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Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer in vergadering bijeen. Er werd één algemene
ledenvergadering gehouden.
Op 25 oktober 2013 moest het bestuur afscheid van het medebestuurslid drs. Tjebbe T. de Jong.
Tjebbe de Jong overleed na een kort ziekbed. Hij heeft bijna twee zittingstermijnen als
bestuurslid de belangen va het Genootschap gediend. Als publicist was Tjebbe de Jong met
name betrokken bij de uitgaven van het Genootschap en de website. Het Genootschap is hem
veel dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende zijn bestuurslidmaatschap.
De bestuursleden dr. P. Hemminga en mevr. drs. H.F. van der Palm waren in 2013 definitief
aftredend. Beiden hebben de volle zittingsperiode van twee termijnen volgemaakt.
Als nieuwe bestuursleden werden aan de Algemene Ledenvergadering voorgesteld te benoemen:
mevr. drs. A. Hellinga en mevr. mr. R. Bremer. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met
deze voordracht en benoemde beide dames tot bestuurslid van het Koninklijke Fries
Genootschap. De heer Spanninga, sedert 2012 bestuurslid en vice-voorzitter, volgde de heer
Hemminga op als voorzitter.
Voorzitter Hemminga stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de mevrouw Van der
Palm voor het Genootschap. De nieuwe voorzitter Spanninga bedankte de heer Hemminga voor
zijn inzet voor het Genootschap.
Eind 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Hotso Spanninga
Drs. Meindert Seffinga
Drs. Dirk van der Bij
Lourens Oldersma
Drs. Jan Folkerts
Mevr. drs. A. Hellinga
Mevr. mr. R. Bremer

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

tussentijds aftredend in 2016
tussentijds aftredend in 2015
definitief aftredend in 2016
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2015
tussentijds aftredend in 2017
tussentijds aftredend in 2017

Fries Museum en stichting Kanselarij
Het nieuwe Fries Museum werd op 13 september 2013 door H.M.Koningin Máxima geopend. Na
een periode van meer dan een jaar waarin de collectie van het museum en dus ook grotendeels
van het Genootschap niet was te zien.
In het nieuwe Fries Museum heeft men gekozen voor een presentatie gericht op Fryslân. In de
ledenvergadering heeft de algemeen directeur van het Fries Museum, mevr. drs. S.M. Bak een
toelichting gegeven op de nieuwe wijze van presenteren. Het museum gaat niet voor
“blockbusters” met veel materiaal van buiten de eigen collectie maar wil zo veel mogelijk eigen
collectie-onderdelen presenteren.
Voorafgaand aan de opening van het nieuwe Fries Museum zijn de afspraken over de vrije
toegang van de leden en hun gezin tot het museum opnieuw bevestigd. Het is een
herbevestiging van de afspraken zoals die in 1973 al waren gemaakt tussen museum en
Genootschap.

Provinciale Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 26 juni 2013 geld beschikbaar
gesteld voor de bouw van een nieuw museumdepot voor de vier provinciale musea en Tresoar.
De afgelopen jaren hebben de musea en Tresoar veel tijd gestoken in onderzoek naar de
haalbaarheid van een dergelijk depot en de mogelijkheden. Uiteindelijk ligt er een plan van
eisen voor een duurzaam depot gebaseerd op ervaringen van musea in Denemarken. In dit
zogenaamde Deense depotconcept wordt de depotruimte niet verwarmd of gekoeld middels
installaties. De ervaringen in Denemarken zijn goed en het levert, mits de vochtigheidsgraad
goed wordt geregeld, geen schade op aan de museale objecten. De verwachting is dat eind 2015
het nieuwe depot opgeleverd zal worden. Dan kan de collectie van het Genootschap dat niet in
presentatie in het museum te zien is onder optimale omstandigheden worden bewaard. De
verhuizing naar het nieuwe depot kan mogelijk wel leiden tot een herbezinning op de totale
collectie in de zin wat voor museale bewaring in aanmerking komt en wat eventueel niet.
Mochten er collectie-onderdelen voorgedragen worden voor afstoting dan zal dat aan de
ledenvergadering van het Genootschap voorgelegd worden.
In het verslagjaar was er nog geen zicht op ontwikkelingen rond het Eysingahuis. De stichting
Kanselarij, eigenaar van het pand, probeert een herbestemming te vinden voor de gebouwen
aan de Tweebaksmarkt. Het bestuur heeft zijn zorgen geuit over de onderhoudstoestand van
het Eysingahuis.
Administratieve activiteiten
De administratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilda Dekkinga, die een dagdeel
in de week kantoor hield in het oude gebouw van het Fries Museum aan de Tweebaksmarkt.
Eind 2013 heeft mevrouw Dekkinga een werkplek gekregen bij Tresoar.
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Abonnementenland, die ook de automatische
incasso van de contributie regelt.
Legaten en erfenis
In het verslagjaar werd een legaat ontvangen van “tante Lena”. Omdat de penningmeester
vermoedde dat hier sprake was van een foute boeking, heeft hij het nodige in het werk gesteld
om de afzender te achterhalen. Uiteindelijk is dat gelukt en bleek het inderdaad te gaan om een
onjuiste overboeking. De penningmeester heeft het bedrag vervolgens teruggestort.
Van diverse personen ontving het Genootschap een gift, in totaal werd € 115 aan giften
ontvangen.
Lezingen
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering heeft de mevr. mr. H. de Jong een lezing
gehouden met als titel: Dr. Henricus Popta en zijn rechtspraktijk. Aan de hand van enkele
voorbeelden uit het archief van het Hof van Friesland liet zij zien hoe zij een beeld kon schetsen
van de rechtspraktijk van de beroemde advocaat die in Marssum een vrouwengasthuis stichtte.
Excursies
Er zijn in het verslagjaar geen excursies geweest.
Fryslân en de Vrije Fries
De ervaringen met de uitgave van het historisch tijdschrift Fryslân zijn positief. Het tijdschrift
verschijnt op tijd, is zeer gevarieerd, fraai geïllustreerd en ziet er zeer verzorgd uit. Zowel
redactie, als uitgever doen goed werk. In het verslagjaar was er nog geen helder zicht op het
effect van het blad voor de ledenwerving en hoeveel bladen er in de losse verkoop verkocht
worden.
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Fries Museum werd een dubbeldik nummer van
Fryslân uitgegeven. Voor dit nummer heeft het bestuur extra middelen ter beschikking gesteld.
Verder werd deze uitgave gesubsidieerd door de Kingma-stichting.

De redactie van de Vrije Fries onderging in het verslagjaar enkele wijzigingen. Het lukte de
nieuwe redactie om in 2013 het jaarboek aan het eind van het jaar bij alle leden in de bus te
laten vallen.
Financiën
De contributie werd per 1 januari 2013, overeenkomstig het besluit in de ledenvergadering van
2012 verhoogd naar € 42,50 per jaar.
Voor de openingstentoonstelling van het Fries Museum heeft het bestuur € 2500 beschikbaar
gesteld.
Aan het blad ENSAFH werd een éénmalige subsidie van € 2000 verstrekt voor de uitgave met een
specifiek literair historisch inhoud.
Aan de organisatie Sirkwy is een subsidie van € 1250,- toegezegd voor een symposium rond
klassiekers in de Friese Literatuur, “Alde Meuk”.
Voor de uitgave van het onderzoek van de heer Betten naar “De Fries” stelde het bestuur een
garantiesubsidie beschikbaar.
Van het fonds “Hora Siccama van de Harkstede” is een subsidie toegezegd van € 10.000 voor een
onderzoek naar de relatie van Eise Eisinga en Engelse wetenschappers.

