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Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zes keer in vergadering bijeen. Er werd één algemene
ledenvergadering gehouden.
Het bestuurslid mr. S. Swart was in 2012 definitief aftredend. Drs. D. van der Bij was in 2012
tussentijds aftredend en stelde zich herkiesbaar. In de door het vertrek van de heer Swart
ontstane vacature stelde het bestuur voor de heer drs. H. Spanninga te benoemen en de heer
Van der Bij te herbenoemen als bestuurslid. De ledenvergadering ging akkoord met deze
voordracht en benoemde de heer Spanninga tot bestuurslid van het Koninklijke Fries
Genootschap en herbenoemde de heer Van der Bij.
De voorzitter stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de heer Swart voor het
genootschap.
De heer drs. H. Spanninga promoveerde in juni 2012 aan de universiteit Leiden op zijn
proefschrift “Gulden Vrijheid?” tot doctor in de Letteren.
Eind 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Piet Hemminga
voorzitter
Dr. Hotso Spanninga
vice-voorzitter
Drs. Dirk van der Bij
penningmeester
Lourens Oldersma
secretaris
Drs. Frédérique van der Palm lid
Drs. Tjebbe de Jong
lid
Drs. Jan Folkerts
lid
Drs. Meindert Seffinga
lid

definitief aftredend in 2013
tussentijds aftredend in 2016
definitief aftredend in 2016
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2013
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2015
tussentijds aftredend in 2015

In het kader van het fotografieproject “Besturen in Nederland” van de fotograaf Taco Anema is
het bestuur van het genootschap geportretteerd. De foto zal mettertijd worden opgenomen in
een publicatie van de fotograaf over zijn project “Besturen in Nederland”, en is ondertussen te
bezichtigen op de website van het Genootschap.
Fries Museum en stichting Kanselarij
Over de toekomst van het Eijsingahuis en de bouw van een afzonderlijk depot is in 2012
wederom geen helderheid gekomen. Het Fries Museum heeft in het verslagjaar niet het verzoek
aan het Genootschap gedaan om zijn oordeel over de toekomstige bestemming van het
Eijsingahuis te geven.
Per 2 juli 2012 is het Fries Museum gesloten ter voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwe
locatie op het Wilhelminaplein. De verwachting is dat het nieuwe Fries Museum in september
2013 haar deuren zal openen voor het publiek.
De ontmanteling van het Eijsingahuis werd uitgevoerd onder leiding van een commissie
bestaande uit deskundigen van diverse gremia en afkomstig uit het hele land. De
werkzaamheden zijn volgens de richtlijnen van een rapport van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

uitgevoerd. Zo werd de Hindelooper kamer vakkundig verwijderd nadat het goed was
gedocumenteerd. Bij de verwijdering bleek dat destijds bij de bouw van de kamer er veel
“nieuw’ hout is gebruikt.
Enkele objecten van het genootschap zijn naar het restauratieatelier Limburg overgebracht om
gerestaureerd te worden. De Wassenbergh Clarijs Fontein stichting financiert de restauratie.
Het bestuur heeft bij de directie van het Fries Museum er op aangedrongen dat in het nieuwe
Fries Museum er meer bekendheid wordt gegeven aan het eigendom van de objecten van het
KFG.
De stichting Kanselarij heeft te kennen gegeven dat het overweegt zich op te heffen. Dat wordt
een moeilijk punt aangezien de stichting nog verplichtingen heeft inzake het beheer van de
panden aan de Turfmarkt. Het bestuur heeft haar zorgen geuit over de staat van onderhoud van
de panden.
Administratieve activiteiten
De ledenadministratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilda Dekkinga, die een
dagdeel in de week kantoor hield in het Fries Museum.
Legaten en erfenis
In het verslagjaar werden geen legaten of erfenissen ontvangen.
Lezingen
Op 3 april heeft dr. W. Bergsma een lezing gehouden voor de leden van het genootschap met als
titel: “Erasmus en de Friezen“
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering heeft de heer dr. J. van Rijn een lezing
gehouden met als titel: “Het ontstaan van het publieke debat in de negentiende eeuw: de
Leeuwarder debatingclub in (inter)nationale context”. Vanwege het onderwerp waren de leden
van de Leeuwarder debatingclub, voor zover geen lid van het genootschap, uitgenodigd om bij
de lezing aanwezig te zijn.
Excursies
In september was er een excursie gepland naar het Drents Museum in verband met een
tentoonstelling over de Vikingen, maar vanwege te geringe belangstelling is de excursie niet
doorgegaan. Het bestuur beraadt zich of excursies nog tot het aanbod van het genootschap
moet behoren.
Symposium
Ter gelegenheid van het 185 jarig bestaan van het genootschap werd op 23 november een
symposium georganiseerd met als thema: Haalt Fryslân 2034? Sprekers waren prof. dr. G.
Jensma, de heer G, Mak, prof. dr. Hans Renes. De bijeenkomost werd geleid door
Genootschapsvoorzitter dr. Piet Hemminga. Bestuurslid drs. Jan Folkerts leidde de
forumdiscussie. De beide laatst genoemden zaten ook in de werkgroep die het symposium
voorbereidde. Evenementenbureau Noordplan werd ingehuurd voor de mailing en de
administratie van de aanmeldingen. Het symposium was snel volgeboekt.
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.
Nadat De Vrije Fries van 2011 met vertraging medio 2012 pas verscheen, lukte het de redactie
wederom niet om het boek van 2012 in het betreffende jaar uit te laten komen. De voorzitter
heeft samen met de directeur van de Fryske Akademy (mede-uitgever van het boek) enkele
gesprekken gehad met de redactie. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat de redactie
heeft besloten de samenstelling te wijzigen. De daadwerkelijke wijzigingen zullen in 2013
worden geëffectueerd.
Financiën
De ledenvergadering besloot de contributie van het genootschap met ingang van 2013 te
verhogen naar € 42,50.
Het genootschap ondersteunt de heer E. Betten bij zijn onderzoek naar de Friese identiteit, een
onderzoek dat in de loop van 2013 moet leiden tot een publicatie.

