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Het bestuur
Het bestuur kwam in dit verslagjaar zes keer bijeen en er werd een Algemene Ledenvergadering
gehouden. Aan het begin van het jaar trad de secretaris mevr. drs. N. van der Weide tussenHjds terug.
Als nieuw bestuurslid is aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld te benoemen de heer Ritske
Mud. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze voordracht. De heer Mud nam ook de
taak van secretaris op zich.
Eind 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Dr. Hotso Spanninga (voorziQer)

deﬁniHef aUredend in 2020

Drs. Meindert Seﬃnga (vicevoorziQer)

deﬁniHef aUredend in 2019

Drs. Ritske Mud (secretaris)

tussenHjds aUredend in 2021

Dhr. Sape Halbesma (penningmeester)

tussenHjds aUredend in 2020

Mevr. drs. Anneke Hellinga (lid)

deﬁniHef aUredend in 2021

Mevr. mr. Romana Bremer (lid)

deﬁniHef aUredend in 2021

Drs. Geart de Vries (lid)

tussenHjds aUredend 2019

Drs. Evert Kramer (lid)

tussenHjds aUredend 2019

Administra>e
De administraHe van het Genootschap is uitgevoerd door het algemene secretariaat van Tresoar. De
ledenadministraHe is uitgevoerd door Abonnementenland, die ook de incasso van de contribuHe
regelt. Abonnementenland verzorgt tevens de adressering voor de verzending van Historisch
*jdschri- Fryslân en De Vrije Fries.
Leden
De neergaande lijn in de ontwikkeling van het aantal van het Genootschap zeQe ook in 2017 door. In
de laatste stand van zaken telde het genootschap 1054 leden.
Het Genootschap digitaal
De in 2016 in gebruik genomen nieuwe website met zowel informaHe over het Genootschap als
Fryslân en De Vrije Fries is geactualiseerd en op enkele onderdelen aangepast. Het beheer van de
website is in handen van mevr. Inge de Vries van Tresoar.
Lezingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni heeU de directeur van het Fries Museum, de heer
Kris Callens, een uiteenze`ng gehouden over de ontwikkelingen inzake het beheer van de collecHe
van het Genootschap. In zijn boeiende verhaal kwam een drietal aspecten aan de orde. In de eerste

plaats de reconstrucHe en registraHe van de collecHe, vervolgens de opdracht tot ontzamelen en als
laatste het overleg om te komen tot een nieuwe beheersovereenkomst, waarbij in het bijzonder werd
sHl gestaan bij de wijze van verzekeren van de collecHe. Nadat door verschillende leden gebruikt was
gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen gaat de Ledenvergadering akkoord met het
voorgestelde beleid zoals door de heer Callens gepresenteerd.
TensloQe vertelde de heer Callens nog het een en ander over de voorbereiding van de tentoonstelling
over Mata Hari die in het najaar zal worden geopend.
Sportsymposium
Onder de noemer ‘Van Buorskip tot Global Village’ werd op 10 februari in het Historisch Centrum
Leeuwarden een Sporthistorisch Congres gehouden, georganiseerd door het KFG en het MulierinsHtuut. Er werd gesproken door een keur van sporthistorici uit binnen- en buitenland over
onderwerpen die te maken hebben met sport en idenHteit. Zo’n zevenHg belangstellenden bezochten
het congres. In de Friese media is ruim aandacht besteed aan de bijeenkomst. Het merendeel van de
lezingen is later in het jaar gepubliceerd in De Vrije Fries.
Fryslân
Zoals gebruikelijk verscheen het historisch HjdschriU Fryslân in 2017 zes keer. Twee maal betrof het
een themanummer. Het eerste over 500 jaar ReformaHe en het andere over Historische interieurs. In
de overige aﬂeveringen passeerde een rijke verscheidenheid aan onderwerpen de revue. Van onze
beroemde voormalige gewestgenoten Sir Lawrence Alma-Tadema en Mata Hari tot de ramp van 1666
op Terschelling en Duitse deserteurs in Friesland en droge visworst Hjdens de Eerste Wereldoorlog. In
de samenstelling van de redacHe - bestaande uit Jeanine OQen, Hester Postma, Kerst Huisman,
Meindert Seﬃnga, Doeke Sijens en Jan van Zijverden - waren dit jaar geen wijzigingen. De
hoofdredacHe was in vertrouwde handen van Siebrand Krul, de eind- en beeldredacHe in die van
Marijke de Boer.
De Vrije Fries
Het is de trouwe lezer ongetwijfeld opgevallen dat De Vrije Fries een nieuw uiterlijk heeU gekregen.
Een andere bladspiegel, voetnoten in plaats van eindnoten en een nieuwe papiersoort die het
mogelijk maakt kleurenfoto’s in de tekst op te nemen. Dat het formaat van het jaarboek ook
veranderde leidde bij enkele liehebbers van uniformiteit in de boekenkast tot enig geknor.
Belangrijker dan de vormgeving wellicht is het nieuws dat De Vrije Fries is opgenomen in de
“European Reference Index for the HumaniHes and the Social Sciences’. Om dat te bereiken moet aan
verschillende criteria worden voldaan, onder meer het houden van een externe peerreview
procedure en het plaatsen van samenva`ngen van de arHkelen uit de laatste jaargangen op internet.
Aan het vereiste van een breed samengestelde redacHe voldeed De Vrije Fries al en blijU zij voldoen
nadat in de zomer zowel voorziQer dr. Joop Koopmans als redacHesecretaris dr. Arjen Dijkstra te
kennen gaven hun vele werk voor De Vrije Fries niet langer te kunnen combineren met hun betaalde
werkzaamheden. Ook voor dr. Johan Frieswijk was 2017 het laatste jaar in de redacHe. Een recht
hartelijk dank aan de hele redacHe voor hun grote inzet en de bereikte resultaten is hier op zijn
plaats. Na de zomer zijn drs. Binne Keulen, Doeke Sijens en prof. dr. Hans Mol (weer) tot de redacHe
toegetreden. De overige redacHeleden zijn dr. Marijn Molema (voorziQer), Suzanne Rus MA
(secretaris), dr. Nelleke IJssenagger, drs. Martha Kist, drs. OQo KnoQnerus, Hans Zijlstra en dr. Han
Nijdam (eindredacHe). Vanuit de Fryske Akademy was er redacHonele ondersteuning door Janneke
Spoelstra MA.
Financiën

De contribuHe is overeenkomsHg het besluit in de ledenvergadering van 2017 gelijk gebleven,
namelijk € 42,50 per jaar. Het Genootschap droeg in ﬁnanciële zin bij aan publicaHe/onderzoek met
betrekking tot de Eerste Wereldoorlog (Ver van het front? Friesland en de Friezen in de Eerste
Wereldoorlog. Uitgeverij Louise), de Fryske Akademy-publicaHe 'Wat is Recht?' De recep*e van
Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. TensloQe werd bijgedragen aan
de herdenkingsbijeenkomst betreﬀende 500 jaar ReformaHe van Tresoar, op 28 oktober in de Grote
Kerk van Leeuwarden.

Ritske Mud
secretaris KFG

