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Yn it foarige nûmer fan
Letterhoeke waard it Mearjierrebeliedsplan 2009-2012
al neamd. Underwilens hat
dat plan mear stal krigen en
is de earste ferzje geunstich
ûntfongen troch de provinsje.
Binnen Tresoar is ek al
begûn mei de tarieding fan it
wichtichste ûnderdiel fan dit
plan, de werynrjochting fan it
gebou. Arsjitekteburo Tauber
hat de earste sketsen makke fan
de werynrjochte publyksromtes
yn Bûterhoeke 1. It leit yn de
bedoeling dat de stúdzjeseal en
de útstallingsromtes yn elkoar
skowe, of eins, boppe elkoar
komme. Der is ek in wurkgroep
dwaande mei in blauprint foar
de nije útstalling ‘Lân fan Taal’,
oer it Frysk, de Fryske literatuer
en meartalichheid yn brede sin.
Yn 2009 kin begûn wurde mei de
útwurking fan de plannen.

Weromsjen
De lêzingen oer Etnisiteit en
Nasjonalisme ha in soad publyk
lutsen en der kaam in libbene
diskusje op gong. De lêzing fan
prof. Abram de Swaan wie in
nijsgjirrige ôfsluting mei wol

150 gasten. It doek mei dêrop
it fers It âlde Ljouwert fan Pier
Boorsma, dat yn jannewaris oan
de gevel van Tresoar ophongen
waard, koe net oer de stoarm.
Ein jannewaris waaide it
stikken. Der wurdt no wurke
oan in steviger kontruksje.
Tresoar lei ek kontakt mei de
niije buorlju fan it Histoarysk
Sintrum Ljouwert. De
aktiviteiteprogramma’s waarden
op elkoar ôfstimd en der wurdt
neitocht oer it ûntwikkeljen fan
mienskiplike aktiviteiten lykas
bygelyks stedskuiertochten en it
ieufeest fan de Alvestêdetocht.
Ek wurdt sjoen nei praktyske
saken as mienskiplike ynkeap.
Fierder krijt it personiel fan
beide ynstellingen in rûnlieding
by de ‘buorlju’. De Rink van der
Velde-priis is koartlyn útrikt
oan Auck Peanstra. Der wurdt al
drok neitocht oer de folgjende
prizen: de Dr. Obe Postma- en
Fedde Schurer-prizen. Yn
febrewaris ha mar leafst twa
boekefeesten as start foar de
Fryske Boekewike west.

grutte oanfollingen út ûnder
oare Epemastate. It EVC-argyf
wie it lêste grutte famylje-argyf
dat noch better ûntsluten wurde
moast foar de ûndersiker.

Eveneminten op komst
It museumwykein stiet hast
foar de doar (5 en 6 april) en
ek it Jiddysk Festival begjint
al gau (15 april). Oer beide
eveneminten is mear te lêzen yn
dizze Letterhoeke. In grut opset
Frysk Festival, mei as ûnderdiel
in poëzijfestival, wurdt foar
augustus taret. Allegear
aktiviteiten dêr’t Tresoar
oan meiwurket. Fansels ek
aktiviteiten dêr’t wy fan hoopje
dat jo der wille fan ha sille, oft
it no is troch deroer te lêzen of
troch der sels by te wêzen.

EVC-argyf
Nei jierren kaam de
ein yn sicht fan in grut
ynventarisaasjeprojekt. Barteld
de Vries hat it wiidweidige
argyf fan de besibbe famyljes
Van Eysinga en Vegelin van
Claerbergen op oarder brocht.
Dêrby kamen yn it lêste jier noch
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In het vorige nummer van
Letterhoeke werd het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 al
genoemd. Ondertussen heeft
dat plan meer inhoud gekregen
en is de eerste versie gunstig
ontvangen door de provincie.
Binnen Tresoar is ook al begonnen met de voorbereiding van
het belangrijkste onderdeel van
dit plan, de herinrichting van
het gebouw. Architectenbureau
Tauber heeft de eerste schetsen
gemaakt van de heringerichte
publieksruimtes in Boterhoek 1.
Het is de bedoeling studiezaal
en tentoonstellingsruimtes in
elkaar te schuiven, of liever,
boven elkaar te plaatsen. Er is
ook een werkgroep bezig een
blauwdruk voor de nieuwe tentoonstelling ‘Lân fan Taal’, over
het Fries, de Friese literatuur en
meertaligheid in ruimere zin. In
2009 kan begonnen worden met
de realisatie van de plannen.

Swaan vormde een boeiende
afsluiting met maar liefst 150
gasten. Het doek met daarop het
gedicht It âlde Ljouwert van Pier
Boorsma, dat in januari aan de
gevel van Tresoar werd gehesen, bleek niet stormvast. Eind
januari waaide het aan flarden.
Aan een steviger uitvoering
wordt gewerkt. Tresoar legde ook
contact met de nieuwe buren van
het Historisch Centrum Leeuwarden. De activiteitenprogramma’s
werden op elkaar afgestemd, en
er wordt nagedacht over het samen ontwikkelen van activiteiten
bijvoorbeeld stadswandeltochten
en het eeuwfeest van de Elfstedentocht. Ook wordt er gekeken
naar praktische zaken zoals
gezamenlijke inkoop. Daarnaast
zal het personeel van beide instellingen een rondleiding bij de
‘buren’ krijgen. De Rink van der
Velde-prijs is onlangs uitgereikt
aan Auck Peanstra. Ondertussen
wordt er alweer nagedacht over
de volgende prijzen: de Dr. Obe

Terugkijken

It fers ‘It âlde Ljouwert’ fan Pier Boorsma
waard oan de gevel fan Tresoar hongen.

De lezingen over Etniciteit
en Nationalisme trokken veel
publiek en gaven aanleiding
tot geanimeerde discussies.
De lezing van prof. Abram de

Auck Peanstra (foto: Jan Kalma).

Prof. Abram de Swaan.

Postma- en Fedde Schurer-prijzen.
In februari zijn maar liefst twee
boekenfeesten gehouden als
start van de Fryske Boekewike.

EVC-archief
Na jaren kwam het einde in
zicht van een groot inventarisatieproject. Barteld de Vries heeft
het omvangrijke archief van de
onderling verwante families
Van Eysinga en Vegelin van
Claerbergen op orde gebracht.
Daarbij kwamen in het laatste
jaar nog grote aanvullingen uit
onder andere Epemastate. Het
EVC-archief was het laatste grote
familiearchief dat nog wachtte
op een betere ontsluiting voor
de onderzoeker.

Evenementen op komst
Het museumweekend staat
bijna voor de deur (5 en 6 april)
en het Jiddisch Festival begint
ook al gauw (15 april). Over
beide evenementen is meer te
lezen in deze Letterhoeke. Een
groots opgezet Frysk Festival,
met als onderdeel een poëziefestival, wordt voor augustus
voorbereid. Allemaal activiteiten waaraan Tresoar aan
meewerkt en allemaal activiteiten waarvan wij hopen dat u er
plezier aan beleeft, hetzij door
erover te lezen hetzij door er
zelf aan deel te nemen.
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Trinus Riemersma:
‘It boek moat genôch wêze’

De Fryske skriuwer Trinus Riemersma wurdt yn maaie santich jier. Op Tresoar
wurdt in soad fan en oer him bewarre. Dêrby sit fansels al syn publisearre wurk
lykas romans, koarte ferhalen en kollums, mar ek hânskriften, manuskripten en
brieven. Hy is der wiis mei dat it bewarre wurdt, want neffens eigen sizzen is er
in minne argivearder.
Portret út 1991 (foto: Leeuwarder Courant).

|Marijke de Boer

Ast de knipselmappen fan Trinus
Riemersma op de stúdzjeseal
fan Tresoar oanfregest, komme
der sân kartonnen doazen út it
argyf. Fiif dêrfan befetsje materiaal dat oer de skriuwer nei
syn debút yn 1964 ferskynd is
yn kranten en tydskriften. Yn de
oare twa doazen sit wurk fan de
skriuwer sels, lykas kollums dy’t
er al jierren skriuwt, earst foar
Frysk en Frij, Trotwaer en no foar
de Leeuwarder Courant. Fierder
sitte der besprekken yn, teksten fan lêzingen en skôgjende
artikels. Alles is kreas oardere
op jiertal fan ferskinen. Ik lis de
rispinge foar oan de skriuwer.
Tsjong, seit er. Hy liket net bot
ûnder de yndruk. Dochs hat er
der sels ek profyt fan hân dat
der in ynstelling is dy’t safolle
fan him bewarret. ‘Sels ha ik der
gjin ferlet fan om âld wurk yn te
sjen,’ fertelt Trinus Riemersma.
‘Alhoewol’t it ien kear fan pas
kaam doe’t ik ûndersyk die foar

it boek Op de barrikaden en der by
del, dat yn 2005 ferskynd is. Ik ha
myn eigen mappen troch west op
it FLMD. Wûnderlik wat allegear
bewarre wurdt. Fan guon stikken wist ik amper mear dat ik it
skreaun hie. It wie in ferrassing
dat it sa’n soad wie.’ It boek giet
oer de rûzige perioade tusken
1964 en 1970 doe’t der in soad
reboelje ûntstie oer de fúzje fan
de literêre tydskriften De Tsjerne,
Asyl en quatrebras. It wie ek de tiid
fan in fûle staveringstriid. De
skriuwer fynt it net privee dat
oaren yn syn argiven sjen kinne.
‘Der sit neat geheimsinnichs by
en eins ynteressearret my dat
net. Wat ik skreaun ha, mei tagonklik wêze foar elkenien, der
stiet neat yn dat in oar net witte
mei. It leit oars mei brieven dy’t
oaren oan my skriuwe, dêr ha ik
neat oer te sizzen. Mar as dy brieveskriuwers har korrespondinsje
dêrnei by Tresoar oanbiede, leit
dat bûten myn macht fansels.’

Argyf
Al yn de begjinjierren fan syn
skriuwerskarriêre liet Trinus
Riemersma syn guod argivearje.
‘It hie om my net sa nedich
hoegd, mar Marten Scholten,
doe konservator fan it Frysk Letterkundich Museum, frege my
faak oft ik noch wat foar him
hie. As ik dan wat manuskripteboel opsparre hie, brocht ik wer
in doaske nei de souder fan de
Fryske Akademy dêr’t er siet. Yn
de gaos. It soe by my dochs mar
wei wurde. Boppedat makke ik
sels ek gebrûk fan it argyf fan
in oar. Dat ik koe my it belang
fan it bewarjen wol yntinke.
Op de Fryske Akademy stie de
kartoteek fan Ype Poortinga
mei dêryn in bak mei resinsjes
fan wurken en hânskriften fan
ferhalen en gedichten dy’t los
publisearre wiene. Syn samling
wie de boarne foar in boek fan
my dat yn 1977 ferskynd is oer
koarte ferhalen yn ’e Fryske

literatuer fan de tweintichste
ieu. Letter kaam ik fansels ek
op it FLMD om te sneupen.
Benammen yn de tiid dat
Tineke Steenmeijer baas wie,
mocht ik der graach komme.
Fan har mocht ik dêr smoke.
It siet der smûk, it wie húslik.
Dat mis ik no by Tresoar. Dat is
my te deadsk en ik ken der hast
net ien. Mar de help is treflik
want alles wat jo oanfreegje,
wurdt by jo brocht. Foar in
ûndersiker en in útjouwer is
it argyf fan Tresoar in ûnmisbere saak. Benammen as jo,
lykas ik, ynteressearre binne yn
literatuerhistoarje. Ik ha der in
soad ynformaasje opskarrele.
Ik mei graach in bytsje sneupe,
mar it moat wol wat opsmite.
It is moedsum wurk. Jo moatte
allegear mappen troch mei âlde
rotsoai. Dat kostet in hoop tiid.
As ik nei in middei pielen neat
nijsgjirrichs fûn ha, wurd ik
moedeloas.’

Kompjûter
De opkomst fan de kompjûter
soarget foar in feroaring yn it
argyfmateriaal. Hânskriften,
typoskriften mei notysjes fan de
skriuwer en brieven hearre ta
it ferline. Hoe’t in wurk ta stân
kommen is, mei eardere ferzjes
dêr’t de hân fan de skriuwer yn
werom te finen is, is net mear
benei te kommen. De skriuwer
hellet der de skouders oer op. ‘Ja,
der giet wat ferlern, mar dat kin
my neat skele. Ik ha der sels gjin
niget oan om út te sykjen wat it
ferskil is tusken de oarspronklike
tekst en de úteinlike publikaasje.
Wol fyn ik it nijsgjirrich as in
korrektor it hânskrift ferbettere hat. Sa hat E. B. Folkertsma
in hânskrift fan Peke Donia fan
Nyckle Haisma wat kekener
makke. ‘In hin skyt op it paadsje’
is feroare yn ‘in hin docht wat
op it paadsje’. Soks fyn ik dan
wol aardich. Ek it feroarjen yn in
lettere printinge troch de auteur

sels of in redakteur hat myn niget.’ Riemersma kocht al frij gau
in kompjûter doe’t dy yn de jierren tachtich fan de foarige ieu op
de merk kaam. ‘Hy wie rottekrûddjoer, dat wit ik noch. Ik wie
dwaande mei De Reade Bwarre en
ha earst âlde stikken dy’t ik earder skreaun hie, digitalisearre. Ik
wist doe noch net oft ik fuortendaliks op de kompjûter skriuwe
koe, mar dat gie bêst. It wurket
hiel handich, kinst maklik wat
oanpasse of fuortsmite. Sûnt dy
tiid skriuw ik neat earst mear
mei de hân. Op Bretagne libre!
nei, want dat ha ik op fakânsje
yn Frankryk skreaun. Dat moast
ik thús oertype, wat likefolle
wurk is en skande fan de tiid.’ De
skriuwer hat al jierren in eigen
webside (www.myneigeneker.nl).
‘Yn it begjin hie ik in webside ûnder de flagge fan de webside fan
it FLMD. Mar dat wurke net want
alle feroaringen moasten fia de
webredakteur trochfierd wurde.
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Trinus Riemersma is twa kear ûnderskieden mei de Gysbert Japicxpriis.
Yn 1967 foar Fabryk (lofts) en yn 1995 foar De Reade Bwarre (rjochts) (foto: Het Hoge Noorden).

Op de webside dy’t ik dêrnei
bouwe litten ha, stiet in oersjoch
fan myn skriuwen. Der komt
net safolle nijs mear by. Utsein
alle wiken de nije kollum foar
minsken dy’t gjin abonnemint
op de krante ha.’ De skriuwer
ferwachtet net noch in roman
te skriuwen. ‘Der sit niks yn de
kop. Ik ha der ek gjin nocht mear
oan om in healjier mei in boek
om te pielen. Of it moat sa wêze
lykas by Sinleas Geweld út 2000.
Doe waard ik grepen troch de
diskusje oer sinleas geweld nei
oanlieding fan Meindert Tjoelker
dy’t yn Ljouwert deaskopt waard.
Ik ha genôch skreaun en kin mysels net mear oertreffe. Alteast,
dat ferwachtsje ik net. Wa sit
boppedat op nij wurk fan my te
wachtsjen. Ik ha noait wat te sizzen hân. It gie my om it plezier
en it aventuer fan it skriuwen.
Yn de kollum ha ik myn foarm
fûn. De polemyske toan hat my
altyd lein. Dêr ha ik aardichheid
oan, it is in mjuks fan earnst

en humor, oerdriuwe en fenyn,
wierheid en leagen. Jo moatte
jo net liede litte troch emoasjes
want oars kinne jo net skriuwe.
Der moat in sekere distânsje
fan it ûnderwerp wêze. It is alle
wiken op ’e nij in prestaasje om
dat foar de deadline fan tiisdeitenacht yn in beheind tal wurden
foarm te jaan.’

Bril
Trinus Riemersma hat neat op
mei skriuwersferearing. ‘Ik kin
der neat mei. Ik krij wolris in
mailtsje nei oanlieding fan myn
kollum. Minsken skriuwe dan
dat se it goed fine. Dan betankje
ik se freonlik, mar eins wit ik
net rjocht wat ik der mei oan
moat.’ Hy is fernuvere oer de
omslach yn de publike opiny oer
him. Waard er yn de sechtiger
jierren beskreaun as ‘skriuwer
fan dy fize boekjes’ - der drige
sels ûntslach -, sûnt De Reade
Bwarre yn 1992 wurdt er rûnom
priizge. ‘In frou fertelde my ris

dat se har man der alle jûnen
út foarlies. Ik wit net wat der
bard is, dat ik no de geunst fan
it publyk krij. De maatskippij is
fansels feroare en der binne no
oare noarmen en wearden. Sa’n
reputaasje ûntstiet, dêr dogge
jo sels neat oan. Ik hie in minne
reputaasje en dat is omslein.
Wylst ik yn myn kollums ek
gjin blêd foar de mûle nim en
dy wurde oer it generaal posityf
ûntfongen.’ De skriuwer sil nei
syn dea gjin privee-guod oan
Tresoar ôfstean, lykas in typemasine. ‘Ik ha wol sa’n âld ding
te stean noch. Myn jongste soan
hat dy noch hiel lang brûkt foar
it typen fan Sinteklazegedichten.
Dan moatte se myn bril ha seker,
krekt as dat de bril fan Obe
Postma yn de argiven op Tresoar
leit.’ Hy skodhollet en glimket.
‘Nee, it boek moat genôch wêze.
It hat neat mei geheimsinnichheid te krijen, ik ha neat te
ferbergjen, mar soks ynteressearret my alhiel net.’

Hânskrift fan
Trinus Riemersma,
earste side fan ‘Nep en
Montaezje’, dat letter as
Minskrotten-Rotminsken yn
1966 útkomme soe.

Trinus Riemersma oan it skriuwen, 1973 (foto: Teake Zijlstra).
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‘A yiddish shtetl
in der medine’
Een Jiddisch festival in Leeuwarden lijkt op het eerste gezicht een vreemde
combinatie, maar toch hebben beide wel met elkaar te maken. Leeuwarden
heeft namelijk een rijke Joodse geschiedenis en Tresoar bewaart een rijke
schat aan boeken over de Joodse taal en cultuur. Van 15 tot 20 april zal
Leeuwarden met haar eerste Jiddische Festival vijf dagen lang ‘a yiddish
shtetl in der medine’ zijn, oftewel een Joodse stad in de provincie.

|Lucette van den Berg

Het festival, met als thema
‘Friling … een nieuwe Jiddische
lente’, belicht diverse aspecten
van de Jiddische cultuur en laat
mensen kennis maken met de
rijkdom van taal, muziek, film,
literatuur en geschiedenis. Leeuwarden is daar de uitgelezen
plek voor. Al voor 1700 bestond
er een eerste synagoge in de
Friese hoofdstad. De synagoge
die nu nog in de Sacramentsstraat staat, werd in 1805
gebouwd en kreeg zijn definitieve vorm in 1865. In de straten
rond de synagoge ontstond in
de negentiende eeuw een ware
Joodse wijk. Daarnaast heeft Tresoar sinds 1990 de Fuks-collectie
in haar bezit. Schenker dr. Leo
Fuks had bepaald dat de door
hem verzamelde collectie na zijn

dood aan Fryslân zou worden geschonken uit dankbaarheid voor
de hulp die de Friese bevolking
aan Joodse Nederlanders had
geschonken. De Fuks-collectie
is een prachtige verzameling
Hebraica en Jiddische boeken,
met een aantal zeer bijzondere
hoogtepunten. Voor Tresoar
voldoende redenen om een Jiddisch festival in Leeuwarden te
organiseren en op deze wijze de
eens zo rijk vertegenwoordigde
Jiddische cultuur te belichten en
te vieren.

Andere kijk
Tresoar heeft mij gevraagd als
artistiek leider van het Jiddisch
festival. Zelf zing ik ook Jiddische liederen en zal ik tijdens
het festival concerten geven en

workshops verzorgen. Helaas
denken nog veel mensen dat
de Jiddische cultuur en muziek alleen om volksverhalen
en holocaust gaat. Vaak weet
men niet dat deze cultuur zeer
grote dichters en schrijvers
kende. Men ziet vaak alleen de
tragische afloop, waardoor de
schoonheid wordt vertroebeld.
Door middel van dit festival
willen we de diversiteit en veelkleurigheid van de prachtige
en rijke Jiddische cultuur laten
zien. Verdieping, verbreding en
‘neshome’ (ziel) in alle facetten.
Het programma is zeer divers.
Er staan concerten, klezmer en
Jiddische zangworkshops op het
programma, er worden films
vertoond, er zijn tentoonstellingen en er wordt een rondwan-

Lucette van den Berg.

deling door Joods Leeuwarden
georganiseerd.

Vertaalproject
Daarnaast heeft het festival ook
een heel speciaal vertaalproject.
Het Jiddisch, is net als het Fries,
een Europese minderheidstaal.
De manier waarop en de liefde
waarmee Tresoar probeert de
Friese taal te behouden en te
ontwikkelen, deed mij heel erg
denken aan datgene wat er ook
binnen het Jiddisch gebeurt. Dit
bracht mij op dit idee van het
vertaalproject. Het zou mooi zijn
om op deze wijze aan beide cul-

turen iets nieuws toe te voegen.
Het vertaalproject heet ‘Yesoymim’ of in het Fries ‘Weesbern’,
naar een gedicht van één van de
bekendste Jiddische schrijvers
Itzik Manger. Ik heb 21 Jiddische
gedichten geselecteerd uit de
Fuks-collectie. De geselecteerde
gedichten geven een korte, maar
boeiende bloemlezing van de
rijke Jiddische poëzie. Deze
Jiddische gedichten zijn door
Eppie Dam in het Fries vertaald.
De gedichten (in het Jiddisch
en Fries) worden gebundeld in
een boekje. In dit boekje komen
naast de gedichten ook foto’s

van Joods Fryslân anno nu, door
beeldend kunstenaar en fotograaf Gijs Dragt. Een aantal van
de gedichten is speciaal voor
dit project getoonzet door Alan
Bern (één van ’s werelds meest
toonaangevende componisten en
muzikanten uit de Joodse muziekwereld). Deze composities
zijn opgenomen door Alan Bern,
Christian Dawid, Sanne Möricke
en mijzelf. De CD komt bij het
boekje.
Alle informatie en het programma is te vinden op www.
jiddischfestivalleeuwarden.nl
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Meiwurker oan it wurd: Uzi Hagaï

‘Ik bin in kosmopolyt’
Tresoar bewarret net inkeld in soad skatten fan de Fryske taal en skiednis, mar beheart ek de biblioteek fan dr. Lieuwe Annes Buma en de
kolleksje fan dr. Leo Fuks. Uzi Hagaï is konservator fan de Fuks-kolleksje
dy’t bestiet út in unike samling fan Jiddyske en Hebrieuske boeken.

|Marijke de Boer
Mei de wite mofkes oan lit de
konservator in Jiddysk gebedeboek
sjen. Hoeden hellet er it út in read
doaske. It is in prachtich eksimplaar
beslein mei sulver en in omslach fan
skyldpod yn brún mei giele flearen. Hy
is der suver grutsk op dat dit boek yn
de kolleksje telâne kommen is, want
dat is in bysûnder ferhaal. ‘In Joadse
man út Ljouwert hat dit gebedeboek,
dat om 1800 hinne printe is, kado
skonken oan syn sweager yn
Dútslân,’ sa fertelt Uzi Hagaï (1958).
‘Dat witte wy om’t op in perkaminten
blêd in opdracht fan him yn it boek
lime is. Letter is it yn it besit kommen
fan in Dútse frou, mar dy wist net
rjocht wat se der mei oan moast. Se
joech it oan in Dútse professor dy’t
op dat stuit krekt in baan oannommen
hie by de universiteit fan Leiden. Hy
waard in kollega fan my en sa krige ik
dit wurk ûnder eagen. Doe’t bliken die
dat it oarspronklik út Ljouwert kaam,

It gebedeboek mei de
omslach fan skyldpod.

wie it in útmakke saak. Dit boek
hearde yn Fryslân. Op Tresoar is it op
syn plak.’

Israël
In lytse fyftjin jier is Uzi Hagaï no
konservator fan de Fuks-kolleksje.
Dat docht er twa dagen yn de wike en
fierder wurket er as dosint Hebrieusk
yn Leiden. Hy is berne yn Israël,
mar kaam yn de jierren tachtich
fan de foarige ieu nei Nederlân. De
leafde brocht him hjir. Nei’t er de
Nederlânske taal nei in pear jier goed
yn de macht hie, begûn er mei de
stúdzje Semityske talen en kultuer

oan de Universiteit fan Amsterdam.
Dêrneist studearre er Nederlânske
taalwittenskip en antropology.
Underwilens hat er ek de Fryske
taal goed leard, sels it praten. ‘Ik
ha gefoel foar talen en ik ha der in
soad niget oan. Dat Nederlânsk en
Frysk my reedlik goed ôfgeane, ha
ik nei alle gedachten ek te tankjen
oan ús mem dy’t thús Frânsk prate.
Al op jonge leeftyd learde ik noch in
West-Europeeske taal neist fansels
it Hebrieusk en Ingelsk op skoalle. Ik
fiel my in kosmopolyt en kin my yn in
soad lannen en op in soad plakken
thús fiele.’ Yn Nederlân fernaam
Uzi Hagaï dat in soad minsken
belangstelling hiene om Hebrieusk
te learen om bygelyks de Bibel lêze
te kinnen. Al rillegau fersoarge er
kursussen op dat mêd en dat docht
er no noch hieltyd, ek op Tresoar.
Dêrneist wurket er as fertaler en
tolk foar bedriuwen, ynstellingen en

partikulieren. Foar syn ôfstudearjen
hat er Erik of het klein insectenboek
fan Godfried Bomans nei it Hebrieusk
fertaald en in skripsje skreaun oer
de problemen dy’t er by it oersetten
tsjinkaam.

Fuks-kolleksje
De frou fan dr. Fuks frege him yn 1994
oft er de Fuks-kolleksje beheare woe.
Sy wie syn dosinte Joadske skiednis
oan de universiteit. ‘Ik ha fuort ja sein.
Doe’t ik yn Ljouwert begûn, moast de
hiele kolleksje noch ûntsluten wurde.
Net folle minsken kinne Hebrieusk en
Jiddysk lêze, dat der moast nochal
wat ynfierd en beskreaun wurde. Dr.
Fuks hie yn syn libben sa’n trijetûzen
boeken by elkoar brocht. Myn taak
as fakreferint is de kolleksje aktueel
hâlde troch nije publikaasjes oan te
skaffen. Underwilens is de samling
flink útwreide nei tsientûzen titels.
It measte dat der no bykomt is yn

it Nederlânsk of, as dat der net is,
yn in oare Europeeske taal, om’t
it sa tagonkliker is foar elkenien.
De kolleksje befettet neist in soad
neislachwurken oer it Hebrieusk en
Jiddysk, ek boeken oer de Joadske
kultuer yn de romste sin fan it wurd
en wurken oer religy en filosofy. ‘It falt
my op dat boeken oer de Kabbalah
de lêste tiid in soad útliend wurde.
Oft dat de ynfloed fan popstjêr en
Kabbalah-folgelinge Madonna is,
is fansels dreech te sizzen. Fan
literatuer besykje ik it wurk safolle
mooglik yn de orizjinele taal oan te
skaffen. De oarspronklike kolleksje
bestiet meastentiids út wurken yn de
Jiddyske of Hebrieuke taal.’

Jiddysk
Hebrieusk en Jiddysk brûke itselde
alfabet, it Hebrieuske skrift, mar
dochs lykje beide talen net op
elkoar. Foar Friezen en Nederlanners

is it Jiddysk goed nei te kommen,
want it liket in protte op it
Middelheechdútsk mei eleminten út
it Hebrieusk, Arameesk en Slavysk.
‘Earst moatte jo it skrift leare te
ûntsiferjen en deroan wenne dat
it skrift oarsom is as ús skrift. Jo
moatte fan achter nei foar lêze en
fan rjochts nei lofts,’ leit Uzi Hagaï
út. ‘De ynfloed fan beide talen is
werom te finen yn oare talen. Sa
wurde wurde as ‘amen’, ‘sabbat’ en
‘halleluja’ oer de hiele wrâld brûkt.
Der binne ek Jiddyske wurden dy’t
yn de Nederlânske taal ynboargere
binne lykas de groet ‘de mazzel’
of ‘lef’ dat letterlik hert betsjut. It
Jiddysk wurdt net folle mear praat.
Der binne tal fan Joadse enklaves
op de wrâld, lykas yn Antwerpen
en New York, dêr’t minsken noch
Jiddysk prate. De Jiddyske literatuer
dêrfoaroer is oer de hiele wrâld
ferneamd. Yn de kolleksje sit in unyk
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Museumwykein:

eksimplaar fan de literêre skriuwer
Itzik Manger. It boek is yn 1939 yn
Warschau printe yn it jier dat de
Dútsers Poalen binnenfoelen. De
besetter ferneatige de folsleine
oplage, mar in pear boeken wiene
al nei it bûtenlân stjoerd. Kinst sizze
dat dit boek in oerlibjende fan de
holocaust is.’

De keunst fan
de wierheid
Sa’n tsien jier lyn joech ik in rûnlieding oan in groep
folwoeksenen en liet har dokuminten en foto’s sjen út it argyf
fan it NOBOVO. Dat is it Nederlands Onderzoeks Bureau Voor
Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten, koartsein it UFO-argyf.
De reaksjes by benammen de foto’s wiene hiel ferskillend en
der ûntstie in wiidweidige diskusje oft it materiaal no echt of
falsk wie. Ik antwurde dat it materiaal echt wie, mar dat it oan
de ûndersiker wie om út te meitsjen oft it materiaal de wierheid
werjoech. Ien frege doe fernuvere oft wy ek stikken yn it argyf
bewarren dy’t net wier binne.

De ynkunabel út 1485 dy’t noch goed te lêzen is.

Jiddysk Festival
Uzi Hagaï sil 20 april in rûnlieding
fersoargje by de útstalling oer de
skatten fan de Fuks-kolleksje yn it
ramt fan it Jiddysk Festival dat 15
april begjint. ‘Ik wie fuort entûsjast
doe’t direkteur Bert Looper mei
it idee foar dit festival kaam. Yn
oare stêden bart soks al en it
waard heech tiid dat Ljouwert syn
Jiddysk festival krijt. De bêste

klezmermuzykgroep fan Nederlân,
Di Gojim, komt nota bena út
Fryslân.’ Mei workshops, lêzingen,
kursussen en films wurdt Ljouwert
in wike lang ûnderdompele yn
de Jiddyske kultuer. ‘It is moai
dat minsken yn kontakt komme
kinne mei in oare kultuer. Dat is in
ferriking. Boppedat komt de Fukskolleksje mear yn de belangstelling

en dat is fansels altyd goed,’ laket
Uzi Hagaï. Op de útstalling is ek it
Joadske gebedeboek te sjen mei it
skyldpodomslach. Ek te sjen op de
tentoanstelling is it âldste boek út de
Fuks-kolleksje. Dat is in ynkunabel
út 1485, in profeteboek. Dy
Hebrieuske ynkunabel is prachtich
printe en - dat is bysûnder - noch
hiel dúdlik te lêzen.
|Theo Kuipers

Leo Fuks is berne yn Poalen yn 1908. Hy kaam yn 1934 nei Nederlân.
Nei de Twadde Wrâldoarloch - hy wie ûnderdûkt -

wurke er by de

universiteitsbiblioteek fan Amsterdam. Hy waard konservator fan de ôfdieling
Judaica en Hebraica. Letter wurke er oan de Universiteit fan Amsterdam by
de moderne Hebrieuske en Jiddyske taal- en letterkunde. Nei syn pinsjoen
gong er troch mei wittenskiplik ûndersyk. Hy hat twa grutte katalogy fan
Hebrieuske en Joadske hânskriftesamlingen publisearre fan de biblioteek
fan de UvA en de biblioteek fan de Portugeesk-Israelityske gemeente
fan Amsterdam. Nei syn dea yn 1990 krige de Provinsjale Biblioteek syn
kolleksje. Hy hie fêstlein dat syn samling yn Fryslân bewarre wurde moast
om’t er tankber wie foar de help dy’t de Friezen oan Joadske Nederlanners
joegen yn de oarloch. Syn frou, dy’t meiwurke oan de publikaasjes, siet ek
ûnderdûkt yn Fryslân.

It lanlike tema fan it museumwykein is dit jier
‘De keunst fan de wierheid’. Tresoar spilet dêr op
yn mei in útstalling oer ‘Feit en Fiksje yn Tresoar’. De útstalling lit in bûnt ferskaat sjen fan
alderhande bysûndere en heimsinnige argyfstikken, boeken, foto’s, oarkonden út ús eigen kolleksje. It mysterieuze Oera Linda boek, it testamint fan
Grutte Watze, De Betooverde Weereld fan Balthasar
Becker, de profesy fan Intje Jans, in krante fan in
dakleaze út 1858 en fansels materiaal oer UFO’s
yn Fryslân.

Lêzings
Yn kombinaasje mei de útstalling wurde op snein
6 april om14.00 oere trije nijsgjirrige lêzings hâlden. Lourens Oldersma sil yn syn lêzing ‘Johannes
Wardenier, sjeny of fantast’ te set oer de útfynst
fan de brânstofleaze motor. Kerst Huisman nimt

ús mei nei de apokrive kroniken fan de Fryske
skiednis. Dêryn komt in heimsinnige Kening
Eseloor foar en Huisman sil beredenearje dat wy
hjir mei in histoaryske Fryske kening út de seisde
ieu te meitsjen ha kinne. Bert Looper, direkteur
fan Tresoar slút de middei ôf mei in ferhaal oer
‘falsk en echt yn de kolleksje fan Tresoar’.

Tagong
Om reden fan konservearring en behâld (en
fansels ek om de heimsinnichheid te fergrutsjen)
is de útstalling mar in skoftke te besjen. Dat kin
fan moandei 31 maart oant en mei woansdei 9
april op de reguliere iepeningstiden fan Tresoar.
Yn it museumwykein fan 5 en 6 april is Tresoar
iepen op sneon fan 9.00 oant 13.00 oere en op
snein fan 13.00 oant 17.00 oere. De tagong foar de
útstallingen en de lêzings is fergees.
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Omslach fan it karbrief fan it
‘Christlik Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse’.

Ien ieu
Kristlik Frysk Selskip
It Kristlik Frysk Selskip bestiet dit jier hûndert jier. Dat jubileum wurdt
12 april fierd. De iepening dêrfan is yn Tresoar. Dan wurdt de ynventaris
fan it Kristlik Frysk Selskip oan Tresoar oanbean. Der is ek in lytse
útstalling fan materiaal fan it Kristlik Frysk Selskip yn de publykskantine
fan Tresoar te sjen.

op Pinkstermoandei yn hotel
Klanderij yn Ljouwert, dêr’t
Huismans ta foarsitter keazen
wurde soe fan it Christlik
Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse, waarden al de
linen útlein, dêr’t it Kristlik Frysk
Selskip hinne woe: de eigen taal
brûke ta eare fan God, dêrta soe
der in bibeloersetting komme
moatte, ûnderrjocht fan it Frysk
op kristlike skoallen, it earjen
fan it Frysk as omgongstaal yn
it kristlike mienskipslibben en
it brûken fan it Frysk as literêre
taal. Koartsein it Frysk soe yn
alle kristlike rûnten yngong fine
moatte al of net yn ’e mande mei
oare Fryske organisaasjes.

Taalstriid

It haadbestjoer fan it Kristlik Frysk Selskip yn 1958.
|Thys van der Veen

It Kristlik Frysk Selskip is
de organisaasje dy’t him
fan ’e oprjochting ôf de
Fryske emansipaasje fan it
reformatoarysk-kristlike folksdiel
yn Fryslân ta doel steld hat
en tagelyk in Frysker Fryslân
neistribbet. Oprjochte yn 1908
woe it Selskip ek in tsjinwicht
biede tsjin it liberale en anty-

tsjerkske part fan de befolking.
Yn it Friesch Dagblad fan septimber
1907 hie in oprop stien fan ds.
Sipke Huismans om in Christlik
Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse op te rjochtsjen.
Oanlieding wie in reaksje fan
ds. Huismans op it minne Frysk
fan Anders Minnes Wybenga
yn it Friesch Dagblad. Huismans

ferwiist yn dat skriuwen op syn
lidmaatskip fan it studinteselskip
Natio Frisica, in selskip foar
Fryske taalstúdzje. Oan ’e Frije
Universiteit hie Huismans de
ynfloed fan Abraham Kuyper
ûndergien. Dy hie him leard
dat de taal as in fan God jûne
jefte beskôge wurde moast.
Yn ’e oprjochtingsgearkomste

It soe in taaie taalstriid op
bibelske grûnslach wurde. De
liberalen en frijsinnigen en net yn
it minst de Fryske folksskriuwers
hienen de grifformearden
danich begekke en delhelle. Foar
party ortodoksen waard it Frysk
assosjearre mei grapjeien en
koartswyl. Aksje foar it Frysk stie
yn in ferkeard ljocht. It wie G.A.
Wumkes, ien fan ’e oprjochters
fan it Selskip, dy’t yn 1915 foar
it earst sûnder meiwitten fan it
tsjerklik gesach yn ’e herfoarme
tsjerke fan Tsjom in preek yn
it Frysk hâlde. Al yn ’e kranteoproppen fan 1907 wie in berop
dien op de treflike persoan fan
Gysbert Japicx. It is gjin niget dat
by de Gysbert Japicxfeesten yn
augustus 1908 as earste útjefte
fan it Selskip it Gysbert Japiksboekje
ferskynt. P. de Clercq hie
fuortendaliks al by de oprjochting
it grutte bedrach fan hûndert
daalders tasein foar it gearstallen
fan in skoalboek. Oan ’e betingst
om in selskipsorgaan út te jaan

wurdt yn 1909 foldien (Yn ús eigen
Tael). It tydskrift ferskynt seis
kear yn ’t jier en hat yn 1910 in
oplage fan tûzen eksimplaren.
Njoggentjin jier letter ferskynt
it wykblêd De Stim fen Fryslân,
útjûn troch de dêrfoar oprjochte
Kristlik Fryske Parseforiening.
Ein 1995 falt it doek foar it
dan noch mar seis kear it jier
ferskinende blêd dat fan 1968 ôf
in mienskiplike moanne-útjefte
mei it Roomsk Frysk Boun wie.

Underwiis
Nei de earste jierren fan syn
ûntstean ferleit it Selskip it
krewearjen foar taalbefoardering
nei easken op polityk,
maatskiplik en kultureel mêd,
doch bliuwt de jierren troch
it brûken fan de eigen taal yn
godstsjinstige fermiddens en
it útjaan fan stichtlike lektuer
foarop stean. Soms wurdt
yn gearwurking mei oare
organisaasjes dy’t har ynsette foar
de Fryske striid in mienskiplik
doel neistribbe. Foar it ûnderwiis
slagget dat mei de oprjochting
fan de Algemiene Fryske
Underrjucht Kommisje. Foar oare
saken leit soks slimmer. It Kristlik
Frysk Selskip hat bygelyks nea
oanstien op in nasjonaal Fryske
Partij fanwegen de prinsipjele
útgongspunten fan it Selskip
en sa wienen der prinsipjele
beswieren tsjin it stypjen fan
De Fryske Biblioteek. Der koe ek
oan 1945 ta njonken it Kristlik
Frysk Selskip in Grifformeard
Frysk Selskip for Fryske tael en
Skriftenkennisse bestean, mei’t
der ferskil fan ynsjoch wie oer
it al of net bestean fan in Frysk
folk. De ûnderwiisman en lange
tiid foarsitter fan it Selskip
S.E. Wendelaer Bonga, lit yn ’e

tritger jierren fan de foarige
ieu in dúdlik lûd hearre oer it
folkswêzen en it opkommend
nasjonalisme yn Europa en de
stânpunten fan it Selskip.

Kriten
Fan ’e miet ôf oan wie it
Selskip in hechte organisaasje
mei kriten, distrikten en in
Propagandakommisje. Mei
it Boun fan Kristlik Fryske
Jongerein besiket it Selskip
de âldere jongerein te binen.
As poadium foar ideeën en
as propagandamiddel wurdt
De Gouden Tiid útjûn. Oan nije
inisjativen ûntbriek it net. Guon
hiene gjin lang bestean. It troch
E.B. Folkertsma oprjochte Kristlik
Frysk Nationael Striidboun en
it Great Frysk Striidboun binne
in sêfte dea stoarn. In opfallend
ferskynsel is it beneamen en
ynstellen fan kommisjes mei
in tydlik karakter, lykas de
Besinningskommisje út 1959,
dy’t him dwaande hâlde mei
de geastlike eftergrûnen fan
de Fryske striid. Duorjender
is de Bibelferkeapkommisje,
foarrinner fan de Kommisje
ta Befoardering fan de ferkeap
fan Fryske bibelútjeften. Nei
it reekommen fan de bibel yn
Fryske oersetting troch G.A.
Wumkes en E.B. Folkertsma yn
1943 is der ferlet om de bibel
yn ’e earetsjinst yngong fine te
litten. It Selskip sjocht sjocht
him foar in nije taak steld, ien
dy’t yn selskipsfermidden altyd
aktueel bleaun is.
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Tentoonstelling over
de geschiedenis van het boek
Letters, woorden en tekst gebruiken wij elke dag. Waarom schrijven
wij op papier van A4-formaat? Heet een miniatuur zo omdat het een
heel klein plaatje is? Wat was er te vinden in de bibliotheken van de
Oudheid? Welke rol spelen de antieke teksten nu nog in computergames en films? Antwoorden worden gegeven op de tentoonstelling
‘Lectori Salutem, Boek en Oudheid’ in het Allard Pierson Museum
in Amsterdam. De tentoonstelling gaat over het ontstaan en de geschiedenis van het boek in en na de klassieke oudheid. Tresoar en
de Buma Bibliotheek werken mee aan deze expositie.

Originele objecten, de mooiste
handschriften en boeken uit
Nederlandse collecties, foto’s
en teksten tonen hoe het werk
van klassieke auteurs de eeuwen
heeft doorstaan. De tentoonstelling is onderdeel van de UNESCO-manifestatie Amsterdam
Wereldboekenstad 2008 en duurt
tot en met 7 september.

Website
|Hans Laagland

De tentoonstelling, die op 25
april wordt geopend, behandelt
een aantal kernmomenten uit
de geschiedenis van het boek.
Vanaf het gesproken woord, de
papyrusrol en de codex naar de
productie van het Middeleeuwse
handschrift, de uitvinding van
de boekdrukkunst, het gedrukte
boek en het luisterboek van nu.
Ook antieke en moderne bibliotheken en de oudheid in films en
computergames komen aan bod.

Tresoar werkt mee aan deze
tentoonstelling en heeft
de begeleidende website
www.boekenoudheid.nl ontwikkeld. De website behandelt
de geschiedenis van het boek
in een encyclopedische opzet.
De website is informatief
en daardoor ook uitstekend
geschikt voor projecten in
het voortgezet onderwijs.
Daartoe zal bij de website
een onderwijspakket worden
ontwikkeld voor het voortgezet
onderwijs dat vrij beschikbaar

Dichtersfestival Frjemde Kusten
Ein augustus wurdt yn Fryslân foar de seisde kear it Frysk Festival
hâlden. Tsien dagen lang binne der sa’n hûndert foarstellingen rûnom
yn de provinsje. Wa hat gjin geweldige oantinkens oan eardere edysjes fan it Frysk Festival? It teaterspektakel Abe!, de Slachtemaraton,
de poëzijjûn Salut au Monde, de dichtersoptredens fan ‘Skipperslatyn’, de musical Mata Hari, Tryaters Dreame by Midsimmernacht of
Piter Verhoeff syn film De Dream. Foar it Frysk Festival fan dit jier binne de sintrale plakken Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean en Snits.
Op it programma steane ûnder oare in grut iepeningsspektakel op
freed 22 augustus mei 400 Hafabra-muzikanten, in jongere-opera
en in dichtersfestival.

is. Daarnaast zullen topstukken
uit de collectie van Tresoar te
zien zijn op de tentoonstelling
in het Allard Pierson Museum.

Tsjêbbe Hettinga yn de tún fan it
eardere FLMD yn 1991
(foto: Andrys Stienstra).

Week van de Klassieken
Behalve de website vergezellen
het boek Boek en Oudheid (Amsterdam, 2008) en een televisiedocumentaire over hetzelfde
onderwerp de tentoonstelling.
Gelijktijdig met de opening
van de tentoonstelling start de
eerste editie van de Week van de
Klassieken (24 april tot en met 3
mei) met speciale aandacht voor
boeken uit en over de oudheid
en een geschenkboekje van Fik
Meijer Lessen in beschaving. Athene,
Rome, Washington. Tresoar, Buma
Bibliotheek organiseert in de
Week van de Klassieken de lezing
‘Ondergang van Rome als spiegel
van Europa’ van classicus en
publicist Dr. A.J.L. van Hooff. De
lezing is dinsdag 29 april om
19.30 uur. De toegang is vrij.

|Teake Oppewal

It dichtersfestival is op sneon 23
augustus yn Ljouwert, de hiele
dei troch. De titel is ‘Frjemde
Kusten’, nei in bekend gedicht
fan Tsjêbbe Hettinga, mar de
titel ferwiist ek nei de reizen
fan Jan Jacob Slauerhoff. De dei
wurdt iepene mei de spesjale
muzyk- en poëzijfoarstelling
‘De leginde fan it ljocht’, dy’t
by sinne-opgong spile wurdt
yn de Prinsetún. De muzyk
dêrfoar is skeaun troch Klaas
Hoek, de tekst is fan Tsjêbbe
Hettinga. Dêrnei binne der
fan 11.00 oere ôf allerhanne
poëzij-aktiviteiten yn de stêd.
Sa farre troch de grêften

fan Ljouwert flústerboatsjes
mei oan board dichters dy’t
gedichten foardrage. Ien fan de
boatdichters is Sjoerd Kuyper
mei in programma foar bern.
Oan de ein fan de middei is yn
de skouboarch De Harmonie in
poëzij-kafee. It jûnsprogramma is
wer yn de Prinsetún. Dan binne
der optredens fan in oantal
bûtenlânske dichters, te witten
Breyten Breytenbach (Súd-Afrika),
Sigurbjörg Thrastardóttir (IIslân)
en Raoul Schrott (Eastenryk).
Dy dichters binne útnoege op
yntroduksje fan respektivelik
Tsjêbbe Hettinga, Elmar Kuiper
en Albertina Soepboer. It doel

is dat gast en útnoeger tegearre
in optreden fersoargje. Fan
de Nederlânske dichters hat
ûnder oare Gerrit Komrij tasein
te kommen. Kader Abdolah
sil gedichten fan Slauerhoff
lêze en Nynke Laverman sil in
sels komponearre muzikale
fertolking bringe fan it
gedicht ‘Frjemde Kusten’. It
festival wurdt organisearre
troch âld-Ljouwerter Janita
Monna yn gearwurking mei de
Stichting Litteraire Activiteiten
Leeuwarden (SLAL) en Tresoar. It
folsleine programma wurdt yn
de rin fan 2008 bekend makke op
www.fryskfestival.nl.
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Frysk Spektakel:

op syk nei ferhalen
|Teake Oppewal

Yn de gemeente
Frjentsjerteradiel is yn 2008
in projekt geande mei de
titel ‘Fan duveldrek nei…’. By
dit projekt wurde yn tolve
doarpen fan de gemeente
jûnen organisearre om
ferhalen fan de minsken út
it doarp by elkoar te swyljen.
Dy ferhalen hoege net feitlik
te wêzen, se meie bêst wat
oanset wêze, opsnolke en
smeuïch makke. Mar se
moatte wol te ferbinen wêze
mei in oanwiisber plak yn it
doarp of de omkriten.
Sa’n oanwiisber plak yn it
doarp kin in âlde pleats wêze,
in betonnen brêgehaad fan in
spoar dat der net mear leit, in
pealtsje, in pear beammen, in
gebou, in stik lân mei in aparte
namme en gean sa mar troch.
Alle stof dy’t sa op in jûn
boppe wetter komt, is it rûge
materiaal dêr’t trije betûfte
Fryske skriuwers, Jetske
Bilker, Neeltsje Bonnema en
Mindert Wynstra, folsleine
ferhalen fan skriuwe sille. De
ferhalesamling wurdt útbrocht
yn ien boek. Omdat se te

ferbinen binne mei lokaasjes
yn de gemeente is it boek ek
de basis foar in rûte dy’t folge
wurde kin, en komme der foto’s
by fan de plakken dêr’t it om
giet. Meiwurkers fan Tresoar
presintearje op sa’n jûn út de
argiven en databanken fan it
ynstitút allegear nijsgjirrich
materiaal oer it doarp,
histoarysk en literêr. Der ha
al in pear jûnen west, ûnder
oare yn Achlum, Hitsum,
Easterbierrum en Seisbierrum. It
die bliken dat it argyfmateriaal
as soarte fan kapstok wurke foar
de oanwêzigen om har eigen
ferhalen oan op te hingjen,
of as ynspiraasje om sels mei
anekdoates, ferhalen en sterke
stikken te kommen.

Nijsgjirrige anekdoates
Wat de literêre kant oangiet,
kinne je tinke oan skriuwers
dy’t yn it doarp berne binne of
dêr wenne ha, literêre barrens
en it foarkommen fan it doarp
yn folksferhalen en oare literêre
teksten. Yn Achlum kamen
sa Klaas Keunst te praat, de
sterke man út folksferhalen,
de skriuwster Baukje Fokkema

dy’t dêr berne is, Harmen
Sytstra dy’t der wenne hat, de
dichter Atze Bosch (ek berne yn
Achlum) mei moaie fersen oer it
doarp, it ferhaal ‘De boerefaam
fan Achlum’ yn Hylke Speerstra
syn boek Simmerlân en fansels
ek de ‘Tesck-Law fan Achelim’
fan Paulus Liger. By Hitsum
kaam in foto boppe wetter
fan de learingen fan de legere
skoalle út likernôch 1920
mei Douwe Tamminga derop,
Beart Oosterhaven en Jarich
Hoekstra (berteplak), en it
Hitsumer binnenpaad by Koos
Tiemersma. In aparte fynst wie
it boek Taco’s jeugd út 1954, dat
de jongesjierren beskriuwt fan
ds. Rients Dykstra (1883-1956).
It boek waard troch Lolle
Nauta foar de RONO priizge om
syn suvere en licht iroanyske
toan. Fan Beart Oosterhaven
waard troch oanwêzigen yn
it doarpshûs ferteld dat dy
yn de jierren tachtich gas
oanboarre yn in stik lân,
doe’t er it spit fan de geit de
grûn yn sloech. De gasbuis
lei blykber net sa djip ûnder
it gers. Ek oan Easterbierrum
sit literêr byt: berteplak fan

Foto fan duveldrek. Mei duveldrek wurdt in bocht bedoeld yn de Achlumer feart, oan de súdwestkant fan Hitsum. It is ek it
plak dêr’t de âlde tram fan Frjentsjer nei Boalsert oer in brêge ried. De resten fan dy brêge binne noch altyd te sjen.

Tytsy Wyngaarden en Jan Piter
Janzen, en beskreaun yn de
romans fan Harm Lodewyk, fan
wa’t it bertehûs ek noch bekend
is. Fansels is Jelle Zijlstra de
bekendste Easterbierrumer.
Guon minsken wisten noch
dat Lodewyks biografyske
roman De snikke yn 1982 oan
Zijlstra oanbean wurde soe.
Doe’t it lykwols sa fier wie,
ferskynde frou Veenhof, de
boargemaster fan de doe noch
besteande gemeente Barradiel,
om it boek yn ûntfangst te
nimmen. De datum fan de
oanbieding wie feroare, en doe
koe Zijlstra net. ‘En zie, het was
Lea’, skynt se sein te hawwen,
in subtyl en humoristysk
sitaat. Easterbierrum komt,
krekt as Hitsum, ek foar yn in
boek mei jeugdoantinkens,

nammentlik yn it boek Closehauled (1930, ‘Skerp oan ’e
wyn’) fan de emigrant Henry
K. Pasma (1881-1938/1948).
Yn Seisbierrum kaam fansels
Tsjerk Hiddes op it aljemint,
dy’t ek yn de literatuer werom
te finen is. Yn de Rimen en Teltsjes
stiet in flot rinnend fers fan
Eeltsje Halbertma oer ‘It boike
fan Seisbierrum’, en yn 1973
kaam Hendrik Hoogeveen mei it
berneboek wijd oan de seeheld.
En wa ken net ‘It grouwe
pak’ fan Joast Halbertsma,
ek út de Rimen en Teltsjes, dat
spilet op Liauckema State? In
prachtich luguber ferhaal, mei
as hichtepunt de sêne dat in
jonge fan sechtsjin mei in grut
gewear troch it grouwe pak
hinne sjit, en it bloed der út
begjint te rinnen…

Toernee
Wa’t mear lêze wol oer de jûnen
dy’t west ha, kin dat opsykje yn
it digitaal argyf fan de Leeuwarder
Courant. Der steane ferslaggen yn
fan de pilot-jûn yn Achlum op 11
april ferline jier en fan Hitsum
op 15 jannewaris fan dit jier. De
toernee hat yn febrewaris en
maart de folgjende plakken oan
dien: Seisbierrum/Pitersbierrum,
Tsjummearum/Furdgum en
Tsjom. Op moandei 14 april is it
Frysk Spektakel yn it doarpshûs
fan Peins foar de doarpen Sweins/
Peins. Fan ’t hjerst folgje dan noch
Doanjum/Boer, Rie, Skalsum en
Hjerbeam. Mear ynformaasje is te
finen op www.fryskspektakel.nl.
Dy side wurdt hieltyd oanfolle mei
datums fan de jûnen, ferslaggen
en foto’s. Letter komme der
ferhalen en de rûtes by.
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Undersiker oan it wurd: Simon Visser

De ferlerne tiid fan
dowetillen
Simon Visser docht al mear as tritich jier ûndersyk nei dowetillen. In
‘goedaardige ôfwiking’ neamt er syn ynteresse yn it âlde gebrûk fan it
hâlden fan dowen. Yn Nederlân binne mar trije oare minsken dy’t har ek
dwaande hâlde mei de behuzing fan dizze fûgelsoart.

De poarte fan Sjuxma-state yn
Waaksens út de santjinde ieu
(foto: Simon Visser).

|Marijke de Boer
Simon Visser (1945) wurke as
monteur by de PTT. Hy fersoarge
de elektrisiteit fan telefoansintrales
en postkantoaren yn Fryslân. As
monteur kaam er foar it earst yn
de kunde mei it fenomeen dowetil.
Al hie er dat sa gau net yn de
rekken. ‘It wie yn 1976,’ fertelt de
ûndersiker. ‘Ik wie dwaande yn it
postkantoar fan Bitgummole doe’t
my ynienen opfoel dat der gatten yn
de bûtenmuorre fan it gebou sieten.’
Der stutsen stiennen út. It praat wie
dat dat wie om it katolike leauwe
út te dragen. Der koest baarnende
kearskes op sette. It wie dus foar de
dowen, sa kaam ik letter te witten.’
Trochdat er foar syn wurk in soad
op paad wie, begûn er om him
hinne te sjen oft er mear gebouwen
seach mei gatten yn de muorre. ‘Ik
hie altyd it fototastel mei en as ik
ûnderweis wat tsjinkaam, makke ik
der in foto fan. Thús belle ik dan de
eigner op om te hearren wat it wie.

Soms fûnen de minsken it nuver dat
ik dernei frege, mar meastentiids
wiene de reaksjes posityf. Troch
de ynformaasje mei elkoar te
fergelykjen, kaam ik der achter dat
de gatten yn it postkantoar, dat
ûnderwilens ôfbrutsen is, foar dowen
ornearre wiene.’

Spoar
De fassinaasje foar de dowetil wie
ûntstien en Simon Visser woe mear
fan de achtergrûn witte. Sûnt dy
tiid besocht er geregeld de argiven
fan it (doe noch) Ryksargyf. Nei’t er
seis jier lyn mei de VUT gie, krige
syn ûndersyk serieuze foarmen. Hy
komt fjouwer middeis yn ’e wike
nei Tresoar en wurket systematysk
alle Fryske gemeenten troch oan
de hân fan in list mei nammen fan
minsken dy’t in dowetil registrearje
litten ha. Dy list hat er opfrege by
it Algemeen Rijksarchief yn Den
Haach. Oan de hân fan weesbrieven,

floreenkohieren, proklamaasjes
en ynventarisaasjes besiket er
it besit fan in pachter of lânhear
te rekonstruearjen. Dat falt net
altyd ta, want in lânhear koe acht
pleatsen ha en wêr hat dy dowetil
dan stien. By in pachter mei ien
pleats leit dat makliker fansels. ‘By
in ynventarisaasje fan It Kleaster
yn Stiens ha ik trije wiken dwaande
west om de dowetil te plak te
bringen. En as dowetillen ferervje
oan de froulike kant, is it spoar
hielendal lestich om te folgjen om’t
de namme dan feroaret. Soms rint in
spoar dea, dat bart my sa ien op de
tweintich kear. Spitich want dêrmei
hast in soad tiid fergriemd.’

Skiednis
Yn de skiednis fan de dowetil
binne trije perioaden oan te wizen.
‘Minsken begûnen mei it hâlden fan
dowen yn de trettjinde ieu. Dat wie
benammen foar de poerbêste dong

en de konsumpsje. Yn dy tiid wiene
de friezer en keunstdong noch net
útfûn,’ laket Visser. ‘It moaie oan
dowen is dat je se gjin fretten hoege
te jaan. Se moatte harsels mar rêde
mei iten dat se op it lân fan de boer
fine, of dat fan de boer derneist.
Dat wie moai goedkeap.’ Sûnt 1850
wurdt it hawwen fan in dowetil
sjoen as statussymboal. Ut dy tiid
komme ek de tillen op peallen mei
moaie houten kasten of in toer op in
stiennen ûnderstel. Yn Aldeberkeap
stiet noch sa’n eksimplaar. ‘Yn 1900
begûnen boeren mei it hâlden fan
dowen as hobby. Dowetillen binne
te finen yn poartgebouwen en
koetshuzen. De measte dowetillen
yn Fryslân besteane út gatten yn
in muorre, dy’t tagong jouwe nei in
souder fan in pleats of skuorre. As
der tefolle dowen wiene, ferdwûnen
se yn de panne.’ De moaiste
dowetil fan Fryslân is neffens Simon
Visser yn Boer, yn it pastoarshûs út

1540. ‘Der sitte seis gatsjes yn de
muorre. Mar ek Sjuxma-State yn
Waaksens is prachtich. Dêr is noch
goed te sjen dat der wol sa’n fjirtich
gatten yn de muorre sitte. It is no in
Ryksmonumint.’

Registraasje
Om in dowetil hâlde te kinnen,
moast de eigner in registraasje
oanfreegje. ‘Yn 1814 hiene de
Lagelanden gjin jild mear, dat hiene
de Frânsen meinaam. Fandêr dat se
doe oeral belesting op heften, ek op
it registearjen fan in dowetil. Foar fiif
gûne krige men de registraasje en
mocht elkenien dowen hâlde.’ Simon
Visser sprekt de bewearing tsjin dat
it rjocht fan dowetillen foarbehâlden
wie oan adel en hege geastlikheid.
‘Flauwekul. Ja, it hat miskien sa
west, yn de trettjinde en fjirtjinde
ieu. In ieu letter wie it al net mear
sa. Letter hie de skuonmakker sels
in dowetil. Boppedat is der inkeld

sa’n dokumint bekend út Seelân.
Dat wol net sizze dat dat ek foar
oare gewesten sa wie.’ Yn 1814
wiene der trijehûndert registrearre
dowetillen yn Fryslân. Yn 1953
wiene der noch mar trije. It wie sels
net mear de muoite wurdich om it
rjocht fan dowetillen yn de wet op
te nimmen. ‘De delgong is al gau
ynset nei 1830. It brocht nei alle
gedachten te min op. Fan de lêste
trije dowetillen besteane inkeld noch
it poartgebou fan Sjuxma-State yn
Waaksens en de dowesouder yn
Ingwierrum. Dowetillen binne wol
fan kultuerhistoaryske wearde, mar
dat wurdt faak net sa sjoen. As in
skuorre mei gatsjes foar de dowen
yn it paad sit by nijbou, wurdt dy
gewoan sloopt.’

Moaie fynst
De âldste dowetil yn Fryslân is
dy by it kleaster Claerkamp by
Rinsumageast út de trettjinde of
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Akten van familienamen digitaal
De registers van de aanneming van Familienamen uit 1811 vormen een bijzonder
waardevol onderdeel van de collectie van Tresoar. Bij stamboomonderzoek markeren ze
de overgang van de negentiende naar de achttiende eeuw en de tijd daarvoor. De inhoud
van deze registers kan al jaren lang op de website van Tresoar worden geraadpleegd.
Inmiddels kunnen ook de originele akten op de website worden bekeken.

Dowetil fan Fogelsangh-state yn
Feankleaster út begjin tweintichste ieu
(tekening: Simon Visser).

fjirtjinde ieu. ‘By it ôfgraven fan de
grûn waard in argeologyske fynst
dien, mar men wist net krekt watfoar
fûneminten opgroeven wiene. Guon
seine dat it gong om resten fan in
ferdigeningstoer, oaren mienden
dat it restanten fan in waskhok
wiene. Beide wiene net oannimlik
om’t it bouwurk op rûnbôgen yn
in grêft stie en de muorre in meter
dik wie.’ Simon Visser woe it neier
útsykje. ‘Ik ha my ferdjippe yn de
Cisterciënzers dy’t yn dat kleaster
sieten. It is in strange oarder mei in
soad regels. Sa ieten se fegetarysk
en dat hâlde yn dy tiid yn dat se gjin
fleis fan fjouwerpoatigen ieten, dus

In dowetil yn de tsjerketoer fan Kimswert út 1516 (foto: Simon Visser).
|Siem van der Woude

wol fisk en fûgels. Yn in kleaster
yn Frankryk út deselde tiid hie ik in
soartgelikense toer mei rûnbôgen
sjoen. Yn myn bêste Ingelsk ha ik
doe in brief nei dat kleaster skreaun.
Ut it antwurd dat ik weromkrige,
die bliken dat it in dowetil wie. It
ûnderste stik, dat yn it wetter stie,
wie bedoeld as bewarplak foar
libjende fisk. De bôgen wiene dêrta
tichtset mei stokken en planken,
op sa’n wize dat der noch wol wat
wetter troch hinne streame koe. It
stik dêrboppe wie in dowetoer. De
mysterieuze fynst wie gewoanwei
bedoeld as soarte fan kuolkast
mei iten fan de kleasterlingen.’

Nettsjinsteande it wurk dat Simon
Visser al dien hat – hy hat thús
trije meter argyf – wit er dat er
it wurk net dien krije sil. ‘Ut myn
eigen ûndersyk kom ik no op 470
dowetillen. Ik wit net wêr’t it ophâldt.
Salang’t ik sûn bin en op Tresoar
komme kin, sil ik fierder de argiven
trochsneupe. It is in nuvere hobby,
mar it is machtich moai wurk.’ De
ûndersiker hâldt sels gjin dowen, wol
hat er in fassinaasje foar de bistjes.
‘Dy gewoane grize do seit my net
safolle, mar in skoftke rûn der sa’n
reade bûnte do op de Ljouwerter
merk. Dy ha ik in tiid net sjoen. Dan
mis ik him wol.’

De verspreiding van de
familienamen is voor 1800
zeer geleidelijk verlopen. In
het algemeen kan men zeggen
dat in de zuidelijke gewesten
meer mensen een familienaam
hadden dan in de noordelijke.
Ook kwamen ze in de hogere
sociale lagen meer voor dan
in de lagere. In Fryslân had de
meerderheid van de bevolking
nog geen vaste familienaam.
Men duidde personen aan
met hun voornaam en het
patroniem, de verwijzing naar
de vader, zoals bijvoorbeeld
Harm Wytzes of Pieter Fokkes.
In Drenthe en Groningen
was de situatie vergelijkbaar.
Toen Nederland werd ingelijfd

bij Frankrijk moesten de
Franse systemen en regels
voor bevolkingsregistratie
hier ook worden ingevoerd.
Bij Keizerlijk Decreet van 18
augustus 1811 werd iedereen,
die nog geen vaste familienaam
had, opgedragen er een te
laten registreren bij het
grietenijbestuur. In Fryslân
werd hier massaal gevolg
aan gegeven en gelukkig
zijn de registers die van deze
operatie de neerslag vormen,
grotendeels bewaard gebleven.
Ze bevatten ruim 27.000 akten
met circa 6300 verschillende
namen. Niet iedereen overzag
in 1811 de consequenties van
een grappige familienaam. Zo

koos Gatse Ages in Tzummarum
de naam Havveniks. Zijn
kinderen waren bij nader
inzien minder gelukkig met
deze naam en noemden zich
Wassenaar, naar de familie
van hun moeder. Er zijn
meer bizarre familienamen
zoals Pottjebier, Manweg en
Zingzang. De dragers van deze
laatste naam kwamen niet uit
China maar uit Langezwaag.
De meest opmerkelijke
familienaam blijft nog altijd
‘Profeet van Sion’. Deze werd
aangenomen door Obe Sybrens
uit Makkum. Hij overleed in
1814, zonder kinderen, en
daarmee was deze naam ook
weer verdwenen.
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Nacht van de Filosofie

Fiif jier stúdzjeseal

Op vrijdag 11 april wordt er in
het kader van de Nacht van
de Filosofie een grootschalige
bijeenkomst georganiseerd in
Tresoar. Centraal als thema
staat de stad. De stad is meer
dan alleen huizen, winkels en
veel mensen. De stad staat ook
symbool voor de beschaving van
de mens: werk, cultuur, diversiteit
en dynamiek, het is er allemaal te
vinden. Maar het leven in de stad
kent ook zijn keerzijde: anonimiteit,
vervreemding, criminaliteit.
‘Een grote stad betekent grote
eenzaamheid’, stelde Erasmus
al. Is de uitdijende stad met zijn
wezenloze uitbreidingswijken

It is hast safier; tiisdei 13 maaie 2008

en door camera’s bewaakte
winkelcentra nog wel de beste
plek voor het ‘goede leven’, of
moeten we daarvoor terug naar
het dorpse en gemoedelijke
platteland? De Nacht van de
Filosofie speelt zich af in vijf
zalen van Tresoar. Bij de opening
spreekt Matthijs van Boxsel over
het centrale thema De Stad (en
het Platteland). Daarna kunnen de
bezoekers kiezen uit verschillende

programma’s rond verschillende
subthema’s. Zo zijn er lezingen,
paneldiscussies, filosofische
debatten, een filmprogramma
en diverse muzikale optredens.
Filosofeer mee over de complexe
relatie tussen stad en platteland
tijdens de Nacht van de Filosofie
in Leeuwarden. Actuele informatie
is te vinden op de website
www.leeuwardercourant.nl/
nachtvandefilosofie.

Wat: Nacht van de Filosofie
Waar: Tresoar
Wanneer: vrijdag 11 april van 20.00 – 01.00 uur

Provinsjale Skriuwdei
Op snein 7 septimber is yn De
Cirkel op It Hearrenfean de
jierlikse Provinsjale Skriuwdei fan
Fryslân. Der is in programma mei
workshops en literêre optredens.
Elkenien mei belangstelling foar
kreatyf skriuwen is wolkom. Mear
ynformaasje komt meidertiid op
de webside www.skriuwdei.nl. De
Skriuwdei is in aktiviteit yn it ramt
fan de nasjonale ‘Week van het
Schrijven’ fan 6 oant en mei 14
septimber 2008.

hat Tresoar al wer fiif jier de doarren
iepen foar elkenien. Hjir wolle wy
graach by stilstean, wy wolle dit feit
feestlik betinke mei jo. En jo kinne ús
dêrby helpe.
Wy wolle graach in lytse útstalling
op ’e stúdzjeseal ynrjochtsje mei
de moaiste stikken dy’t jo de ôfrûne
fiif jier by ús fûn hawwe of sels
makke hawwe. Dit kin fan alles
wêze; in moai of bysûnder boek, in
stambeam, frjemde aktes, nijsgjirrige
argyfstikken, spesjale fersen, brieven,
foto’s, ensafuorthinne. De aardichste
suggestje wurdt beleanne mei in
lytse attinsje. Wy hearre dit graach
foar 25 april, dit kin sawol mûnling as
skriftlik (info@Tresoar.nl t.a.f. Lysbert
Bonnema, Ids de Jong of Wilma
Hogenhuis). Wy binne tige benijd wat
dit opsmyt!

Iepening fan de stúdzjeseal yn 2003.
Ek kinne jo tiisdei 13 maaie
meidwaan oan in priisfraach, de
fragen hawwe te krijen mei de

Wat: earste lustrum stúdzjeseal
Wêr: Tresoar
Wannear: tiisdei 13 maaie

kolleksje fan Tresoar. Wa wurdt de
Tresoarkenner? Der binne moaie
prizen te winnen, doch mei. De krekte
ynfolling fan dizze dei bliuwt noch in
ferrassing. Wolle jo witte wat fiif jier
Tresoar betsjut, kom dan de trettjinde
maaie nei Tresoar en fier it mei ús.
Wy soargje foar kofje en tee mei wat
lekkers. Jo binne fan herte wolkom.

In wykein kreatyf skriuwe
Skriuwster Akky van der Veer jout
al jierrenlang skriuwkursussen,
ek by Tresoar. Yn maaie is der in
skriuwkursus op de Folkshegeskoalle
op Skylge. Ha jo niget oan skriuwen,
mar witte jo soms net hoe’t it fierder
moat? Mooglik wolle jo graach ris

Wat: Provinsjale Skriuwdei

Wat: skriuwkursus

Wêr: De Cirkel op It Hearrenfean

Wêr: Folkshegeskoalle op Skylge

Wannear: snein 7 septimber fan 10.00 – 17.00 oere

Wannear: 23-25 maaie

mei oaren yn groepsferbân skriuwe.
Yn dizze workshop fine jo út wêr’t
jo talinten lizze op skriuwgebiet.
Skriuwûnderfining is net perfoarst
nedich. De dosinte fynt dat (de
technyk fan) it skriuwen te learen is yn
kursusferbân. Har ûnderfining is dat it
skriuwen yn in groep stimulearret en
ynspirearret. De kosten fan dit wykein
binne €193 foar it programma ynklusyf
folpensjon yn in twapersoanskeamer
of €157 foar it programma ynklusyf
folpensjon yn in sliepseal.

Foar mear ynformaasje, sjoch op
www.folkshegeskoalle.nl/frysk/kursus/
skriuwe.html

Akky van der Veer (foto: Jan Kalma).
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Nieuwe aanwinsten

Mooi dat er nog Wad is …!
voor Kees Wevers uit Kortenhoef aanleiding een protestbrief te schrijven, die

alleen internationale samenwerking
was geboden. De vereniging was ook
actief in de Waddenadviesraad, het
Landelijk Milieuoverleg en de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne, een
breed samengesteld orgaan dat tot
taak had de regering van advies te
dienen over het milieubeleid.

in enkele kranten werd afgedrukt. Met een aantal anderen richtte hij in oktober

Archief

In het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw wilde de regering een
deel van de Waddenzee tussen Ameland en de Friese kust inpolderen. Dit was

1965 de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee op, die in de
jaren daarna onder de verkorte naam Waddenvereniging bekend zou worden.
Het archief van de Waddenvereniging is beschikbaar gekomen voor het publiek.
| Annemieke Nijdam
Het bleek al spoedig dat de
Waddenzee niet alleen door een
gedeeltelijke inpoldering werd
bedreigd. In de jaarrede van de
voorzitter van de Waddenvereniging
uit 1971 staat een opsomming
die er niet om liegt: plannen tot
gedeeltelijke inpoldering van de
Dollard, grootscheepse afvallozingen,

vergiftiging van de zee met zware
metalen en boringen naar olie en gas.
In de jaren daarna waren er nog meer
zaken die ernstige gevolgen konden
hebben voor het Waddengebied:
industrialisatie, zandwinning, het
explosief groeiende toerisme, militaire
activiteiten, visserij, het storten van
verontreinigd baggerslib en de lozing

van boorspoeling. Tegen al deze
zaken trok de Waddenvereniging ten
strijde en bepaald niet altijd zonder
resultaat.

Natuur
De Waddenvereniging was van
mening dat er bij de inrichting,
ruimtelijke ordening en economische
ontwikkeling van het Waddengebied
meer rekening gehouden moest
worden met landschappelijke,
cultuurhistorische en natuurwaarden.
Ze verzette zich niet zonder meer
tegen het vestigen van industrie
in het gebied; ze wilde alleen
de schadelijke gevolgen voor
natuur en milieu zoveel mogelijk
beperken. De vereniging maakte
zich sterk voor de ontwikkeling

Luchtfoto uit 1993 van het
vogelreservaat en natuurgebied
Griend, eiland in de Waddenzee
tussen Harlingen en Terschelling.

Paalschermen bij het Griend, foto uit 1982.
van duurzame en milieuvriendelijke
economische activiteiten in het
Waddengebied. De vereniging was
onder meer vertegenwoordigd
in de raad van toezicht van de
Stichting Waddengroep, die met
succes onder andere waddenzuivel,
waddenhoning en waddenjam aan de
man bracht. Deze producten werden
vervaardigd met de bedoeling dat de
agrarische werkgelegenheid op de
Waddeneilanden erdoor gestimuleerd
zou worden.

Noordzeebeleid kritisch volgt. De
vervuiling van de zeeën en de oceanen
is voor een belangrijk deel het gevolg
van de vervuiling van de grote rivieren.

Bij het dertig-jarig bestaan van de
Waddenvereniging in 1995 was
de leus: ‘Mooi dat er nog Wad is,
maar we moeten er wel voor blijven
knokken.’ Informatie over alles
wat de Waddenvereniging heeft
gedaan voor het behoud van de
Waddenzee, is terug te vinden in
hun ‘actie-archief’. Dit archief werd
in 2007 overgedragen aan Tresoar.
Een prachtige informatiebron

Samenwerking
De Waddenzee is niet alleen
Nederlands gebied, maar
deels ook Duits en Deens. De
Waddenvereniging heeft door de
jaren heen veel samengewerkt met
zusterorganisaties in Duitsland en
Denemarken. Maar de internationale
contacten van de Waddenvereniging
reikten verder. De Waddenzee staat
immers in open verbinding met de
Noordzee. De vereniging is dan ook
vertegenwoordigd in Seas at Risk,
een organisatie die het internationale

Actievoerders van de Waddenvereniging en de Friese Milieufederatie protesteren
tegen de bouw van de kruitfabriek in de Kollumerwaard, foto uit 1986.
Daarom heeft de vereniging altijd veel
steun gegeven aan de activiteiten van
het Internationaal Watertribunaal, dat
de aandacht wilde vestigen op de
chemische verontreiniging van zeeën
en rivieren in het algemeen. Maar niet

betreffende de Waddenvereniging en
het Waddengebied, nu op te vragen
op de studiezaal van Tresoar. Meer
informatie is te vinden op
www.waddenvereniging.nl en
www.waddenzeee.nl.
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Nijs fan de Stifting
Freonen fan Tresoar

Kolofon | Colofon
Letterhoeke
ferskynt trijeris jiers
en is in útjefte fan Tresoar

Excursie Twickel
Op vrijdag 13 juni wordt de zeer geslaagde excursie naar
Huis Twickel te Delden herhaald voor degenen die zich
vorig jaar wel hadden aangemeld, maar toen niet meekonden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich
opgeven bij Hilda Top, 058 789 07 91 of h.top@tresoar.nl

Excursie Amsterdam
Op vrijdag 10 oktober kunnen vijftig Vrienden mee
op een nieuwe
excursie naar Amsterdam. Op het
programma staan
bezoeken aan de
nieuwe Openbare
Bibliotheek en het
nieuwe
gebouw
Openbare Bibliotheek.
voor de Bijzondere
Collecties van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De kosten bedragen € 50,- per persoon. Daar is een lunch bij inbegrepen op het Panorama-La Place-restaurant, op de bovenste verdieping van de Openbare Bibliotheek. U kunt zich
opgeven door vijftig euro over te maken op rekeningnummer 33 54 79 553 op naam van St. Vrienden van Tresoar in
Leeuwarden. De deelnemers krijgen een programma met
tijdschema toegezonden.

Meer over de excursie
De grootste openbare bibliotheek van Europa is vorig jaar
geopend en zit in een spraakmakend gebouw van architect Jo Coenen, gelegen op het Oosterdokseiland bij het
Centraal Station. In het gebouw zit ook de huisvesting van
onder andere het Gerard Revemuseum, het Bibliotheekmuseum, de Vestdijkcollectie, de Boudewijn Büchcollectie, het Annie M.G. Schmidtjeugdtheater en het Theater
aan ’t Water. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbare_
Bibliotheek_Amsterdam. Het nieuwe gebouw voor de
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam is in 2007 geopend door Koningin Beatrix. Het

verschijnt driemaal per jaar
en is een uitgave van Tresoar

ligt naast het Allard Piersonmuseum aan de Oude Turfmarkt bij de Amstel en is gevestigd in Vingboomshuizen
en het Sint Bernhardusgesticht. Het geheel is op bijzondere wijze verbouwd en ingericht door Merkx+Girod Architecten. De collectie omvat ruim duizend deelcollecties
van voor 1850 en moderne collecties op het gebied van
handschriften, oude drukken, kaarten, prenten, foto’s. Belangrijk zijn de Bibliotheca Rosenthaliana en de Kerkelijke
Collecties en het Reveilarchief, evenals de verzamelingen
op het gebied van bibliotheek en boekwetenschap en
grafische kunst. Onderdelen zijn onder ander het Frederik
van Eedenmuseum en Multatulimuseum. Zie: http://www.
uba.uva.nl/bijzondere_collecties/overzicht.cfm.
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Oare aktiviteiten
Op tiisdei 22 april wurdt om 19.45 oere de jiergearkomste
fan de Stichting Freonen fan Tresoar hâlden. De stipers
krije dêr apart berjocht oer. Belangstellenden binne fan
herten wolkom. Der wurdt benammen omtinken jûn oan
it mânske en rike argyf Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen (EVC), ûnder oare troch Barteld de Vries en prof. dr.
Yme Kuiper.
Op sneon 11 oktober om 20.00 oere is der in gearkomste
dêr’t it boek Asega is het dingtijd? sintraal yn stiet. Dy publikaasje fan âld-Fryske wetsteksten wurdt taljochte troch
de besoarger, dr. Oebele Vries fan It Frysk Ynstitút fan de
RUG. Ek sil de dokumintêre dy’t Omrop Fryslân televyzje
makke hat, fertoand wurde.
Op sneon 1 novimber is der wer in boekeferkeap. Fan
10.00 oant 11.00 oere kinne Freonen of hja dy’t Freon
wurde sûnder limyt boeken keapje. Fan 11.00 oant 12.00
oere kinne oare gadingmakkers dat ek dwaan.

Bestjoersnijs
Spitigernôch moatte ponghâlder Richard de Grave en
bestjoerslid Alie Osinga om persoanlike redenen har nei
koarte tiid al wer út it bestjoer weromlûke. Wy tankje har
foar harren ynset. Der wurdt noch socht nei in nije ponghâlder, yn de oare fakatuere is Gryt Elsinga út Stiens
beneamd en it bestjoer is útwreide mei Arjen Dykstra
út Glimmen.
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Aktiviteiten | Activiteiten
april
5-6

Museumweekend, thema: ‘De kunst van de
waarheid’.Tresoar. 9.00-13.00 uur (5 april),
13.00-17.00 uur (6 april).

8

Lezing door Map Vermeulen over Pesach en
Pesachmaaltijd. Tresoar. 19.30 uur.

11

Nacht van de filosofie. Tresoar. 20.00 - 01.00 uur.

12

Jubileum Kristlik Frysk Selskip. Tresoar.
15.30 oere.

14

Frysk Spektakel, Peins, Doarpshûs.
20.00 oere.

15-20

Jiddisch Festival. Programma staat op
www.jiddischfestivalleeuwarden.nl.

22

Jaarvergadering van de Freonen van Tresoar.
Tresoar 20.00 uur.

25

Opening tentoonstelling ‘Lectori Salutem:
Boek en Oudheid’ in Amsterdam.

29

Lezing van het Nederlands Klassiek Verbond.
Spreker is dr. A. van Hooff, ‘Ondergang van
Rome als spiegel van Europa’.
Tresoar. 19.30 uur.

29

Literêre jûn kursusgroep Tsjêbbe Hettinga.
Foar it plak sjoch de webside fan Tresoar.
20.00 oere.

13

Fiif jier stúdzjeseal Tresoar. Hiele dei.

23-25

Wykein kreatyf skriuwe. Folkshegeskoalle.
Skylge.

11

Uitreiking Slauerhoffprijs 2008. Tryater,
Oostersingel 70, Leeuwarden. 19.30 uur.

13

Excursie Freonen naar Huis Twickel.

23

Poëzijfestival ‘Frjemde kusten’ in
Leeuwarden. Hele dag.

7

Provinsjale Skriuwdei. De Cirkel op
It Hearrenfean. 10.00 - 17.00 oere.

maaie | mei

juny | juni

augustus

septimber| september

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

