
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles behoffene 

sympoasium oer de neilittenskip 
fan 

Tony Feitsma 
1928-2009 

 

 

 

Freed 9 maart 2018 

Tresoar 



Anthonia (Tony) Feitsma waard yn 1928 berne yn Brantgum. De 
famylje ferhuze letter nei de Wieringermar en sa kaam hja op it 
gymnasium yn Alkmaar. Se studearre Deensk, Frânsk en Frysk oan de 
Universiteit fan Amsterdam en waard learares Frânsk oan de HBS fan 
Harns. Yn 1961 waard hja wittenskiplik meiwurker oan it Frysk Ynstitút 
fan de Ryksuniversiteit yn Grins. Hjir hâlde hja har dwaande mei it 
útjaan fan Midfryske teksten.   
Yn 1968 gie se as wittenskiplik haadmeiwurker troch oan de Frije 
Universiteit. Yn 1974 promovearre se op in proefskrift oer Gysbert 
Japicx. Yn 1976 waard hja bûtengewoan heechlearaar Middel- en 
Nijfrysk oan deselde Frije Universiteit en yn 1985 oan de Universiteit 
fan Amsterdam. Yn 1988 waar oan har de Joast Halbertsmapriis 
takend.  
Feitsma seach it ek as har taak om oeral dêr’t dat koe op te kommen 
foar de posysje fan it Frysk. Se warde har tige yn de petearen oer de 
feroaring fan de Fryske stavering en wie ek belutsen by de oprjochting 
fan de Frysk Nasjonale Partij. Feitsma wenne nei har pensionearring yn 
Grou. Dêr ferstoar se yn 2009. Nei har ferstjerren gie har neilittenskip 
nei in Fûûns fwar it Frysk. Dit fûns hat sawol it argyf as har boeken 
oerdroegen oan Tresoar. Nou’t dêr alles behoffene is, is it tiid om noch 
in kear stil te stean by it wurk en de persoan fan Tony Feitsma  
 
 
Dielname 
It sympoasium is foar elk gratis tagonklik.  
Oanmelde wurdt op priis steld. 
Dit kin per email op info@tresoar.nl  
of op tillefoannr. 058-7890740/7890792 
 
 

Programma: 
 
13.30  Ynrin mei kofje/thee 
14.00  Iepenjen en wurd fan wolkom troch Bert Looper, 

direkteur fan Tresoar 
14.10  It wurk oan de neilittenskip fan Feitsma 
 - it argyf ûntsletten Barteld de Vries 

- de boeken catalogisearre  Sybren Sybrandy. 
14.30 Tekenjen fan de akte fan oerdracht troch 

Irénke Meekma foarsitter fan it Feitsmafûûns 
oan Tresoar 

14.40 Ynlieding oer de persoan en it libben fan Tony Feitsma 
troch Liuwe Westra 

 
15.15 Skoft 
 
15.40 Tony Feitsma as heechleraar  

Alex Riemersma ynterviewt in tal studenten fan Feitsma: 
Martha Hofman, Jant van der Weg en Willem Visser 

16.10  Goasse Brouwer fertelt oer syn ynterviewprojekt  
Hy befreget minsken dy’t mei Feitsma wurke hawwe en 
dy’t har as frou en professor meibelibbe ha. De kontekst 
is fan kultureel literêr-histoarysk belang en spannend 
troch it persoanlik each. 

16.30 It Feitsmafûûns. Irénke Meekma fertelt oer de 
doelstellings en de risseltaten fan it fûns  

17.00 ôfsluting  
 Nei ôfrin is der tiid om inoar te treffen by in drankje. Tusken de 
bedriuwen troch wurde der foto’s út de kolleksje fan Feitsma 
fertoand.  
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