Kort jaarverslag van de Vrienden van Tresoar 2015-2016
In februari 2016 bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van Auck Peanstra.
Auck zat sinds 2012 in het bestuur als afgevaardigde van het FMLD.
Op de jaarvergadering van 14 april 2015 is na een zittingsperiode van vier jaar, afscheid
genomen van Gerard Mast.
Marijn Molema is in het bestuur gekomen.
Op de najaarsvergadering van 10 november 2015 is afscheid genomen van Arjen Dykstra.
Hij is acht jaar penningmeester geweest van de Vrienden van Tresoar.
Meindert Reitsma volgt hem op.
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Jannie van der Kloet, voorzitter, Gryt Elsinga,
secretaris, Meindert Reitsma, penningmeester en de leden Hanneke Hoekstra, Oebele Vries
en Marijn Molema.
Op de jaarvergadering van 14 april 2015 werd traditioneel een geschenk aangeboden aan
Tresoar. Het betrof deze keer de luxe heruitgave van The Fabric of the Human Body fan
Andreas Vesalius die is verschenen ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van Vesalius.
Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering werd ‘De Bak’ vertoond, een
verfilming van het kadoboek van 2012. De film is gedeeltelijk opgenomen in Tresoar met
Tresoar-medewerkers als figurant.
Het bestuur heeft vier keer vergaderd als voorbereiding op de activiteiten die het afgelopen
jaar zijn georganiseerd. De vergaderingen werden zoals gebruikelijk bijgewoond door Bert
Looper, directeur van Tresoar, en directiesecretaresse Hilda Top. Hilda heeft ook dit jaar
weer gezorgd voor de voorbereiding en de verslaglegging van de bijeenkomsten.
Op 29 mei 2015 waren de Vrienden op bezoek bij de directeur en de medewerkers van
Tresoar. Na succes van vorig jaar hebben medewerkers en bestuurslid Arjen Dykstra een
korte presentatie gehouden over hun persoonlike topstuk bij Tresoar. Na de presentaties
werd er nog een rondleiding gemaakt door de depots.
De lezing op de najaarsvergadering werd verzorgd door het afscheidnemende bestuurslid
Arjen Dykstra. Op onnavolgbare wijze heeft Arjen een interessante lezing gehouden over
zijn onderzoek naar Eise Eisinga. Er was een muzikale bijdrage van troubadoer Piter
Wilkens. Hij bracht zijn ballade over Eise Eisinga, de Dronrijper wolkammer die het
planetarium in Franeker bouwde, voor het voetlicht.
Een nieuw initiatief van Tresoar en de Vrienden van Tresoar is het Tresoar Fellowship. Het
geeft afgestudeerde academici de kans om drie maanden onderzoek te doen naar in
onderwerp uit de Tresoar-collectie.
Op de oproep hebben drie gegadigden gereageerd en een voorstel ingediend. Een commissie
bestaande uit Reingard Esser (onafhankelijke deskundige), Siem van der Woude (Tresoar)
en Hanneke Hoekstra (bestuurslid Vrienden) hebben de ingestuurde plannen beoordeeld en
unaniem voor het voorstel van Margriet Fokken gekozen. Het behelst onderzoek naar het
Friese slavernijverleden.
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