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Van de redactie

Het is al weer enige tijd geleden dat NIJS is 
verschenen. In de tussentijd is er het nodige 

gebeurd zoals een wisseling in het bestuur en het 
overlijden van Daan van der Pol afgelopen maart. 
Daarover willen wij u in deze editie informeren.  
Verder zijn we als bestuur nog steeds bezig om te 
proberen een grachtenconcert rond de muziek van 
Paulus Folkertsma te organiseren; ook daarover meer. 
 
De al eens eerder aangekondigde promotie-cd is 
inmiddels uitgebracht; voor u als donateur  hebben 
we een exemplaar bij deze editie van NIJS gevoegd. 
Uw steun als donateur is voor de stichting van  
groot belang. In dat verband vragen wij u, voor 
zover u dat nog niet hebt gedaan, uw donatie over 
te maken op onze bankrekening 29 64 89 999,  
ten name van de Paulus Folkertsma stichting.  
Bij overmaking graag ook het jaar vermelden  
waarop de donatie betrekking heeft.  
Het minimumbedrag per jaar is € 11,50. 
 
Om te besparen op kosten van papier, drukwerk  
en verzending, zouden we wel wat meer gebruik 
willen maken van digitale verspreiding van NIJS.  
U krijgt het dan per E-mail toegestuurd. 
Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken 
graag even een E-mail sturen naar ons adres  
info@paulusfolkertsma.nl met als onderwerp  
Digitale NIJS. 
Ontvangt u liever de papieren editie dan hoeft u 
niet te reageren.
 

Frysk Muzyk Argyf

In Leeuwarden is een van de oudste muziekbiblio-

theken van het land gevestigd. Dit heeft er onder 

andere toe geleid dat in de loop der jaren een 

uitgebreide collectie bladmuziek van Friese compo-

nisten is verzameld. In deze collectie bevinden zich 

honderden bijzondere en kwetsbare originelen van 

composities, waaronder het complete oeuvre van 

Paulus Folkertsma. 

In 2011 is gestart met het project Frysk Muzyk Argyf  

dat zich richt op de digitalisering van deze collectie 

en het ontsluiten van deze stukken op een website. 

Het heeft als doel deze werken voor geïnteresseer-

den beschikbaar te maken, in het bijzonder voor uit-

voerenden en onderzoekers. Naast het digitaliseren 

en ontsluiten is er ook erg veel werk gestoken in het 

beschrijven van de werken (dat was nooit gebeurd) 

en het maken van afspraken met rechthebbenden.

De website is binnenkort online: 

http://fryskmuzykargyf.nl

Colofon
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In memoriam Daan van der Pol

Op 17 maart 2012 is  ons oud-bestuurslid  

Daan van der Pol overleden. Vanaf de oprich-

ting van de stichting in 1991 tot aan het najaar  

van 2011 is Daan actief geweest als bestuurslid.

Hij heeft  met grote inzet en creativiteit  

meegewerkt aan het realiseren van de  

doelen van de stichting.

Er is, mede door zijn inzet, de afgelopen jaren  

veel bereikt. Er zijn cd’s uitgebracht, een liedboek  

is verschenen en er zijn vele concerten georgani-

seerd. Daarnaast heeft Daan een audiovisuele  

presentatie gemaakt over het leven en werk van 

Paulus Folkertsma, eerst als dia-serie en later  

als promotie-DVD. In de Oudheidkamer in  

Aldeboarn heeft Daan een permanente expositie 

over Paulus Folkertsma ingericht.

Omdat zijn gezondheid in de laatste periode het 

steeds minder toeliet, besloten Daan en Helga om 

in het najaar van 2011 uit het bestuur van de stich-

ting te treden; een niet gemakkelijk besluit, als je je  

gedurende 20 jaar met hart en ziel hebt ingezet.

Naast zijn werk voor de Paulus Folkertsma stichting 

was Daan actief op veel meer (bestuurs)terreinen, 

vooral in zijn woonplaats Aldeboarn.

Met dankbaarheid gedenken wij Daan.

Bestuurswisseling

In het najaar van 2011 heeft een wisseling in het 
bestuur van de Paulus Folkertsma stichting  

plaatsgevonden. 
Johannes Folkertsma is toegetreden als bestuurslid. 
Elders in deze uitgave stelt hij zich voor.  
Daan van der Pol en Helga Folkertsma-Khek zijn 
teruggetreden. Een terugblik op hun periode in het 
bestuur, kort na hun terugtreden geschreven door 
Helga en Daan is in dit nummer opgenomen.  
Gelijktijdig met deze wisseling zijn de bestuursfunc-
ties opnieuw verdeeld.  Jetske Zandberg-Folkertsma 
die al iets langer deel uit maakte van het bestuur is 
benoemd tot penningmeester.   
Johannes Folkertsma is benoemd tot secretaris.  De 
nieuw benoemde leden  streven er naar om door te 
gaan op de door hun voorgangers ingeslagen weg. 
We zijn Helga en Daan veel dank verschuldigd voor 
het vele werk dat ze hebben verzet om de doelen 
van de stichting te realiseren. 
Door deze wisseling bestaat het bestuur nu uit de 
volgende leden:
 
Hans Algra, voorzitter 
Jetske Zandberg-Folkertsma, penningmeester 
Johannes Folkertsma, secretaris 
Harm Witteveen, lid 
 
Helga blijft wel als adviseur verbonden aan de 
stichting en daar zijn we blij mee.
 
Het correspondentie-adres is als volgt gewijzigd: 
Paulus Folkertsma Stichting, 
Joram Jorkinsstraat 1 
8919 BG  Leeuwarden 
Het e-mail adres is onveranderd:  
info@paulusfolkertsma.nl

 
 
Even voorstellen

Sinds het najaar 2011 maak ik deel uit van het 

bestuur van de Paulus Folkertsma stichting.  

Ik ben Johannes Folkertsma, geboren 15 oktober 

1957 als oudste zoon van Paulus Folkertsma en 

Helga Folkertsma-Khek.

Ik heb een relatie met Boukje Dalstra; we wonen  
in Leeuwarden.
Na mijn middelbare schooltijd en 2 jaar rechtenstudie 
aan de Rijksuniversiteit in Groningen ben ik aan het 
werk gegaan bij de gemeente Leeuwarden. Ik heb 
daar in de loop van de jaren diverse functies gehad 
op het gebied van sociale zekerheid en welzijn.
Op dit moment ben ik senior beleidsadviseur  
bij de sector Werk en Inkomen.
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In mijn jonge jaren heb ik een tijdje vioollessen 
gehad en daarna pianoles. Helaas had ik niet de 
muzikale genen van mijn vader meegekregen. Ik ben 
wel een muziekliefhebber in passieve zin; ik luister 
graag naar muziek en heb een brede smaak.

Mijn  inbreng in het bestuur is dus niet muziekin-
houdelijk, maar er zijn in een bestuur ook taken  van 
organisatorische en faciliterende aard.

 

Omdat ik het belangrijk vind dat de muziek van  
Paulus Folkertsma gehoord wordt, wil ik mij inzetten 
om dat doel te bereiken, door een bijdrage te leveren 
aan het werk van de stichting. 
 

Grachtenconcert

Zoals bekend zijn we al langere tijd bezig om te 

proberen een evenement te organiseren rond de 

muziek van Paulus Folkertsma, met als middelpunt 

een grachtenconcert op de Boarn in Aldeboarn.

Oorspronkelijk was dit evenement gepland in het 

voorjaar van 2011. Door diverse omstandigheden 

moest dat worden uitgesteld. In een nieuwe plan-

ning koersten we op voorjaar 2012.  

Het blijkt echter financieel en ook organisatorisch 

een  behoorlijke klus te zijn om een en ander rond te 

krijgen, zodat ook voorjaar 2012  niet haalbaar was.

We  blijven ons desondanks inspannen om het  

concert voorjaar 2013 alsnog te laten doorgaan.

We stellen alles in het werk om financiën en  

organisatie rond te krijgen.  

We houden u op de hoogte van de vorderingen. 
 
 
 
 
 
 

Wisseling van de wacht

Sinds de oprichting van de "Stichting Paulus  

Folkertsma ta eare" in 1989 hebben wij steeds 

deel uitgemaakt van het bestuur van de stichting, 

die in de loop der jaren de naam "Paulus Folkertsma 

Stichting" aangenomen heeft. 

Met veel plezier hebben wij zo goed mogelijk het 

werk voor de stichting gedaan. Speciaal voor mij, als 

weduwe van Paulus, was het een groot voorrecht en 

tevens een opdracht om te trachten zijn muziek te 

laten blijven klinken. 

Er is nogal wat tot stand gekomen, er is veel bereikt. 

We kunnen terugkijken op het uitbrengen van twee 

cd's met een selectie uit de composities van Paulus 

Folkertsma en met sololiederen en pianosonatines. 

Tevens is er, in samenwerking met de Fryske Akade-

my, een liederenboek met het gehele sololiederen- 

oeuvre van Folkertsma uitgebracht. 

Een groot aantal concerten is door onze stichting 

georganiseerd, informatie over Paulus Folkertsma is 

te vinden op het wereldwijde net en in een perma-

nente expositie in de oudheidkamer in zijn langja-

rige woonplaats Aldeboarn, waar ook het woonhuis 

van de componist door een plaquette aan de gevel 

gemarkeerd is. 

Heel blij zijn wij, dat ons streven naar grotere 

bekendheid van Paulus Folkertsma en vooral zijn 

muziek, er toe geleid heeft, dat uitvoerende musici 

zijn werk weten te vinden en ook zonder tussen-

komst van onze stichting gaan uitvoeren. 

Mar het werk is nog lang niet af. De bekendheid 

moet nog groter worden en er moet meer en vaker 

muziek van Paulus Folkertsma klinken. 

Toch is voor ons nu de tijd gekomen om een stapje 

terug te doen. Wij geven de fakkel nu door, want het 

vuur moet blijven branden! 

Wij zullen het werk in het stichtingsbestuur zeker 

gaan missen maar hebben er het volste vertrouwen 

in, dat het zal doorgaan en dat de fakkels verder 

gedragen worden door onze opvolgers, Jetske 

Zandberg-Folkertsma en Johannes Folkertsma,  

een dochter en zoon van de componist,  

in samenwerking met de beide andere bestuursle-

den Hans Algra en Harm Witteveen en dat zij met 

elkaar het vuur brandend zullen houden. 

Onze collega's in het bestuur willen wij  

bedanken voor de grote inzet en de jarenlange  

plezierige samenwerking en het nieuw samenge-

stelde bestuur wensen wij heel veel succes. 

Daan van der Pol en Helga Folkertsma-Khek 
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D o n a t e u r s 
o p g a v e - c o u p o n

Ondergetekende,

Naam : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats : .......................................................................................................................................................................... 

Telefoon : ........................................................................................................................................................................................................................................

e-mailadres : ........................................................................................................................................................................................................................................ 

wil graag de "Paulus Folkertsma Stichting" financieel steunen voor een bedrag van  

€ ..................................   (min. € 11,50) per jaar en ontvangt daarvoor ca. 2x per jaar gratis de nieuwsbrief NIJS.

Datum : ............................................................................................................... Handtekening : ...............................................................................................................................................

U kunt de coupon opsturen naar het secretariaat van de Paulus Folkertsma Stichting

Joram Jorkinsstraat 1  8919 BG  Leeuwarden  of een e-mailbericht zenden naar info@paulusfolkertsma.nl

Promotie cd

De al eens eerder aangekondigde promotie-cd 

met gedeelten uit het werk van Paulus Folkertsma 

is inmiddels uitgebracht; voor u als donateur of 

belangstellende hebben we een exemplaar bij deze 

editie van NIJS gevoegd.

De cd is bedoeld om belangstellenden kennis te 

laten maken met de muziek. De cd is niet bestemd 

voor de verkoop.

De cd kwam tot stand met steun van: Douwe Kalma 

Stifting, Stichting Juckema Siderius fonds, Ottema 

Kingma Stichting en Pollema Tromp Stichting.

Meer informatie over de inhoud van de cd vindt u 

op onze website: www.paulusfolkertsma.nl.

CD Mimerij en sololiederenbun-
del Muzyk klinkt yn myn hert

De cd en het boek zijn nog steeds verkrijgbaar, 
kijk op de site www.paulusfolkertsma.nl voor 

meer info of mail naar info@paulusfolkertsma.nl 


