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Audio Archief
Luistererfgoed
straks ook digitaal
‘Klearebarre goud’ ligt er in het audiodepot van Tresoar. Zoveel is

wel duidelijk nu Syds Wiersma van het Fries Film Archief een

beetje aan het grasduinen is geweest in het archief. Dankzij een

provinciale subsidie kan een begin worden gemaakt met de

digitalisering van bijzonder Fries audiomateriaal. Het wordt hoog

tijd: de tand des tijds tast de kwaliteit aan.
Sippie Miedema

D
aar klinkt de stem
van Josse de Haan
door de werkruimte
van Syds Wiersma
(op de foto links) en

Jurjen Enzing. De Haan krijgt de
lachers op zijn hand als hij vertelt
over Operaesje Fers, een initiatief
van Friese dichters die hun werk
meer onder de mensen willen bren-
gen.

Tijdens een schrijversbijeenkomst
in 1967 bedachten ze een plan in het
verlengde van de populaire telefoon-
nummers om het weerbericht te
kunnen beluisteren of het tijdstip
‘bij de volgende toon’. Via het specia-
le telefoonnummer in Franeker
kregen mensen een splinternieuw
gedicht te horen, dat van te voren op
band was opgenomen. Bij de PTT
vroegen ze een telefoonlijn aan, ze
kochten een antwoordapparaat et

voilà. Het telefoonnummer werd in
drie weken 150.000 keer gebeld,
horen we De Haan vertellen. Door
het succes zijn politie en brandweer
niet altijd meer bereikbaar en dit
zorgde voor overbelasting van de
telefoonlijn van De Haan: het regen-
de klachten.

Vandaar dat de dichters een inza-
meling begonnen. Met vijf lijnen zou
Operaesje Fers en de rest van Frane-
ker wel telefonisch bereikbaar blij-
ven.

Wiersma zit grinnikend te luiste-
ren naar het verhaal van de onlangs
overleden schrijver. De Haan kon het
mooi

vertellen. Dit interview met de AVRO
is een van de stukjes goud die hij
onlangs ontdekte. Operaesje Fers
was jarenlang een begrip. Het wordt
opgetuigd in 1968 en functioneerde
tot 1992. Dankzij de operatie zijn er
duizenden opnames van Friese en
Nederlandse dichters gered. Zelfs de
Amerikaanse dichter Allen Ginsberg
staat nog op tape omdat Operaesje
Fers in 1973 afreisde naar Rotterdam
voor Poetry International en naast
opnames van de Friezen ook de
‘sjow’ van deze wereldberoemde-
schrijver vastlegde.

In het AVRO-interview met De
Haan hoor je uit eerste hand de
context van het bijzondere Friese,
literaire project. ,,Ik hie gjin idee dat
dit ynterview der wie.”

Het interview staat op een gemag-
netiseerde band. Kraakhelder is de
kwaliteit van deze radio-opname
nog. Maar over twintig jaar zou het
interview wel eens deels verdwenen
kunnen zijn. Magnetisme verdwijnt
in de loop van de jaren, vooral als
een band niet onder de goede klima-
tologische omstandigheden wordt
bewaard. ,,De zwaartekracht trekt en
trekt en op een gegeven moment is
het magnetisme weg”, legt Jurjen
Enzing van het filmarchief het pro-
ces uit. Vooral VHS-banden en casset-
tebandjes voor consumentenge-
bruik hebben aan kwaliteit verloren.
Enzing: ,,Met name als ze niet onder
de juiste omstandigheden zijn be-
waard, op

een zoldertje waar ze in de kou en
dan weer in de hitte liggen.”

Het is dus zaak om te digitalise-
ren voordat de schat aan informatie
verloren gaat. Wiersma: ,,In tiid lyn
die de BBC noch in oprop om faasje
te meitsjen hjirmei. Oars giet der in
hiele soad weardefol audiomateriaal
ferlern.”

Laagdrempelig
Het Fries Film Archief is sinds 1988
actief en heeft inmiddels een filmcol-
lectie van 15.000 dragers opgebouwd.
Een kleine 80 procent daarvan is
gedigitaliseerd en ontsloten voor
publiek. Het besef dat ook audio het
bewaren waard is, was er zeker.
Maar werd dringend in 2015. Elf
grote bananendozen met de collectie
van de zieken-

huisomroep kreeg Wiersma binnen
via Tresoar. ,,Oft wy dat net even
digitaliseare koenen. Mar dêr hienen
we fansels net de kapasiteit foar en
gjin jild. En boppedat hâlden wy ús
allinnich dwaande mei film en fi-
deo.”

Bij de vuilnis zetten was uiteraard
ook geen optie. (,,Oeh, sa’n opmer-
king yn in argyf. Dat is as flokken.”)
Nee, ook audio verdiende een gede-
gen aanpak, vond de archivaris.
Wiersma en enkele collega’s van
Tresoar en Historisch Centrum Leeu-
warden schreven een plan voor een
audioarchief. ,,Ast it dochst, moatst
it goed dwaan sadatst net oer tsien
jier tinkst: dit hie oars moatten.”

Bij de organisaties zelf was er
geen budget. Het filmarchief besloot
een startsubsidie bij de provincie aan
te vragen. De provincie was enthou-
siast en kwammet vijftigduizend
euro over de brug en Tresoar legde
eenzelfde bedrag bij. Als startkapi-
taal is nu nog een gat voor zestigdui-
zend euro, maar Wiersma heeft er
alle vertrouwen in dat dit geld er met
fondsen of crowdfunding ook komt.
,,Wy helje no alfêst de peareltsjes
derút en as minsken dan sjogge wat
foar mearwearde it audioargyf hat,
komt der mear jild los, dat kin net
oars.”

Het Fries Film Archief, een van de
grootste regionale filmarchieven in
Nederland,

levert beelden aan tal van program-
ma’s, documentaires en tentoonstel-
lingen. Met de opkomst van podcasts
ziet Wiersma eenzelfde toekomst
voor het audiomateriaal als het
eenmaal is ontsloten.” Film was
lange tijd een dure aangelegenheid.
Audio was laagdrempeliger. In het
archief zitten bijvoorbeeld een be-
hoorlijk aantal opnames van Tetman
de Vries. Van de Friese cabaretier
(1915-1988) zijn weinig filmopnamen.
,,,Yn de gloarjedagen fan Tetman wie
der noch gjin Fryske telefyzje. En it
bytsje byld dat der is, is dan faak
sûnder lûd” Op de geluidsbandjes
zijn complete shows van hem terug
te luisteren.

Muziek
Alles digitaliseren en beschrijven in
een catalogus is monnikenwerk.
Vandaar dat er prioriteiten zijn
aangebracht. Eerst het literaire ar-
chief, dat al deels is ontsloten dank-
zij het werk van medewerkers van
Tresoar en het voormalige Frysk

Letterkundich en Dokumintaasjesin-
trum (FLMD. Twee kaartenbakken
met namen heeft Wiersma staan,
waarin precies staat welke schrijver
op welke band is te beluisteren. Ook
het archief van Friesland Pop wil
Wiersma zo snel mogelijk digitaal.
Maar in tegenstelling tot het literair
archief wordt de muziek niet als
audiobestand op internet gezet. ,,Hjir
sitte we mei rjochten. Dan moast
tastemming ha, mar dat is mei mu-
zyk lang net altyd ienfâldich. En hoe
fynst de rjochthawwenden, de measte
fan dy Fryske bands besteane net
mear.”

Een derde pijler zijn de ‘Libbenslû-
den’, geluidsopnamen van dagelijkse
taferelen die een tijdsbeeld weerge-
ven van een bepaalde periode. Enzing
heeft er een mooi voorbeeld klaar-
staan op zijn recorder. In het kantoor
horen we nu een debat tussen lagere-
schoolkinderen over het fenomeen
bont. ,,Dan koopt een dame zo’n
bontjas en ziet een meneer haar
lopen. Mooie jas, denkt hij dan, maar
realiseert zich dan niet dat er zee-

hondjes voor dood zijn geschoten”.
Via de bontjassen – „wat maakt het
uit, de zeehondjes zijn toch al dood”
– gaat het debat verder over ljipaai-
sykjen, dat blijkbaar ook in de jaren
zeventig al voor discussie zorgde.
Wiersma: ,,Dizze opname fûn ik
tafallich, by in byldkolleksje dy’t
binnenkaam.” Geen idee ook waar
het is opgenomen en wie de kinde-
ren zijn. ,,Dat soe wol hiel moai wêze
as we dêr noch’ris achter komme
kinne.”

Meer ‘libbenslûden’ liggen er in
het depot. Binnendoor naar Tresoar,
een paar trappen op en dan staan er
achter een dikke deur de dikke bake-
lieten platen die
in de jaren

twintig en dertig zijn gemaakt door
medewerkers van de universiteit van
Berlijn. Via de Fryske Akademy zijn
ze in het archief beland. De onder-

zoekers trokken met opnameappa-
ratuur door de provincie en ook
door de Deense en Duitse Fries-
landen om sprekers van ver-
schillende dialecten op te ne-
men. ,,Dat is goud. Want wa is

no net nijsgjirrich nei hok-
ker

soarten Frysk de minsken hûndert
jier lyn praten? Hoe hawwe ús taal en
de dialekten har ûntjûn.”

Ook deze zullen zo snel mogelijk
worden gedigitaliseerd. Een wens van
de provincie die de bestanden be-
schikbaar wil maken voor onderwijs
en onderzoek. Onder het kopje ‘lib-
benslûden’ vallen ook de gesproken
brieven die naar Nederlands-Indië
werden verstuurd.

Tiny MulderTiny Mulder
Een van de eerste pilotprojecten
waarmee het archief begint, is de
geluidsopnamen digitaliseren waarop
de Friese schrijfster, journalist en
dichter Tiny Mulder te horen is. Voor
de RONO presenteerde ze een literai-
re programma. Ter ere van haar
honderdste geboortedag op 2 april dit
jaar gaat het Fries Film Archief op
verzoek van Tresoar de banden met
haar bijdragen digitaliseren. ,,Kinne
wy tagelyk wat erfaring opdwaan mei
de ferskate audiodrager.”

Met de startsubsidie op zak
is Enzing eerst op pad
geweest om kwalitatief
hoogwaardige afspeel-
apparatuur aan te
schaffen. Alleen de

78 toeren platen-
speler ont-

breekt. Voor de rest is de collectie
aardig compleet. Op een tafel staan
een Revox bandrecorder en een
pick-up. ,,De cassettedecks zijn
besteld.” Niet zo eentje dat elke
tiener in de jaren tachtig en negen-
tig op de slaapkamer had, maar een
echte goede, professionele speler.
,,Je wilt namelijk het geluid zo goed
mogelijk overbrengen naar digi-
taal.” Hoe professioneler de appara-
tuur, hoe minder kans op ruis en
gekraak.

Even naar de kringloop was dus
geen optie. Dankzij een gepensio-
neerde filmmaker met wie het
archief al eerder samenwerkte,
hebben ze in één koop veel profes-
sionele geluidsdragers kunnen
krijgen. Die worden aangesloten op
een speciale computer en dan kan
het digitaliseren beginnen. Vrijwilli-
gers zullen de banden afluisteren en
zo goed mogelijk in kaart brengen
wat er op is te horen. De startsubsi-
die is bedoeld voor de eerste vier
jaar. Maar voordat alles digitaal
beschikbaar is en gecatalogiseerd,
zijn we jaren verder. De verwach-
ting is bovendien dat het archief
groeit, net als bij de filmtak gebeur-
de. Met name de afdeling ‘libbenslû-
den’ zou ervan kunnen profiteren.
Enzing: ,,Misschien hebben mensen
een opname gemaakt tijdens een
bijzondere bijeenkomst of gewoon
op pakjesavond. Zoiets kan zomaar
waardevol erfgoed zijn.”

Met het oog op de nieuwe tak
heeft het Fries Film Archief alvast
besloten de naam te veranderen:
Het FFA wordt voortaan FFAA, het
Fries Film en Audio Archief.
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