.’ 

Spoaren
Sûnt dy tiid binne yn Fryslân al 
aardich wat wite plakken ynfold, 
mei troch it ûndersyk fan Douwe 
Drijver. Sa is yn Spears, gemeente 
Boarnsterhim, yn 2003 in monu-
mint ûntbleate ta oantinken oan 
de omkommen fleaners. ‘Ik woe 
witte wa’t dêr delstoart wienen 
en de gemeente woe meiwurkje 
oan it ûndersyk. It gie om in 
fjouwermotoarige bommewerper, 
type Halifax, út it 405e Kanadees-
ke skwadron. Sân minsken sieten 
deryn en mar ien dêrfan wie be-

groeven. Seis wienen dus fermist.’ 
Fia argiven koe er de nammen 
fan de bemanning achterhelje. 
‘It gie om fjouwer Kanadezen en 
trije Ingelsen. Doe koe ik begjinne 
mei it sykjen nei de neibestean-
den. Dat is lang om let op ien 
nei slagge.’ By dat sykjen brûkt 
er alle moderne middels om de 
neibesteanden oer de hiele wrâld 
op te spoaren. ‘Om te begjinnen 
sykje ik de nammen op yn it tele-
foanboek en in soad ynformaasje 
kinst tsjintwurdich op ynternet 
fine. It komt ek faak genôch foar 
dat in plaknamme feroare is of 
dat in strjitte net mear bestiet 
en dan moatst kreatyf wêze. Ik 
soe sa  by de FBI of de CIA oan de 
slach kinne,’ laket er. ‘Ien fan de 
omkommen Kanadezen wie in 
Walsh. Alle spoaren dy’t ik hie, 
rûnen dea. Doe ha ik de Montreal 
Gazette belle en in sjoernalist by 
dy krante woe by hege útsûn-

‘Ik wol de fermisten  
har namme weromjaan’
Douwe Drijver sneupt al jierren yn de argiven om. Syn grutste hobby is fleantugen dy’t yn de 

Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân delstoart binne. Hy siket krekt salang oant er wit wa’t der yn 

de tastellen sieten. Dan begjint de syktocht nei de neibesteanden sadat er dy ynformearje kin 

oer har omkommen famyljeleden.



dering helpe. Ik ha de gegevens 
maild, dy binne yn de krante 
kaam en in dei letter wienen der 
al telefoantsjes nei oanlieding fan 
de oprop. Uteinlik ha de broer en 
syn frou, in soan en in dochter 
fan de omkommen Kanadees hjir 
yn Fryslân west.’

Bliid
De neibesteanden binne hiel 
bliid dat se witte wat der mei har 
famyljelid bard is. ‘Dizze mins-
ken wisten net better of Walsh 
wie yn de Noardsee delstoart.’ 
Douwe Drijver hat noch altyd 
kontakt mei dizze famylje. Sokke 
kontakten komme letter faak 
wer fan pas. ‘Sa ha ik ris ien yn 
Ingelân holpen en dy helpt my no 
geregeld mei dingen op te sykjen 
yn de argiven dêr. Yn Ingelân is 
it dreech om minsken op te spoa-
ren. Benammen ynstânsjes wurk-
je net mei en se ha fan dy nuvere 

regels. Sa meist yn it nasjonaal 
argyf mar tsien kopyen per kear 
meitsje, allinne mei poatlead 
skriuwe en gjin gum brûke. Mar 
je fine fan alles út op ’t lêst. As je 
net fia de offisjele wegen wat foar 
elkoar krije kinne, dan mar fia de 
achterdoar. Meastentiids slagget 
it om neibesteanden op te spoa-
ren, ek al duorret it soms jierren.’ 
Sa hat er úteinlik yn 2005 famylje 
fan it sande bemanningslid fan 
de delstoarte bommewerper by 
Spears fûn.

Antinne
It ûndersyk nei delstoarte flean-
tugen yn Fryslân is noch lang net 
klear, mar de tiid begjint te driu-
wen. ‘In soad direkte neibestean-
den binne al aardich op leeftyd 
of se binne al dea. Ik gean troch 
oant ik net mear kin.’ It giet him 
dêrby net om oandacht foar syn 
eigen persoan. ‘Ik hoech net sa 

nedich op de foargrûn. As neibe- 
steanden tankber binne, fyn 
ik dat moai en as myn namme 
neamd wurdt yn in foaropwurd 
fan in boek, fyn ik dat leuk. 
Mear net, myn foldwaning sit 
yn it boppe wetter krijen fan de 
ynformaasje.’ Nettsjinsteande 
syn fassinaasje foar de fleantugen 
út de oarloch, sammelt er gjin 
brokstikken. ‘Ik ha wolris yn in 
Ingelske bommewerper sitten. Ik 
fyn sa’n fleantúch wol moai, mar 
feitlik ynteressearret it materiaal 
my net. De minske stiet by my sin-
traal.’ Ien ding soe er wol graach 
ha wolle: in antinne. ‘Mei sa’n an-
tinne fan in fleantúch koenen de 
fleaners alle berjochten ûntfange. 
Dat fyn ik symboalysk foar hoe’t 
ik myn eigen rol sjoch: dat ik as 
as samler de ynformaasje krij en 
byelkoar bring.  Sa’n antinne set 
ik dan oan de sydkant fan it hús.’
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De Stichting Freonen fan Tresoar kin 
weromsjen op in slagge ekskurzje 
op 20 oktober nei Amsterdam ta. 
Der waarden besites brocht oan it 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, het Persmusem en de 
Bibliotheca Philosophica Hermetica 
fan Joost Ritman. Wy ûndersykje oft 
wy takom jier nei Twickel yn Delden 
ta kinne foar it kastiel en de biblioteek 
en it argyf (mei Fryske stikken, ûnder 
oare fan Sicco van Goslinga). De 
ferkeap fan oerstallige boeken yn 
Tresoar op 20 oktober wie slagge en 
levere ek noch 19 nije freonen op. Wy 
hawwe op dit stuit 73� stipers, dêr’t 
noch �1 fan har bydrage foar 2006  
betelje moatte. 

Aktiviteiten 2007
Op 17 april is der in jiergearkomste.
Der wurdt in presintaasje hâlden oer 
audiofisueel materiaal yn de kolleksjes 

Nijs fan de Stifting Freonen fan Tresoar / Nieuws van de Stichting Vrienden van Tresoar

stipersjild, mar ek fan skinkings en 
erfskippen, oft dat no objekten binne 
of jild. Wy meitsje jimme der graach 
opmerksum op. De tekst fan in folder 
hjiroer wurdt op dit stuit makke. Yn it 
ferline hawwe ús foargongers mear 
as ien kear wichtige skinkingen en 
erfskippen ûntfongen.

fan Tresoar. Boppedat wurdt in 
geskink oanbean foar de kolleksje en 
prof. dr. Philippus H. Breuker hâldt in 
koarte ynlieding oer almanakken. Yn 
it skoft binne âlde Fryske almanakken 
te sjen.  Op 1 novimber is der in 
boekferkeap. Op in literêre jûn 
foar de Freonen fan Tresoar, op 13 
novimber sprekt Piet Hagen oer de 
Troelstrabiografy, dêr’t er oan skriuwt. 

It is fanwegen portokosten te djoer 
om alle stipers fan de Stifting Freonen 
fan Tresoar foar alle aktiviteiten 
fan Tresoar apart út te noegjen. De 
aktiviteiten komme yn Letterhoeke 
te stean en jimme binne der foar 
útnoege. Folgje ek de website  
www.tresoar.nl>aginda. 

Lykas sa’n soad ynstellings foar 
goede doelen is de Stifting Freonen 
fan Tresoar net allinne ôfhinklik fan 

Een oude drukpers in het Persmuseum

De enige overgebleven handgeschreven pagina van het 
communistisch manifest van Karl Marx, te zien in het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
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It lêste nijs (ek oer oanwinsten) fine jo op: 
Het laatste nieuws (ook over aanwinsten) vindt u op:

www.tresoar.nl 
Oanklikke op:  
Aanklikken op: 
 
Nijs > Oanwinsten
Nieuws > Aanwinsten

Foar nije Frysktalige útjeften sjoch:
Voor nieuwe Friestalige uitgaven zie:

Fryske skriuwers > Krekt ferskynd

Friese schrijvers > Pas verschenen

Fragen? Skilje of mail: tel. 058-7890789 of info@tresoar.nl
Vragen? Bel of mail: tel. 058-7890789 of info@tresoar.nl
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jannewaris|januari 
Oanbieding fan de wis- en natuerkundige 
biblioteek fan Obe Postma. 16.00 oere

Lezing van S. Soesan, over zijn leven in Israel.  
20.00 uur.

febrewaris|februari
Lezing van het Nederlands Klassiek Verbond door 
dr. D. Burgersdijk Zenobia van Palmyra in de 
Historia Augusta. 20.00 uur. Toegang gratis.

Presentatie van Magen Davis Adom (het Israelische 
Rode Kruis). 20.00 uur.

Literêre jûn mei Koos Tiemersma, Ernst Langhout, 
Johan Keus, Hylke Tromp en Teake Oppewal yn it 
ramt fan de Fryske Boekewiken. Yn gearwurking 
mei boekhannel Selexyz de Tille. 20.00 oere. 
Freonen fan Tresoar fergees, oaren €5,–.

maart
Lezing van Ed van Thijn over zijn nieuwe boek over 
de dilemma’s van Joodse politici in Nederland. 
20.00 uur.

Provinsjale Skriuwdei, mei workshops kreatyf 
skriuwen en literêre optredens. 10.00-17.00 oere.

april
Museumweekend

Presintaasjejûn fan de dichters dy’t op Tresoar in 
kursus folge ha by Tsjêbbe Hettinga. It plak sil noch 
bekend makke wurde op de webside. 20.00 oere.

Lezing van het Nederlands Klassiek Verbond door 
drs. L. de Oude over de Etrusken.  
Toegang gratis. 20.00 uur.

Iepening fan de tentoanstelling oer Theun de Vries 
by Tresoar. 16.00 oere.    
 
Iepening fan in tentoanstelling fan bibliofile 
boekútjeften fan Theun de Vries yn de Skierstins  
yn Feanwâlden. 20.00 oere.

Literêre bustocht by plakken del út libben en wurk 
fan Theun de Vries. Start yn Feanwâlden.  
12.30-17.00 oere.

Uitvoering Motet voor de kardinaal en werken  van 
Josquin des Prés door Capella Breda onder leiding 
van Daan Manneke. Fries Natuurmuseum. 20.00 uur.
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Mear ynfo? > www.tresoar.nl > aginda
Meer info? > www.tresoar.nl > agenda
Kaarten? > 05� 7�907�9
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